Indbydelse

Hundelev – nu og i fremtiden!
Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og Omegn,
inviterer vi dig til at deltage i videreudvikling af det projekt vi startede op i januar 2016. Dengang fik vi hjælp
af Hjørring kommune og landskabsarkitekt Anita Munck. Det materiale vi fik ud af det møde, kan ses på
www.hundelev.dk under Foreninger/Udviklingsgruppen/Et godt stop i Hundelev. Her finder du også Vision
2020, som har ført til samarbejdet med Aalborg Universitet.
På den næste sider kan du læse mere om formålet med mødet, og om de personer vi samarbejder med fra
Aalborg Universitet.
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst og kort introduktion af projektet
Holdet fra Aalborg Universitet (AAU) præsenterer sig selv
Oplæg ved AAU: status på projektet – analyser og første ideer (ca. 30 min)
Pause med kaffe og kage
Ide-workshop for alle, organiseret af holdet fra AAU (ca. 45 min)
Opsamling og afslutning – hvad sker der nu?

Vi glæder os til at se dig 😊
Med venlig hilsen
Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn
City udvikling
Anders Jensen, Poul Berg, Jan Poulsen, Jens Mathiasen

Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn er en let struktureret paraplyorganisation for omtrent 20
foreninger, erhvervsdrivende og institutioner i Hundelev og Omegn. Gruppen har siden 2004 planlagt
og gennemført projekter i området med midler fra EU, fonde, kommune, lokale erhvervsdrivende,
foreninger og private, for ca. 4,4 mio. kroner. Projekterne omfatter blandt andet foreningslokaler ved
skolen, multibane, legeplads, Hundelev Fælled, kirkesti, borgerdrevet rekreativt område i tilknytning til
udstykning med otte byggegrunde i området Søvænget og ellers forskønnelse af området.

Hundelev skal skabes med og til byens borgere og derfor har vi brug for at få alle Hundelev borgernes ideer til,
hvordan Hundelev skal se ud i fremtiden, hvorfor alle borgere i Hundelev inviteres til at deltage i workshop om
ideer til fremtidens Hundelev.
Denne workshop er en del af det projekt, der er igangsat mellem Udviklingsgruppen for Hundelev og Omegn og
Aalborg Universitet om Hundelev City. Dette samarbejde skal sætte fokus på hvordan dristig landsbyudvikling
kan se ud og hvordan lokale borgere i samarbejde med en vidensinstitution kan være med til at sætte fokus på
innovativ landsbyudvikling. For Hundelev er en landsby med mod på nytænkning og udvikling, hvor der er
mange driftige kræfter, der har visioner og ideer til at udvikle byen. I dette arbejde kan Aalborg Universitet
bidrage med at omsætte de store tanker og visioner borgerne i Hundelev har til nye koncepter og designideer
som kan være debatskabende og også potentielt dagsordenssættende for Hundelev i fremtiden.
Holdet fra Aalborg Universitet kommer fra Institut for Arkitektur & Medieteknologi, hvor vi alle arbejder med
byudvikling og byplanlægning – vi uddanner studerende til at designe fremtidens by og landsby. Holdet består
af Lea, Ditte, Chrysavgi og Søren som alle arbejder med at finde nye løsninger til byer og landsbyers udvikling:

Lea Holst Laursen er lektor i Urban Design på AAU. Leas forskningsarbejde ligger
primært indenfor landdistriktsudvikling, landsbyklynger, regional by- og
landskabsudvikling og turisme.

Ditte Bendix Lanng er adjunkt i Urban Design på AAU. Ditte arbejder med
mobilitet, hverdagsarkitektur og byrumsdesign.

Chrysavgi Konstanti er forskningspraktikant på AAU. Hun er på sit 9. semester på
Urban Design-uddannelsen. Chrysa kommer fra Athen, hvorfra hun har en
bacheloruddannelse i Architectural engineering

Søren Risdal Borg er forskningsassistent på AAU. Søren er urban designer, og
interesserer sig for regional by- og landskabsudvikling, by- og byrumsdesign og
designkoncepter

