Ledare: Hållbart och beständigt trä
Styrelsen har antagit verksamhetsplanen för
2020 och den innehåller många nyheter och
utmaningar. ”Hållbart och beständigt trä” är ett
av de nya argumenten som föreningen kommer
att använda i marknadskommunikationen för
att både poängtera hållbarhet och att det är
viktigt att välja trä med egenskapen
beständighet.
Många tror att det är samma sak, men vi vill betona
skillnaden och att båda egenskaperna finns i våra produkter.
För en arkitekt eller konstruktör sitter det i ryggmärgen att
välja konstruktionsklassat virke då konstruktion och säkerhet
kräver, men det verkar vara si och så med
ingenjörsmässigheten då man väljer trä i utsatta miljöer.
Kunskapen om att föreskriva och välja beständighetsklassat
virke måste öka.
Konsumenterna och byggvaruhandeln är våra viktigaste
målgrupper och vi kommer göra ett ännu finare och större
ByggaUtemagasin och genomföra aktiviteter med
byggvaruhandeln. I år kommer magasinet att delfinansieras
med annonser samt att våra texter och bilder kommer att
delas med andra för att därigenom få större genomslag för
föreningens budskap. Delar av materialet kommer vara
tillgängligt för våra medlemmar, handlare och tidningar att
publicera i sina tidningar och på hemsidor och sociala
medier. Genom dessa media-kit når vi fler till en lägre
kostnad.
Nytt för i år är en nysatsning på målgruppen
samhällsbyggare och byggföretag genom kampanjen
”Hållbart och beständigt träbyggande” som består av många
olika delaktiviteter och sträcker sig över många år.
En viktig del är Träskyddsinstitutets nya hemsida som
kommer att lanseras under våren med fakta om beständigt
trä och ett stort utbud av seminarier och kurser. Vi vill ge ut
en Träskyddshandbok som samlar aktuella fakta för
universitetsstudenter och alla andra som behöver lära sig
mer om våra produkter och deras användning.

Personliga möten och seminarier sprider och förankrar
budskapet ”hållbart och beständig” över hela landet och vi
ska möta arkitekter, samhällsbyggare, medlemmar och
politiker. Över 10 seminarier planeras och vi kommer hålla
webbinarier samt webbkurser med diplomering.
Vi ska etablera ett Kommunpris. Träskyddsföreningens pris
för Hållbart och beständigt Träbyggande. Första året priset
delas ut blir 2020 och förhoppningsvis varje år under många
år framöver.
Föreningens arbete med en ny och genomgripande
hållbarhetsstrategi slutförs och om allt fortlöper kommer
den att presenteras i samband med årsmötet i början av
sommaren.
Hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor och med LCA
och rätt argument har vi mycket att vinna. Vi startar därför ”I
Trä-projektet” som är ett flerårigt påverkansprojekt med det
övergripande målet att värdera träskyddsbehandlat trä
utifrån aktuella fakta och behovet av att ersätta material
med negativ miljöpåverkan som tex betong och stål.
En av I-Träprojektets aktiviteter är att vi ska förtydliga våra
produkters egenskaper i förhållande till det nationella
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och verka för att
myndigheter och andra
publicerar aktuell och korrekt
information om dagens
träskyddsprodukter.
Det ett ambitiöst program
som styrelsen har beslutat
om.
Men om föreningen, kansliet,
medlemsföretagen och våra
samverkansorganisationer
hjälps åt kommer
träskyddsbranschens företag
att nå nya framgångar.

