Nyhetsbrev mai 2017
Har du kandidater til Betongtavlen 2017?
Frist for innsending onsdag 31. mai 2017.
Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk hvor betong er
anvendt på en miljømessig, bærekraftig, estetisk og teknisk
fremragende måte.
=> Statutter og hva du sender inn

Høring av publikasjon NB 21 ''Bestandig betong med
alkalireaktivt tilslag''
Høringsfristen er satt til onsdag 31 mai 2017.
=> Høringsutkast og høringsprotokoll

XXIIIth Symposium on Nordic Concrete Research &
Developement
Mandag 21.- onsdag 23. August 2017 in Aalborg, Denmark
''Early bird'' deltakerpris ved påmelding før 15 mai.
Det gis rabattert deltakerpris for NB-medlemmer fordi NB er medlem
av NCF (Nordic Concrete Federation / Nordisk Betongforbund).
=> Informasjon og påmelding

NB lyser ut fondsmidler, totalt kr 300.000,- for 2017
Søknadsfrist 6. juni 2017
Fondskomiteen inviterer bransjen til å søke om midler for 2017 innen
utvikling på prosjekter som har til formål å øke betongens
økonomiske, tekniske, bærekraftige, miljømessige og estetiske
kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det

er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.
=> les mer

Kompetansekurs (U4) Utførelse av
spennarmeringsarbeider
29. – 31. mai, Gardemoen
=> program og påmelding

Kommende kurs, konferanser og lokale medlemsmøter
>> Se vår oversikt

Slipp dine yngre kollegaer løs i Yngres Betongnettverk
(YBN)!
YBN jobber for å øke kunnskap og engasjement for betong blant de
yngre i bransjen. Du kan oppfordre dine yngre kollegaer å bli med
eller bidra. YBN har flere kontaktpersoner rundt om i landet som
ønsker å danne lokale YBN grupper.
=> For informasjon kontakt ybn@tekna.no eller les mer.

Videoarkiv
>> Videoarkivet fra tidligere arrangementer med Norsk Betongforening
>> Videoarkivet innenfor fagområdet bygg og anlegg i Tekna.
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

