
   

 

Årsmöte 2019 

 
Tid:  21 maj  

Plats:  Magasinet, Falun 

8.15 Årsmötesförhandlingar 

9.30 Kaffe (presentation av utställare) 

10.00 Seminarium 

11.30 Lunch 

12.30  Seminarium, fortsättning 

14.00 Fruktstund, kaffe, mingel 

15.45 Avslutning seminarium 

17.00 Avslutning mingel och minimässan 
 
 
 
Årsmötesförhandlingarna 
Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och övriga dokument kommer att läggas ut på 
byggdialogdalarna.se 
 
Anmälan 
Anmälan görs på: https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/arsmote-minimassa-och-seminarium/ 
Sista anmälningsdag är 10 maj. 

Kostnad 
Medlemmar: kostnadsfritt 
Icke medlemmar: 1 500 kr som faktureras i efterhand 
 
  



   
 

Seminarieprogram 
 
 
Årets tema är ”tänk smartare – utför mer”. Inbjudna föreläsare lyfter seminariedeltagarna inom 
utvalda områden viktiga för hållbar utveckling och goda affärer.  
 
 
10.00 – 10.10  Inledning 
   
10.10 – 11.10 Attraktivt eller effektivt – är det motsatser? 
 Är skönhet alltid i motsatsförhållande till effektivitet? Går det att skapa 

områden med god arkitektur, trivsel och kvalitet?  
Vilka planeringsstrategier krävs för att planera för en god bostadsmiljö 
och som når ända ned till byggnaderna? Detta är några av de frågor 
Monica von Schmalensee tar oss in i och utvecklar i sin föreläsning.   
Monica är en av landets mest kända och framgångsrika arkitekter. Hon var 
tidigare vd för White och är numera rådgivare för Londons borgmästare, 
har utsetts till ny ordförande för rådet för levande städer och hade en 
betydande roll i framtagandet av den nationella arkitekturpolicyn.  

  
Monica von Schmalensee, White Arkitekter 

  
11.10 – 11.30  ByggDialog Dalarna – landets starkaste kluster 

Här presenteras i kavalkad några av de mest spännande projekt och 
aktiviteter som genomförts under 2018. De redovisas av Byggdialogens 
partners och här får du som åhörare en bild av det omfattande arbete 
som utförts och fortsätter utföras i branschen i Dalarna. Redovisningen 
varvas med Byggdialogens strategier inom några av hållbar utvecklings 
viktigaste områden.        

  Medlemmar, partners och ByggDialog Dalarna  

11.30 – 12.30  Lunch 
 
12.30 – 13.00  ByggDialog Dalarna – landets starkaste kluster 
  Ytterligare exempel från 2018 års verksamhet presenteras.  

Medlemmar, partners och ByggDialog Dalarna  

13.00 – 14.00  BIM – med fokus på förvaltning 
Digitalisering är ett viktigt verktyg för att klara alla de krav som ställs på 
framtidens förvaltning. Med BIM kan vi effektivisera våra fastigheter, 
skaffa oss god kontroll och höja kvaliteten samtidigt som mer pengar 
blir över till verksamheten.  
Lars är partner på konsultföretaget Meta och har en bakgrund som 
utvecklingschef på statliga Specialfastigheter. Här arbetade han bland 
annat med strategiska BIM-frågor. I föreningen BIM Alliance ansvarar 
han för gruppen som driver BIM i förvaltning.  

Lars Lidén, Meta och BIM Alliance 



   
 
 
14.00 – 14. 30  Kaffe, fruktstund, mingel 
 
14.30 – 15.00  IKEA – en medveten hållbarhetsaktör 

En stor, mäktig aktör i världen presenterar hur man arbetar för att möta 
en föränderlig marknad. Kunder är lättrörliga och allt mera 
miljömedvetna. Ikeas svar att vara i fronten av hållbar utveckling för att 
göra goda affärer.     
 
Jessica Öhlund, Varuhuschef på Ikea, Borlänge 

  Annelie Strömberg, restaurangchef och miljöansvarig 
 
15.00 – 15.30  Kopparstaden och klimatinitiativet   

Allmännyttans organisation, SABO, har erbjudit medlemmarna att 
engagera sig i ett gemensamt arbete för klimatet. Kopparstaden 
ansluter sig till klimatinitiativet med höga ambitioner. Här får vi höra 
hur man strategiskt tänker, planerar och delges exempel på konkreta 
aktiviteter.  

 
Susanna Karlevill, Vd Kopparstaden 

 
15.30 – 15.45  Seminarieavslutning  
 
15.45 – 17.00  Besök mässutställning och mingel   


