
 
 

 

 

”Det här är två städer som verkligen visar världen hur 
smarta markanvisningar kan ge fantastiska resultat” 

(deltagare) 

8 – 15 deltagare från hela Norden 

Språk: Engelska, tyska, svenska, … – anpassas till deltagarna 

Intresseanmälan senast 20 februari - Bindande anmälan 20 mars 

Pris 9 000,-/person + moms 
För den som reser privat finns vissa möjligheter till medfinansiering 

I priset ingår 2 hotellnätter, alla resor inom och mellan städerna i 
Tyskland, alla presentationer och studiebesök, reseledning. 
Resan till och från Tyskland (BW), lunch och middag ingår inte. 
 
Frågor & anmälan till ”info@omniplan.se” 

BYGGEMENSKAPER som ett 
verktyg för att fortsätta bygga  
den europeiska blandstaden 

 

”Med byggemenskaper leder medborgarna stadens 
utveckling istället för att vara dess offer” 
(Cord Soehlke, försteborgmästare i Tübingen) 

”Intensiv, kompakt resa med massor av intryck” 
(deltagare) 

”Jag önskar att fler kunde åka hit så att vi kunde ha 
en ny gemensam måttstock för exploateringen” 

(deltagare) 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Studieresa 20-22 april 2023 

Byggemenskaper i Tübingen + Freiburg 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preliminärt PROGRAM  v1 23 01 25 

torsdag 20 april  

 Ank Tübingen Hbf (tåg) / Ank Stuttgarts flygplats; Transfer till Tübingen  

11:00 – 12:30 Introduktion; Tübingen – historisk bakgrund och målsättning för stadsutvecklingen 

12:30 – 14:00 Den politiska bakgrunden; lunch med Cord Soehlke, bygg-borgmästare.  

13:30 – 14:30 Tübingens koncept, strategi och metoder 

14:00 – 18:00  Promenad genom 3 stadsdelar - Französisches Viertel / Loretto / Mühlenviertel 

 Däremellan – kaffe på Aixer Strasse och kanske en öl på Biergarten Loretto 

 Incheckning på hotellet 

20:00 – 22:00 Gemensam middag med lokala vänner 

fredag 21 april  

9:00 – 10:00 Byggemenskapernas möjligheter och svårigheter; Matthias Güttschow, projektlots 

10:00 – 10:30 Introduktion till det blandade projektet ”Güterbahnhof”, Matthias Güttschow 

10:30 – 11:30 Promenad genom den senaste färdiga ”egna”  stadsdelen ”Alte Weberei” 

11:30 – 12:00 Ev. visning av projekt och träff med arkitekten Daniel Tillmann  

12:00 – 14:30 Resa till Freiburg; Lunchmackor i bussen  

14:30 - 15:30 Incheckning på Green City Hotel Vauban; Kaffe på ”Süden”  

15:30 – 16:30 Introduktion till Vauban och Freiburgs byggemenskaper; prel Michael Giess 

16:30 – 18:00 Promenad genom Vauban, Europas grönaste stadsdel ev med besök hos BygGem 

20:00 – 22:00 Gemensam middag på restaurant Süden 

lördag 22 april  

9:00 – 10:00 Besök i den senaste stadsdelen ”Gutleutmatten”;  

10:30 – 12:00 Promenad genom ”Rieselfeld”; guidning av projektchef em. Klaus Siegl  

12:00 – 13:00 Lunch på Piazza Italia i Rieselfeld, sammanfattning och avslutning 

13:00 – 15:00 Ett par lediga timmar i Freiburgs innerstad med spårvagnar på bilfria gator 

15:00 – 17:00 Transfer tillbaka till Stuttgart STR för dem som flyger / alt. tåg från Freiburg mot HH 
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