
 

 

8.00–9.30 Årsstämma 

9.30–10:00 Välkomstmingel med underhållning på Dala-vis med Kalle Moraeus och Peter Rousu 

10:00–10:15 Inledning ByggDialog Dalarna  

10.15–10:45 ByggDialog Dalarna bjuder upp till dans 

Tankar och visioner för vår gemensamma utveckling. 
Teamet på ByggDialog Dalarna 
 

10.45–11.00 Paus   

11.00–11.45 Tankar om framtiden kring samhällsutvecklingen – när inget är som förut 

Vart är världen på väg idag efter två kriser och vilka konsekvenser kan det ha för Sverige och 
Dalarna? Hur kommer de stora förändringar vi ser är under uppsegling påverka 
stadsutvecklingen, boendet och arkitekturen, och var hamnar Dalarna mitt i allt detta? 
Baserat på observationer, expertintervjuer, big data-analyser och samtal med unga 00-ister. 
Peter Majanen - Quattroporte 
 

11.45–13.00 Lunch och mingel 

13.00–13.30 ”Återhus – att bygga hus av hus” – Hur återbrukar vi tunga byggnadsdelar i praktiken? 

Innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” förenar 14 samverkanspartner  
som utvecklar metoder, processer och verktyg för att möjliggöra återbruk av stommar  
och fasader av stål och betong. I fyra pilotprojekt testas lösningar och delar av  
Återhus-processen. Vi kommer att kunskapsdela om våra framgångar och utmaningar  
i praktiken på vägen till branschens omställning till ökat hållbarhet och cirkulär ekonomi. 
Nadine Achenbach, Codesign och Louise Wall, NCC 
 

13.30–14.00 Dala-steg för en hållbar framtid - Medlemmar visar vägen 

Medlemmar och samarbetspartners  i ByggDialog Dalarna 
 

14.00–14.30 Fika och mingel 

13.30–13.45 Vad händer i Dalarna? 

Vilka utmaningar står vi inför i Dalarna och hur kan vi tillsammans kraftsamla framåt? 
Intervju med Eva Lundin, Region Dalarna 
 

14.45–15.30 Lummerhöjden – Framtidens hembygd 

Lummerhöjden ska bli en framtidens hembygd som blir socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar för kommande generationer. En varierad bebyggelse med många boendeformer ska 
främja och skapa värden för en attraktiv boendemiljö som bidrar  
till områdets och ortens dragningskraft idag likväl som om 50 år. Hur går det till?  
Leksands kommun inspirerar och delar med sig av tankar, lärdomar och erfarenheter. 
Anna Ograhn, stadsarkitekt Leksands kommun 

 
15.30–15.45 Avslutning ByggDialog Dalarna

 

Program 


