HUR PÅVERKAS VI AV DE NYA BULLERKRAVEN FÖR BOSTÄDER OCH HUR KAN
VI ÖKA KOMFORTEN INOMHUS?
Forskning visar att en god ljudmiljö är en förutsättning för människors hälsa. Det motsatta
får dock betydande negativa effekter som stressreaktioner och störd nattsömn.
När nu drygt 700 000 bostäder ska byggas fram till år 2025 är det viktigt att det blir rätt
från början – från projektering till byggande. Därför bjuder vi på Saint-Gobain Habitarium
in till frukostseminarium där du får tips om olika lösningar för att säkerställa hur du skapar
bostäder med en god ljudmiljö i bullerutsatta stadsmiljöer.

PROGRAM
07.30–08.00 Registrering och frukost
08.00–08.15

Ljudmiljöns betydelse för människors hälsa
Anne Hallin, Akustikkonsult och moderator, ÅHA Akustik

08.15–08.40

Möjligheter & utmaningar för en god ljudmiljö i den förtätade staden
Patrik Andersson, Business Development and Innovation Director , ISOVER,
Torbjörn Pettersson, Senior Teknisk rådgivare, Gyproc,
Anders Anderberg, Concept manager Floor and Technical mortars, Weber

08.40–08.45 Frågor och diskussion
Datum
Tid
Plats

Torsdagen den 24 november 2016
08.00–08.45 (frukost från 07.30)
Saint-Gobain Habitarium (Fatburen) Magnus Ladulåsgatan 65, plan 5

Anmälan
Anmäl dig senast 18 november till: http://gyproc.se/anmälan
Först till kvarn gäller – antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!

Kommande aktiviteter
Under 2017 kommer vi att anordna ett flertal seminarier med fokus
på ljud (skolor och vårdlokaler), miljö, hälsa och ekonomi. Mer information om detta kommer senare.
Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse för kommande aktiviteter?
Kontakta Frida Persson via e-post: frida.persson@saint-gobain.com
eller på telefon: 0708-55 51 24.

Saint-Gobain Habitarium är en
mötesplats och ett kompetenscenter för alla som är intresserade
av hållbart byggande och inomhusmiljöns betydelse för människors liv och hälsa. På plats finns
också ett showroom där vi visar
flera goda exempel som är både
klimatkloka och hälsosamma. Titta
gärna in till oss på Saint-Gobain
Habitarium. Här finns våra kompetenta medarbetare som kan ge dig
goda råd om innovativa, ekonomiska och hållbara lösningar.

