INVITATION
Realdania By & Byg
Nørregade 29
5000 Odense C

Besøg Oluf Bagers Plads

Et helejet Realdaniaselskab

- nybyggeri mellem fortid og fremtid

Odense, den 6. marts 2018

Kom med på byggepladsbesøg, når vi den
22. marts besøger Oluf Bagers Plads, som skal
bygge bro mellem fortid og fremtid midt i Odenses historiske bykerne.
Hvad kræver det af håndværkere og leverandører,
når der skal arbejdes med ’gammeldags’ materialer som fx ler og usædvanlige facademuringer?
Hvordan tilrettelægger man arbejdet, når håndværkere, stilladser, maskiner osv. skal klemmes
sammen på en lillebitte byggeplads mellem historiske huse og andre igangværende byggerier?
Få svarene når vi besøger den byggeplads midt i Odenses historiske bykerne, hvor vi anlægger
en plads og bygger to nye huse. Du hører om alle mellemregninger, om udfordringerne undervejs i
byggeriet og om valg af materialer. Erhvervsarrangementet er målrettet fagfolk inden for byggeriet.

Tilbud: Få 2 GRATIS billetter til arrangementet, hvis du tegner et erhvervsmedlemskab af
Realdania By & Byg Klubben. Læs mere herom på bagsiden.
					
“Oluf Bagers Plads - nybyggeri mellem fortid og fremtid”

				

Praktiske oplysninger

PROGRAM

Tidspunkt

Kl. 15.00-15.30 - Besøg på byggepladsen
Vi mødes på Oluf Bagers Plads, hvor projektleder og arkitekt i Realdania
By & Byg, Frants Frandsen, fortæller om den nye plads og de to nye bygninger. Efter rundvisningen fortsætter vi indenfor i Realdania By & Bygs
lokaler i Oluf Bagers Mødrene Gård.

Tirsdag den 22. marts, kl. 15.00-17.00
Der serveres kaffe og kage.

Kl. 15.30-16.00 - Oplæg: Gamle metoder og materialer giver nye udfordringer
Palle Bjerg Jensen, projektleder i Tømrer- og snedkervirksomheden
S. Guldfeldt Nielsen A/S, fortæller om de håndværksmæssige og
byggetekniske udfordringer i det utraditionelle byggeri og om, hvorfor det
har været nødvendigt at ”omskole” håndværkerne til at bruge en anderledes type mursten, isoleringstype osv.
Kl. 16.00-16.30 - Oplæg: Bæredygtighed i byggeriet på Oluf Bagers Plads
Frants Frandsen giver sit bud på, hvordan man i praksis kan arbejde med
bæredygtighed i byggeriet og fortæller om de miljømæssige, sociale og
økonomiske perspektiver for nybyggeriet på Oluf Bagers Plads.
Kl. 16.30-17.00 - Netværk: Erfaringsudveksling, kaffe & kage.

Sted
Nørregade 29, 5000 Odense C.

Pris
Deltagerprisen er 520 kr. ekskl. moms.
Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben og få 2 gratis
billetter til arrangementet. Erhvervsmedlemskabet koster 1.000 kr. ex moms
og giver en række fordele - læs mere på
bagsiden.

Tilmelding og yderligere info
Tilmeld dig til arrangementet på
realdaniabyogbygklubben.dk/erhverv
Ved spørgsmål kontakt Lise Vølund
Jacobsen på tlf. 22 24 07 74.

Med venlig hilsen
Realdania By & Byg
>> VEND - og læs om de øvrige erhvervsarrangementer!

Kommende erhvervsarrangementer
Se mere på www.realdaniabyogbygklubben.dk/erhverv
Hvordan er energirenovering og kulturarv forenet i PH's hus?
Dato: 15. maj 2018, kl. 15.00-17.00 - PH’s hus, Gentofte
Mange fredede huse er udfordret af et højt energiforbrug. Kan man få kulturarv og tidssvarende forventninger til en normal varmeregning til at gå op i en højere enhed? Kom med indenfor i PH' eget hus og hør
om PH som arkitekt, om husets byggeteknik og arkitektoniske raffinementer.
Deltagerpris: 520 kr. (ikke-medlemmer) / kr. 160,- (medlemmer) - ekskl. moms.

Hvorfor er fællesskaber det nye sort i by- og arealudvikling?
Dato: 6. juni 2018, kl. 14.00-16.30 - NærHeden, Hedehusene
Vi besøger byudviklingsprojektet NærHeden ved Hedehusene, og hører om, hvordan "fællesskaber"
afspejler sig i NærHedens vision ift. den fysiske plan, organisering, aktiviteter og i byggerier.
Deltagerpris: 520 kr. (ikke-medlemmer) / kr. 160,- (medlemmer) - ekskl. moms.

Udviklingsplan fra papir til praksis - Naturbydelen Ringkøbing K
Dato: 6. juni 2018, kl. 14.00-16.30 - NærHeden, Hedehusene
Vi besøger byudviklingsprojektet NærHeden ved Hedehusene, og hører om, hvordan "fællesskaber"
afspejler sig i NærHedens vision ift. den fysiske plan, organisering, aktiviteter og i byggerier.
Deltagerpris: 520 kr. (ikke-medlemmer) / kr. 160,- (medlemmer) - ekskl. moms.

Bevaringsværdige ejendomme fra A til Z
Dato: Efteråret 2018, Oluf Bagers Gård, Odense.
Tidspunkt og indhold er under planlægning. Hold dig orienteret på vores hjemmeside.
Hvordan sikrer man både kulturhistoriske værdier, samtidig med at man tilgodeser de nutidige behov og
krav, som lejere kan have. Vi sætter fokus på processen fra køb, restaurering, udlejning til drift af bevaringsværdige ejendomme.
Deltagerpris: 520 kr. (ikke-medlemmer) / kr. 160,- (medlemmer) - ekskl. moms.

Tegn et erhvervsmedlemskab og få en række fordele:
•

Tegn et erhvervsmedlemskab og få 2 gratis billetter til arrangementet på Oluf Bagers Plads.
I får desuden en særlig klubpris til vores øvrige erhvervsarrangementer (160 kr. ekskl. moms / pris for ikke-medlemmer er 520 kr. ekskl. moms) inden for restaurering, eksperimenterende byggeri og areal- og byudvikling.

•

Udbyg jeres netværk: Ved hvert møde får I mulighed for at netværke med fagfolk på tværs af branchen.

•

Mulighed for at købe op til 10 billetter til klubpris til hvert arrangement - ta’ kollegaerne med på en faglig tur.

•

Mulighed for at købe op til 10 billetter til klubpris til vores arrangementer for de personlige medlemmer - ca. 80
årlige arrangementer. Lav fx en særlig kulturoplevelse for medarbejdere.

Pris for 1 års erhvervsmedlemskab: kr. 1.000,-

(ekskl. moms. / kr. 1.250 inkl. moms)

Tilmeld jeres virksomhed på www.realdaniabyogbygklubben.dk/erhverv
eller ring på tlf. 2224 0774. Her kan I også få mere at vide om erhvervsmedlemskabet.

Hvem er Realdania By & Byg?
Vi er et datterselskab af foreningen Realdania og fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det
byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har gennem
årene foreløbigt restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.
Læs mere på www.realdaniabyogbyg.dk

