Nyhedsbrev

”Guide om reference til standarder i offentlige
udbud” er nu offentliggjort på dansk

Workshop: Brug af standarder i
offentlige udbud

DanSense har nu fagligt oversat EU-kommissionens guide og
med Dansk Standard som udgiver kan du nu finde guiden
her:
https://webshop.ds.dk/Default.aspx?ID=120&q=222

Indtryk fra seneste workshop
Deltagernes indtryk fra workshoppen d. 23. oktober 2019 var
overvældende positive. Udover en generel, særdeles positiv
evaluering fra deltagerne har vi her fået lov at citere nogle
indtryk.
Martin Larsen, Aalborg Forsyning
”Formidling var kort, konkret og præcis fra undervisere.
Processen var rigtig godt sat sammen. Undervisningen har
medført klar mulighed for at afprøve teori i praksis.”
Dorthe Dolleris Petersen, SamAqua
”Indsigt og værdien af brugen af standarder”
Suheyla Savas, Aarhus Universitet
”God involvering af deltagerne.”

Næste workshop løber af staben d. 21. januar 2020.
Vi gentager succesen på Musholm ved Korsør.
Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her:
http://dansense.dk/reference-til-standarder-i-udbud

Ny guide om miljøkrav og brug af standarder ved
bygningsrenovering på vej
DanSense udvikler aktuelt en ny guide omhandlende de
konkrete miljøproblemer og standarder, man skal være
opmærksom på før, under og efter udbud af
bygningsrenovering. Når guiden er færdigudviklet vil hertil
tilbydes kurser.
Er du interesseret i at følge arbejdet med guiden, eller kunne
du tænke dig at deltage på kommende kurser? Læg en
besked via www.dansense.dk, så vender vi hurtigst tilbage.

Nyt, gigantisk miljøprojekt
Kan vi skabe bæredygtig udvikling efter FN’s verdensmål,
selvom vi bliver stadigt flere mennesker på kloden? Er
bæredygtig energi for alle en overhovedet en mulighed inden
for den korte tid, vi har til at reducere udledningen af CO2?
DanSense har påtaget sig opgaven at påvise, at dette er
muligt, og har hertil taget initiativ til et gigantisk
bæredygtighedsprojekt med, i første omgang, 10 lande med
samlet over 250 mio. mennesker. Følg arbejdet i de
kommende nyhedsbreve, eller læg en besked, hvis du vil følge
det tættere.
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