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Ny VD på Byggmaterialhandlarna
Monica Björk tar nu över rodret. Här är hennes välkomsthälsning:
På Träskyddsföreningens årsmöte i maj fick jag

För att lyckas med detta krävs samsyn och samordning,

möjligheten att träffa er bransch för första gången. Då

och för att skapa det behövs en gemensam samlingsplats.

fick jag dessutom äran att väljas in i styrelsen och chansen

Denna plats skapar vi den 6-7 september då vi arrangerar

att berätta mer om vem jag är som nu har tagit över

Byggmaterialdagarna för tredje året i rad.

rodret på Byggmaterialhandlarna. Jag har arbetat med
samhällsutvecklingsfrågor hela mitt yrkesverksamma liv

Under två dagar med nätverkande och intressanta

och bland annat varit vd på Byggmaterialindustrierna och

föreläsningar av Sveriges främsta experter inom viktiga

tillverkarnas röst i många år.

ämnen som hållbarhet, ekonomi, näringsliv, politik,
säkerhet och trender som påverkar byggbranschen i

Det känns spännande att få leda byggmaterialhandlarna

allmänhet och handeln med byggmaterial i synnerhet,

vidare och jag hoppas kunna bidra till att skapa mer

skapas förutsättningar för fortsatt gynnsam framtid för

branschnytta tillsammans med er. Det finns många

byggmaterialbranschen.

utmaningar och en av dem är att kraven på mer
information om de produkter som byggs med ökar.

Jag hoppas att vi ses där! Välkommen att anmäla dig på

Här ser jag att handeln bättre borde nyttja de digitala

www.byggmaterialdagarna.se.

hållbarhetsdeklarationer som industrin tar fram
(Byggvarudeklarationer) och som de i sin tur kan använda
mot sina kunder.
Jag vill också synliggöra handeln mot andra branschaktörer
inom byggsektorn och liera oss i frågor med gemensamma
intressen för att göra vår röst starkare. Och självklart
tillsammans med er bidra till att träskyddsbranschens
produkter synliggörs i handeln och för dess kunder.
En annan stor utmaning för hela branschen är hur vi
genom ökad digitalisering kan skapa obrutna kedjor
av information i hela värdekedjan från tillverkare via
handeln till slutkund, det vill säga fastighetsägarna.
Byggmaterialhandelns kunder ställer ständigt nya och
större krav och det är upp till oss att leda branschen in i
framtiden. Behovet av kunskap, samsyn och ett pålitligt
nätverk är ett måste för att ta sig an de utmaningar som de
nya tiderna för med sig.
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Välkommen till Byggmaterialdagarna 2018!
Den 6–7 september är det stor tid att samlas

Anmäl dig innan semestern, eller ännu viktigare:

igen. Under två dagar kommer experter att

Innan platserna tar slut.

leda er genom ämnen som påverkar er bransch

Nu lyfter vi branschen tillsammans!

framtid. Behovet av kunskap, samsyn och ett
pålitligt nätverk är ett måste för att ta sig an

För anmälan, program och övrig information:

de utmaningar som de nya tiderna för med sig.

www.byggmaterialdagarna.se

Emellan upplysningarna från scen minglar vi
med kaffekopparna genom en mässa där årets

Vi ses!

sponsorer ställer ut, och på kvällen skapar vi

Med vänliga hälsningar

relationer över en 3-rätters med underhållning.

Byggmaterialhandlarna

Slutrapporten nu
publicerad!
IVL Svenska Miljöinstitutets och Dansk Teknolgisk Instituts
livscykelanalys över NTR AB i jämförelse med andra
material är nu publicerad i sin helhet.
Du kan hitta rapporten på denna länk:
www.byggaute.nu/miljo

www.traskydd.com
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REGISTRATION
Please fill up your registration at the web page www.ntr-conference.com
Deadline 1. October 2018

