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Tirsdag den 24. august kl 16.00
Roskildevej 54 · Frederiksberg.
Vi mødes på Roskildevej udenfor.

Begrænset deltagerantal
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 20. august

Progressiv bygherre
Vi møder Søren Rasmussen fra ONV Arkitekter, 
der vil fortælle os om idéen bag det visionære 
projekt og om hvordan, det er kommet i stand 
med Frederiksberg Kommune og Frederiksberg 
Forenede Boligselskaber som en progressiv 
bygherre. 

Alternativt botilbud
Bebyggelsen rummer 41 boliger, fordelt på 3 
boligkuber og i 4 etager, som har det overord-
nede sigte at løse integrationsudfordringer for 
flygtninge, samtidig med at det skaber et 
alternativt botilbud for ressourcestærke, unge 
studerende i byen. Den enkelte bolig er indrettet 
som delebolig for to personer - to studerende 
eller to flygtninge. Sammen med ens bofælle 
bliver man koblet sammen i en mentor- og 
buddyordning med to flygtninge i en af de andre 
boliger. Man forpligter sig til at indgå i et 
fællesskab i hverdagen med formålet at 
understøtte venskab, uddannelse og integration.

Fælles tagterrasse
2Boligerne er på 48 - 50 m , og skal deles af to 

personer. Man har hvert sit private værelse og 
deler fælles køkken/opholdsrum, bad og evt. 
terrasse eller altan. I hver boligkube er der en 
fælles tagterrasse og et fællesrum med stort 
køkken og i den ene kube er der vaskeri i 
stueetagen. Der er elevator til alle etager.

Venligbolig
Plus På kanten af
Solbjerg Parkkirkegård



Torsdag d. 9. september kl. 16
Mødested: Enghavevej 88 · 2450 Københvan SV
- det er indkørslen til Baunehøj Idrætsanlæg
Varighed ca. 2 timer

Begrænset deltagerantal
Tilmeldingsfrist senest mandag d. 2. september

Unik arkitektur
Vi mødes til Byvandring med formand for Vesterbro 
Lokalhistoriske Forening og Arkiv, Thomas Warburg, 
som viser os rundt i området

Bevaringsværdige bygninger
Thomas vil tage os gennem området med flere 
bevaringsværdige bygninger, der kan transformeres 
til nye formål. Vi skal høre om både centralværk-
stedernes historie og den nye helhedsplan for 
Jernbanebyen. Hvordan planlægger og bygger man 
en ny bydel med respekt for historien? Hvilke behov 
skal området indfri? Hvem bestemmer?

Den Gule By
Vi skal bl.a. kigge på Banegaarden, midlertidige 
skoler, en fårekyllingefarm, ungdomsboliger, 
værksteder, smedjer, lokomotiver, trafiktårnet og 
selvfølgelig Den Gule By. Vi afslutter besøget med en 
forfriskning på Banegaarden.

Grib chancen!
Det er ved at være sidste chance, for om nogle år vil 
det hele være forandret. Flere af bygningerne er 
tegnet af statsbanernes hofarkitekt Heinrich Wenck, 
der også har tegnet Hovedbanegården, Østerport 
station, den tidligere Centralpostbygning, der nu er 
transformeret til Hotel Villa Copenhagen og de fleste 
stationer på Kystbanen. Thomas vil fortælle om Otto 
Busse og aktiviteterne på værkstederne gennem 
mere end hundrede år.

På sporet af Otto Busse

Byvandring på
Vesterbro 



Lundgaard & Tranbergs
nye hotel på Østerbro 

Charlottetårnet 

Torsdag d. 7. oktober kl. 16.00
Charlottetårnet · Hjørringgade 35
2100 København Ø

Begrænset deltagerantal
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 1. oktober

Markant lille fodaftryk
Vi møder partner og sagsarkitekt Signe Baadsgaard 
fra Lundgaard & Tranberg, der fortæller os om 
huset, der har et markant lille fodaftryk, (9x14 m) 
der opleves tydeligt. Vi skal derfor være lidt 
fleksible og bliver delt op i mindre grupper under 
besøget, hvor I bydes på et glas vin.

Overgang mellem to bydele
Charlottetårnet er både et byhus og højhus i 16 
etager. Bygningen markerer overgangen mellem 
Østerbro og Nordhavn, og er begyndelsen til en ny 
tid for de to bydele, der gradvist smelter sammen. 
Den særdeles veltegnede bygning, som blev 
præmieret af FHF i 2020, rummer 37 enestående 
hotellejligheder. Hotellet tårn er smalt som de 
fritstående italienske klokketårne, mens facaden 
med dens zinkplader har et industrielt præg, der 
skaber forbindelse til det nærliggende Nordhavn. 
Charlottetårnet er nabo til boligbebyggelsen 
Charlottehaven og viderefører succesen med 
idealerne om et sted, hvor mennesker bor og finder 
værdi i at deles om en række fællesfaciliteter i 
hverdagen.

Et energikoncept forud for sin tid
Da Charlottetårnets energikoncept blev designet i 
2011, var det forud for sin tid. Arkitekterne inddrager 
også dette aktuelle og interessante aspekt af 
Charlottetårnet i deres fortælling.



Præmiering
2020/2021

Vi afholder foreningens traditionsrige 
diplomoverrækkelse samt 

generalforsamling i november.

Yderligere information følger


