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Investering i fremtidens almene boliger
- nye projekter, samarbejde og udvikling

Baggrund
Den almene sektor er igennem en historisk fornyelse i øjeblikket. Samtidig
med, at der nu bliver mulighed for at placere almene boliger i
sammenhæng med private med den nye aftale om en planlov, er det flere
steder i landet den almene sektor, der går forrest med nyskabende
boligkoncepter og energirigtige løsninger.

Store renoveringsprojekter og spændende nybyggerier præger sektoren,
der dog også er presset af de ofte udfordrende økonomiske rammevilkår
for opførelsen af en god almen bolig. Der bliver investeret i den almene
sektor for milliarder i de kommende år både når det gælder nybyggeri og
renovering, og for at bruge pengene bedst muligt er det vigtigt at se på
den enkelte bolig i sammenhæng med byudvikling og beboernes krav – nu
og i fremtiden.  

Indhold
Konferencen går tæt på den almene sektor netop nu, og på hvordan
samarbejdet mellem private og almene boligudviklere fungerer optimalt.
Samtidig ser konferencens oplæg på, hvordan man udvikler optimale
almene boliger under udfordrende rammevilkår, og hvordan man sikrer sig,
at der bliver udviklet til fremtidens behov.



ESTATE KONFERENCE

Dato
Tirsdag d. 13. september
Kl. 08:30 - 14:00

Sted
Skt Annæ Passage
Bredgade 25X
1260 København K

Pris
Almindelig deltager:
2995,- (ekskl. moms.)

Medlem af
Byggesocietetet:
2495,- (ekskl. moms.)

Medlem af
Estate More Club:
0,- (ekskl. moms.)

Mål med konferencen
At skabe et overblik over de vigtigste tendenser i forhold til fremtidens
almene boliger og give indblik i samarbejdet mellem offentlige og private.

Målgruppe
Entreprenører, rådgivere, rådgivende ingeniører, arkitekter, boligselskaber,
byplanlæggere og offentlige myndigheder. Investorer med udvikling af
områder med blandede boligformer og aktører, der arbejder med udvikling
af områder, hvor der indgår almene boliger, vil også på denne konference
få indblik i, hvordan man bruger hinandens muligheder og ressourcer
optimalt.  

Pris for deltagelse
Standarddeltager kr. 2995,- eks.moms.
Medlem af Byggesocietetet kr. 2495,- eks. moms.
Medlem af Estate More Club kr. 0,- Læs mere  her

Andet
Medlemskab i Byggesocietetet er altid personligt og rabat på
deltagergebyr gælder kun det navngivne medlem.
Tilmeldingen er bindende.
For at fremgå på deltagerlisten, skal tilmelding modtages 4 hverdage
inden konferencen.

Kursusbevis
Det  er muligt at få udstedt kursusbevis for deltagelse til brug for eksempelvis Advokaternes
Efteruddannelse  eller Dansk Ejendomsmæglerforening.

Salgs-og leveringsbetingelser
Se salgs-og leveringsbetingelser for Estate konferencer og seminarer  her

http://estatekonference.dk/more/#.VRFF1PmG-ao
http://estatemedia.dk/fileadmin/user_upload/PDF_files/salgs_og_leveringbetingelser.pdf
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Tirsdag d. 13. september

08:30 Kaffe og registrering

09:00 Velkommen

09:05 Fremtidens almene bolig
Hvordan bliver kravene til fremtidens almene boliger, og hvilke boliger bliver der brug for? Hvordan
kommer boligerne til at spille optimalt sammen med de byområder, som de er en del af, og hvordan
kan vi bygge anderledes, så der bliver plads til fremtidens beboere?
Natalie Mossin, ASSOCIERET PARTNER, Smith Innovation

09:30 Investeringer i alment boligbyggeri
Hvordan udvikler den almene sektor sig. Nøgletal, vigtige prioriteringer og fremdrift. Hvad bliver der
bygget i 2016-2017 og hvilken type projekter? Hvilken karakter har fremtidige projekter, og hvad
bliver de vigtigste prioriteringer fremadrettet i den almene sektor generelt og mere specifikt for
forskellige dele af landet og typer af almene boliger. Hvad bliver de vigtigste prioriteringer i forhold til
den almene sektor i de kommende år?

10:05 25 procents reglen - sådan vil den blive brugt
Det var en stor sejr for flere kommuner, da forliget om planloven endte med, at kommunerne
fastholder muligheden for at kunne kræve 25 procent af udviklingsprojekter forbeholdt almene
boliger. Og flere kommuner har da også allerede meldt ud, at de vil benytte sig af 25 procents reglen
for at sikre mangfoldigheden og den blandede by. Hvordan bliver praksis og i hvilken udstrækning vil
loven blive brugt?
Ingvar Sejr Hansen, Kontorchef Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Køb, Københavns
Kommune

10:30 Kaffepause

11:00 Fremtidig finansiering i den almene sektor
Nye skærpede krav til finansiering kan ramme især den almene sektor hårdt i de kommende år.
Hvordan forventes mulighederne for finansiering at blive i de kommende år? Hvilke risici er der i
forhold til reguleringskravene.
Karsten Beltoft, Direktør, Realkreditforeningen

11:20 Fremtidens almene bolig
Den almene sektor har allerede vist sig at gå foran både når det gælder fremtidens boformer og
boligtyper. Hvad kommer til at præge de almene boliger i de kommende år? Hvad kommer det til at
betyde for opførelsen og hvordan sikres kvalitetsboliger under pressede budgetter?
Pia Nielsen, Direktør i drift, byg og jura, FSB

11:45 Samarbejde mellem offentlige og private boligudviklere
De kommende år kommer offentlige og almene boligudviklere til at samarbejde tæt, når især de store
kommuner forventes at gøre brug af muligheden for at kræve 25 procent almene boliger i kommende
udviklingsprojekter. Hvordan samarbejder man optimalt omkring udvikling af almene boliger som del
af private udviklingsområder, og hvordan skaber man de bedste byområder i fællesskab.
Thomas Holluf Nielsen, Adm direktør, Domea

12:05 Planlægning af et godt alment kvarter på en udfordrende grund
Udfordringer og potentialer! Beauvais-grunden på Østerbro ligger midt mellem jernbane og motorvej
og skal tilbyde energieffektive, robuste almene boliger af højeste kvalitet. Planen er at bygge op
imod 69 almene familieboliger, der kan huse unge, unge par samt små og store familier. Boligerne
forventes at stå klar i foråret 2019. Hvordan skaber man et optimalt projekt i en bymæssig kontekst,
der både skaber rum for et grønt område og udnytter byggeretten bedst muligt?
Britt Nemmøe, Associeret partner, Arkitekt MAA, Rubow arkitekter

12:30 Frokost og netværk
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