
DGNB og tendenser i bæredygtig byudvikling
I Freja ønsker vi at udvise bæredygtig ansvarlighed, og vi søger at skabe rammerne for, at vi naturligt 
indarbejder bæredygtighed i de processer, der har betydning for vores produkt, vores kultur og 
vores dagligdag. 

Vi arbejder med et bredt udvalg af ejendomme lige fra fredede bygninger til store udviklingsarealer. 
Vi er bevidste om, at vi med vores position i “fødekæden”, har en unik mulighed for at skabe ud-
viklingsprojekter, hvor bæredygtighed ikke er et tilvalg men en integreret del af menneskers dagligdag 
og adfærd. Vi er opmærksomme på, at vi har mulighed for at arbejde med ambitiøse, langsigtede og 
innovative mål. 

Vi tolker bæredygtighed som en værdi, der integreres i vores arbejde gennem en bevidst stillingtagen 
i alle processammenhænge. En værdi der, ud fra den enkelte opgave, vægtes under hensyntagen til 
økonomiske, sociale, kulturarvs- og energimæssige mål.  

Vi anser det som en særlig opgave at synliggøre og eksemplifi cere den forretningsmæssige idé ved 
bæredygtighed, såvel for investorer som for vores øvrige samarbejdspartnere og samfundet.
Vi inviterer derfor til en faglig eftermiddag i bæredygtighedens tegn. 
Programmet for eftermiddagen er:

Kl.14:00-14:20  DGNB som et byudviklingsværktøj
   Juliane Münch fra Drees og Sommer kommer og fortæller om den nye cer- 
   tifi ceringsordning DGNB Denmark med fokus på byudvikling

Kl.14:30-14:50  Et DGNB byggeri
   Kompetencechef i bæredygtighed hos Moe & Brødsgaard, Peter 
   Hesselholt, kommer og foræller om deres erfaringer med et DGNB 
   pilotprojekt ved Buddinge Station 

Kl.15:00-15:20 Tredje Natur
   Arkitekt og indehaver Ole Schrøder kommer og fortæller om Tredje Naturs  
   agenda. I maj 2011 modtog Tredje Natur Statens Kunstfonds 3 årige ar- 
   bejdslegat med deres visioner om at opfatte og skabe byens natur som  
   et brugbart, rekreativt og økologisk landskab

kl.15:30-15:50  Designing sustainable communities
   Redaktør på Arkitektens Forlag, arkitekt Jesper Pagh, kommer og fortæller  
   om sit igangværende ph.d.- projekt. Projektet handler om at udforske,  
   hvordan arkitektur og design kan bidrage til en bæredygtig udvikling af  
   fremtidens velfærdssamfund

Kl.16:00-17:00 Debat, Grin, Netvæk og Bar

Klostervej, Odense Cortex Park, Odense (C.F.Møllers tegnestue) Toftevej, Assens

Vi glæder os til at se jer!
Arrangementet afholdes hos os i Codanhus, Gl. Kongevej 60, 6.sal, Frederiksberg C.  
Tirsdag d. 22.05.2012 fra kl.14-ca.17.
Tilmelding kan ske på lf@freja.biz senest fredag d.18.05.2012


