Till upphandlingsansvariga och strategiskt ansvariga för
byggprojekt i kommunen

UPPSTARTSMÖTE!
Skånskt nätverk för
hållbart byggande (RFS30)
Onsdag 17 februari kl. 09.00-11.00
Zoom

Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) har varit ett
framgångsrikt initiativ som har verkat i ungefär
två år. Syftet är att påskynda omställningen
till klimatneutrala byggprojekt. LFM30 består
idag av cirka 140 medlemmar med koppling till
byggprojekt i Malmö.
Region Skåne ser gärna att kunskap och
insikter om hållbar byggande sprids mellan
skånska kommuner. Därför har Region Skåne
gett Sustainable Business Hub i uppdrag
att utveckla ett skånskt nätverk baserat på
hållbart byggande.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för
att ta del av det som sker i regionen kopplat
till hållbart byggande, bjuds de skånska
kommunerna in till att vara en del av den
kommande Regional Färdplan Skåne 2030
(RFS30). På sikt kommer även andra skånska
intressenter och näringsliv inom bygg- och
fastighetsbranschen vara välkomna att delta i
arrangemang och seminarier.

För att delta i RFS30 förväntas deltagande
kommuner vilja vara med i framkant av
omställningen. Kanske har din kommun något
påbörjat eller planerat hållbart byggprojekt
till exempel förskola, skola, äldreboende,
nytt/renoverat bostadsområde som ni önskar
delta med och få råd och stöd om. Det går
också bra att bara vara med och följa de
utvecklingsprojekt som andra kommuner
genomför för att se, lära och ge input på.
Deltagande i RFS30 är kostnadsfritt. Eventuellt
kan några av de kommande seminarierna/
utbildningarna bli till självkostnadspris.
Sustainable Business Hub kommer att ha den
aktiva rollen som sammankallande under
2021. Efter det beslutar gruppen tillsammans
med Region Skåne hur man vill fortsätta
framåt.
Välkommen!

PROGRAM
DIGITALT MÖTE
08.45 Incheckning
09.00 Presentation av deltagarna
09.15 Varför skapa RFS30?
Lars Persson, Sustainable Business Hub
Jens Sörvik, Region Skåne
09.30 Därför skapades LFM30
Josephine Nellerup, Malmö stad
09.45 Så här arbetar vi i LFM30
Andreas Holmgren, Otto Magnusson
10.00 Kaffe
10.15 Inspiration från förskolan Hoppet i Göteborg
Anders Hall, projektledare lokalförvaltningen Göteborg Stad
10.30 Presentation av lokala projekt
10.45 Presentation av fortsatt arbete
11.00 Slut

PRAKTISKT
TID:

17 februari 2021
kl. 08.45-11.00

PLATS:

Zoom. Vi återkommer med
länk till alla när
anmälningstiden gått ut.

KOSTNAD: Ingen kostnad.
ANMÄLAN: Senast 15 februari HÄR>>

FRÅGOR:

Kontakta
Lars Persson
lars.persson@sbhub.se
03-334 76 31

GDPR:

I och med att du anmäler
dig godkänner du att vi
behandlar dina personuppgifter.

