INVITATION

TIL HAVNESEMINAR
Diskutér og få indflydelse på udviklingen af Københavns Havn,
når By & Havn inviterer alle med interesse for havnen til havneseminar
lørdag den 5. oktober 2019 kl. 09.30-15.00 på Skolen i Sydhavnen,
Støberigade 1, 2450 København.

TEMA: HVORDAN SKABER VI DEN GODE HAVNEKULTUR?
Hvordan skaber vi sammen en god kultur i havnen, hvor sikkerheden er høj, og hensynet til hinanden er
en naturlig del af livet i havnen, så der bliver plads til alle typer af brugere? Det er spørgsmålet, som dette
havneseminar vil cirkle om, og som man kan komme med forslag til. Dagen vil først byde på oplæg om
sommersæsonen der gik, sikkerheden i havnen samt planlægningen af og strategien for havnens udvikling.
Herefter er der workshop om sikkerheden i havnen og den gode havnekultur, der skal bidrage med gode
ideer til den fremtidige udvikling af havnen. Dagen afsluttes med mad fra havnen akkompagneret af
sømandsviser.

PROGRAM:

LØRDAG
D. 5/10 2019
KL. 09.30 - 15.00

09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15

facebook.com/nordhavnen

11.15 - 11.30
11.30 - 13.15
13.15
TILMELDING
Send en mail til

Indskrivning og kaffe
Velkommen ved By & Havn
Status på havnestrategien ved By & Havn
Politiets sæson i havnen
Trafikanalyse for sommeren 2019 ved VIA Trafik
GoBoat og sikkerheden
Pause
Workshop ved arki_lab
Tid til netværk og sørøverhistorier
Emilia Fiona Weir (Kålkællingerne) og Havhøst
serverer havnemad og drikke, og der spilles op
med sømandsmusik

havneseminar@byoghavn.dk
med emnet: havneseminar.
Angiv i mailen dit navn og din primære brug af
havnen. Er du f.eks. roer, SUP’er eller svømmer?
Nyder du havnen fra din båd eller tager du
havnebussen til arbejde? Det vil vi gerne vide,
så vi kan skabe den bedst mulige workshop.

Tilmeldingsfrist den 2. oktober 2019
Da der er et begrænset antal pladser, sker
tilmelding efter først-til-mølle princippet.
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