
MÖTESPLATS PUKEBERG
Här korsas och utvecklas kunskaper och erfarenheter från 
akademin, näringslivet, kulturen och offentliga myndigheter. MÖTESPLATS

PUKEBERG

DATUM: 7 nov 2019, kl 10-16.30
PLATS: Pukeberg Nybro 
FRÅGOR  
Håkan Brynielsson 
0705-600 121 
hakan.brynielsson@nybro.se 
ANMÄLAN 
senast den 31 okt 2019       
Anmäl dig här
KOSTNAD
1350 sek

Glasbranschdagen
7 november 2019 i Pukeberg Nybro

Glas är ett fantastiskt material 
med många olika intressanta egenskaper. Den snabba 
tekniska utvecklingen har resulterat i att glas idag kan 
erbjuda många nya varierande funktioner och former. Glas 
är ett transparent och miljövänligt material, vilket bland 
annat talar för glas i byggandet och utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Glas med bl.a. adderande funktioner 
är ett viktigt utvecklingsområde. Utvecklingsförutsätt-
ningarna för den svenska glasindustrin  är med andra ord 
mycket goda framöver.  

Framtid, utveckling, goda exempel & 
kontaktskapande
I syfte att belysa framtids- och utvecklingsmöjligheter samt 
goda exempel inom området inbjuder Linnéuniversitetet, 
Smart Housing och Nybro kommun till 2019 års 
Glasbranschdag i Pukeberg, Nybro. 
Dagen genomförs i samverkan med Glasbransch-
föreningen, Planglasföreningen, Glasforskningsföreningen, 
RISE och Riksglasskolan.
Glasbranschdagen vänder sig till företrädare för bruks-, 
konst- och planglasindustrin samt företag som på olika sätt 
arbetar med eller är intresserade av glas

Agenda och medverkande
Se bifogat program

Kommer du den 6 nov? 
Övernattning finns t ex i Kalmar : Slottshotellet, Stadshotellet, Hotell Witt, Hotel Packhuset, 
Kalmarsundshotellet m fl ioch är alla nära buss och tågstation samt bra kommunikation till Kalmar Öland 
Airport. Kosta Art Hotel (30 km till Pukeberg) för dig som kör bil är ett annat alternativ.

Välkommen
till en spännande och intressant dag om glasets innovativa utvecklingsmöjligheter
Anmäl dig här

Inbjudan till

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wxzPYLJLaU-JyXIur_EkaRgOifHuZ7dIjObuC7o2mztUNDlGSVlNWThBU0hLNUMwSjRISjc2UjZUQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wxzPYLJLaU-JyXIur_EkaRgOifHuZ7dIjObuC7o2mztUNDlGSVlNWThBU0hLNUMwSjRISjc2UjZUQS4u
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         Agenda 

  9.30 Samling och kaffe
10.00 Inledning Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Framstående forskning, utbildning och samverkan i tvärvetenskapliga kunskapsmiljöer – att 
sätta kunskap i rörelse över ämnesgränser och mångsidiga grepp för att möta 
samhällsutmaningar.

10.20 Mot ett bättre utnyttjande av glas i byggnader, Kent Persson, professor Lunds Universitet 
10.50 3D-teknik för unika sandformar för glasgjutning, Jerry Eriksson, glasforskare RISE 
            Hur kan glasbranschen nyttja 3D-printningstekniken för att skapa unika sandformar för glasgjutning.  

11.20 The high 6 project from a glass perspective, JP Pereira, Bitr. Kontorschef Tengboms /// Arkitekt 
Wood, glass and prefabrication are the main elements of this six-storey housing block. Developed by 
Tengbom, Obos and Smart Housing Småland - new technology solutions, innovative façades 
combining wood and glass..

11.40 Nya och framtida glas, Anders Hallberg, Emmaboda GLAS

12.00 Saneringen av Pukebergs glasbruk, KSO Christina Davidsson, Björn Lindbom, SGU
            Erfarenheterna av saneringen i Pukeberg och planering av framtida saneringar.
12.30 Lunch  

14.00 Speed meeting mellan deltagarna

14.30 Skumglas av återvunnet glas, Roger Borén , VD Hasopor

14.50 Högpresterande fasadglas i symbios med klimatet, Jerker Lundgren, VD ChromoGenics

15.10 Bioglas – från vetenskap till framtidens möjligheter, Sharafat Ali, docent Linnéuniversitetet
Bioaktiva glas och dess möjligheter som genom olika material, lösningar och tekniker ständigt 
utvecklas till nya användningsområden framförallt inom medicinteknik.

15.30 Vår bild av glasets potential i byggandet och inom formgivningen, Gert Wingård, arkitekt och
           Ingegerd Råman, glaskonstnär - ännu ej bekräftade.

16.30  Smart Housing och avslutning, Mikael Ludvigsson, projektledare Smart Housing

Välkommen 
till en spännande och intressant dag om glasets innovativa utveckling
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