www.betong.net, nb@tekna.no

Nyhetsbrev uke 43 – 26. oktober 2017
Utdeling av Betongtavlen 2017 - meld deg på i dag
Se og hør om de 4 flotte finalistene den 7. november 2017 kl. 15:30, AHO i Oslo,
Finalist til Betongtavlen 2017 - Hardanger Skyspace i Øystese
Et kunstprosjekt i betong som er den amerikanske kunstneren James Turrell sin
nordligste lysinstallasjon. Beskjedne utvendige dimensjoner på betongelementene
men den innvendige opplevelsen av lys, himmel og flotte overflater er enorm og gir
fantastiske opplevelse.
Finalist til Betongtavlen 2017 – Haughuset på Toten
Haughuset på Senstad er en av fire finalister som kan vinne Betongtavlen 2017
Bygningen i betong er oppført som en kårbolig på gården.
Finalist til Betongtavlen 2017 - Holmestrand stasjon
Stasjonen ligger dypt inne i fjellet. Betong er det dominerende materialet både
utvendig og i innvendige i tilkomstarealer.
Finalist til Betongtavlen 2017 – Løren T-bane stasjon i Oslo
Betong er det dominerende materialet på denne underjordiske stasjonen med 2
adkomstveier.
Æresmedlemskap tildelt Tommy Cielicki og Jan Karlsen.
Vi gratulerer, her er begrunnelsen til Tommy Cielicki (PDF) og her begrunnelsen
til Jan Karlsen (PDF).
Innsatsprisen tildelt Andreas Sjaastad
Vi gratulerer, her er begrunnelsen (PDF).
Forskningsprisen tildelt Karla Hornbostel
Vi gratulerer, her er begrunnelsen (PDF).

Kommende kurs og konferanser
(U4) – Utførelse av spennbetongarbeider, 30. oktober – 1. november, Gardermoen
Lær mer om å planlegge, forberede, lede gjennomføringen og kontrollere utførelsen av
spennbetongarbeider etter NS-EN 13670.
(U3) Execution of concrete structures, 20. – 24. November, Gardermoen
Learn more about planning, execution and inspection of concrete works according to NSEN 13670
(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner, 4. – 8. desember, Gardermoen
Lær mer om planlegging, utførelse og kontroll av betongarbeider etter NS-EN 13670.
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Lokale avdelinger
Medlemsmøter annonseres på våre hjemmesider under lokale avdelinger. Send
forslag på temaer til leder av din lokalavdeling.
Betongkvelden 2017, 16.november 2017 i KRISTIANSAND S
Nok en gang inviterer Sørlandets regionsgruppe til en hyggelig betongkveld med
mange interessante foredrag og mingling med betongvenner!

Totaloversikt våre arrangementer Se www.betong.net , vår oversikt
Videoarkiv
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Norsk Betongforening.
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.
Har du ideer til arrangementer eller andre faglige innspill, vennligst send en
e-post til sekretariatet i Norsk Betongforening: nb@tekna.no
Norsk Betongforening
co/ Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Du får denne e-posten som medlem av Norsk Betongforening

