
FREDERIKSSUND KLIMAFORENING 
Dyrlægegårds Allé 162, 3600 Frederikssund 
Tlf.: Carsten 26815589/Ida 20653940

Invitation til Fremtidsværksted om Vinge - den ny by i St. Rørbæk
Elværket i Frederikssund. Lørdag d. 12. november 2011 kl. 9.00 - 17.00 

Frederikssund Klimaforening vil gerne invitere dig/jer til at deltage i et fremtidsværksted om Vinge 
- den ny by ved St. Rørbæk.  Som oplægsholdere kommer der en række af de mest toneangivende 
forskere, virksomheder og planlæggere inden for byudvikling og miljøteknologi. Efterfølgende vil 
der være fremtidsværksted, hvor du/I kan bidrage med idéer og diskutere visionerne for den ny by 
(se vedheftet program).

Frederikssund Kommune har en vision for den ny by ved St. Rørbæk om, at det skal være en by 
med særligt fokus på klima og miljø. Området skal profileres med en grøn profil, som en del af 
”Copenhagen Cleantech Cluster”. Det er en fælles strategi for miljøteknologiske virksomheder i 
hovedstadsområdet.  Ideer bliver ikke til virkelighed af sig selv. Frederikssund Klimaforening 
ønsker gennem dette fremtidsværksted, at bidrage til at konkretisere visioner for den ny by.

Frederikssund Klimaforening har inviteret politikere, erhvervsfolk, borgere, foreninger embedsfolk 
fra  Frederikssund  Kommune,  for  hvem  det  vil  være  relevant  at  deltage  i  arrangementet. 
Deltagerlisten udsendes efter tilmeldingsfristens udløb.

Efter  oplæggene vil  der  være fire  forskellige  temaer  for  fremtidsværkstedet.  Hver  deltager  kan 
vælge to af følgende emner. Transport, bygninger, vand og klima-teknologi.

Vi  håber,  at  I  vil  tilmelde  jer  fremtidsværkstedet  og  være  med  til  at  inspirere  med  idéer  og 
holdninger til byudviklingen. Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 1. november 2011. 
I kan tilmelde op til tre personer ved at sende en mail til: mail@frederikssundklimaforening.dk 
Husk  de  tilmeldtes  navne,  adresser,  telefonnummrer,  e-mailadresser  og  ønskede  temaer  for 
fremtidsværkstedet.  

Pris: Der vil være en symbolsk egenbetaling til forplejning på 80 kr. pr. deltager. Deltagergebyret 
indbetales på: Reg.nr. 8401 Kontonr.1123852. Husk også at skrive navn(e) på indbetalingen.

Med venlig hilsen

Ida Nielsen, Børn Tving Stauning, Helle Løvgren Mølvig, Bent Christiansen og Carsten Cederholm
På vegne af Frederikssund Klimaforening 

Frederikssund Klimaforening er en forening, som gennem oplysning og debat arbejder lokalt for at nedsætte  
det  samlede  CO2-udslip.  Målgruppen  er  henholdsvis  borgere,  virksomheder,  kommunal  forvaltning  og  
byråd. Medlemmerne er borgere fra lokalområdet, med interesse for klimaproblematikken.
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