
 

Storforum 31 maj 2022 
Välkommen till Nätverket för hållbart byggande och förvaltandes årliga medlemsevenemang, Storforum. Det 
känns väldigt härligt att vi på nytt kan träffas och dela framgångar och utmaningar med varandra! 
 
Storforum 2022 tar utgångspunkt både i omvärlden och i stadens utveckling genom att bland annat 
diskutera ämnen som fastighets- och kvartersutveckling, strategiskt klimatarbete, dialog och nya sätt att 
samverka. Huvudtalare och inspiratör är i år hållbarhetschef Anna Denell som delar med sig av proaktiva 
Vasakronans strategiska och praktiska hållbarhetsarbete.  
 
Som ni säkert hört är framgångsfaktorerna för strategiska nätverk att investera tid i relationer och att dela 
kompetenser. Dessa delar är också grunden i Nätverkets arbete för att vi tillsammans ska lyckas med att 
utveckla och bygga den hållbara (och därmed attraktiva) staden. För det är via fördjupade relationer som vi 
bygger tillit och förtroende mellan varandra, vilket i sin tur leder till samsyn och samverkan i projekt och 
gemensamma satsningar. ”Återbruksanläggning för byggavfall” och projektet Tomtebo strand är exempel på 
punkter i programmet som är ett resultat av just detta.  
 
Genom att kontinuerligt lära oss av varandra, men också av andra, kan vi öka takten i omställningen och öka 
möjligheten att vi både gör rätt saker och gör saker rätt.  
 
Välkommen till en halvdag i hållbarhetens tecken! 
 
 
Mikael Berglund, ordförande i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande 
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Vad är Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat? 
År 2009 bildades i Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och 
myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan. Vi som medlemmar i nätverket vill 
tillsammans i en pågående process medverka till att allt planerande, byggande och 
förvaltande i Umeå ständigt förbättras och utvecklas i en hållbar riktning till nytta för 
människor, samhälle och miljö. 

 



 

Storforum 31 maj, 2022 
Tema: Den attraktiva och hållbara staden  
Plats: Studion Umeå Folkets hus 
Tid: 11-17 samt middag på Köksbaren 
 
Program 
10.45-11.00 Registrering  
11.00-12.20 Utställning & nya medlemmar samt gemensam lunch.  
12.30-12.45 Nätverket för hållbart byggande  

12.45-12.55 Nya ordföranden hälsar välkommen  
12.55-13.35 Keynote Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan 

13.35-13.50 Norra Sverige 2030 – en klimatneutral, inkluderande och vacker plats för en miljon invånare?, 

Albert Edman, RISE 
13.50-14.05 Stadsdelen Tomtebo strand - ett case för hållbar stadsutveckling, Magnus Stenvall / Frida 

Strindlund, Umeå Energi 

 
Paus och plats för samtal & relationsbyggande 
 

14.25-14.40 Umeås stadsdelar – så står det till! Plattform för tillsammansarbete för den goda staden, 

Pernilla Helmersson, samhällsplanerare, Umeå kommun 

14.40-14.55 Kvartersutveckling-Värdeskapande hållbarhet, Susanna Elfors, Teknologie doktor KTH 
14.55-15.15 Hur kan man konkret samverka i ett kvarter/stadsdel? BID (Business Investment District), 
Gamlestaden i Göteborg, Helena Holmberg, verksamhetschef 
 
Samtal med Umeås nya stadsarkitekt Anna Flatholm  
 
Paus och plats för samtal & relationsbyggande  
 

15.45-16.10 Återbruksanläggning för byggavfall i Umeå  

-  Roller & målbild, Christoffer Jonsson, Länsförsäkringar Västerbotten 
-  Hur långt har arbetet kommit? Liv Öberg, projektledare 

16.10-16.40 Exempel på strategiskt klimatarbete - drivkrafter och krav:  

Uppsala och Växjö kommun, representanter från resp. kommun. 
16.30-16.45 Summering & avslutning   

16.45-17.10 Mingel+ bubbel.   

17.10-17.30 Promenad till Köksbaren 
17.30-           Gemensam middag 
  
Avgift: 600 kr/deltagare (exkl moms) 
Anmälan: bjorn.dahlberg@hallbarahus.se  senast 13 maj. 
Specificera om du även vill delta på middagen samt eventuell specialkost. Uppge även faktureringsadress. 
OBS! Antalet platser på middagen är begränsat till 30 - först till kvarn… 
 
   


