Information

FORTBILDNING 2015-2016
Energieffektiva Byggnader
För femte året i rad genomför Goda Hus en utbildningssatsning. Vi erbjuder en
kvalificerad utbildning med inriktning på aktuella teman kring både nyproduktion och
på befintlig bebyggelse med avsikt att belysa helheten kring energi och miljö. Målet är
att öka kunskapen och medvetenheten hos de som är med och beslutar om förändringar,
planerar genomförandet och förvaltar våra fastigheter.
Målgrupp
Vid de olika utbildningstillfällena varierar huvudmålgruppen. Vi vänder oss såväl till
drifttekniker, driftledare, optimerare, projektledare, förvaltningspersonal,
ledningsgrupp som till styrelsemedlemmar i både offentliga som privata organisationer.
Förkunskaper
Våra kurstillfällen är avsedda att ge redan yrkesverksamma en fortbildning med ett
aktuellt innehåll som förmedlas av kvalificerade föreläsare.
Omfattning
Utbildningen ges vid 7 heldags tillfällen (08.30 – ca 16.00) med inledande fika kl 08.00.
Planerad start är den 22 september 2015 och avslutande tillfälle preliminärt i maj 2016.
Platsen för utbildningen är Växjö om inget annat anges. Vid varje utbildningstillfälle ges
utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
Intyg
Efter utbildningen erhåller deltagarna intyg över genomförda och godkända
utbildningsmoment
Kursadministration
Goda Hus svarar för kursadministrationen
Kursavgift inkl lunch och fika
2500 kr ex. moms/person och utbildningsdag. Vid 5 anmälda per gång per företag är
den femte gratis. Vid 10 anmälda är 2 gratis

Goda hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
Adress
c/o Energikontor Sydost AB
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ

Telefon
Tel: 0709-890 181

Org. nr
802448-0876

Lokal: Futurum Restaurang & Konferens,
Ljungadalsgatan 2D, 352 46 Växjö

Kursinnehåll
1. 22 september – Elmarknaden och mikroproduktion av el med
solceller - ansv= Stefan O
2. 22 oktober – Grundläggande VVS-, styr-, inneklimat- och
energiteknik - ansv= Per W
3. 26 november- Ekonomi med LCC-analys och avskrivning enligt
K3 i det dagliga arbetet - ansv= Stefan O
4. 21 januari- ECO-driving av fastigheter (Willy Osciansson)
5. 18 februari- BYGGA L, BYGG F och BYGGA E– metoder för att
bygga lufttätt, fuktsäkert och energisnålt (Torbjörn Gustavsson, SP)
6. 17 mars- RenoBuild - metod för att besluta om nivå på renovering
eller bygga nytt – LCC-kostnader, miljöpåverkan och sociala aspekter.
Ett samarbete mellan Renoveringscentrum i Lund och Vöfab. (Linus Malmgren, SP
och Bruno Birgersson, Vöfab)

7. xx maj- Studieresa (öppet för förslag) (kanske 2 dagar Sthlm eller en dag
Kristianstad/Lund/Helsingborg?)

I god tid före varje utbildningstillfälle kommer en särskild inbjudan att
skickas ut med möjlighet till anmälan. Datumen och innehållet enligt ovan
för de tre första tillfällena i höst är beslutade. Vårens datum och innehåll
kommer att bestämmas senast under oktober månad.

Välkommen att delta i GodaHus fortbildning 2015-16 !
Christer Carlsson
Ordförande GodaHus
Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
Adress
c/o Energikontor Sydost AB
Framtidsvägen 10 A
351 96 VÄXJÖ

Telefon
Tel: 0470 - 72 33 20

Fax
fax: 0470-72 33 73

Org. nr
556713-0116

