
KONFERENCE FOR KAB-FÆLLESSKABET
29. – 30. OKTOBER 2022  -  KONVENTUM, GL. HELLEBÆKVEJ 70, 3000 HELSINGØR



MØD BLANDT ANDRE

Anders Morgenthaler - tegner, forfatter, filminstruktør og satiriker  
Anders er optaget af at sætte fokus på den bæredygtige omstilling. Anders tager med 
sit oplæg ’Frelst’ fat i hverdagen med klimavenlig og bæredygtig livsstil, men også 
hvordan denne omstilling rækker langt ud over individets handlinger.

Eva Ravnborg - arkitekt MAA, partner og landedirektør for Danmark  
hos Henning Larsen  
Eva er en af drivkræfterne bag Henning Larsens nye strategi med store bæredygtige 
ambitioner. Hun besidder en stor viden om bæredygtighed i byggeriet og ressource-
bevidst design.

Niels Jakubiak Andersen - arkitekt MAA, grundlægger og direktør hos Næste 
Næste er en cirkulær design- og byggevirksomhed, der arbejder for at ændre den 
måde vi forbruger ressourcer, bygger og samarbejder på i byggebranchen.

Mette Mechlenborg - boligforsker på BUILD, Aalborg Universitet
Som boligforsker på AAU og tidligere rådgivningschef hos BARK Rådgivning har 
Mette stor viden om boligkultur, hjemskabelse og hverdagsliv. Mette skrev i 2012 
ph.d.-afhandlingen ’Rundt om Webergrillen’ om danskernes foretrukne bolig, parcel-
huset.

Niels Bjørn - bystrategisk rådgiver og urbanist
Når Niels arbejder med udvikling af byer og boligområder tager han altid udgangs-
punkt i menneskets krop, sanser og adfærd. Niels er forfatter til flere bøger om byud-
vikling og arkitektur og er manden bag en række podcasts - bl.a. ’Balladen om Blok-
ken’.

Signe D. Frese - Ansvarlighedsdirektør hos Coop 
Signe står i spidsen for Coop’s bæredygtighedsstrategi og nogle af de tiltag, som Coop 
sætter i værk for at bidrage til bedre miljø og klima. Fra genanvendelse af plastfolie til 
verdens første klimaapp.



PROGRAM
Lørdag formiddag

Kl. 9.00   ANKOMST OG MORGENMAD

Kl. 10.00   VELKOMST
  KAB’s formand John Olsen byder velkommen.

Kl. 10.05  BÆREDYGTIGE BOLIGER I DEN ALMENE SEKTOR
  KAB’s administrerende direktør Jens Elmelund slår tonen an: Vi har et 
  samfundsansvar for at bidrage til bedre miljø og klima. Vi har et ansvar for  
  at levere betalbare boliger for alle grupper i samfundet. Vi kan ikke bygge 
  klimakrisen væk, men sammen kan vi tage store og små skridt i en mere 
  bæredygtig retning.

Kl. 10.15  BLIV FRELST MED ANDERS MORGENTHALER 
   Anders Morgenthaler tager os med ind i sit kreative og finurlige univers og    

sætter, med udgangspunkt i sit eget liv, spot på det at omlægge sine vaner 
  og leve bæredygtigt. Og hvordan vi virkelig kan rykke noget gennem 
  fællesskaber. 

Kl. 11.00  PAUSE

Kl. 11.30  HVORDAN SKABER VI FREMTIDENS BÆREDYGTIGE  BOLIGER? 
   God arkitektur er bæredygtig arkitektur, ifølge Eva Ravnborg. Eva hjælper os   

med at se ind i fremtiden, og viser os hvad der skal til for, at vi kan transformere 
  byggebranchen i en mere bæredygtig retning. Og hvordan det almene er en 
  vigtig medspiller i den proces.

Kl. 12.15   SELV ET LILLE SKUR GØR EN FORSKEL
  Niels Jakubiak Andersen vil reformere hele byggebranchen ét skur ad  
  gangen. I Danmark opføres der årligt en halv million kvadratmeter skure og 
  udhuse i boligforeninger og hos private. Her er virkelig potentiale til at 
  understøtte en bæredygtig udvikling! Niels fortæller om, hvordan hans 
  virksomhed Næste arbejder med at genanvende materialer til at bygge nyt. 

