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Varmt välkommen önskar

Inspirationsdag
för limträ i stora
konstruktioner
Träbyggnadsturné 2015 är en serie av
inspirerande framträdanden med fokus
på hållbart och modernt byggande i trä
och limträ. Turnén inkluderar inspirerande
föredrag, mingel, lunch samt överraskningar
och är ett utmärkt tillfälle att nätverka
med regionala och nationella aktörer inom
hållbart byggande och samhällsplanering.

Du är inbjuden!
Det här är en exklusiv inbjudan till en
inspirerande dag i Åres fjällvärd torsdagen
den 29 januari 2015 på Copperhill Mountain
Lodge. Programmet är skräddarsytt efter

Program

Torsdag 29 januari 2015
09:30 – 10:00

Kaffe och registrering

10:00 – 10:10

Välkomna
Johan Åhlén, ordförande för Limträkommittén
inom Svenskt Trä

10:10 – 10:30

Det moderna träbyggandet
Moderator: Susanne Rudenstam, chef,
Sveriges Träbyggnadskansli

10:30 – 10:50

Åres framtida utveckling – möjligheter
och utmaningar
Pål-Anders Stensson, planchef, Åre Kommun

10:50 – 11:15

Träbyggnadsstrategi – erfarenheter från
Trästadsnätverket.
Enar Nordvik, arkitekt, bygg- och miljökontoret,
Skellefteå kommun

11:15 – 11:30

Paus

11:30 – 11:55

Green Resorts träbyggande i attraktiva
turistorter
Lars Johansson, arkitekt, AIX Arkitekter

11:55 – 12:25

Bärande konstruktioner i trä
Roberto Crocetti, professor i träbyggnadsteknik
på Lunds Tekniska Högskola

12:25 – 13:20

Lunch
Mingel med regionala och nationella aktörer inom
hållbart byggande och samhällsplanering

13:20 – 13:45

Konkreta miljöfördelar av att välja limträ
Ulf Wiklund, marknads- och utvecklingsansvarig
miljö, Tyréns

13:45 – 14:10

Själen i det moderna träbyggandet
Bertil Harström, arkitekt, Inredningsgruppen

14:10 – 14:35

Träets roll i offentlig upphandling
Olle Wiking, förvaltningschef, Falun kommun

14:35 – 15:00

Återkoppling från Åre kommun och
paneldiskussion med möjlighet till frågor
Samtliga tidigare talare

lokala förutsättningar och på turnéns stopp
i Åre fördjupar vi oss i hur limträ är det
naturliga valet för en attraktiv vinterdestination som vill behålla själen i det rejäla, kraftfulla och naturnära utan att kompromissa
med moderna och attraktiva byggnationer.

Anmälan
Anmälan görs senast den 16 januari 2015
på www.svenskttra.se/inspirationsdag
Ange namn, organisation, adress, postnummer, mobilnummer, e-post och eventuell specialkostkrav.
Eventet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat
så anmäl dig redan idag.
Vänligen notera att seminariet är kostnadsfritt men outnyttjad
plats som inte avbokats senast den 22 januari 2015 måste
tyvärr debiteras med 795 kr/plats. Din plats kan även överlåtas
till en kollega.

Limträ är ett attraktivt och modernt konstruktionsmaterial som med sin lokala härkomst skapar en härlig
känsla för materialet såväl hos leverantör som hos
slutkund. Trä och limträ är dagens enda förnybara
byggnadsmaterial vilket skapar goda möjligheter för ett
miljövänligt och hållbart byggande. Ett ökat användande av limträ svarar mot de ökade krav som ställs på
effektiva och konkurrenskraftiga konstruktionslösningar samtidigt som attraktiva boendemiljöer skapas för
den slutliga användaren.

