
22. - 24. januar 2020

Kl. 11.00 Velkommen ved Peter Mørk 
 
Kl. 13. 15  - 13.45 The Future is Co - eller er den det?

Henrik Botten Taubøll,- Nordisk direktør for Wework. 
Wework har suksess i norden med nye måter å jobbe på 
– samt fremme sosialt  felleskap. 

Så 15 min. opplegg med: 

Partner og Workplace Spesialist i PLH Arkitekter Paulette 
Christoffersen - mennesket i sentrum på arbeidsplassen og 
hvordan man best jobber effektivt . PLH jobber hardt og  
intenst med å få kontorer til å fokusere innenfra - ut.

15 min. samtale i sofa.

Kl. 16.15  - 17.00 Hvad er verdien av  bygg og innredning?

Johanne Mose, antropolog, Dokumnetationssjef  
Aart Architecture – er ansatt for å måle om Aarts arkitektur 
er med på å øke effektiviteten for kunden, arkitektens verdi  
skal kunne måles!

Heretter 15 min. opplegg med:

Michael Birn, Director Commercial Business & Digital 
Development, HOLMRIS B8. lanserer sensorer i rom og på 
møbler slik at man kan måle flow, utnyttelse av arbeidsplas-
ser, møtelokaler m.v.

15 min. samtale i sofa.
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Kl. 11.00 Velkommen ved Steffen Max Høgh
 
Keynote: Ta møblene i retur 
Steffen Max Høgh, Direktør Sustainability HOLMRIS B8  
– Donationsnettverk og nye forretningsmodeller.

Kl. 11.15 - 11.35

Keynote:  CEO Linda Steen, Scenario – Morgendagens 
hotell - hvor er vi på vei hen?

Kl. 13.15 - 14.00 Social bæredygtighet er like viktig som 
grønn bæredyktighet.

Sosial entreprenør og designer Runa Klock, tar norsk design 
til nye høyder med henblikk på sosial og grønn bærekraft.  

Heretter 15 min. opplegg med:

Partner, utviklingsjef Søren Arildstrup i Mangor og Nagel 
Architects, som pt. bygger 5 bofelleskap for å bekjempe 
ensomhet og styrke felleskapet.
 
15 min. samtale i sofa.

Kl. 15.15 - 16.00 Trender innefor materialvalg, boligmar-
kedet og rundt arbeidspassen – hvordan dette henger 
sammen med vår adferd ?

Bo Bedre’s  chefredaktør Cecilie Molvær Jørgensen om 
Trender  i 2020 og 2021, måten vi bor på, hvilke farver og 
materialer vi vil se.

Heretter 15 min. opplegg.

Den danske Trend forsker Rikke Skytte, vil dykke ned i 
tendenser innenfor arkitektur og design – Hvilken adferd 
påvirker våre valg med hensyn til  måten vi bor/jobber/ 
agerer/er.

15 min. samtale  i sofaen.
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