Kl. 13.00   FROKOST



PROGRAM

Kl. 14.00  WORKSHOPS 

Vælg imellem:

1: Brainstorm med Bæredygtighedsudvalget
Nu har du chancen for at give dine gode idéer og tanker videre til KAB’s spritnye Bæredygtighedsud-
valg, som skal arbejde med, hvordan vi i KAB-Fællesskabet kan reducere vores klimaaftryk. Vi er nået 
langt – men vi kan gøre endnu mere. Hvilke klimaindsatser skal vi sætte i gang sammen og hver for sig? 

2: Det digitale potentiale: Pas på husleje, bygninger og klima på samme tid
Hvordan kan digitale værktøjer, data og nye metoder hjælpe os med at renovere, drifte og vedligehol-
de klogere og mere hensynsfuldt for både huslejen, vores bygninger og klimaet? KAB’s egne eksperter 
på området tager os med ind i maskinrummet for at blive klogere på nye digitale udviklingstiltag i 
KAB-Fællesskabet samt de værktøjer, vi allerede bruger.

3: Skab vilde uderum til gavn for både fællesskaber og natur
Mangfoldigheden af planter og dyr er på tilbagegang og nogle arter forsvinder helt. Bliv klogere på, 
hvordan I med små ændringer både kan hjælpe bier, blomster og sommerfugle og samtidig bruge bio-
diversitet som et værktøj til at styrke lokale fællesskaber i jeres boligafdeling.

Kl. 15.15  PAUSE

Kl. 15.45  FÆLLES OPSAMLING PÅ WORKSHOPS
  
Kl. 16.00  KLIMAREGNSKABER OG -MÅLSÆTNINGER  
  Coop er ejet af 1,9 mio. mennesker og det forpligter – men hvad skal der til, 
  for at nå klimamålene, når man f.eks. ikke har kontrol over forbrugernes 
  vaner? COOP er en frontløber i Danmark hvad angår bæredygtighed. 
  Signe D. Frese tager os med på Coop’s inspirerende klimarejse mod en grøn 
  omstilling.

Kl. 16.45  PAUSE
  Tjek ind og mulighed for guidet kunstrundvisning på Konventum.

Kl. 18.00  DRINK FØR MIDDAGEN

Kl. 18.30  MIDDAG

Kl. 20.30  BAR

Lørdag eftermiddag



PROGRAM
Søndag

Kl. 7.30  MORGENMAD
  Tjek ud inden kl. 9.00.

Kl. 9.00  GODMORGEN
  KAB’s formand John Olsen ønsker alle godmorgen.

Kl. 9.10  HVORDAN SKAL VI BYGGE OG BO SAMMEN?
  Mette Mechlenborg og Niels Bjørn fortæller hver især om deres syn på fremtidens   
  boliger og boformer, hvordan bolig bliver til hjem, den blandede by og fællesskaber, 
  der hvor vi bor. Derefter bringer KAB’s byggedirektør Rasmus Jessing salens perspek-
  tiver i spil i en fælles samtale med Mette og Niels.

Kl. 10.30  PAUSE

Kl. 11.00  KAB-FÆLLESSKABET  
  – MED OMTANKE FOR VORES FÆLLES FREMTID
  Sammen med repræsentanter fra KAB-Fællesskabet tager KAB’s udviklingsdirektør  
  Rolf Andersson os med på en rejse rundt i KAB-Fællesskabet og viser bæredygtige   
  skridt, der allerede er taget samt hvilke skridt, der er på vej.

Kl. 12.00  PAUSE

Kl. 12.30  FÆLLES AFSLUTNING: TAK FOR NU
  Vi samler op på alle inputs og erfaringer fra konferencen og sætter fokus på, hvordan 
  vi kan arbejde videre med de gode idéer lokalt.

Kl. 13.00  FROKOST

Kl. 14.00  BUSAFGANG


