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Cities expand, upwards and outwards, and their physical structure can last a very long time, not just tens but
hundreds of years. Nevertheless, they are rarely designed for expansion.
Their layout does not allow for extension or for the retrofitting of infrastructure and can constrain, and often
prevent, the growth and change of activities within them - cities are not 'robust' in their design. In other words,
change is not planned for but involves costly reconstruction. The Robust City argues that a robust, expandable
and sustainable urban form can be deduced from planning goals. Development should not just follow public
transport corridors but should not be allowed beyond walking distance from them. This would create 'green
enclaves' that would permit not only recreational access but also the retrofitting of infrastructure and the
efficient circulation of motor vehicles. The same principles could also be applied within neighbourhoods and
to facilitate the rational handling of urban intensification.
Vis meny. forsiden; leskur. City 90 standard leskur; Tremiljø saltak leskur; Moment leskur; City 90 cantilever
leskur; Tremiljø pulttak leskur; City 90 Piazza leskur Busker, trær og hekker trenger beskjæring, trimming
kapping og saging for å holde seg sunne og sterke. GARDENA har alt du trenger for landskapsdesign og

hagepleie. Grønt lys for Romsk kultur- og ressurssenter. I revidert nasjonalbudsjett kom den gode nyheten:
Kirkens Bymisjon skal stå for etablering og drift av romsk kultur og. Gå til sidene om vannstyring for et bredt
utvalg av hageslangeruller. GARDENA har både veggmonterte slangeruller og vognmodeller. Gressklippere
fra Husqvarna gir deg utmerkede resultater selv om terrenget har varierende kompleksitet og bratte skråninger.
Hagetraktorer fra Husqvarna er svært brukervennlige og blir kraftfulle partnere i hagen din året rundt. City
Syd søker nye medarbeidere! Vi søker nye medarbeidere! Vi søker deg som kan jobbe på dagtid, kveld og
helg. Dette er ord som beskriver deg: Ansvarsfull. Uno-X støtter MOTs arbeid for å utvikle robust ungdom,
som inkluderer alle. Personvern og informasjonskapsler En stilfull stasjonsvogn med høy ytelse, AWD og full
av kjøreglede. Den iøynefallende 2017 Mazda6 stasjonsvogn er innovativ, kraftfull, sikker og effektiv.
Glamox er en ledende leverandør av belysningsløsninger for de profesjonelle byggemarkedene i Europa. Vi er
stolte over å kunne tilby produkter av meget god teknisk.

