KREDSMØDE - 6. KREDS
Den 5. marts 2018
I Herning Kongrescenter

FREMTIDENS ALMENE BOLIGER

Hvad kommer der til at ske på boligmarkedet i
fremtiden?

”Det gode liv?”
Boligmarkedet er under konstant
udvikling. Dels ser vi en række nye
teknologier vinde indpas i vores byer,
vi ser nye måder at udforme byrum og
vi ser en masse nye værdier i forhold 6. Kreds inviterer til en
spændende aften om fremtidens
til at definere ”Det gode liv”.

almene boliger.
Vores tid er ingen undtagelse –
ændringerne i familiestrukturen,
øgede økonomiske muligheder for at
påvirke hverdagen og ændringer i
forholdet mellem by og land, har stor
indflydelse på netop vores dagligdag.

Om hvorfor og hvordan tiderne skifter
og, hvordan vi kan indarbejde den
viden i vores arbejde i
afdelingsbestyrelser,
organisationsbestyrelser og i
administrationen af almene boliger.
Om program og tilmelding

→

KREDSMØDE - 6. KREDS
Den 5. marts 2018
I Herning Kongrescenter

FREMTIDENS ALMENE BOLIGER
Program
17.00 – 18.30

Middag for de tilmeldte

18.30 – 18.45
18.45 – 19.45

Kredsledelsen byder velkommen
Udviklingstendenser for boligen og boligmarkedet
v/ Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen,
Institut for fremtidssikring
Kaffepause
Fra megatrends til lokale indsatser – hvordan
arbejder vi med fremtidens boformer? v/ Mette Tams, BL
Farvel & tak for i aften

19.45 – 20.00
20.00 – 20.50

20.50 – 21.00

Fællesspisning
Forud for mødet er der mulighed for at deltage i fællesspisning fra kl. 17.00 mod
egenbetaling. Prisen for deltagelse i kredsmøde med spisning er 290 kr. pr. person
og faktureres til boligorganisationer efterfølgende. Både ansatte og folkevalgte er
velkommen til at deltage.
Deltagelse i kredsmødet uden spisning er gratis.
Tilmelding
Tilmelding til mødet og spisningen er nødvendig i forhold til forplejning og det
praktiske og skal ske via din boligorganisation. Sidste frist for tilmelding er den 22.
februar 2018.
Boligorganisationerne kan tilmelde enten via hjemmesiden på nedenstående link
https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/kurser/CoursePage?id=2018-0087
eller til Anita Dainese på ada@bl.dk

