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ERFA-MØDER
SOCIALE RENOVERINGER

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere,  

bygge- og tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

SOCIALE RENOVERINGER
Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer 

mennesker på tværs af alle aldersgrupper. Ensomhed 

koster samfundet 7 milliarder kroner årligt. BL, 

Landsbyggefonden og Realdania har undersøgt 

potentialerne for at forebygge ensomheden igennem 

renoveringer. Sociale renoveringer gør mere for en 

afdeling end blot tekniske tiltag, energioptimering og 

æstetiske opgraderinger. Den sammentænker den fysiske 

og sociale indsats, den inddrager driften og tænker i nye 

partnerskaber. 

På ERFA-mødet bringer vi de gode erfaringer frem i 

lyset og kommer med konkrete forslag til, hvordan 

renoveringer kan understøtte sociale relationer.

PROGRAMMET
1. Velkommen til dagens ERFA-møde 

v/Niklas Jarnit og Mikkel Jungshoved, BL

2. Sociale renoveringer  

  v/Ofri Earon og Sidsel Gelting Hodge,  

Rambøll Arkitekter

3. Pause

4. Lokal case fra en boligorganisation

5. Workshop – hvad virker – erfaringsgrupper

6. Opsamling og sandwich

SOM DELTAGER PÅ MØDET FÅR DU:
•   Analyse: Hvordan skaber vi sociale renoveringer, der 

forebygger ensomhed?

•    Konkrete erfaringer fra andre boligorganisationer

•   Mulighed for videndeling

TID OG STED 
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet: 

6. marts 2018, kl. 9-12 i Boligselskabernes Hus, 
Studiestræde 50, 1554 København V (maks. 40 deltagere)

8. marts 2018, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus, 
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg (maks. 40 deltagere)

13. marts 2018, kl. 9-12 i Aalborg Kongres & Kultur Center, 
Europa Plads 4, 9000 Aalborg (maks. 30 deltagere)

21. marts 2018, kl. 9-12 på Comwell Kolding,  
Skovbrynet 1, 6000 Kolding (maks. 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/kurser og uddannelse/ eller klik her!

Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA mødet er 750 

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

opkrævet et ”no show fee”.

ARRANGØR
BL arrangerer ERFA -møderne i samarbejde med 

AlmenNet og DriftsNet. Læs mere på:  

https://bl.dk/driftsnet/arrangementer-indhold/erfa-moeder/

SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / e-mail: mju@bl.dk

Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / e-mail: nja@bl.dk

http://almennet.dk/
https://www.bl.dk/driftsnet/

