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INBJUDAN

Det händer mycket inom trähusområdet 
och takten ökar både i de orter som var ti-
diga så som Växjö men även nya orter läggs 
nu till listan.

Vi fortsätter att driva branschen i Halland i 
samverkan med Träbyggnadskansliet och 
Smart Housing Småland med flera aktörer.

Testmiljö träfasad 24 augusti – eftermiddag
Invigning av demoväggen i Plönninge som syftar till 
att långtidstesta träfasadtillämpningar i ett kust
nära läge. Följeforskning kommer göras av Linné
universitetet. Vi pratar även testmiljö i allmänhet.

Case 1 träbyggnad 22 september – förmiddag
Företaget Dermanord skall bygga ut med en  större 
fabriks/lagerlokal och vill förstärka sin hållbarhets
profil genom att bygga i trä och med solpaneler. 
Vi gör en workshop för att ge dem råd och lös
ningsförslag hur de kan projektera för en hållbar 
byggnad i trä: 60 x 36 x 20 m hög.

FLER STORA TRÄHUS SKALL 
BYGGAS I HALLAND I FRAMTIDEN

Case 2 träbyggnad 20 oktober – förmiddag
Kommunala bolaget HFAB planerar lägenheter 
med trästomme i Fyllinge. Hur kan vi hjälpa dem 
att bygga ett fyravåningshus med beprövad trä
byggnadsteknik i stommen? Vi gör en workshop 
för att krydda det med trä även på fasad och i 
 inredning.

Kunskapsdag om stora hus i trä 30 
 november – heldag
Förra årets succé med fullsatt sal och mycket 
kunskap och energi om stora hus i trä avseende 
Fukt, Brand, Akustik, Byggsystem, Kostnad och 
Arkitektur. Delta på de timmesblock som du eller 
kollegorna vill öka er kunskap inom.

Anmälan
Anmäl dig minst tre arbetsdagar innan via www.emcsverige.se
Frågor: magnus.falk@emcsverige.se

VÄLKOMMEN!

TEMA 

TRÄHUS

24/8, 22/9

20/10, 30/11

VAD ÄR ARENA GRÖN TILLVÄXT?
Arena Grön Tillväxt är navet för gröna innovationer och hållbara företagsidéer i Halland. Genom oss får du tillgång till nya  
nischmarknader, testmiljöer, rätt kompetens och nätverk under utvecklingen av din idé. Kontakta oss så berättar vi mer!  
www.arenagrontillvaxt.se,  Facebook: arenagrontillvaxt,  Twitter: @ArenaG_Tillvaxt,  YouTube: ArenaGrönTillväxt


