Rapport från nätverksmötet
Vi kan glatt konstatera att cirka 80 deltagare kom till nätverksträffen den 8 maj på Folkets Hus i Umeå.

En reflexion från dagen är att vi kan konstatera att en av de viktigaste förändringar branschen kommer att se i framtiden är förändrade upphandlingsformer. Utvecklingen går mot samverkan,
partnerskap och gemensamt ansvar. Under dagen blev det också
tydligt att Umeås stora utvecklingsprojekt på Ön kommer att ske
med ännu större delaktighet från både bransch och medborgare.
Dessutom kunde deltagarna besöka ett lågenerighus som byggts i
Obbola utanför Umeå.

Nätverket för hållbart
byggande och förvaltande
i kallt klimat

Nätverket består av medlemmar som tillhör
alla länkar i byggkedjan. Visionen är att
Umeåregionen ska vara ledande i
världen för hållbart byggande och
förvaltande i kallt klimat år 2020.
Medlemmarna ska tillsammans förverkliga visionen genom att till exempel utbyta
kunskap, göra egna och gemensamma
satsningar, skapa en marknad i regionen och
via avsiktsförklaringar driva utvecklingen
framåt inom området.

Förutom information och diskussion
så tog deltagarna på mötet beslut i ett
antal viktiga frågor:

UMEÅ KOMMUN: Gratis
utbildning i energiledning och
LCC kommer att anordnas för
medlemmar.

ALLA: Antog ett förslag som
skickas till styrgruppen för
beslut angående nätverksavgifter för medlemmar.

ALLA: Ett ramverk för kvalitetsprogrammet på Ön kommer att
diskuteras av medlemmarna i nätverket under hösten (september).

UMEÅ KOMMUN: Ansvarar
för att administration och koordination av nätverket sköts på ett
professionellt sätt.

Nätverksmöte den 8 maj.

ALLA:
Styrgrupp utsågs
(se nästa sida).

Foto: Lars Ling

NÄSTA MÖTE:
Är den 10 september med
mingelkväll den 9 september.

UMEÅ KOMMUN: ska arrangera
workshop för medlemmar kring nya
entreprenad- och upphandlingsformer för bättre samverkan och kvalitet, i riktning mot partnerskap.

Styrgrupp för nätverket

Vid mötet den 8 maj utsågs en styrgrupp för nätverket.
Styrgruppen består av två representanter för varje länk i byggkedjan (se
illustration).
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22 avsiktsförklaringar inlämnade!
Just nu tas ett förslag till kommunikationsplan för nätverket fram. Syftet är att tydliggöra vilka informationsinsatser
som kan bidra till att nätverket når framgång och att vi
lyckas skapa en marknad för hållbara hus. ”Umeå. Mer
hållbara hus.” är ett budskap och en identifiering som alla
medlemmar skulle kunna använda i olika sammanhang.

InnoUrba

Nästa gång nätverket kommer att marknadsföras blir vid den sista InnoUrbakonferensen i Uleåborg, Finland den 2829 maj. Där närvarar stadsplanerare från
Danmark, Sverige och Finland.

Vi som var med den 8 maj

Anders Nyquist Arkitektkontor AB, Apioidea, Arkinova Arkitekter, Byggnadsnämnden, Bostaden AB, Byggmagroup,
Cerum.umu, Clean-Tech, Dragonen, Energibyrån, Esam,
Grontmeij, HSB, Järnäsklubb bygg & inredning, K-Rauta AB,
Lerstenen, Linkarkitektur, Länsförsäkringar, Miljöpartiet de
gröna, Mofab AB, Nandorf Miljökonsult, Naturskolan, Nordea, Norrvidden, Obbola Byggservice AB, Peab, Platser för
PR, Realistic Forum Noice AB, Red Q, Skanska, Skellefteå
Kommun/Fastighetskontoret, Slit AB, Socialdemokraterna,
Sweco, Team Öhman Fastigheter, TM-konsult, Tyréns AB,
Umehus AB, Umeå Energi, Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret, Umeå kommun Stadsledningskontoret, Umeå
Universitet, Umu, White Arkitekter, WSP, vvs-kylkonsult och
media.

22 avsiktsförklaringar är nu inlämnade och styrgruppen för nätverket har sitt första möte den 11
juni för att diskutera och planera höstens aktiviteter.

Vill du också vara med?

Vill du också vara med i gemenskapen för ett hållbart byggande och förvaltande i Umeåregionen?
För att bli medlem i nätverket måste du ha en avsiktsförklaring. Senast den 30 juni ska ni som vill
vara med i nätverket skicka in er avsiktsförklaring. Nästa intagningsomgång blir sannolikt
försommaren 2010.
Kontakta Christer, Michael eller Silvia för att få
mallar för avsiktsförklaringarna. Det är också till
någon av dem du skickar avsiktsförklaringen när
den är klar. Frågor eller behov av stöd? Hör av er
till Michael eller Christer.

Kontakt

Michael Jalmby, Esam AB,
michael@esam.se, tel 070-639 72 39
Christer Johansson, Umeå kommun,
christer.johansson@umea.se, tel 090-16 13 54
Silvia Lindgren, Umeå kommun,
silvia.lindgren@umea.se

Symbolen för nätverket är under utarbetande. Synpunkter skickas till Christer Johansson.
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