Studiebesök på förskola samt produktion av
prefabricerade byggelement i Dals Ed
29 januari 2020

Program
Kl. 12:00 Lunch Vi bjuder på lunch
Kl 12:45 Besök hos
Sven Johansson Bygg

Ca kl 14:30 Besök på
Fågelvägens förskola

Annette Palmqvist, näringslivsutvecklare:
Välkomna till Dals Ed.

Dals-Eds kommuns nya förskola för 100
barn uppfördes genom en partnering och
av entreprenör SJB Bygg AB. Väggarna
levererades från SJB prefab.

Byggföretaget Sven Johansson Bygg AB erbjuder
sedan 10 år tillbaka byggkomponenter och
prefabricerade stommar i trä för småhus,
flerbostadshus etc. De har idag en
produktionskapacitet på ca 5000 löpmeter trävägg,
vilket motsvarar ca 100 villor per år.
För att möta marknadens krav på energieffektiva
bostäder och kortare byggtider har de tagit fram
byggsystem som spar tid. De har ett brett utbud av
byggkomponenter som prefabstommar, bjälklag,
gavelspetsar, lågenergiväggar samt kompletta
stomleveranser med bjälklag, yttertak m.m. Allt
tillverkas i olika utföranden utifrån dialog med
kunden. SJB Prefab kan leverera upp till 13 meter
långa väggar samt en höjd på 3,6 meter.
Vid besöket får vi:
• Se företagets trävägg med
cellulosaisolering
• Presentation av ett påbyggnadsprojekt för
Skanska i Göteborg. Ett befintligt
bostadshus höjs med våning 8 och 9.
• Rundvisning i fabriken

Föredrag av kommunens projektledare:
Partnering för projektets bästa
• Att på ett beprövat sätt arbeta med
teamutveckling ger mervärden för
projektets genomförande.
• Effektiva team kommer till sin rätt när
det finns trygghet och tydlighet.
• Medvetenhet: Processen ger oss ökad
förståelse för parternas vardag och vad
som är viktigt för dem.
Information av skolans rektor:
Möjligheternas förskola med fokus på
hållbarhet, attraktivitet och flexibilitet.
Planlösningen kretsar kring olika
lärmiljöer och ateljéer där barnen
grupperas i hemvister under dagen.
Teatern, redaktionen, dansstudion,
matteborgen, språkverkstan osv syftar till
att väcka nyfikenhet och lust att lära.
Lokalernas utformning möjliggör
flexibilitet och utveckling för förskolans
pedagogik.
Rundvandring i förskolans lokaler
Ca kl 16.00 Avslut
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Grön tillväxt trä - rethinking wood!
Grön Tillväxt Trä är ett projekt för att främja användningen av trä inom byggnation och att företag inom träbyggnation
utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarier, workshops och nätverksträffar.
Projektet riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala bolag samt företag.
Grön tillväxt trä är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande parter ingår:
• Svinesundskommittén: https://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/
• Fyrbodals kommunalförbund: https://www.fyrbodal.se/
• Position Väst: https://www.positionvast.se/sv/
• Østfolds fylkeskommune: https://www.ostfoldfk.no/
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/rethinkingwood/
Studiebesöket genomförs
i samarbete med
Dals Eds kommun.

