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Vi tilhører et netværk af gensidigheder vi 
ikke kan undslippe

Mieko Nishimizu, vice president i Verdensbanken

eller Martin Luther King i Letter from Birmingham Jail



I de sidste 50 år er mange byer 
designet I forhold til bilens behov. 
Fremtidens byer vil I højere grad blive 
nødt til at benytte transportformer der 
ikke er olie afhængige. 

Richard Burdett



Den måde ting ser ud på hænger 
uløseligt sammen med, hvordan de 
fungerer        Jane Jacobs



Det kan godt se ud som om byer, mere end noget 
andet, er et produkt af utilsigtede konsekvenser

Deyan Sudjic



En bæredygtig by skal være 
menneskevenlig. Det er en by 
med gode offentlige rum og en by 
der er kompakt. Det skal være en 
by der virkelig inviterer 
mennesker til at gå og cykle så 
meget som muligt. 

Jan Gehl 



At lege er at leve

Mere mobilitet – mindre trafik



”Det bedste ved at cykle er friheden, det er himlen ovenover mit 
hoved som er meget meget stor når jeg cykler. Det er også 
friheden til at gøre smarte ting hvis der opstår forhindringer på 
min vej og så er det den fysiske bevægelse”

“Jeg tænker ikke på miljøet I forhold til det at 
cykle, jeg tænker i højere grad på den 
begrænsning af byens rum som biler skaber”

“Det bedste ved at cykle er følelsen af at glide igennem byen I et 
tempo hvor man kan nå at opleve den. Cykling får mig til at føle 
at jeg er en del af en organisk størrelse”



Hoogvliet – en forstad til Rotterdam

W!MBY!
Hvordan kan vi skabe en by med sociale, 
kulturelle og arkitektoniske kvaliteter, hvor 
beboerne føler sig hjemme?



Brug det som allerede eksisterer –
menneskene, arkitekturen, 
infrastrukturen – og byg ovenpå det



• Hvilke forestillinger har vi om forholdet til naturen
• Hvilke teknologier skal vi anvende
• Hvilken social sammenhængskraft og arbejdsdeling vil vi have
• Hvordan skal produktionssystemerne udformes
• Hvilke mentale forestillinger skal byen skabe
• Hvordan skal kvaliteten af hverdagslivet være
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