
Hus och människor
Seminarier om friska hus och fuktsäkert byggande

KalmarSalen, Skeppsbrogatan, Kalmar

14 – 15 mars 2018

CONSERVATOR ACADEMY INBJUDER TILL

Lär dig samspelet
Hus och människor hör ihop. Men ibland störs samspelet. 
Husen mår dåligt och människor likaså.
Problemen handlar om byggteknik, materialval, pengar och tidsfaktorer.

Conservator Academy inbjuder dig att överblicka och skaffa kunskap.
Med två fullspäckade seminariedagar i samband med vårt 30-årsjubileum.
Välkommen med anmälan på conservator.se
   
Väl mött i KalmarSalen den 14 och 15 mars!

Eva Gustafsson
VD, Conservator AB

Dag 1: Friskare framtid

Första seminariedagen handlar om att förstå hur – och varför – huset
påverkar människors hälsa. Svårigheten att komma rätt. Effekten av
att göra fel. Och möjligheten att bli bättre.

Moderator: Anders Lundin

Steven Nordin – Den senaste forskningen kring hälsoeffekter kopplat till inomhusmiljö

Erica Bloom – Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa – vad säger mätdata och varför är det så svårt
 att hitta samband mellan föroreningar och hälsosymtom?

Dan Norbäck – Hälsoeffekter av fukt och mögel. En översikt ur ett internationellt perspektiv

Eva Gustafsson – Byggteknik – Har vi lärt oss av våra misstag? Exempel på dåliga lösningar 

Anders Kumlin – Vad säger Folkhälsomyndigheten när det gäller luftkvalitét i byggnader?
 Hur mäter vi emissioner och partiklar rent praktiskt? Hur ser det ut i nya byggnader? 

Felicia Nipstrand – Skolans egenkontroll och förebyggande arbete – Hur man med enkla medel
 och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö?

Anders Lundin – Att utreda inomhusmiljöproblem systematiskt och förankrat hos brukaren –
 Uppdaterad version av SWESIAQ-modellen och hur den kan användas

Dag 2: Hållbart byggande

En dag med byggteknik i centrum. Vikten av att välja rätt material
och metoder. Renovering och nyproduktion med erfarenhet i ryggen
och blicken mot framtiden.

Moderator: Kaisa Svennberg

Tomas Gustavsson – Projektering av tegelskalmurar. Återigen ett populärt fasadmaterial.
 Vad ska vi tänka på? Hur gör vi när vi renoverar murverk?

Eva Gustafsson – Erfarenheter från 10 års arbete med fuktfrågor vid renovering och nyproduktion

Lars Olsson – Fasader är inte täta mot slagregn! Hur mycket läcker in och varför? Hur ska man göra?  
 Klimatanpassa välisolerade konstruktioner! Hur kan man göra?

Peter Brander – Ny betong och fuktmätningar – Vad säger forskningen om hur den nya betongen
 fungerar och hur ska vi mäta?

Peter Brander – Hur projekterar vi nya golv för att slippa fuktskador och emissioner?

Troed Troedson – Bygger vi för framtiden – eller bygger vi fast oss? Visioner och funderingar
 kring samhällsutvecklingens viktigaste och mest konkreta del.

Kaisa Svennberg – Miljöbyggnad 2018 – Hur kan det bidra till ett hållbarare byggande?
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Kostnad: Två dagar, 6.000 kr inkl. middag. En dag, 3.200 kr inkl. middag. (Priser exkl. moms.)

Sista anmälningsdag: 180213

Anmäl dig här!

Eliten samlad

Tillfället är unikt. Sveriges främsta kunskapsbärare inom sina respektive 
ämnen avlöser varandra. Lyssnar på frågor. Svarar och förtydligar.
Som deltagare blir du själv en del av eliten inom byggnation och fastighets- 
ägande. Allt upplagt för givande kunskapsutbyte.

Middag och underhållning

Conservator firar 30 år i branschen! Och sätter extra guldkant på
händelsen med festmiddag på kvällen mellan seminariedagarna. 
Allt kryddat med trivsamma inslag.
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