
Nyhedsbrev — 10. okt 2022 

Kære medlemmer

Nybyggeri på hjørnet af Tolderlundsvej og Buchwaldsgade, Thrigefirkanten 

Guidet tur i Thrigefirkanten i Odense, onsdag d. 26. okt. 2022 

 

Kom og hør om områdets transformation fra tungt bynært industriområde til levende bydelskvarter. 
Ejendomsselskabet Olav de Linde har igennem de sidste to årtier konverteret Thriges Fabrikker med sans for stedets unikke historie,
arkitektur og placering i midtbyen. Thrige Firkanten rummer i dag en stor variation af kontorer, service- og handelsvirksomheder, spisesteder
og inden længe også tre unikke boligprojekter.

På den guidede tur igennem Thrige Firkanten vil afdelingsdirektør for Olav de Linde, Lars Friis, og kreativ leder ved AI Arkitekter og
Ingeniører, Kim Sonnich Østergaard, give en indgående fortælling om, hvordan områdets bygninger er blevet renoveret, transformeret eller
opført med fokus på stedets unikke kvaliteter. 

Dato: Onsdag den 26. okt. kl. 16.00 - 18.00 
Mødested: AI Arkitekters lokaler i Thrigefirkanten, Edisonsvej 20, 5000 Odense C. 
Max: Deltagere 30. 
Pris: 20 kr. for medlemmer / 40 kr. ikke medlemmer. 
Tilmelding: jens.ulrik@live.dk



Odenses nye arkitekturråd 

Det nye arkitekturråd består af tre medlemmer fra det forrige råd samt tre nye. Endnu engang er det et råd med faglig bredde og faglig
tyngde. Rådet nedsættes for en toårig periode 2022 – 2024. Der er afsat 200.000 kr. til rådets arbejde og afholdes indenfor By – og
Kulturforvaltningens ramme. Arkitekturrådet skal understøtte By – og kulturudvalgets arbejde og de politiske beslutninger samt bidrage med
ny viden og perspektiver, der kan understøtte en øget kvalitet i byudviklingen. Medlemmerne mødes fire gange om året.

De seks eksterne fageksperter er: 
Jan Albrechtsen, arkitekt MAA, partner i Vandkunsten. 
Susanne Renee Grunkin, kreativ leder hos Arkitema 
Claus Bech-Danielsen, arkitekt MAA, professor ved BUILD Aalborg Universitet. Ny 
Christian Tilma, arkitekt MAA, associeret partner i Praksis Arkitekter. NY ( Udpeget af Byforeningen ). 
Nicolai Carlberg, etnolog og indehaver af Carlberg 
Signe Cold, arkitekt MAA, partner i Entasis. Ny 

Mød personerne bag Odenses nye arkitekturråd, se filmen: 
https://www.odense.dk/politik/odense-byraad/udvalg-og-naevn/saerlige-udvalg-raad-og-naevn/arkitekturraadet 
(Scroll helt ned i bunden i ovenstående link, så kan du finde filmen)

Overblik arrangementer/møder 

 

Torsdag den 13. okt. kl. 15.00 - ca. 16.30: Vi besøger en af Odenses gamle industrivirksomheder:  
Tirsdag den 25. okt. kl. 17.00-19.00: H.J. Hansens vinkælder i Vestergade er blevet renoveret. 
Onsdag d. 26. okt. kl. 16.00 - 18.00: Guidet tur i Thrigefirkanten:  
Mandag d. 7. nov.: Bestyrelsen mødes med rådmand, Søren Windell og afdelingschef Anette Kold, emnet "Den diverse by". 
Fredag den 18. nov.: Afholdes By og Vands årlige borgmestermøde.
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