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ERFA-MØDER
HVIDBOG OM BYGNINGSDRIFT

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske

chefer, driftschefer og projektledere.

De seneste års fokus på effektiv drift i den almene sektor 

har for alvor tydeliggjort vigtigheden af at arbejde pro fes-

sionelt, bevidst og strategisk med drift og ved lige hold. 

Brug af data og benchmarking, øget digitalisering, om-

organiseringer af driften, nye indkøbsstrategier og meget 

andet er en del af driftspersonalets nye virkelighed. 

Bygherreforeningen har udgivet en ny hvidbog om byg-

ningsdrift, der har til formål at dele viden om bedste 

praksis inden for bygningsdrift og derigennem at bidrage 

til professionalisering og bevidstgørelse af driftens be tyd-

ning blandt bygningsejere. 

Kom med når vi drøfter fremtidens bygningsdrift og de 

kompetencer, som kræves for at drifte ejendomme i 

fremtiden.

PROGRAMMET
1. Velkommen til dagens ERFA-møde

v/Niklas Jarnit og Mikkel Jungshoved, BL

2. Hvidbog om bygningsdrift

v/chefkonsulent Graves Simonsen,

Bygherreforeningen

3. Pause

4. Lokal case fra en boligorganisation

5. Workshops – hvad virker? – erfaringsgrupper

6. Opsamling og sandwich

SOM DELTAGER PÅ MØDET FÅR DU:
• Publikationen HVIDBOG OM BYGNINGSDRIFT

• Konkrete erfaringer fra andre boligorganisationer

• Mulighed for videndeling

TID OG STED
Møderne afholdes 4 forskellige steder i landet:

12. marts 2019, kl. 9-12 i Aalborg Kongres & Kultur Center,
Europa Plads 4, 9000 Aalborg

18. marts 2019, kl. 9-12 på Hotel Skanderborghus,
Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg

19. marts 2019, kl. 9-12 på Sinatur Hotel Storebælt,
Østerøvej 121, 5800 Nyborg

21. marts 2019, kl. 9-12 i Boligselskabernes Hus,
Studiestræde 50, 1554 København V

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://bl.dk/driftsnet/arrangementer-indhold/erfa-moeder/

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / e-mail: mju@bl.dk

Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / e-mail: nja@bl.dk
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