Välkommen till seminarium

Hållbara byggnader – hur får vi det att hända?
Visste du att byggnader står för ett av de största
bidragen till klimatproblematiken genom att man
använder 31 % av all energi som används i Sverige
och bidrar med 31 % av allt avfall?
Detta seminarium ger dig information om hur ICHB
kan hjälpa till i processen, nya kontakter, bra exempel
och du kan bidra med idéer till fortsatt acceleration!

SEMINARIUM
Hållbara Byggnader
DATUM:
TID:
PLATS:
ANMÄLAN:

21 maj 2019
09.30 – 15.00
PM & Vänner Hotel, Växjö
Klicka här och anmäl dig
senast 30 april

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) arbetar för branschen ska bygga och renovera
hållbart med energieffektivisering, materialval och livscykelperspektiv i fokus. ICHBs uppdrag är att
samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande. Informationen är
kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.
Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, är ett uppdrag från Boverket på regeringens
initiativ. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta
hållbara beslut. Gå till https://ichb.se/ och läs mer.
Seminariet och studiebesök är kostnadsfritt men kräver anmälan, se länk i inforutan ovan.
Kaffe och lunch ingår. Uteblir du från eventet tar vi ut en avgift på 150 kr.

Se program på nästa sida. Välkommen!

Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och
hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart
energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och
regionförbund i sydost.

Hållbara byggnader – hur får vi det att hända?
Program
09.30

Registrering och kaffe
Inledning - välkommen

10.00

Presentation av Energikontor Sydost och föreningen GodaHus

10.20

Presentation av Informationscentrum för Hållbart Byggande – ICHB
Johan Nuder, koordinator
Frågor vi diskuterar är:
- Vilken klimatpåverkan har Bygg- och fastighetssektorn?
- Var ”läcker det hållbarhet” någonstans?
- Hur får vi det att hända?
- Vad hittar du på Informationscentrum för hållbart byggande?
Kort intro till eftermiddagens studiebesök om projektet READY och
ombyggnation av Kv. Alabastern till 50 % energibesparing.
Stefan Olsson, Energikontor sydost

11.30

Diskussion – hur kan vi fortsätta accelerera upp aktiviteterna mot hållbart
byggande i stor skala?

12.00

Avslutande lunch

13.00

Studiebesök Alabastern
Buss från PM Hotel till miljonprogramsområdet Alabastern. Besök i
visningslägenhet samt rundvandring i området.

14.30 – 15.00

Fika på PM Hotel

Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och
hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart
energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och
regionförbund i sydost.

