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MILJÖSTATUSFÖRENINGEN
Missa inte årsmötet den 25:e maj kl 9.30 på WSP i Stockholm. Anmälan sker till
g.teng@telia.com.
MILJÖROSEN®
Miljörosen nås på http://194.71.254.36/mfblite/. Det finns ett testkonto med användarnamn
mfb och lösenord mfb som kan användas vid demonstration. De flesta medlemsföretagen har
dessutom egna konton som med fördel används i projekt. Har ni inget konto eller har tappat
bort inloggningsuppgifterna, kontakta Martin Belkert på WSP.
ENERGIROSEN®
Energirosen nås via en länk på Miljöstatus hemsida www.miljostatus.se.
UTVECKLINGSARBETE
Webbverktyg för exportering av Miljöstatusbesiktningar till Miljöbyggnad
Sedan lanseringen av Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad) har det uppstått ett
behov av att kunna använda information från utförda Miljöstatusbesiktningar till
Miljöbyggnad
MILJÖROSEN® är ett hjälpmedel i förvaltningen och i samband med en miljöstatusbesiktning kan eventuella brister påvisas som sedan kan åtgärdas. Efter detta är målet att man
ska kunna använda informationen från miljöstatusbesiktningen för att kunna få ett kvitto i
form av både en miljöros och en klass enligt Miljöbyggnad. Miljöstatus kan på detta sett
komplettera Miljöbyggnad med inventeringsaspekter och åtgärdsförslag.
För att åstadkomma detta pågår ett arbete med att bearbeta av miljöstatusfrågorna samt ge
möjlighet att exportera informationen. Som ett första skede ligger fokus på befintliga
byggnader. Målet är att verktyget skall vara klart för test innan midsommar.
Verktyget kommer att testas på ett antal befintliga byggnader. Ifall ni är intresserade av att
hjälpa till med testningen, eller har ett objekt som lämpar sig för testning, meddela Joakim
Nordemo på Bengt Dahlgren AB.
Som medlem i Miljöstatusföreningen kommer ni att vara de enda som har möjlighet att
använda den nya versionen av MILJÖROSEN®. I samband med lanseringen under hösten
2011 planeras även fortbildningar och informationsträffar.
Hemsidan
Hemsidan kommer att få en uppfräschning och omarbetning under sommaren.
STYRELSEN
Styrelsens nuvarande sammansättning är följande:
Hans Wallström, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB, ordförande
Magnus Nordberg, Diligentia AB, vice ordförande
Gustav Törnquist, Hifab AB, ekonomiansvarig
Per Alexis, Fortifikationsverket, utbildningsansvarig
Maria Perzon, Bengt Dahlgren AB, kvalitets- och informationsansvarig
Bengt Jansson, Vasakronan, marknads- och utvecklingsansvarig
Gustav Johansson, WSP, adjungerad sekreterare

