
 

Nyt liv og ny funktion i gamle 

bygninger 
 

Energiforum Danmarks bolignetværk inviterer medlemmer og andre 

interesserede til temamøde om hvordan man skaber nyt liv og ny funktion 
i ”gamle bygninger” 

 
Tid: 17. maj kl. 14.00-17.00 

Sted: Gøteborg Alle, 8000 Århus (Vi starter ved Gøteborg Alle 12) 

 

Undervisningslokaler i Århus og et plejecenter i Herning har skiftet 

funktion og fået nyt liv som moderne ungdomsboliger. 

 

Hvordan skaber man sådan en transformation?  

 

Østjysk Bolig og Boligselskabet Fruehøjgaard fortæller om konkrete 

løsninger og udfordringerne med at få gamle bygninger til at leve op til 

nutidens krav, med fx energieffektivitet og lyd. 

 

Deltag i rundvisning og temamødet, og hør bl.a. om: 

 
● Resultater og erfaringer fra Gøteborg Alle i Århus  

● Konkrete løsninger fra plejecenterets transformation i Herning 
● Debat om transformation eller nedrivning 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 14.00 

 
Velkomst 
v/ Energiforum Danmark 
 

Kl. 14.10 Rundvisning på Gøteborg Alle og erfaringer fra byggeriet 
- Erfaringer, udfordringer og løsninger 

v/ Kristian Wind Jensen og Allan Søstrøm, Østjysk Bolig (Århus) 
 
Spørgsmål og debat  
 

Kl. 15.30 Pause med forfriskninger og brainstorm vedr. kommende møder 
 

Kl. 16.00 Fra plejecenter til ungdomsboliger 
- Eksempler på de muligheder, kvaliteter og udfordringer, der kan ligge i 

ombygning af de ældre bygninger 
v/ Morten Hove Andersen, Fruehøjgaard 
 

Kl. 16.30 Transformation eller nedrivning? 
- Er vi for konservative i vores tilgang til gamle bygninger? 
- Er det for dyrt at ”genbruge” 

 
Erfaringsudveksling og debat 
 

Kl. 16.50 Afslutning og giv dine stemmer til ideer til kommende møder 
 

Kl. 17.00 Networking og sandwich 
 

 
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 10. maj  
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden:      
https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/175-nyt-liv-og-ny-
funktion-i-gamle-bygninger/ 

 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (Ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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