Til «person», «firma»
Kjære medlem i Norges bygg- og eiendomsforening!

NBEF-nytt 2/2012

NBEF merker økt medlemstilstrømning og ønsker velkommen 2 nye bedriftsmedlemmer siden
forrige NBEF-nytt:



Asker og Bærum Boligbyggelag ABBL
Veidekke Entreprenør AS

Det nærmer seg vårt årsmøte og vi minner om at valgkomiteen ønsker kandidater til NBEFs
styre 2012-2013. Gi oss et signal, som videresendes komiteen, evt ta selv kontakt med leder i
valgkomiteen Tormod Bekken, tlf 9529 3193.
Varsel om årsmøte og generalforsamling for NBEF i Bergen 22. mars kl 16.30
Vi varsler med dette om NBEFs årsmøte i Bergen 22. mars 2012 kl 16.30 på Grand Hotel
Terminus, Zander Kaesg 6. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må iflg vedtektene må
være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet. Programmet for årsmøtekonferansen er på det
nærmeste klart, les mer om dette under.
Flere av nyhetene under er publisert på vår hjemmeside www.nbef.no . Vi tar gjerne imot
kommentarer og innlegg fra deg. Det er høy aktivitet og som du ser av nedenstående saker,
arbeider vi aktivt for å oppnå foreningens målsetninger.
Her er sakene denne gang:

Samspill og vekslinger - aktuelle temaer på NBEFs årsmøtekonferanse!
Programmet for NBEFs årsmøtekonferanse i Bergen 22.-23. mars er på det
nærmeste klart. Det er etter programkomitéens mening en flott blanding av faglig
oppdatering, befaring, sosial omgang og årsmøte etterfulgt av byvandring med
krimforfatter Gunnar Staalesen samt middag på Fløien Folkerestaurant. Vi
oppfordrer deg til å å ta en titt på det spennende programmet – som er åpent for
alle. Det dekker bl.a. følgende temaer;






Transportinfrastruktur og byutvikling – case Bergen
Lean, BIM og LCC - bedre samspill og færre feil?
Overtakelse av bygg fra prosjekt til drift og forvaltning
På tide å industrialisere byggebransjen!
Uavhengig kontroll - kvalitetsreformen?

Last ned programmet her og meld deg på her.

Uavhengig kontroll - nå kommer kurstilbudet!

Mange nye regler trådte i kraft i Plan- og bygningsloven 1. juli 2011. Reglene om
kontroll ble utsatt ett år for at næringen skulle få tid til å forberede seg. Fra 01.07.12
trer reglene for uavhengig kontroll i kraft. Søknadspliktige tiltak skal kontrolleres,
men bare på viktige og kritiske områder. Det betyr endringer i byggesaken for alle
som driver søknadspliktige arbeider, ikke bare for de som skal kontrollere. I
samarbeid med Gustav Pillgram Larsen arrangerer NBEF og TFS kurs om temaet,
som har en praktisk tilnærming til
 hva som skal kontrolleres
 hvem som kan kontrollere det
 hvordan kontrollen gjennomføres
 når det skal kontrolleres og når denne skal dokumenteres
Kurset arrangeres rundt om i hele Norge fra 21. februar, og NBEF-medlemmer gis
rabatt. Les programmet for kurset her og finn datoer og steder for kursene her.!

Høringsmøte om prNS 3701, passivhusstandard for yrkesbygg
Vi ønsker våre medlemmer og andre interesserte velkommen til høringsmøte om
prNS 3701, Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger i
Næringslivets Hus i Oslo, mandag 30. januar kl 08.00 - 11.00. Passivhusbegrepet har
blitt sentralt i arbeidet med å oppnå større energieffektivitet i bygningsmassen. Det
har en tid vært tilgjengelig en Norsk Standard for passivhus bolig. Nå er arbeidet i
full gang med en tilsvarende standard for yrkesbygg i regi av Standard Norges
komité SN/K 34 Energi i bygninger. Møtet arrangeres i samarbeid med Grønn
Byggallianse og Norsk Eiendom, og er gratis. Last ned program og meld deg på her.

Les tidligere utgaver av NBEF-nytt her. Se våre kommende kurs og aktiviteter her. Sjekk gjerne
NBEFs medlemsfordeler og logg deg på våre medlemssider for tilgang til dokumentasjon,
Standard Online m.m. Ta kontakt med meg om du ikke husker brukernavn og passord.
Med vennlig hilsen / Best regards
Norges Bygg- og Eiendomsforening
Eystein C. Husebye, Daglig leder
E-mail: eystein@nbef.no, www.nbef.no
tel: +47 6752 6021; fax: +47 6752 6011
mob: +47 9265 7997
Besøksadresse: Fornebuveien 37 Postadresse: Postboks 73, 1325 Lysaker

