Plats: 			
			

Konferensen kommer genomföras digitalt och en länk kommer
skickas i god tid innan.

Tid:			

Onsdag den 7 oktober kl. 9.00–16.00

Anmälan: 		
Senast 23 september via ByggDialog Dalarnas hemsida:
			byggdialogdalarna.se/kalendarium/why-woodnt-you
Moderator:		

Jessica Becker, Trästad

Mer information:
Pernilla Norén, pernilla.noren@borlange.se
			Maria Sten, maria@byggdialogdalarna.se
Borlänges hundraåriga träbyggnader vittnar om
en lång tradition av träbyggnation, där både
kompetens och råvara finns. Nu anpassar vi
byggbranschen till klimat och jordens resurser.
På den grunden bygger vi en plats för innovation
och hållbarhet genom att samla verksamhetsområdets nyckelaktörer till träkonferens.

Tillsammans kan vi gå mot det hållbara folkhemmet.
Samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge kommun
anordnar tillsammans med ByggDialog Dalarna
och Länsstyrelsen en träbyggnadskonferens för
att stärka träbyggandet i länet.
Välkommen!

Konferensen är en del av Borlänge kommuns arkitekturdagar.

Program
Under dagen kommer det att finnas ett flertal korta bensträckare för att vi ska kunna
hålla fokus och träbyggnadsglädjen intakt.
9.00–9.15
Inledning, det hållbara folkhemmet
		Ronny Beyer (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden
9.15–9.30
Trästad
		Jessica Becker, moderator
9.30–10.00
Kommunen satsar
		Linda Nilsson, Plan- och markchef, Plan- och markkontoret Borlänge kommun 		
		
samt bitr verksamhetschef Kommunfastigheter
		
Jörgen Olsson, vd AB Stora Tunabyggen
		
Jörgen Isaksson, vd AB Hushagen
10.00–10:30
Trafikverkets nya huvudkontor i trä
		Magnus Emilsson, Limträteknik och Kristian Haglund, Byggpartner
10.30–10.45
Bensträckare
		
10.45–11.30
Städer av bräder
		Rasmus Wærn, Wingårdhs
11.30–12.30
Lunch
		
12.30–13.15
Vi måste odla våra städer
		Sandra Frank, Arvet
13:15–14:00
Företagens vardag och utmaningar, panelsamtal
		Setra
		Mondo Arkitekter
		TopCell
		Byggpartner
		Limträteknik
		
14.00–14.15
Bensträckare
14.15–15.00
Trä - viktig del av Skellefteås hållbara samhällsbyggande mot 2030
		Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun
		Kunskap om hållbar, hälsosam och effektiv träindustri för det
		industriella träbyggandet
		
Bror Sundqvist, verksamhetsledare Träcentrum Norr
15.00–15.45
SARA –ett hus som vågar
		
Med trä som utgångspunkt
		Maria Orvesten, White Arkitekter
15.45–16:00
Why woodn’t we?
		Ronny Beyer (S), Pernilla Wåhlin Norén och Håkan Persson

