
Det vi bygger idag lämnar fotavtryck för en lång tid framöver. Har du koll på hållbarhet, teknisk  
utveckling och kvalitetssäkring? I detta kompetenshöjande seminarium presenterar och  
diskuterar vi vår tids bästa byggnadskoncept. 

Simone Kreutzer
Grundare och VD 
Intressegrupp Passivhus Sverige

Almedalen tisdag 4 juli 2017

4/7 kl. 8.00: Bygger vi verkligen med sunt förnuft idag?

Karl-Erik Grevendahl 
Superentreprenör inom Green 
Innovation Governance

Vi modererar för ett bättre byggt Sverige:

M/S Blue Charm stävar mot Visby och byter namn till ”Båten  
Samhällsbyggararenan” under Almedalsveckan. Kom ombord för friska 
fläktar och nya idéer!

Kl. 9.30: Hur bygger man en skola för 540 elever till halva kostnaden?
Kan man bygga bra, kostnadseffektivt och energisnålt på en och samma gång? Javisst!  
Hör om kommunerna som gjorde allt rätt och sparar miljonbelopp varje år, både i byggkostnad och drift. 

 
Vänd och läs mer om våra seminarier 
under Almedalsveckan, eller besök 
www.igpassivhus.se.

Kl. 11.00: Villa Circuitus – husdrömmar, mardrömmar, livsdrömmar!
Om att vara hållbarhetspionjär i en fyrkantig värld. Lär känna paret som vågade sig på att bygga ett runt 
passivhus i Småland, och se hur det blev.



Almedalen tisdag 4 juli 2017

Välkommen till våra kompetenshöjande seminarier!

4 juli kl. 8.00-9.00 Bygger vi verkligen med sunt förnuft idag?

Det vi bygger idag lämnar fotavtryck för en lång tid framöver. Hur många byggare, bostadspolitiker och beställare 
har koll på hållbarhet, teknisk utveckling och kvalitetssäkring? Alldeles för få, vågar vi påstå. I detta kompetens-
höjande seminarium presenterar och diskuterar vi vår tids bästa byggnadskoncept, hur man bygger med kvalitet 
och ändå lönsamt, och vad man ska kräva av en nybyggnation avseende energiförbrukning och komfort.

Medverkande
Karl-Erik Grevendahl, superentreprenör inom Green Innovation Governance
Simone Kreutzer, grundare och VD för Intressegrupp Passivhus Sverige
Robert Johannesson, tillförordnad enhetschef Energi och samhällsekonomi, Boverket
Ola Johansson, ledamot i Civilutskottet, bostadspolitisk talesperson, Centerpartiet
Emma Hult, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Ingrid Westman, VD Friendly Building
Andreas Östlund, Isocell Sverige AB
Michael Englund, ÅWL arkitekter
 

4 juli kl. 9.30-10.30 Hur bygger man en skola för 540 elever till halva  
kostnaden?

Kan man bygga bra, kostnadseffektivt och energisnålt på en och samma gång? Javisst! Möt kommunerna som 
gjorde allt rätt och sparar miljonbelopp varje år, både i byggkostnad och drift. Högåsskolan i Knivsta kostade 
mindre att bygga, och driftskostnaden är bara en femtedel jämfört med konventionellt nybyggda skolor. Flera 
nya projekt enligt samma princip är under byggnation. Laholms kommun satsar på en ny skola med idrottshall 
och kombinerar långsiktig kvalitet och energihushållning med höga livsvärden. Gemensamt för husen är att de är 
byggda enligt internationell passivhusstandard – en oöverträffad standard som är definierad och jämförbar i hela 
världen.

Medverkande
Karl-Erik Grevendahl, superentreprenör inom Green Innovation Governance
Simone Kreutzer, grundare och VD för Intressegrupp Passivhus Sverige
Märta Stenevi, kommunalråd i Malmö (MP)
Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd i Växjö (S)
Christian Ottosson, kommunalråd i Huddinge (C)  
Stefan Lundström, Laholms kommun
Tomas Lindgren, Knivsta kommun

igpassivhus.se

4 juli kl. 11.00-12.00 Villa Circuitus – husdrömmar, mardrömmar, livsdrömmar!

Lär känna paret som vågade sig på att bygga ett runt passivhus i Småland. Vad var drivkraften, vilka hinder fanns och 
hur blev det? Ett seminarium med personliga erfarenheter, obekväma sanningar och värdefulla råd som ska vägleda 
kommande pionjärer inom hållbart byggande.

Medverkande:
Simone Kreutzer
Tommy Wesslund

Plats: Båten Samhällsbyggararenan (M/S 
Blue Charm) i Visby hamn.  
Fri entré.


