Skellefteås kommunalråd Evelina Fahlesson betonade vikten av att skapa mod och kliva ur det traditionella.
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Hållbart byggande diskuterades i
Skellefteå
Närmare 300 personer deltog vid kunskapsdagen i Skellefteå om hållbart
byggande. Onsdagen bjöd på intressanta föredrag och samtal samt nedslag i
inspirerande projekt. ”En jätteviktig dag där även den sociala aspekten av
byggandet lyftes. Vi ska bygga samhällen där människor vill bo, leva och
utvecklas”, säger Harriet Wistemar, stadsarkitekt på Skellefteå kommun.
Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställningen i Norr- och
Västerbotten, deltog digitalt och konstaterade att innovationspolitiken är
framträdande i norra Sverige, men att den måste accelerera ännu snabbare.

– Aktörer som investerar i innovation får bättre produkter. Skellefteå går i
bräschen med Sara kulturhus. Det har gått snabbt och allt är gjort med teknik
i framkant, vilket visar att inget är omöjligt, säger han.
Även Skellefteås kommunalråd Evelina Fahlesson betonade vikten av att
skapa mod och kliva ur det traditionella.
– Alla byggnadsmaterial har tagit stora kliv mot ett fossilfritt Sverige 2045
och det är genom materialsamverkan vi når dit. Under kunskapsdagen har
deltagarna även fått ta del av goda exempel från vår region. Jag hoppas att vi
kan inspirera andra runtom i landet, säger hon.
Kunskapsdagen var uppdelad i tre pass där man talade om förutsättningar,
visade aktuella projekt och riktade blickarna framåt. I norra Sverige ställs
hela samhällen om och kravet är att de ska förändras på ett hållbart sätt.
– Byggandet medför stora utsläpp och vi behöver samverka för att bygga så
klimatsmart som möjligt. Därför är det viktigt med kunskapsdagar som den
här, säger Malin Lagervall, chef för övergripande planering på Umeå
kommun, och fortsätter:
– Kommuner kan inte styra materialval, men genom våra nätverk kan vi bidra
till kunskap och skapa goda förutsättningar som gör det attraktivt och
intressant för investerare och byggherrar att bygga i trä, som är en viktig
pusselbit i att nå klimatmålen. När regionen växer är det också viktigt att
bygga attraktiva samhällen och skapa förutsättningar för ett rikt liv med
kultur, utbildning och idrott samt mötesplatser där människor kan träffas.
Människorna ska vara i fokus och då är den rumsliga placeringen är väldigt
viktig.
Christer Johansson, bransch- och medlemsansvarig på Byggföretagen i
Västerbotten, instämmer.
– Väldigt många intressanta frågor lyftes under dagen och samtalet om den
sociala aspekten av byggandet behövs. Vi måste bli fler människor och där
behöver vi visa att det är en fantastisk möjlighet att flytta norrut – att här
finns bra jobb och bostäder samt ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi på
Byggföretagen vill se en mångfald av upplåtelseformer, från hyresrätter och
bostadsrätter till småhus, säger han och fortsätter:

– Det är en fantastisk tid vi lever i med alla investeringar. Med dem kommer
även många aktörer och den sunda konkurrensen är en viktig fråga, inte
minst genom vår gemensamma välfärd i form av skatter och avgifter. Vi
måste också värna den kompetens som vi har i branschen. Här måste alla
hjälpas åt, från beställare och byggherrar till entreprenörer.
För mer information, kontakta
Britt-Inger Brisádottir, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun, 070-242 79 19
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