18.- 19. september 2012
Sankt Helene Kursuscenter, Tisvildeleje
500 kr. inklusiv overnatning og forplejning
Senest 26. juni 2012 til sekretær Annette Johnsen på SBi
(acj@sbi.aau.dk). Angiv ved tilmelding, om du forventer 		
at præsentere i en workshop
Indsendes senest 7. september til Annette Johnsen på 		
SBi (acj@sbi.aau.dk)

Center for Boligforskning og Netværk for Unge Boligforskere indbyder
til årets boligforskerseminar for boligforskere og andre med interesse
for boligforskning. Seminarets ide er at samle nye såvel som etablerede
boligforskere (og andre) med forskellige faglige tilgange til boligforskning:
antropologer, arkitekter, geografer, historikere, politologer, sociologer og
økonomer. Seminaret vil give deltagerne lejlighed til at præsentere egne papers,
forskningsplaner eller mere foreløbige forskningsideer i workshopsessioner.
Her kan præsentationerne udfolde forskellige temaer og problemstillinger af
relevans for boligforskning. Derudover vil der være keynote-præsentationer,
der fokuserer særligt på centrale problemstillinger og forskningsspørgsmål
i forbindelse med fremtidens udvikling af bæredygtige boligområder.

INFORMATION

BÆREDYGTIG UDVIKLING I
FORSTADENS BOLIGOMRÅDER

Tid:
Sted:
Pris:
Tilmelding:
		
		
Paper:		
		

Boligforskerseminar 2012

PROGRAM
TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER
09.00–10.00

Ankomst, registrering, kaffe

10.00-10.10
		

Velkomst v. Claus Bech-Danielsen og Rikke 		
Skovgaard Nielsen

10.10-10.50
		
		
		
		
		
		

Plenum:
Kirsten Gram-Hanssen, seniorforsker
Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Centrale forskningsspørgsmål i forbindelse med
fremtidens udvikling af bæredygtige boligområder
– konklusioner fra Center for Boligforsknings 		
arbejdsgruppe

10.50-11.30
		
		
		

Plenum:
Mogens Rüdiger, Professor
Institut for Kultur og Globale Studier, AAU
Fremtidens bæredygtige bolig - historisk set

11-30-11.50

Kaffe

11.50-12.30
		
		
		

Plenum:
Inge Røpke, Lektor
Management, Innovation og Bæredygtighed, DTU
Omstilling til et bæredygtigt hverdagsliv i boligen

12.30-13.30

Frokost

13.30-15.30
		
		

Workshop-session 1:
Parallelle tematiske workshops baseret på 		
indkomne papers mv.

15.30-16.00

Kaffe med kage

16.00-16.30
		
		
		

Plenum:
Rikke Skovgaard Nielsen, ph.d.-studerende 		
Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Inspiration fra Netværk for Unge Boligforskere

16.30-17.15
		
		
		
		

Plenum:
Jens Kvorning, Formand for Forstædernes 		
Tænketank
Tanker om den bæredygtige forstad: Præsentation
af tænketankens arbejde

18.30-20.00

Middag

20.00-21.00
		
		
		

Plenum:
Hans Kristensen, seniorkonsulent
Center for Boligforskning
Generationer af danske boligejere

ONSDAG D. 19. SEPTEMBER
08.00-09.00

Morgenmad

09.00-10.30
		
		

Workshop-session 2
Parallelle tematiske workshops baseret på 		
indkomne papers mv.

10.30-10.45

Kaffe

10.45-12.15
		
		
		

Plenum:
Clare Melhuish, antropolog
Pierre d’Avoine, arkitekt
Interdisciplinary work on sustainable housing

12.15-12.30
		

Orientering om fremtidige seminarer, 		
publiceringsmuligheder og andre aktiviteter

12.30-13.30

Afslutning af seminaret, frokost og dernæst afrejse

BETALING
Prisen er 500 kr. inkl. moms. Ved tilmelding skal oplyses EANnummer, hvis et sådant haves, samt faktureringsadresse. Derefter
fremsendes en faktura elektronisk. Ellers fremsendes faktura pr.
post; det er derfor vigtigt ved tilmelding at oplyse den adresse,
fakturaen skal sendes til.

