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Månedens NYHEDSBREV fra Selskab for Bygningsfysik - SfB

NYHEDSBREV
oktober 2013

Foreløbige arrangementer i efteråret 2013:

Farlige stoffer i bygninger - Det nyeste om PCB

Tid: Tirsdag d. 5. november kl. 16.30-18.30

Sted: IDA, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V

PCB er blevet anvendt i mange bygninger indtil ca. 1980. Energistyrelsen vurderer blandt andet, at 60 skolder

kan overskride Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdi for PCB. 

Gratis gå-hjem-møde. Læs mere på hjemmesiden.

Tilmelding via IDA's hjemmeside eller ved at skrive til info@bygningsfysik.dk. 

Del plakaten med dine kolleger og dit netværk.

Arrangementer i foreningens netværk:

Fotokatalytiske materialer i byrummet - resultater fra forsøg på Gasværksvej og Københavns
lufthavn 

Tid: Torsdag d. 17. oktober kl. 17.00-19.00

Sted: IDA, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V 

Fotokatalytiske materialer finder nu anvendelse i beton til fliser og belægningssten. Kom og hør om de seneste

resultater med luftrensning fra feltforsøg foretaget på Gasværksvej i København og Kastrup Lufthavn.

v/ Andrea Folli, konsulent, Teknologisk Institut

Læs mere på IDA's hjemmeside.

Värfor stämmer inte alltid praktik med teori? - FuktCentrums Informationsdag
Hvorfor stemmer teorien ikke altid med praksis?

Tid: Onsdag d. 20. november kl. 08.30-17.00

Sted: Hotel Sparta, Auditoriet, Tunavägen 39, Lund, Sverige

FuktCentrum inviterer til informationsdagen 2013. Tilmelding senest d. 11. november. Mere information findes

på FuktCentrums hjemmeside. 

http://www.bygningsfysik.dk/farlige-stoffer-pcb.html
https://ida.dk/event/308443
mailto:info@bygningsfysik.dk?subject=Selskab%20for%20Bygningsfysik%20-%20Tilmelding%20til%20arrangement
http://gallery.mailchimp.com/a54c7db36c563a79b96917077/files/Plakat_PCB_g_hjem_m_de.pdf
http://gallery.mailchimp.com/a54c7db36c563a79b96917077/files/Plakat_PCB_g_hjem_m_de.pdf
http://ida.dk/event/308371
http://www.fuktcentrum.lth.se/
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Læs programmet her.

Dato for generalforsamlingen er fundet:

Generalforsamling i Selskab for Bygningsfysik 

Tid: Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 16.00-18.00

Sted: IDA, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København V 

Foreningens årlige generalforsamling afholdes i marts 2014. På generalforsamlingen fremlægges årsberetningen,

årsregnskabet, fremtidigt arbejde m.m. Derudover vælges en bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og

kasserer.

Dagsorden samt forslag til valg, vil blive udsendt med en officiel indkaldelse senest 21 dage inden

generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen.

Følg os på Linked-in       Følg os på Facebook

Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."
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