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BESKRIVNING

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och
regionalisering. Över hela världen diskuteras hur dessa utmaningar ska mötas och lösningar formuleras i
olika stadsbyggnadsideal ? urbanismer. Dominerande i sådana diskussioner är ny-urbanism, post-
urbanism, vardagsurbanism, grön urbanism och re-urbanism.I Urbanismer diskuterar etablerade svenska
och internationella forskare, planerare och arkitekter vad som kännetecknar ? eller bör känneteckna ?
dagens stadsbyggande. Hur ser önskvärda stadsmiljöer ut och hur bör beslutsfattande i stadsbyggandet
organiseras? Vad innebär en hållbar utformning av framtidens städer?Genom att belysa drivkrafter och
faktorer som påverkar stadsutvecklingen vill författarna peka på hur och varför staden utvecklas i en viss
riktning. De ger också en överblick över trenderna och deras påverkan på svenskt
stadsbyggande.Urbanismer vänder sig till alla som arbetar med stadsplanering och stadsutformning,
politiskt eller professionellt. Även studerande vid universitet och högskolor och den intresserade
allmänheten, stadsborna själva, har stor behållning av boken.Boken ingår i publikationsserien Curating the
City som är knuten till Göteborgs universitet.Sagt om boken:"Antologin ger en bred och lättillgänglig
ingång till dagens stadsbyggnadsdiskussion. [?] Det finns förhållandevis lite litteratur på svenska som ger
denna form av introduktion till stadsbyggnadsämnet och antologin utgör därför ett välbehövlig
bidrag."Julia Fredriksson, PLAN nr 3 2016"[Boken] fungerar med andra ord väl som incitament för
fortsatta samtal, och skulle i sig kunna utgöra basen för en kurs inom arkitekt- och
planerarutbildningar."Anna Lenninger, Tidskriften STAD nr 14 2016
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ajuntament d'Olot

Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik Marcus Adolphson, Thorbjörn Andersson, Bosse
Bergman, Vania Ceccato ...

Urbanisme - LE CABINET

Les ciutats en general i les colònies en especial, com assentaments de nova creació, són un clar exemple de
l'estructura ortogonal de l'urbanisme romà.

urbanisme.paeria.cat - La Paeria - Ajuntament de Lleida

Som helhet ger antologin många tillfällen till reflektion, och möjligheter att sätta in den egna erfarenheten
av de senaste årens stadsbyggnad i ett s
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