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Klimadagsordenen har for alvor sat sit præg på den
almene sektor. Med sidste års grønne boligaftale, er
boligorganisationerne udset en nøglerolle i den grønne omstilling af landet. Det gælder både når vi bygger
og renoverer, men også når vi drifter, vedligeholder og
køber ind.
Derfor bliver vi nødt til at tænke klimamæssig bæredygtighed ind i alle facetter af vores arbejde, på samme måde, som vi har gjort med effektiviseringsdagsordenen de seneste år. På ERFA-møderne kan du få
konkret viden og værktøjer til at arbejde strategisk
med klimamæssig bæredygtighed i din boligorganisation. Så uanset om du interesserer dig for certificeringsordninger, biodiversitet, grønne indkøb, bæredygtige materialer, drift eller noget helt andet, så er disse
ERFA-møder for dig.

PROGRAMMET
1. Velkommen til dagens ERFA-møde
v/Niklas Jarnit og Mikkel Jungshoved, BL
2. At arbejde strategisk og målrettet med den grønne
dagsorden
v/ Kresten Kjær Sørensen, Dansk Energi
Management
3. Pause
4. Lokal case
5. Workshop
6. Opsamling

Som deltager på ERFA-mødet får du:
•
•
•
•

Idékatalog: Verdensmål i den almene boligsektor
Værktøjer til at udarbejde en bæredygtighedsprofil
Konkrete erfaringer fra andre boligorganisationer
Mulighed for videndeling

TID OG STED
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet:
1. december 2021, kl. 13-16 i BL, Studiestræde 50, 1554
København V (maks. 40 deltagere)
7. december 2021, kl. 9-12, på Aalborg Kongres &
KulturCenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg (maks. 30
deltagere)
14. december 2021, kl. 13-16 på Comwell Middelfart,
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart (maks. 30 deltagere)
15. december 2021, kl. 9-12 på Montra Hotel Sabro Kro,
Viborgvej 780, 8471 Sabro (maks. 40 deltagere)

DELTAGELSE OG TILMELDING
Fristen for tilmelding er en uge inden mødets
afholdelse.
Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under
punktet selvbetjening/kurser-og-uddannelse/ klik her!
Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA-mødet er
750 kr. pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil
blive opkrævet ”no show fee”.

ARRANGØR
BL arrangerer ERFA-møderne i samarbejde med
AlmenNet og DriftsNet. Læs mere på:
https://selvbetjening.bl.dk/driftsnet/arrangementer-ognetvaerk/erfa-moeder/

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 /
e-mail: mju@bl.dk
ALMENNET
Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / e-mail: nja@bl.dk
ALMENNET

ALMENNET
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