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BÆREDYGTIGT BYGGERI 
– En temadag om innovation i byggeriet

Kan man bygge bæredygtigt – og hvad betyder det egentlig ? 
Vi har fornøjelsen af at invitere dig til tematisk workshop den 15. maj fra kl. 9.00 til 12.00 i Green Tech Center, 
hvor du kan høre om innovation og tendenser inden for byggeriet. 

Til lejligheden har vi inviteret en række førende forskere fra Green Design Centre i Mostar/Twente, som 
arbejder med bæredygtigt byggeri. Desuden sætter vi fokus på nye tendenser og innovation i byggeriet, 
hvor du ligeledes kan høre om din mulighed for at deltage i et nyt bæredygtigt industri- og håndværker 
netværk. Sidst og ikke mindst fortæller BS Invest A/S, hvorfor de har valgt at arbejde og investere i bære-
dygtigt byggeri. Reserver dagen, og lad dig inspirere. Der vil være lejlighed til at netværke efterfølgende.

Program
•   Velkomst  

v/ Jeanette Kristensen, Vejle Erhverv, Green Tech Center og Biljana Lozo, Vejle Kommune  
– Venskabsbysamarbejdet, Balkan – Mostar  

•   How to engage in sustainable buildings in order to develop new concepts by using design 
and sustainable material  
v/ professor Elma Dumisevic, Green Design Centre Mostar & Twente Research

•   Tendenser og Innovation i Byggeriet  
v/ konsulent Maibrit Lajgaard Pedersen, Insero

•   Vækst og Jobskabelse gennem bæredygtige investeringer  
v/ direktør Jørgen Andersen, BS Invest A/S

•   Bæredygtige netværk inden for håndværk og industri  
v/ product Developer Jørgen Ranlev Nielsen, Vejle Erhverv

•   Netværk & sandwich

Fakta
Dato: 15. maj kl. 9.00 til 12.00

Sted: Green Tech Center, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle 

Pris: Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig

Tilmelding: Tilmelding senest den 9. maj

Yderligere information: Jeanette Kristensen jeakr@vejle.dk, mobil 29 21 60 90  
Biljana Lozo billo@vejle.dk, mobil  51 51 91 21

Vejle
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