NTR CONFERENCE
PARTICIPATION FEE
REGISTRATION
Early
bird - Registration until 31. August 2018 790 EUR // Registration from 1. September 2018 890 EUR
Please
fillincludes
up your single
registration
at the
page
www.ntr-conference.com
The price
room for
twoweb
nights
and
full conference programme (as mentioned in following
Deadline
1.
October
2018
pages).
For participants sharing a double room the fee is 670 EUR (early bird) // 770 EUR (from Sept. 1ST) - please
PARTICIPATION
FEE
note
this in ’comments’.
REGISTRATION
Early bird - Registration until 31. August 2018 790 EUR // Registration from 1. September 2018 890 EUR
Please fill up your registration at the web page www.ntr-conference.com
The price includes single room for two nights and full conference programme (as mentioned in following
PLACE
Deadline 1. October 2018
pages).
Tivoli
Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Copenhagen V
For
participants
sharing a double room the fee is 670 EUR (early bird) // 770 EUR (from Sept. 1ST) - please
Close
to Copenhagen
PARTICIPATION
FEE Central Station
note this in ’comments’.
Early bird - Registration until 31. August 2018 790 EUR // Registration from 1. September 2018 890 EUR
The price includes
single room6for
TH two nights and full conference programme (as mentioned in following
WEDNESDAY
NOVEMBER
PLACE
pages).
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Copenhagen V
For
participants
sharing
a doubleatroom
fee Copenhagen
is 670 EUR (early bird) // 770 EUR (from Sept. 1ST) - please
15:00
in and
registration
Tivolithe
Hotel
Close toCheck
Copenhagen
Central Station
note this
’comments’.
Youincan
start checking in at the hotel from 15:00

COPENHAGEN 2018

WE ARE LOOKING FORWARD TO WELCOMING YOU IN COPENHAGEN

PLACE Guided tour to the centre of Copenhagen (on foot, 5-6 km)
18:00
*)
Tivoli Hotel
&
Congress
Center,
Arni
Magnussons
Gade
2,
1577
Copenhagen
We will meet at the reception - dress according to weather conditionsV
Close to Copenhagen Central Station
20:00
course
dinner at Tivoli
Hotel Copenhagen
WE 2ARE
LOOKING
FORWARD
TO

WELCOMING YOU IN COPENHAGEN

*) When you register to the conference, please note if you are participating in the guided tour or not!

WE ARE LOOKING FORWARD TO WELCOMING YOU IN COPENHAGEN
www.traskydd.com
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THURSDAY NOVEMBER 7TH
09:00 Opening
Martin L. Petersen, DTB Chairmann; Atle Nilsen NTR-S Chairmann
09:15 NTR update
Mikael Westin, NWPC general secretary
09:30 Short coffee break
09:50 Regulatory update in relation to NTR / NTR MOD standards
Morten Klamer, Danish Technological Institute (DTI)
10:20 LCA rapport
Niels Morsing, Danish Technological Institute (DTI)
10:35 TMT - experience and advantages
Thomas Venås, WTT
11:00 The new products from excisting and new suppliers Silica, Thermowood, Cobber based
Update by suppliers
12:00 Lunch
13:00 Weather and how it is affecting our planet and demands towards our wood
Jesper Theilgaard, meteorologist
14:00 Risk assessment af wood in the light of the climate changes
Morten Klamer, DTI
14:30 UN’s 17 climate goals and the role of wood in the achievements
(Speaker will be announced later)
15:30 Coffee and refreshments - End of day 1
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16:45 Departure from hotel with bus
We will meet at the reception - indoor tour
Guided tour to Royal Danish Opera (by bus)
Dinner at Nørrebro Bryghus

www.traskydd.com
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FRIDAY NOVEMBER 9TH
09:00 Market report for timber
(Speaker will be announced later)
G
09:30 Architect perspective
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Lone Wiggers, Architect and Partner, C F Møller
SES
10:30 Short coffee break
FOR
E
R
U
10:50 Panel debate - What is the role of NTR in the future?
FUT
THE WOOD
(Speakers will be announced later)
11:50 Summary of the conference
Martin L Petersen / Atle Nilsen
12:00 Lunch
13:00 Thank you for participating - Have a safe journey home or a nice weekend in Copenhagen

Changes to programme may occur.

Anmäl dig redan nu på: www.ntr-conference.com

NTR
Conference
COPENHAGEN
7. - 9. November 2018

WELCOME
Dansk Træbeskyttelse DTB
Chairman - Martin L. Petersen
mlp@froeslev.dk

www.traskydd.com

