
Vi åker till Almedalen för att berätta mer om vår vardag. Det låter kanske 
alldagligt, men är precis tvärtom. Framtidens samhällsbyggande kräver 
god hand om både människa, miljö och totalekonomi. Vi har en viktig roll 
i utvecklingen då vi kan kombinera alla tre perspektiv. Och vi har erfaren- 
heterna som bevisar det. 

Just nu producerar vi stommen till Skellefteås kulturhus, en byggnad på 
20 våningar som omfattar 12 000 kubikmeter KL-trä och limträ. Samtidigt 
bygger vi skolor, idrottshallar och bostäder runt om i hela Sverige. I takt 
med att allt fler har egna erfarenheter av att bygga med stomsystem i trä 
har trösklarna sänkts. Att tänka nytt för att bygga hållbart är inte längre ett 
krav. Det enda som behövs är att lyfta blicken. 

Vill du träffas över en kopp kaffe eller söker du deltagare till ditt panel-
samtal? Hör i så fall av dig direkt till någon av oss som finns på plats från 
söndag 30 juni till torsdag 4 juli.

Hoppas vi ses! Programmet hittar du på nästa sida.

Träffa Martinsons
i Almedalen

HUR BYGGER VI 
STORT, SMART  
OCH HÅLLBART

I TRÄ?



TISDAG 2 JULI
17.00–19.00 AW-mingel.  
Hur bygger vi stort, smart och hållbart?
I samarbete med Derome bjuder vi in till 
mingel där vi berättar kort om projektet 
att bygga Skellefteås kulturhus. Har du 
inte anmält dig? Hör i så fall av dig till  
ida.martinson@martinsons.se

ONSDAG 3 JULI
13.00–14.00  
Industrin som gör klimatpolitiken möjlig.
Politiken är överens. Det skenande 
klimatet måste hanteras. Samtidigt måste 
fler bostäder fram. Med en byggsektor 
som står för 20 procent av Sveriges totala 
klimat avtryck blir utmaningarna många. 
Lösningen finns i det expansiva träbygg-
ande som inte bara möter dagens och 
morgondagens behov av bostäder utan 
gör det utan att belasta klimatet.

Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4.
Medverkar gör även Derome. 
Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli.

14.00–15.00  
Ökad kapacitet på landet ger tillväxt
i staden
Intresset för industriellt träbyggande är 
större än någonsin. Men vad innebär 
skiftet från ett material till ett annat, hur 
påverkas byggprocessen, vad händer 
när platsbyggandet i städerna ersätts 
av prefablösningar från industrin på 
landsbygden?

Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4
Medverkar gör även Södra, Derome och 
Centerpartiet. 
Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli.

TORSDAG 4 JULI
13.00–14.00
Sluta bygga, börja montera.
Får det platsbyggda plats i framtidens  
städer? Städerna blir tätare och  
konkurrensen om ytor påverkar också. 
Utrymmet för att bygga blir mindre – 
störningarna blir mer omfattande, trängre, 
vilket gör att störningar vid platsbyggt blir 
för stora. Prefarbricerat träbyggande  
kortar byggtiden, gör byggarbetsplatse  n 
mer hälsosam och genererar färre
transporter.

Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats).
Medverkar gör även WSP och  
Sizes Works. 
Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli.

15.00–16.00
Smart hållbar urbanisering med  
på- och tillbyggnader i trä.
Förtätningstrenden är här för att stanna. 
Med syfte att skapa närhet, effektiv  
resurshantering och inte exploatera  
mer än nödvändigt har politikers och 
planerares blickar vänts inåt mot staden 
och det redan byggda. Men är kostna-
derna för att rusta upp skäliga, och finns 
ekonomin?

Plats: Kilgränd 1 (vid Donners plats).
Medverkar gör även WSP, Tengbom och 
Timber on Top. 
Arrangör: Sveriges Träbyggnadskansli.

Daniel Wilded 0914 208 17
daniel.wilded@martinsons.se

Ida Martinsons 0914 208 11
ida.martinson@martinsons.se

Johan Jarl 0914 208 85
johan.jarl@martinsons.se

Stig Axelsson 0914 207 55
stig.axelsson@martinsons.se

VI SOM ÅKER
TILL ALMEDALEN

PROGRAM

Träkoncernen Martinsons är en av Sveriges största producenter av limträ och 
byggsystem för flerbostadshus, byggnader och broar i trä. Förutom en omfattande 
produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons störst i Norden 
inom KL-trä. Koncernen har cirka 475 anställda och en årsomsättning på
1,9 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.


