NBOs årskonferens 2014
Bo och förvalta i Norden med sikte på framtiden
Reykjavík 11-12 september

Hotel Hilton Nordica

Varmt välkomna till NBOs årskonferens i Reykjavik 2014
Som värdar för årets NBO-konferens är det en glädje för Búseti och Félagbústaðir att hälsa välkomna till
Reykjavik 10-12 september.
Årets konferens bygger på NBOs två-åriga projekt “Bo och förvalta i Norden” som initierades av NBOs
styrelse med anledning av föreningens sextioåriga samarbete. Syftet med projektet har varit att bidra till
en god samhällsutveckling i respektive land med sikte på framtiden, genom att samla, sprida och dra nytta
av varandras erfarenheter. Under de senaste två åren har NBO i workshops runt om i våra medlemsländer
samlat experter och människor som brinner för utvecklingen om boendets villkor och förvaltning av
bostäder och bostadsområden. Inom ramen för fyra teman har man försökt utkristallisera hur vi kan skapa
en stabil bostadssektor som klarar framtidens utmaningar. Man har även nosat på framtiden och tagit del
av innovativa idéer och i vissa fall projekt med koppling till akademin.
Under konferensen bygger vi vidare på resultaten från dessa workshops med spännande föreläsningar. Hur
kan vi erbjuda förmånliga, vackra och socialt ansvarstagande lösningar för nutidens och framtidens medborgare? Hur kan vi respektera kultur- och natursammanhang samtidigt som vi drar nytta av massproduktion och internationellt samarbete? Vad kommer kommande generationer att efterfråga? Vi tittar även
på den roll nätverkande och tvärvetenskapligt samarbete spelar i en allt mera global värld, och NBOs roll
i detta sammanhang. Under en rundvisning får vi lära oss om miljövänliga bostäder från tre århundraden.
Vi har stora förväntningar på våra inspirerande gästföreläsare; Innovatören och författaren John Thackara,
Arkitekten Jens Thomas Arnfred och Författaren och samhällsdebattören Andri Snær Magnason. Alla tre
har förmågan att inspirera, se brett och tvärvetenskapligt på olika situationer och samtidigt behålla båda
fötterna på jorden.
Som en del av programmet kommer NBO att dela ut NBOs bostadspris 2014. Priset går till ett nybyggt
bostadshus där man förenat kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar
med god arkitektur. Under konferensen får vi veta vem vinnaren blir och juryns motivering samt höra vinnaren och de två bidrag som får hedersomnämnanden själva berätta om sina projekt.
Traditionsenligt organiseras en valfri tilläggstur fredag eftermiddag. Vi kommet att åka ut i den isländska
naturen där vi får se Geysir, Gullfoss och Þingvellir, äta middag i ett geotermiskt drivhus samt lära känna
islandshästen.

Program
Onsdag 10 september:
17:00-18:00

NBO styrelsemöte (endast för styrelsemedlemmar) Room E

17:30-18:30

Förregistrering

18:00-19:30

Välkomstdrink för konferensdeltagare Vox Club

Foyer

Torsdag 11 september
Konferensrum A

08:30

Registrering

09:00

Välkomna och kort presentation av konferensens program
Búseti - Félagsbústaðir

09:15

Välkomna till Island
Islands President, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson

09:30

NBO i förtid, nutid och framtid
NBOs ordförande Kurt Eliasson

09:50

“Social innovation and design thinking in housing solutions”
John Thackara, författare och direktör på Doors of perception

10:40

Paus

11:00

”At forene klimaspörgsmal, sociale udfordringer og den vækst-baserede ökonomi; at
tænke udenfor kassen”
Jens Thomas Arnfred, arkitekt och partner på Vandkunsten arkitekter

11:50

Paneldiskussion med föreläsare och NBO-representanter

12:20

Lunch

13:40

“Reykjavik under transformation”
Páll Hjaltason arkitekt och ordförande för Reykjaviks masterplan

14:00

“Styrkan i samarbetet”
Andri Snær Magnason författare och samhällsdebattör

14:30

Paus

14:45-17:30

Utflykt: “Miljövänliga bostäder i Reykjavik – nu, tidigare och i framtiden”
Kom ihåg varm påklädning som tåler regn och vind samt bra skor.

