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Møt oss på Arendalsuka i august

I august går Arendalsuka av stabelen. Hold av disse tidspunktene allerede nå,
og møt Grønn Byggallianse i Arendal.

Arendalsuka er en politisk møteplass, der organisasjoner og enkeltpersoner
kan komme i kontakt med sentrale nasjonale aktører innen politikk,
organisasjons- og næringsliv.

Grønn Byggallianse er selvfølgelige til stede for å delta i debatten om en
bærekraftig bygg- og eiendomssektor.



Her er noen av tidspunktene du kan møte oss på Arendalsuka!

Hvordan skape bærekraftige boliger og områder som gir gode liv? 

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 9 (frokost fra kl. 8.30)
Sted: Arendals Sjømandsforening

Hvordan kan myndigheter, forbrukere og boligutviklere legge til rette for
bedre livskvalitet i morgendagens boområder? Velkommen til debatt!

Med blant andre:

• Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

• Konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj

• Fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund Camilla Moneta

• Partner/CEO i Birk & Co Olav Birkenes

Se program.

BREEAM-NOR – godteposen for deg som brenner for bærekraftige bygg 

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 15-16
Sted: Arendals Sjømandsforening

Lurer du på hvordan man jobber med bærekraft i praksis? Her er din mulighet
til å få en kjapp introduksjon om BREEAM-NOR, og finne ut hva
verktøykassen kan gjøre for deg.

Se program.

Lansering av smartby-veikart

Tid: Onsdag 14. august, kl. 10.30-12:30
Sted: Lilandgården

Hvordan definerer vi den smarte byen i norsk sammenheng? Og hvordan kan
vi få til samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar
til bærekraftige byer og lokalsamfunn – med teknologi som verktøy og
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innbyggernes behov i sentrum?

Dette er kjernespørsmålene i det første nasjonale smartby-veikartet i Norge.
Lanseringen skjer på Arendalsuka. Paul Chaffey (H), statssekretær for
digitaliseringsministeren gir sine refleksjoner, sammen med ordførere fra
ledende smartby-kommuner, utviklingssjef i Grønn Byggallianse Anders
Nohre-Walldén og flere.

Se program.

Bygg- og eiendomssektoren tar utfordringen: Vil effektivisere bygg og eiendom med
20 prosent

Tid: Tirsdag 13. august, kl. 14-16
Sted: Restaurant Blom

Under Arendalsuka inviterer Bygg21 aktører i bygge- og eiendomsnæringen
til et felles løft for mer effektive og bærekraftig byggeprosjekter. Her møter
du blant andre daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Se program.

Kommuner i førersetet for bærekraftig utvikling

Tid: Torsdag 15. august, kl. 15-16
Sted: Torvgata 7, Arendal

FN-sambandet inviterer til samtale om kommuner og fylkeskommuner som
viktige aktører for å løse bærekraftsmålene i Norge, og potensielt utover
egne kommunegrenser. Her møter du blant andre Hege Schøien Dillner på
vegne av Grønn Byggallianse.

Se program.

Ses vi på Arendalsuka?

Grønn Byggallianse jobber for at bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i
bygg- og eiendomssektoren. 
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Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og
eiendomssektoren. 

Kontaktpersoner

Morten Nordskag
Pressekontakt
Spesialrådgiver, Politikk og kommunikasjon
Morten.Nordskag@byggalliansen.no
901 800 27 

Katharina Th. Bramslev
Pressekontakt
Daglig leder
katharina.bramslev@byggalliansen.no
+47 977 58 897
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