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Månedens NYHEDSBREV fra IDA Bygningsfysik

NYHEDSBREV
juni 2014

Kære nyhedsbrevs-læser!
IDA Bygningsfysik har nu fornøjelsen af at præsentere et væld af relevante arrangementer!
Læs mere nedenfor – og på vores hjemmeside..

Hvad skete der ved Nordic Symposium on Building Physics 2014?
26. juni kl. 15-17, Ingeniørhuset i København, Live-transmitteres online!
Succesen gentages – få guldkornene fra 'Nordic Symposium on Building Physics 2014'.
Det 10. Nordiske Symposium i Bygningsfysik afholdes i Lund, Sverige, fra 16.-19. juni 2014, hvor der over 3.5
dage er 175 præsentationer indenfor fagområderne:
– Building Envelope Systems
– Building Materials and Structures
– Low Energy Buildings
– Moisture Safety
– Air-tightness and Air Movement
– Historical Buildings
– Challenges of the future
På gå-hjem-mødet vil seks danske symposie-deltagere give en kort fremstilling af, hvad der var deres
højdepunkter fra konferencen.
Arrangementet vil kombinere præsentationer givet ved konferencen med orienterende indslag indenfor de
forskellige fagområder.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere tendenserne i forskningen.
Der serveres øl/vand, kaffe samt frugt, kage og lignende.
Arrangementet er gratis
Tilmelding til webinar: Ingeniørforeningens hjemmeside (Arrangementsnr: 311235)
Tilmelding til arrangement i Ingeniørhuset, København: Ingeniørforeningens hjemmeside (Arrangementsnr:
311228)

http://us7.campaign-archive2.com/?u=a54c7db36c563a79b96917077&id=04d5225173&e=7d682254a3
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Ekskursion til bevaringsværdigt byggeri – Fugt og holdbarhed..
19. august, tidsrum på vej, Gammel Køgegård, Gl. Kjøgegaard 9, 4600 Køge Find vej
Rundvisning på Gammel Køgegård. Mulighed for diskussion og debat omkring metoder til restaurering og
renovering af bevaringsværdigt byggeri.
Pris: 50 kr.
Transport ikke inkluderet.
Hold øje med vores hjemmeside for yderligere informationer!

Lufttæthed og holdbarhed ift. 2020-krav – Nybyggeri
14. november, kl. 12-18, Rørvig, mere præcis adresse på vej..
Dette arrangement er det første af to, som omhandler lufttæthed og holdbarhed af de løsninger, der skal leve op
til 2020-krav samt levetider på niveau med resten af bygningen. Ekskursionen går til Rørvig feriecenter, hvor der
vises rundt mm. i nybyggede ferieboliger. Mere info på vej..
Hold øje med vores hjemmeside for yderligere informationer!
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Julearrangement..
9. december, tidsrum på vej..
Foredrag med efterfølgende gløgg og æbleskiver.
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. Det er gratis...
Tak for dit indsats!
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Følg os på Linked-in

Følg os på Facebook

Kontakt
info@bygningsfysik.dk

"Vi skal bygge bedre.."
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