
BYENS NETVÆRK
Byens Netværk samler byggebranchens parter på  
tværs af brancheskel og fungerer som en platform  
for udveksling af viden og idéer. 

Medlemmer af Byens Netværk skaber nye kontakter  
i branchen og opnår en øget forståelse af byggeriets 
udfordringer. Sammen skaber vi en lettere  
arbejdsgang, tager nye initiativer og fremmer  
fælles interesser.  

Netværket er tværfagligt og består af fagfolk fra  
alle brancher i byggeriet.

Ved hjælp af medlemmernes ekspertise og  
samarbejde med andre netværksorganisationer 
inviterer Byens Netværk til unikke byggepladsbesøg, 
debatarrangementer og studieture, hvor vi får  
nye input, oplevelser og deler viden. 

HVORFOR VÆRE MEDLEM?
Byens Netværk ønsker at være med til at præge 
udviklingen af byggebranchen og vores byer.

Byens Netværk giver mulighed for at skabe den dialog,  
der er væsentlig for inspiration og forståelse af  
byggeriets udfordringer.

Byens Netværk stiller faciliteter til rådighed i form af 
bl.a. netværksorienterede ud-af-huset-arrangementer 
med fokus på arkitektur, ingeniørkunst og byrum, 
debatarrangementer, workshops, dybdegående 
netværksarrangementer, læringsarrangementer, 
studieture og et levende website med reportager fra 
arrangementerne.

BRUG BYENS NETVÆRK
  Få et personligt, fagligt og socialt netværk
  Vær med til at påvirke byudviklingen 
  Lær nyt og få inspiration
  Deltag i arrangementer og studieture
  Profilér din virksomhed på vores website
  Bliv opdateret via vores nyhedsbrev

DERFOR ER VI MED I BYENS NETVÆRK
“   Byens Netværk giver mulighed for at vedligeholde og 
udbygge det gode samarbejde, vi har med arkitekter, 
kolleger, bygherrer og andre samarbejdspartnere, der 
deler glæden ved at skabe.” – Pihl

“   Medlemskabet af Byens Netværk er afgørende for at 
skabe og opretholde en gensidig, frugtbar kontakt 
til byggebranchen. Samtidig byder netværket på 
spændende og fagligt relaterede oplevelser med 
andre glade og engagerede medlemmer.” – Homann

“   Byens Netværk er et godt sted at udvikle vores 
erhvervsmæssige netværk på et uformelt plan, og  
holde os ajour inden for byggeriets mange facetter.”   
– Renoveringskonsulenterne

“   Byens Netværk er et dynamisk forum for mennesker, 
som gerne vil følge med tiden og være opdateret. 
Her mødes alle parter i byggebranchen i lærerige og 
hyggelige omgivelser.” – Toft Kobber & Facade

Byens Netværk – et fagligt netværk  
for hele byggebranchen



BLIV MEDLEM
Indmeldelse i Byens Netværk og tilmelding til  
arrangementer foregår på www.byens-netvaerk.dk

MEDLEMSFORDELE
   Gratis adgang til alle udstillinger i DAC
  Rabat i Dansk Arkitektur Centers møde- og 
 konferencefaciliteter, boghandel og café

MEDLEMSARRANGEMENTER
Byens Netværk afholder over 40 arrangementer årligt  
af faglig, kulturel og social karakter.  
Hertil kommer 1 – 2 studieture. 

Byens Netværk samler byggebranchens parter på tværs  
af brancheskel og fungerer som en platform for udveksling af 
viden og idéer. 

Byens Netværk
Dansk Arkitektur Center
Strandgade 27B 
1401 København K
www.byens-netvaerk.dk 

Henriette Sofie Larsen er sekretariatsleder og varetager  
den daglige ledelse af netværket. Har du brug for information 
eller har du en ide til netværket, så kontakt Henriette Sofie 
Larsen på mail: hsl@dac.dk

Byens Netværk – et fagligt netværk  
for hele byggebranchen


