Inbjudan konferens

Låt landet bygga staden
Landsbygden bygger Stockholm
Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. Varje dag
kämpar kommunerna i länet med att få fram bostäder i en takt
som bättre svarar upp mot efterfrågan. Nya bostäder ger tak över
huvudena och välkomnas men själva byggandet orsakar störningar och påfrestningar på många sätt.
Låt det moderna träbyggandet bygga en större del av städerna
istället. På konferensen berättas det om hur störningarna minimeras i den urbana miljön genom kortare byggprocesser och
effektiva transporter. Byggnadsdelarna kommer när de ska och i
tur och ordning. Byggarbetsplatsen flyttas till fabriker och stökiga
byggarbetsplatser är ett minne blott. Till detta skall läggas mindre
energi i produktionen, och för varje hus vi bygger i trä minskar
mängden av koldioxid.

Datum
26 januari 2017
Plats
Grand Hôtel, Stockholm
Anmälan
Via mail till
anmalan@trastad.se
senast den 19 januari
(ange kontaktuppgifter
inkl. fakturadress).
Kostnad
900 kr inkl. lunch.

Dessutom kan Sverige med ett ökat träbyggande utveckla en blomstrande exportnäring. Sverige är redan ett av världens största
exportländer inom sågade trävaror och skogsnäringen är en ekonomisk ryggrad i vår samhällsekonomi. Mot bakgrund av hur
mycket bostäder som behöver byggas under kommande decennier världen över blir hållbarhetsfrågan allt viktigare - i alla länder.
Svensk träbyggnadsteknik ska göra succé på världsmarknaden. Skogens och träbyggandets betydelse för Sverige borde vara en
profilfråga i svensk utrikes- och handelspolitik.

Program
Torsdag 26 januari
9.00
10.00

Registrering och kaffe
Välkommen
Magdalena Andersson

10.10

Moderator Anders Josephsson inleder konferensen

10.15

Building Systems by Stora Enso – ett bidrag till det
industriella byggandet

Magdalena Andersson Anders Josephsson
Landshövding i
Sveriges TräbyggnadsVästerbotten,
kansli
ordförande i Trästad

Ulrika Lilja och Jessika Szyber
Den 9 november lanserade Stora Enso sitt öppna byggsystem på den svenska marknaden.
Syftet är att öka byggandet i massivträ. Målet är att ta marknadsandelar från stål- och
betongindustrin med hållbara produkter och system.

10.45
11.00

Utdelning av Trästadens Gnista

Ulrika Lilja
Jessika Szyber
Kommunikationsdirektör, Affärsutvecklingschef
Stora Enso
Building Solutions,
Stora Enso

Så lika – men ändå så olika
Erik Wijkmark och Anna Wijkmark
Med en rationell produktion och höga arkitektoniska ambitioner siktar det relativt nystartade
fastighetsbolaget på att bli störst på studentbostäder i Sverige.

11.30

Tillväxtföretag med fast förankring i landsbygden
Anders Carlsson
Deromekoncernen, med huvudkontor i lilla Derome i Halland, växer så det knakar. Senast
kunde vi läsa att de passerat GeKås i Ullared i både antal anställda och omsättning. Och
planerna är fortsatt tillväxt och att bygga städer från kust till kust.

12.00
13.00

Lunch

Erik Wijkmark
Arkitekt, Svenska
Studenthus/K2A

Anna Wijkmark
Arkitekt,
Reflex Arkitekter

Anders Carlsson
Teknisk chef, Derome
Hus AB

Lena Ek
Ordförande,
Södra skogsägarna

Jonas Spangenberg
Vd, BoKlok

Tomas Nord
Universitetslektor,
Linköpings Universitet

Skogen ger trippelnytta till samhället
Lena Ek
Lena Ek har varit kommunalråd, landstingsråd, riksdagsledamot, miljöminister och Europaparlamentariker. 2015 blev hon vald till ordförande i Södra Skogsägarna, Sveriges största
skogsägarförening. Hon ser skogen som en tillgång för både jobben, tillväxten och klimatet.

13.30

Bostäder med mindre avtryck i både plånbok och klimat
Jonas Spangenberg
Det IKEA-Skanska ägda BoKlok går som tåget. Bostäder åt vanligt folk är ledstjärnan i den
rationella produktionen i fabriken i Gullringen, Småland.

14.00

Aspekter med interiöra träprodukter och boendes välbefinnande
• Forskningsresultat från programmet Wood2New
Tomas Nord, Linköpings universitet och Yrsa Cronhjort, Aalto University

14.45
15.15

Kaffe
Hur står det till på svensk bostadsmarknad egentligen?
• Behövs 700 000 bostäder med säkerhet?
• Är förtätade innerstadskärnor den enda vägen framåt?
• Prioriterar alla 90-talister stoj och stim?
Maria Pleiborn
Maria Pleiborn har arbetat med bostadsfrågor i över 30 år och är en ofta anlitad föredragshållare. Hon står bakom en mängd analyser och utredningar om läget på den svenska
bostadsmarknaden. Maria Pleiborn vill bidra till att förändra en ensidig diskussion om svensk
bostadsmarknad.

16.00

Avslut

Information

Maria Pleiborn
Yrsa Cronhjort
Project Researcher, Aalto Seniorkonsult/demograf,
WSP
University

Anders Josephsson
Telefon 070-009 15 20
E-post anders.josephsson@trabyggnadskansliet.se

Hans Andrén
Tel: 070-529 85 00
Epost: hans.andren@vkabvaxjo.se

Therese Kreisel
Telefon 0910-73 50 00
E-post therese.kreisel@skelleftea.se

Mikael Bergström
Telefon 070-878 82 64,
E-post mikael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Trästad är en nationell plattform för kunskapsutbyte mellan kommuner, län och byggherrar. Det är fortsättningen
på det nationella träbyggnadsprogrammet och drivs genom ett nationellt nätverk med stark lokal förankring.
Nätverket är öppet för samtliga kommuner, län, företag, instutioner och byggherrar att ansluta sig till.

TRÄSTAD
Länsstyrelsen Västerbotten
Storgatan 71B, 901 86 Umeå
Mail: info@trastad.se
www.trastad.se

