
Invitation til møde om grøn bygningsdrift
Vi sætter fokus på belysning og vand, når vi mødes til årets andet møde for teknisk 
servicepersonale.

Udover tre spændende oplæg, vil du kunne se en udstilling af LED produkter fra  
Normasym Lighting og DBS Lys samt se kalkknuseren fra AMTech Aqua Miljø. 

Kom og få inspiration, del din viden og erfaring med kolleger fra andre kommuner.

Program
Velkommen v/ Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

Oplæg og rundvisning på Idrætsanlæggene i Gladsaxe
Siden 2011 er der årligt sparet mere end 1 mill. kr. på forbruget af el, vand og varme på 
idrætsanlæggene i Gladsaxe. 
Hør Lars Køhler, Stadioninspektør, fortælle om deres indsats.

Bliv klædt på til en lys fremtid - få viden om LED
Ønsker du at undgå de største belysningsfejl og spare flere tusinde kroner årligt på 
el-regningen? Hør hvordan du på én og samme tid kan have fokus på design, lyskvali-
tet og CO2 venlighed. 
Ved Rune S. Larsen, Normasym Lighting
 
Rune Larsen er manden bag bogen ’Lys-emitterende dioder’. Han er uddannet el- 
installatør og har en omfattende, specialiseret videreuddannelse i LED-teknologien.

Når kalken har en høj pris – både økonomisk og miljømæssigt
Kalkindholdet i grundvandet i Danmark er højt. Det medfører, at vedligeholdelsesom-
kostningerne til tilkalkede rør, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, toiletter mv. er høje. 
I mere end 20 år har lydbølger mindsket problemets omfang markant. Hør blandt 
andet om de gode erfaringer fra Tullebølle plejecenter i Langelands Kommune.
Ved John Zindel, AMTech Aqua Miljø

Evaluering og afrunding

Inspirations- og erfa-møde  
for teknisk  servicepersonale
Onsdag den 9. november kl. 11-15 
på Idrætsanlæggene i Gladsaxe
Der serveres frokost undervejs

Du får:

•  Viden og inspiration til  
nye tiltag

•  Eksempler på handlinger 
der virker

•  Tid til at tale og 
erfaringsudveksle med 
kolleger på tværs af 
kommuner

Praktiske oplysninger:
Sted: Idrætsanlæggene i Gladsaxe,  
Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg 

Pris: 995 kr. ex. moms. 

Tilmelding via tovholder eller til Jette Ebbekær Thomsen 
på jette@groconsult.dk eller 61 14 72 24. 

Frist for tilmelding: Onsdag den 2. november.

Det er Jette Ebbekær Thomsen fra 
groconsult, der styrer jer godt og 
sikkert gennem programmet. Jette 
har mere end  15 års erfaring med 
at involvere brugere, borgere og 
medarbejdere i miljøarbejdet. 

Læs mere om Jette og groconsult 
på www.groconsult.dk

Fra mødet i maj 2016


