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Fyrbodal växer på träd

Fyrbodal vill ta plats i träbranschens frontlinje
och bjuder in till seminarium 11 mars
Seminariet den 11 mars i Uddevalla är en av delarna i Fyrbodals kommunalförbunds
satsning på träbranschen. Intresset för att utveckla miljöriktiga produkter av trä och
cellulosa ökar. I Fyrbodal har stora möjligheter att hänga på tåget förutsatt att vi tidigt
håller oss framme. Detta är en öppning till att skapa nya arbetstillfällen och ge företag
goda förutsättningar att ta framsynta positioner.
Tidigare har en studietur till Halden anordnats. Där har man kommit långt inom byggnation av
flerfamiljshus i massivträ. De företagare och politiker som var med på turen har stora förhoppningar
om framtiden.
-

Det vi såg i Norge gav verkligen mersmak. Jag tror att vi som företag i byggbranschen måste
hålla oss framme för nu händer det mycket inom flerfamiljshus och trä, inte minst i Norge. För
oss svenska företag som är nära Norge bjuder ju detta på stora möjligheter. Det blir
intressant att höra mer på seminariet den 11 mars, säger Jonas Hell, delägare till Fridh &
Hell´s Bygg AB i Bengtsfors.

Även på den kommunala sidan ser man över om trä kan vara ett alternativ till traditionella material
som betong och stål.
-

Vi har genom ”Fyrbodal växer på träd” fått upp ögonen för trä som material och undersöker
just nu om en träbro är möjlig att bygga över riksväg 45, berättar Ingmar Johansson, som är
kommunchef i Mellerud.

Förutom träbyggnation kommer seminariet även att handla om nya material som kompositer och
bioplaster som skapats med trä som råvara. Till seminariet kommer 50 nyckelpersoner från hela
Fyrbodal. Det är både politiker och tjänstemän från kommunerna samt representanter från den privata
marknaden. Se program:
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/43129842ojSWlznBFtQjDLqq_2_190857.html
För mer information kontakta
Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbunds satsning på Affärsdriven
miljöutveckling. Telefon: 053-419-003, mobil 076-634 00 03 E-post: martin.carling@dalsed.se
Karin Stenlund, Affärs- och miljöstrateg. Telefon: 0522-44 08 68, Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se
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