Hållbart byggande i Norrköping
ett event med KVM Golventreprenad den 18 oktober
”Hållbarhetsfrågor och klimatfrågor blir allt viktigare för
byggbranschen. Därmed också för oss på KVM Golventreprenad
och våra kunder och partners. Nu bjuder vi in dig till några
timmars inspiration, erfarenhetsutbyte och diskussion med duktiga
externa föreläsare. Vi vill bli klokare och hållbarare tillsammans
med dig! Varmt välkommen!”
Daniel Johansson och Johan Zeilon

Johan Zeilon, Daniel Johansson
KVM Golventreprenad

Hur har hållbarhet utvecklats och vart är vi på väg?
Karin Strömkvist Bååthe, Generalsekreterare i Social Venture Network,
berättar hur hållbarhetsfrågorna utvecklats genom åren, beskriver
utmaningarna idag och pekar ut vart hållbarhetsarbetet är på väg.
Hur arbetar Norrköpings kommun med hållbarhetsfrågor idag?
Linda Apelgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, presenterar
kommunens arbete med hållbar statsutveckling och näringsliv.

Karin Strömqvist Bååthe
SVN Sweden

Karin Swärd på Nodra informerar om återvinning och Norrköpings
hållbarhetsmål. Karin Johnsson, som är Kommunalråd, berättar om skallkrav vid upphandlingar.
Hållbarhetsarbete i golvbranschen
Lars-Åke Lidén, VD för Golvkedjan, berättar hur Sveriges största
kedja för golv- och plattsättningsentreprenörer praktiskt arbetar med
hållbarhet. Uppförandekoder mot utvalda materialleverantörer, ISO

Linda Apelgren
Norrköpings Kommun

14001-certifiering, välgörenhetsprojekt, seminarier på Almedalen och
klimatberäkningar (carbon footprint), för varje företag och enskilda
golvprojekt är verklighet idag. Lars-Åke berättar varför Golvkedjan gör
allt detta, och vad det innebär för beställare och kunder.
Hållbarhet, inte bara avseende golvmaterial
Tre ledande materialtillverkare presenterar sina mest hållbara material
och framtida materialutveckling: Tarkett, Forbo Flooring, och Sika.

Lars-Åke Lidén
Golvkedjan AB

Hållbart byggande i Norrköping
ett event med KVM Golventreprenad den 18 oktober
Agenda:
09:30

Registrering och kaffe

10:00

KVM Golventreprenad hälsar alla välkomna

10:15

Hur har hållbarhet utvecklats och vart är vi på väg?
Karin Strömqvist Bååthe, SVN

10:45

Hur arbetar Norrköpings Kommun med hållbarhetsfrågor idag? Linda Apelgren, Karin Swärd och Karin Jonsson från
Norrköpings kommun berättar

11:30

Hållbarhetsarbete i golvbranschen
Lars-Åke Lidén, Golvkedjan

12:00

Hållbara golvmaterial presenteras av
materialtillverkarna Tarkett, Forbo Flooring,
och SIKA

13:00

Lunch

Plats: Bankiren, Drottninggatan
(vid Handelsbanken), Norrköping
Tid: 18 oktober från kl 09:30
Ta gärna med en hållbarhetsintresserad
kollega eller vän!
Anmälan görs till Daniel Johansson,
VD på KVM Golvkentreprenad AB,
senast 12 oktober 2018.
Har du frågor om eventet? Kontakta
Daniel på 0708-123537 eller mejla
daniel@kvmgolv.se.
Varmt välkomna!