19:30

Galamiddag i Harpan koncerthus
Buss avgår från Hilton kl. 19:15. Första buss avgår tillbaka från Harpa kl. 22:30.

Foyer

Konferensrum B

Fredag 12 september:
Konferensrum H&I

09:15 - 09:45

Årsmöte för delegerade

10:00

”Bo och förvalta i Norden“- projektet. Redovisning från workshops
Ulrika Sax projektledare, Dorte Hjerrild, Kristin Amundsen

10:50

Paus

11:10

NBOs bostadspris 2014 - presentation av nominerade projekt och utdelning
Páll Gunnlaugsson, ordförande för NBOs jury 2014

12:40

Välkomna till NBOs årskonferens 2016 - Avrundning

13:00

Lunch

14:30

Valfri tilläggstur - Golden circle med middag. Ankomst tillbaka till Reykjavik ca. 22:00.
Kom ihåg varm påklädning som tåler regn och vind samt bra skor.

Foyer

Praktisk information:
Konferensen hålls på Hotell Nordica Hilton i Reykjavik
Konferensavgift
Konferensavgift är ISK: 68.500,- per deltagare. Inkluderat är alla konferensarrangemang, galamiddag och
måltider som nämns i programmet exklusive tilläggsturen.
Avgift för medföljare är ISK: 21.900,- för galamiddag torsdag kväll och för välkomstdrinks onsdag
ISK: 4.900,-.
Konferensarrangörerna organiserar också valfria turer, som betalas särskilt – mer information finns på
konferensens hemsida.
Anmälan och betalning
Anmälan görs elektroniskt genom konferensens hemsida innan 30.maj 2014. Det är viktigt att registrera
medföljande och om man önskar delta på valfria tilläggsturer. Vid registrering efter 30. maj kommer ett
10% tillägg på konferensavgiften.
Alla kostnader, förutom hotellkostnad, efterfaktureras. Det är därför viktigt att korrekt adress för faktura
registreras vid anmälan. Vid sen avbeställning måste vi tyvärr vidarefakturera vissa kostnader. Det kan
gälla hotellrum och delar av konferensavgiften som inte går att avbeställa.
Övernattning
Bokning av hotellrum görs på konferensens hemsida. Förutom konferenshotellet erbjuder vi även två
andra hotellalternativ. Hotellkostnader betalas direkt till hotellet vid avresa. Konferensavgiften inkluderar inte hotellövernattning.
För mer information se: www.eventsforce.net/nbo2014

Om NBO

Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO) är en ideell förening
som grundades 1950. Syftet är att främja kontakterna mellan anslutna organisationer för
utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen. Idag finns en eller flera
medlemsorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige.
NBO arrangerar vartannat år en årskonferens som är öppen för medlemsorganisationerna
och deras medlemmar. Vid årskonferensen väljs styrelsen och ordförande och sekretariat för
NBO. Vid årskonferensen inbjuds också till föreläsningar och studiebesök på aktuella teman.
Det är också tradition att NBO i samband med årskonferensen delar ut ett pris. Temat för
priset har tidigare varierat, men sedan 2012 går NBOs bostadspris till ett nybyggt bostadshus
där man förenat kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar
med god arkitektur.
NBOs medlemmar finns representerade med en eller två personer i en styrelse och träffas i
regel tre gånger per år. Till varje styrelsemöte tar respektive land fram en rapport om aktuella händelser och utvecklingen på bostadsmarknaden. Rapporterna publiceras på NBOs
hemsida.
NBO har inget separat kansli, utan den funktionen sköts av någon av NBOs medlemsorganisationer. Sedan 1 oktober 2010 är svenska SABO ordförande för NBO.
Mer information finns på: www.nbo.nu

Medlemsorganisationer:
BL - Danmarks Almene Boliger (Danmark)
Búseti Kooperativa bostäder (Island)
Félagsbustadir Hf. (Island)
HSB (Sverige)
KOVA (Finland)
NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund (Norge)
Riksbyggen (Sverige)
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (Sverige), sekretariat för NBO

