Guidelines for det bæredygtige byggeri i parcelhusområder.
Vær med til at udvikle regler for et konkret fremtidigt boligkvarter i
udkanten af Vejle, i samarbejde med fagfolk fra hele Danmark.

Lørdag d. 08.10. 2022 kl. 11—17
Hover Kirkevej 49, 7100 Vejle.
Oplæg ved:

Udstillinger om:
Bæredygtige byggerier *
arkitektur * vinduer og døre *
typehuse * maling * byggesten
* isolering * træ * elementer *
byggemoduler * brug af tang *
pladematerialer * fundamenter
* akkustikprodukter * m.v.



Britta Edelberg, Bæredygtig bydel



Lars Jørgensen, EVD.



Arkitekt Søren Nielsen,
Vandkunsten.



Arkitekt Heidi Merrild,
Arkitektskolen Århus.



Klimachef i Middelfart kommune
Morten Mejsen Westergaard,.



Konsulent Hans Dollerup,
Tæthus og LØB.



Formand for Teknisk udvalg
Gerda Haastrup Jørgensen

Baggrund for projektet
Foreningen Bæredygtig bydel står bag planer om at etablere en bydel i udkanten af Vejle i løbet
af de næste 5 - 7 år. Vi har behov for at beskrive og udvikle måleredskaber til kommende kommuneplan, lokalplan, investorer, boligselskaber og andre samarbejdspartnere. Derfor samler vi
fagfolk fra hele landet til en åben debat, hvor vi deler vores viden og erfaringer om, hvad der er
muligt og hensigtsmæssigt inden for selve byggeriet.

Program for dagen:
Der afsættes tid mellem hvert oplæg til debat
og vidensdeling blandt deltagerne.
I pauser kan byggeudstillingerne besøges
Servering:
Der serveres, frugt, frokost og kage med
kaffe og the i eftermiddagspausen.

Model over området

Kort over området

Program fra kl. 11—17.
Kl. 11.00 Velkomst ved Britta Edelberg, Foreningen Bæredygtig bydel.
Kl. 11.15 Hvad er bæredygtigt byggeri? v. Lars Jørgensen
Kl. 12.15 Frokost - besøg udstillingerne
Kl. 13.30 Bæredygtigt etagebyggeri v. Søren Nielsen, tegnestuen Vandkunsten
Kl. 14.20 Design for adskillelse v. Heidi Merrild, Arkitektskolen Aarhus
Kl. 15.00 Kaffepause - besøg udstillingerne
Kl. 15.30 Hvordan kan vi måle bæredygtigheden? v. Morten M. Westergaard
Følg Bygningsreglementet, så er du på vej. V. Hans Dollerup
Kl. 16.30 Nedsættelse af arbejdsgruppe v. Foreningen Bæredygtig bydel
Kl. 16.50 Refleksioner over dagen v. Gerda Haastrup Jørgensen, formand for
Teknisk Udvalg, Vejle Kommune.

Tilmelding: Gerne inden d. 8. september . Deltagelse er gratis.

Til Foreningen Bæredygtig bydel v. Britta Edelberg på
mail: brittaedelberg@gmail.com eller tlf. 26293865
Skriv om du deltager med en udstilling!!!.
Projektet er støttet af : Gaia Trust og Miljø- og energifonden og forventer yderligere støtte fra
Borgernes Omstillingspulje, Vejle Kommune, Jelling Sparekasses Fond, Velux Foundation,
Aktive ældre, Merkurfonden m.fl.

