
Kære Frank. 

Vi er nødt til at få en endnu mere 

nuanceret forståelse af, hvad det er 

for en by, vi vil have. Hvilken by 

vi overgiver. Og dermed også at 

have en fornemmelse af - og turde 

at stå ved - at nogle bæredygtige 

mål vil koste på andre områder. 

Det er sikkert ikke altid super 

populært at skulle sikre økono-

mien til at prioritere en integreret 

bæredygtig og klimasikret by over 

andre vigtige emner. Men hvordan 

skal vi vælge ? Vi kan ikke få det 

hele. Sæt retningen. Stil krav. 

Også til almindelige borgere. Krav 

til, at de bæredygtige løsninger 

prioriteres, bliver integrerede, ikke 

et valg, men noget helt alminde-

ligt.
 

    - Simon Poulsen, ADEPT

Kære Frank

Da færgerne over storebælt blev 

erstattet af broen, var der mange 

der brokkede sig over tab af 

kulturen, over pausen på rejsen der 

forsvandt, over kaffen, der blev én 

mindre undervejs. I dag kan vi 

ikke forestille os et danmarkskort 

uden. Når vi tænker større, højere, 

mere - så kan det være, at vi taber 

noget, at der er noget vi skal gå på 

kompromis med. Menhvis vi 

tænker ‘rigtigt’, grundigt og og 

investerer præcist, så får vi også 

noget. Ikke kun den enkelte, men 

som samfund og fællesskab. Det 

er det samme med klimasikringen 

af vores by. Den skal larme lidt, 

skabe genlyd i hele Danamrk og i 

verden. Den skal turde noget, være 

visionær, den skal forbinde og 

skabe nye muligheder for 

udvikling, muligheder vi ikke fø 

havde tænkt. Vi skal drømme højt, 

Frank. 

 
 

- xxxx, ADEPT 
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Kære Frank. 

Tænk strategisk. Med låste vision-

er for fremtidens by mister 

udviklingen fleksibilitet og 

chancen for at skabe langvarige 

klimamæssige landvindinger 

mindskes. Vi skal tage os tid til at 

skabe forandringen, også selv om 

vi ikke har så meget af den, tiden.

Hvis vi udvikler for hurtigt får vi 

en ensartet by, som kun håndterer 

aktuelle problemstillinger, men 

bliver dårligere til at håndtere 

fremtidens udfordringer. Strate-

gisk udvikling skaber råderum.

             
     - Martin Laursen, ADEPT

Kære Frank

Jeg har akdrig tænkt sådan før jeg 

fik børn, men nu ser jeg byen på en 

helt anden måde end tidligere. 

Hvad et for en by, som har plads til 

alle - ikke bare på papiret, men 

også i praksis. Derfor er det for 

mig oplagt, at byens overordnede 

udvikling, klimasikringen, det 

lokale og den sociale by i 

fremtiden bliver en del af den 

samme tænkning. Få inspiration 

ude i ude i verden, eller bare syd 

for grænsen, hvor klimasikring 

bruges som socialt kapacitetsrum.

             
     - Tatyana Eneva, ADEPT 

Kære Frank. 

Tænk i nye baner. Byudvikling i 

København er en lukket fest, som i 

alt for lang tid har været styret af 

de forkerte interesser med alt for 

meget fokus på at skabe ‘køben-

havnerkvarterer’, som mest af alt 

er ensartede boligbebyggelser med 

få variationer og en snak om byliv, 

der har overskygget diskussionen 

om en balanceret by. En balanceret 

by har plads til klimamæssige 

tiltag som bymæssigt aktiv. Det 

tvinger os til at tænke lokalt, 

globalt og i fællesskaber.

             
      - Anders Lonka, ADEPT 

Kære Frank. 

Vi har brugt en hel masse penge og 

ganske mange år på at skabe en 

metro, som binder byen sammen. 

Det er godt. Men hvad med resten 

af mobiliteten i byen ? Al transport 

kan ikke foregå under jorden, så 

hvordan får vi flere biler ud af 

byen, hvordan gør vi det mere 

attraktivt at bevæge sig fra A til B 

uden sin bil ? Flere busser ? Færre 

og dyrere parkeringspladser ? 

Billigere billetter til offentlig 

transport ? Bredere cykelstier ? 

Sporvogne ? Renere luft i byerne 

øger livskvalitet og sundhed og 

minimerer den samlede co2 udled-

ning, så hvordan - Frank ?

             
           - 

Eva Hviid, ADEPT 

Kære Frank. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volut-

pat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

Kære Frank

Drøm drømme om byen i den helt 

store skala. Hvis ingen tør formul-

ere visionerne, så drukner de i 

virkelighed, og vi ender med, at 

der ikke bliver gjort noget som 

helst. Prisen for visioner kan være 

høj, men den er højere uden.

