
Renovera
för framtiden

INBJUDAN TILL SEMINARIUM

Renovering är en svår konst som väcker många frågor.
Hur mycket av det gamla kan tas med in i framtiden?

Och hur mycket av det nya kan tillföras utan problem?
Svaren kräver kunskap och diskussion.

Nu händer det igen! Conservator Academy bjuder för fjärde gången in till fuktseminarium i Kalmar.
 Upphovet till dagens tema Renovera för framtiden grundar sig på de problemställningar som vi 
konsulter inom fukt- och inomhusmiljöfrågor ofta hamnar i. Vi kan inte bara bygga nytt utan vi måste 
även ta hand om vårt befintliga byggandsbestånd, alltifrån kulturbyggnader till miljonprogrammet.
 Renoveringarna ska dessutom omfatta energibesparande åtgärder, vilka ofta kräver lite eftertanke 
vid val av metod och material.    

Väl mött i KalmarSalen den 6 april!

Eva Gustafsson
Vd, Conservator AB

Program

8.45 Registrering med kaffe och fralla

9.15 Inledning av Eva Gustafsson och överlämnande 
 till Lars-Olof Nilsson som fortsättningsvis
 lotsar oss genom dagens program.

9.20 SIRen – Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt
 för hållbar renovering
 Exempel på renovering av miljonprogrammet.
 Kristina Mjörnell

10.20 Fruktpaus

10.40 Spännande fuktnyheter sedan sist
 Lars-Olof Nilsson

11.00 Vad gäller vid renovering av befintliga och
 gamla byggander?
 Lars-Olof Nilsson

11.30 Hur hantera ouppvärmda byggander?
 Exempel på utredning av Carl von Linnés
 sommarbostad Hammarby.
 Lars-Olof Nilsson

12.00 Lunch

13.00 ”Räddning” eller rivning?
 Vad styr beslutet?
 Joakim Thunborg

13.20 Tilläggsisolering
 Vilka risker innebär det och vad ska man 
 tänka på?
 Eva Gustafsson

14.00 Tunn superisolering ger nya möjligheter
 Underlätta tilläggsisolering i gamla
 byggnader.
 Pär Johansson

14.45 Fikapaus

15.15 Simonsland i Borås
 En ny stadsdel växer fram där historia
 möter framtid.
 Kjell Berggren

16.00 Avslut
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Välkommen till seminariet Renovera för framtiden

Onsdag 6 april 2016
KalmarSalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar

Pris: 2 500 kr/person exkl. moms. Lunch och fika ingår.
Anmäl dig och dina kollegor senast den 11 mars.

Klicka HÄR för att göra en anmälan direkt via mail.

Eller ring till Kerstin Hussfelt på tel. 0480-888 50 vardagar mellan 8.00–15.00.

Ange ev. matallergi.
Avbokning senast 30 mars, i annat fall debiteras hela avgiften.
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