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Månedens NYHEDSBREV fra IDA Bygningsfysik

NYHEDSBREV
juli 2014

Kære nyhedsbrevs-læser!
Vi vil gerne udnytte månedens nyhedsbrev til at opfordre jer alle til at sende en mail til os, hvis I har gode ideer
til arrangementer, eller til hvordan vi når ud til både arkitekter, konstruktører, bygningsejere... eller blot hvis I vil
give os ris og ros!
Er der et bestemt tidsrum, som passer godt i en alm. arbejdsuge? Skal vi arrangere flere ekskursioner eller
derimod flere korte gå-hjem-møder? Skal vi afholde arrangementer på Fyn eller i Jylland? Hvordan kan vi gøres
indmeldelsen i foreningen tydeligere/nemmere? Er det for besværligt at tilmelde sig arrangementerne?
Vi ønsker frem for alt at facilitere vidensdeling og dialog imellem alle parter i bygningsindustrien, således at
praksis og teori kan forenes og supplere hinanden – Dette skulle derfor gerne afspejles i vores tilbud af
arrangementer.

Ekskursion til Gammel Køgegaard – Bygningsfysiske udfordringer i bevaringsværdige bygninger
19. august, 15.00-17.00, Gammel Køgegård, Gl. Kjøgegaard 9, 4600 Køge Find vej
Beskrivelse:
I de kommende år skal store dele af den eksisterende bygningsmasse renoveres. Men hvordan kommer man
frem til et holdbart og godt resultat, når byggeriet er bevaringsværdigt og råderummet dermed er begrænset?

Program:
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–Rundvisning på Gammel Køgegaard v. P.F. Collet
–Eksempler på løsninger på bygningsfysiske problemstillinger v. P.F. Collet
–Erfaringer med løsning af opgaver i bevaringsværdige bygninger v. Carsten Johansen (Teknologisk Institut)
–Måling af fugt i murværkskonstruktioner v. P. Klenz Larsen (Nationalmuseet)

Deltagelse:
50 kr. Transport ikke inkluderet.
Tilmelding til arrangement i Ingeniørhuset, København: Ingeniørforeningens hjemmeside (Arrangementsnr:
311337)

Forplejning:
Vi serverer øl/vand
Hold øje med vores hjemmeside for yderligere informationer!

Hjælp os med at udbrede kendskabet til IDA Bygningsfysik
IDA Bygningsfysik bestræber sig på at bidrage til bedre og mere dialog om bygningsfysiske forhold i alle led af
byggeriet. Fra forskning til udførelse.
Jo flere vi er, jo bedre mulighed er der for dialog og vidensudveksling.
Så derfor:
– Del dit kendskab til IDA Bygningsfysik med dit netværk.
– Hæng plakater op på din arbejdsplads. Plakat 1. Plakat 2.
– Tag del i diskussionerne på Linked-in
– Like os på facebook
– Foreslå arrangementer
– Meld dig ind i IDA Bygningsfysik
Tak for dit indsats!

Følg os på Linked-in

Følg os på Facebook
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Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."
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