             
     - Tanja Jauernig, ADEPT

kære frank 

 Bæredygtighed er 

ikke en løsning på 

alt, hvis den ikke 

følges op af  aktion. 

Grøn gør det, som 

danner. Den skal 

turde noget, være, 

skabe nye mulighed-

er. 
-  nrik Hvidt, ADEPT

Gør alle byrum til et et klimamæs-

sigt aktiv. Tænk i materialesam-

mensætninger, stil krav til 

synlighed.

             
           - P

aul Lieser, ADEPT

Kære Frank. 

Diskussion og konferencer er ikke 

nok, Frank. Der skal lovgivning 

til. Der skal engagement til. Også 

selv om det giver utilfredshed i 

overgangsperioden. Luk Aaboule-

varden, Frank. Hold fast i betal-

ingsringen, Frank. Skru op for det 

grønne, Frank. Tænk i nye baner, 

når det kommer til boligstørrelser, 

offentlig transport, grønne 

områder og fællesskaber som 

forandrer

Kære Frank. 

Som udlænding har jeg været 

virkeligt overrasket over, at 

København, som tidligere var en 

af de mest ambitiøse byer i verden, 

en rollemodel, nu hviler på 

laurbærene og lader andre byer 

overhale sig indenom. Som om at I 

alt for ofte er blevet fortalt histo-

rien om, hvor fantastisk det er med 

hygge og menneskelig skala og 

‘most ’livable’, så I til sidst har 

troet, at det altid ville være nok og 

har glemt at udvikle jer. En by skal 

udvikle sig hele tiden, ellers går 

den i stå. I har glemt at lytte til 

forandringerne, har glemt ambi-

tionerne. Find det særlige frem 

igen.
             

       - Leon Legeland, ADEPT 
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ikke. Bæredygtighed er 

ikke en løsning på alt, 

hvis den ikke følges af  

aktimmmmmmved ikke. 

Bæredygtighed løsning.

Kære Frank. 

Tænk byudvikling og klimasikring 

sammen. Det skal ikke kun være 

en offentlig opgave at sikre fælles 

udearealer og boliger, men også et 

skarpt formuleret krav som skal 

stilles til de enkelte developere og 

grundejere, så de forpligtes til at 

gøre byens udvikling og trivsel til 

et fælles anliggende, der rækker 

ud over profit på ejerlejligheder og 

kvadratmetre. Klimamæssige til- 

tag skal være synlige og til- 

stedeværende. 

             
      - Martin Krogh, ADEPT 

Kære Frank. 

Lad de unge komme til. Lad dem 

være med til aktivt at bestemme, 

hvordan deres by skal se ud, 

hvordan de vil engagere sig aktivt 

og synligt i klimaspørgsmålet. De 

unge tænker grønnere, enklere, 

mere socialt og langsigtet. 

         - C
amilla Klingenberg, ADEPT

Kære Frank. 

Tag ved lære af provinsen, som 

igennem mange år har været 

proaktive i at håndtereaktuelle 

problemstillinger. Vis kant, gå 

forrest - vi vil og kan.

Vi skal ikke være bange 

Det er meget vigtigti

sammen om en løsning

Grøn gør det ikke alene, det er skal 

ses i sammenhæng med en lang 

række andre faktorer, som danner 

rammen om byudvikl

er det 

ikke 

Kære Frank. 

Vær mere ambitiøs på byens 

vegne. En mere bæredygtig 

tilgang til byudvikling og til en 

klimasikret by er ikke nødven-

digvis noget, der skal klares som 

en blid overgang. Lidt som med et 

et plaster - det skal af, one way or 

the other. Så vi kan lige så godt 

komme i gang. Istedet for de 

mange (bestemt både fine & gode) 

nålestik der laves nu, så skal der 

udvikles en ambitiøs overordnet 

klimasikringsplan, som ikke blot 

løser de udfordringer vi har her og 

nu, men også tager højde for den 

udvikling vi går i møde uden helt 

at kende den endnu. Det er lidt  

 
       - Nanna Müller

Kære Frank. 

I fremtidens bæredygtige by 

kobles rekreative kvaliteter med 

klimatilpasning. Det kræver en 

strategi for byudvikling i Køben-

havn, som vender udfordringer til 

aktive potentialer for beboerne. Vi 

skal ikke kun udvikle de nye 

byområder med blik for klimatil-

pasning og grønne løsninger, men 

også sikre, at der stilles ambitiøse 

krav til udformning, indretning og 

transformation af byrum, infras-

truktur, parker og bygninger i 

eksisterende byområder. Med en 

langsigtet strategi kan vi komme i 

mål med en lang række tiltag - 

allerede snart.

             
- Jens Peter Nielsen, ADEPT

Kære Frank. 

Sæt i gang. 

             
      Kærlig hilsen, ADEPT

Kære Frank


