IQ Samhällsbyggnad

    

INBJUDAN
IQ Samhällsbyggnad och Peab Sverige AB inbjuder gemensamt till
möte i Göteborg - eftermiddagen den 4 november 2010 med temat
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INFORMATION

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande resursanvändning i samhället - cirka 36
procent av energi- och 40 procent av materialanvändningen - och är därför en viktig
aktör när det gäller att minska Sveriges totala miljöpåverkan men också för att skapa goda
livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling.

Tid  
Torsdag  den  4  november  
2010,  kl  13.00-16.00    

Ett miljöanpassat byggande innebär att byggproduktionen planeras för miljöanpassat
genomförande, att byggnadens drift är resurseffektiv, att emissioner från byggnaden har
minimal miljöpåverkan och en god innemiljö ska skapas.

  
Plats  
Scandic  Crown  
Polhemsplatsen  3,  
Göteborg  
Lokalen  är  Polhem  1  

Hur är det ² sker det en ständig förbättring inom samhällsbyggnadssektorn när det gäller
miljöanpassning av byggandet? Vad har hänt, vad är på gång och vad behöver göras?
Under eftermiddagen den 4 nov får vi ta del av gedigna kunskaper och olika erfarenheter
inom området.

  

PROGRAM
13.00  

Välkommen  

13.15  

Miljöanpassat byggande och miljöstrategisk exploatering, Göteborgs stads miljökrav för
exploatering av nya bostäder på mark

  

Anmälan  
Görs  så  snart  som  möjligt  
via  mail  till  info@bqr.se  

  

Sista  dag  för  anmälan  den    
28  oktober    
  

Lukas  Memborn,  Arkitekt/miljöstrateg,  Göteborg  stad,  fastighetskontoret  
13.50  

Hållbart byggande ² från teori till verklighet  
Ekonomi  och  miljö  går  hand  i  hand.  Samtidigt  är  det  viktigt  med  samverkan,  förståelse  och  tydliga  
mål  som  alla  medverkande  i  processen  känner  till  och  skriver  under  på  ±  annars  riskerar  allting  att  bli  
en  pappersprodukt!  

  

Kristina  Gabrielii,  Miljöchef,  Peab  

  

14.20  

Kaffe

14.40  

Miljöklassad byggnad/ energi/ kemikalier/ innemiljö  
Kan  miljöklassningen  bidra  till  miljöanpassning  av  byggandet?  

  

Hållbart byggande ² hur gör man egentligen? Kunskap från förr ger bra hus idag

Avgift  
Ingen  deltagaravgift  för  
deltagare  från  företag  eller  
organisationer  som  är  
direktmedlemmar  i    
IQ  Samhällsbyggnad  
(de  tidigare  föreningarna  
BQR  och  BIC).  
För  deltagare  från  företag  
som  inte  är  medlem  är  
avgiften  1000  kr  +  moms    
Ange  fakturaadressen  i  
mailet  när  du  anmäler  dig.    

Mia  Torpe,  Miljöchef,  HSB  
15.00  

  

  

Bengt  Adolfi,  Byggmästare  
15:30  

Avslutande samtal/diskussion

  

16.00    

Slut för dagen

  

Sprid gärna inbjudan så att fler får kännedom om seminariet!

Varmt Välkomna!
IQ Samhällsbyggnad | Drottninggatan 26, 4 tr | 111 51 Stockholm | 08 - 411 16 40