Träskyddsföreningens VD
Fredrik Westin

Träskyddsdagarna 2019
Natur och teknik i en klimatsmart kombination för framtidens
hållbara byggande
Träskyddsdagarna 2019 gick av stapeln den 7:e och 8:e
november i Stockholm. Platsen var Flemming7 som är en
konferensanläggning i bottenvåningen på Träskyddsföreningens
nya kontor på Fleminggatan 7.
Efter första dagen konferens promenerade konferensdeltagarna
till det nya mikrobryggeriet i gamla stan för en uppfriskande öl
före båtturen till allmänna gränd på Djurgården. Kvällens
höjdpunkt var givetvis Mamma Mia The Party på Tyrol.
Trots en sen kväll var (nästan) alla uppe i ottan och deltog på
Träskyddsföreningens Extra föreningsstämma på
fredagsmorgonen. Stämman beslutade att fastställa styrelsens
förslag om oförändrade avgifter.
Därefter vidtog presentationerna för dag två, på temat
inspiration och goda exempel. Dagen avslutades med
gemensam lunch på Vapiano.

Tema t va r hå llba rhet och digita lisering…

En nyhet för året var att besökarna inte fick ett tryckt program. Det var
inte heller några tryckta vepor eller planscher. Det enda tryckta var alltså
en namntag med programmet på ena sidan och konferensdeltagarens
namn och en QR-kod. (se bilderna ovan och vid sidan) QR-koden är en
”mobil-länk” till konferensprogrammet.
Här finns deltagarförteckningar och all
praktisk information som brukar finnas i
ett tryckt program. Dessutom finns
länkar och kartor och en hel del övrig
information.
Genom att scanna av QR-koden med
mobilkameran kommer du till en
mobilanpassad webbplats. Testa gärna
via koden här.

Träskyddsdagarna 2019: Dag 1
Högtidligt öppna nde a v Trä skyddsda ga rna 2019 och NTR’s 50:å rs jubileum
Över 70 personer deltog och gjorde
träskyddsdagarna och festligheterna oförglömliga.
Atle Nilsen, ordförande i Nordiska Träskyddsrådet
öppnade Träskyddsdagarna 2019 och högtidlighöll
50-års jubileet av NTRs bildande.

Träskyddsföreningens ordförande Ulrik Lindgren
välkomnande besökarna och introducerade
programmet.
Atle Nilsen. Ordförande i Nordiska Träskyddsrådet

Ulrik Lindgren. Ordförande i Svenska Träskyddsföreningen

Presenta tion: Historisk tillba ka blick
Många tänker inte på att vår bransch har funnits länge och hur samhället har utvecklats under samma tid. Ser
man tillbaka har det hänt otroligt mycket sedan början och det är viktigt att sätta saker i perspektiv och i ett
sammanhang. Jämfört med många andra branscher har Träskyddsbranschen mycket att vara stolta över.
Här följer nu ett utdrag ur presentationen som Sara Gorton och Fredrik Westin presenterade tillsammans växelvis.

Presentationerna från Träskyddsdagarna 2019 att läggas upp på Träskyddsförenigens nya hemsida i början av
nästa år.

Ma mma Mia The Pa rty

Tack alla som deltog, presenterade
och gjorde träskyddsdagarna 2019!

Kurs i industriellt träskydd
I februari anordnar Träskyddsinstitutet kurs i industriellt träskydd i samarbete med Arbetsmiljöverket, KTH och
RISE.
Kursen vänder sig bl a till impregneringsoperatörer, arbetsledare, chefer m fl inom träskyddsindustrin samt
försäljare och teknisk personal hos leverantörer av träskyddsmedel.
Syftet är att förmedla grundläggande kunskaper om träegenskaper, teknisk träskyddsfakta samt risker och
skydd för människa och miljö.
3-5 februari 2020 på KTH Byggnadsmaterial i Stockholm.
Läs mer och anmäl på Traskydd.com eller genväg med mobilen via QR-koden här intill.

Styrelsemöte
Årets sista styrelsemöte genomfördes den
5 december i Stockholm. Efter många och långa
överläggningar och en rad viktiga beslut
avslutades dagen med julbord som avnjöts på
skärgårdsbåten Östanå I som gjorde en rundtur
i den vackra huvudstaden.

