SUNDE BYGNINGER
Contea, Polygon og Goritas inviterer i samarbejde med Danske
Risikorådgivere til to temadage med fokus på risiko, forsikring,
økonomi, skader, vedligeholdelse, fugt, skimmel, miljøkritiske stoffer,
mennesker og Property Control i offentlige bygninger.

Manglende vedligeholdelse, eller tilsyn, af bygninger kan medføre enorme udgifter som følge af
værditab, driftsforstyrrelser og skader, der bliver stadig dyrere på grund af skimmel og miljøkritiske
stoffer som asbest, PCB, bly mm. Der er klart mere fornuft i at sikre Sunde Bygninger og derved
undgå dyre skader og renoveringer, end at gøre tingene reaktivt. Det er bedre for økonomien, for
driften, og for brugerne.
Sunde Bygninger og god kontrol på bygningernes tilstand, giver styr på økonomien og styr på
risikoen. Det giver samtidig den bedste platform for et godt samarbejde med forsikringsselskabet og
den bedste forsikringsdækning, hvis skaden skulle ske.
I samarbejde med Danske Risikorådgivere inviterer Contea, Polygon og Goritas til temadag:
Mandag d. 5. september 2016, kl. 9.00-15:30 i Ballerup (Lautrupvang 8, 2750 Ballerup)
Onsdag d. 7. september 2016, kl. 9.00-15.30 på Sabro Kro (Viborgvej 780, 8471 Sabro)
Indhold/program: Sunde Bygninger
•
•
•
•
•

---------PRIS

Vision og sammenhæng
Forsikringsselskabers holdninger og risikoopfattelse
Skader og fugt – konsekvensen af manglende vedligeholdelse
Skimmel – gør bygningen usund for mennesker og problemet meget større
Miljøkritiske stoffer – gør prisen for renovering og skadesudbedring meget
højere
• Forsikring – omfang og dækninger, når bygninger ikke er vedligeholdt
• Mennesker – sundhed, risikoopfattelse og kommunikation
• Property Control – værktøjet til risikostyring, vedligehold og Sunde Bygninger

Pris for medlemmer af Danske Risikorådgivere 		
Pris for ikke-medlemmer af Danske Risikorådgivere

kr. 995,- ekskl. moms
kr. 1.095,- ekskl. moms

Deltagergebyret dækker også forplejning og bogen ”Viden om... Fugt og Indeklima”.
---------TILMELDING
Skriftlig tilmelding skal ske på sundebygninger@polygon.dk senest den 19. august 2016.
NB! Ved tilmelding skal du oplyse følgende: Navn, Virksomhed/Boligselskab/Kommune, EAN-nummer,
E-mail adresse og om du er medlem af Danske Risikorådgivere.
Efter tilmelding fremsendes faktura og dagsprogram.

Sunde Bygninger er et koncept der via videnformidling og specialtilrettede servicekoncepter har som mål: * at sikre bygningers
anvendelighed * at forebygge skader og begrænse deres indvirkning på driften * at minimere de samlede udgifter til vedligehold
og skadesudbedring * at sikre et sundt indeklima for bygningernes brugere * at skabe overblik over bygningers tilstand * at
give det bedst mulige værktøj til vurdering og styring af risici.
Konceptet udvikles og udbydes i et samarbejde mellem Contea, Polygon og Goritas.

PROGRAM FOR TEMADAGEN - SUNDE BYGNINGER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kl. 9.00

Velkomst

Kl. 9.15

Sunde Bygninger – vision og sammenhæng

Kl. 9.30

Forsikring, holdninger og risikoopfattelse
v/ Contea

Kl. 9.45

Skadeårsager ved fugt og vandskader
v/ Polygon
• Hvad er fugt?
- Udstyr, konstruktion, hvor sker skaderne?
• Konsekvens ved dårlig vedligeholdelse
- Skybrudsskader, rørsprængninger, kuldebro, grundfugt, tagrum,
flade tage, krybekældre - MgO-plader
• Adfærd i hjemmet

Kl. 10.45

Pause

Kl. 11.00

Konsekvens ved fugt i bygninger
v/ Goritas
• Skimmelsvamp, typer, udseende, sundhed, påvirkninger, naturlige
forekomster, vurderinger
• Trænedbrydende svamp
• Nyeste viden omkring måle- og saneringsmetoder

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Miljøkritiske stoffer og konsekvenser ved dårlig vedligeholdelse i
bygninger
v/ Goritas

Kl. 13.15

Forsikringsomfang og dækninger – når bygninger ikke er vedligeholdte
v/ Contea

Kl. 13.45

Sundhed, risikoopfattelse og personlig kommunikation
v/Goritas

Kl. 14.30

Pause

Kl. 14.45

Konsekvensen af ingen eller dårlig kommunikation og klar
kommunikation
v/ Polygon

Kl. 15.00

Property Control
v/Polygon

Kl. 15.30

Tak for i dag

