
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Studieresa 22 -24 september -16 
Byggemenskaper i Tübingen + Freiburg 

 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
Det var flera som inte kom med på resan i våras, så 
vi kör en repris! 
 
Tübingen, torsdag+fredag: 
 Vi får en rejäl genomgång av bakgrund, strategi 

och metod för Europas kanske allra intressantaste 
stadsbyggande. 

 Vi träffar representanter för staden, erfarna 
konsulter och byggemenskapare. 

 Vi besöker 4 generationer av nya stadsdelar. 
 
Freiburg, fredag+lördag: 
 Guidning genom stadsdelarna Vauban och 

Rieselfeld. 
 Besök hos några byggrupper. 
 Vi träffar projektchefen för Rieselfeldprojektet och 

en arkitekt som var med från början. 
 
Pris: SEK 8.000,- ex moms 
Anmälan senast 31 augusti 
I priset ingår hotell, alla resor inom Tyskland, studiebesök, presentationer mm 
Resor til och från Tyskland ingår inte. Lunch och middag ingår inte. 
Högst 15 och minst 8 deltagare. 



 
 

 

 

 

 

PROGRAM  
 
 
 
 
 

 MYCKET PRELIMINÄRT PROGRAM 
v1 16 07 05 

torsdag 22 sep  

förmiddag Ankomst till Stuttgarts flygplats alt direkt till Tübingen HBF 

 Gemensam transfer (troligen hyrda minibussar) till Tübingen, ca 20 min 

12:00 – 13:30 Lunch på Casino am Neckar. Presentation av gruppen och programmet.  

13:30 – 15:00 Tübingens koncept, strategi och metoder; Uwe Wulrath stadsbyggnadschef 

15:30 – 17:30 Promenad genom Lorettokvarteret och Französisches Viertel  

 Incheckning Hotell Krone (ta med badkläder om ni vill använda SPA-avdelningen) 

20:00 – 22:00 Gemensam middag i det medeltida Tübingen 

fredag 23 sep  

8:30 – 9:30 Visning av stadsdelen Alte Weberei; Martin Rasch, stadsbyggnadskontoret 

9:30 – 10:30 Träff med en byggemeskapsarkitekt i Alte Weberei; Daniel Tillmann 

11:00 – 12:00 Besök i stadsdelen ”Mühlenviertel”; Matthias Gütschow, arkitekt, proj. ledare mm 

12:00 – 13:00 Lunch med Matthias Gütschow 

13:00 – 15:00 Resa till Freiburg  

15:00 - 15:30 Incheckning på hotell I Freiburgs centrum 

16:00 – 17:30 Besök i stadsdelen ”Rieselfeld”; Intro och guidning med projektchef Klaus Siegel 

20:00 – 22:00 Gemensam middag i Freiburgs charmerande centrum 

lördag 24 sep  

9:00 – 10:00 Bakgrund till utvecklingen av byggemenskaper i Freiburg – Michael Gies, arkitekt 

10:30 – 13:00 Promenad genom Europas grönaste stadsdel, Vauban, med Astrid Meyer 
Besök hos ett par, tre olika byggemenskaper 

13:00 – 14:00 Lunch på restaurang ”Süden”, sammanfattning och avslutning 

 Transfer till Freiburg / Breisgau HBF resp Stuttgarts flygplats;  hemresa 
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