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ERFA-NETVÆRK  
Tema-møde for medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder  direktører, forretningsførere,  

bygge- og tekniske chefer, driftschefer, inspektører og projektledere.

DRIFTSNET

SPAR PÅ ENERGIEN – BEBOERADFÆRD, 
INDEKLIMA OG ENERGIRENOVERING
Ændring i energiforbruget i almene boliger er en vigtig 

brik for at spare på beboernes penge og i håndtering af 

samfundets samlede udfordringer på klima- og energi-

området. Trods mange tiltag er der fortsat et stort 

potentiale for at reducere mere i energiforbruget – også i 

den almene boligsektor.

 På ERFA-mødet ser vi nærmere på beboeradfærd, inde-

klima og energirenovering. Du får præsenteret vejledning 

og værktøjer i forhold til at visualisere beboernes energi-

forbrug samt en aktuel opdatering om politiske tiltag og 

muligheder/udfordringer. Du får også et konkret eksempel 

på, hvordan en lokal boligorganisation arbejder med 

energi området. Sidst, men ikke mindst, vil der være rig 

mulighed for at udveksle værdifulde erfaringer fra kollega 

til kollega.

 

Som mødedeltager får du:
•  Vejledning om visualisering af energiforbruget  

i almene boliger

•  Konkret viden om nye almene forsøgsprojekter  

vedr. energibesparelser

•  Generel orientering om udfordringer og muligheder  

på energiområdet

 

PROGRAMMET
1. Velkommen til dagens ERFA-møde

 v/BL’s kredskonsulent

2. Visualisering af beboernes energiforbrug 

 v/Christian Kierkegaard, Domea

3. Aktuelle udfordringer og muligheder på energiområdet  

v/Mikkel Jungshoved, DriftsNet/BL

4. Lokal energi-case fra en boligorganisation

5. Workshops

6. Opsamling m. sandwich

TID OG STED
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet.

1. december 2015, kl. 13-16 i Boligselskabernes Hus,
Studiestræde 50, 1554 København V. (Max. 40 deltagere)

7. december 2015 kl. 9-12 på Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. (Max. 30 deltagere)

10. december 2015, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus,
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg. (Max. 40 deltagere)

14. december 2015, kl. 9-12 på Scandic Aalborg,
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg. (Max. 30 deltagere)

DELTAGELSE OG TILMELDING
Fristen for tilmelding er en uge inden mødets afholdelse.

Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”.

Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under

punktet Selvbetjening > Arrangementer. Klik her!
 

Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA-mødet er 500 kr. 

pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil blive opkrævet 

”no-show-fee”.

 

ARRANGØR
BL arrangerer ERFA-møderne i samarbejde med AlmenNet 

og DriftsNet. Læs mere på:  

https://bl.dk/netvaerk/erfa-netvaerk-i-bls-kredse/
erfa-netvaerk/
 

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til indholdet på mødet, kan du kontakte,

Mikkel Jungshoved på telefon 3376 2028/mail: mju@bl.dk

eller Olav Kirchhoff på telefon 3376 2058/mail oki@bl.dk

https://bl.dk/selvbetjening/arrangementer/

