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Föreningen
Viktiga händelser sedan sist.
- Nya medlemmar
- Bedömningsmodell för handelsbyggnader
- Kommande utbildningar
- Möten

Nya medlemmar 2013
KF Fastigheter har ansökt och fått medlemskap i föreningen.
Vi önskar KF Fastigheter och Harry Swartz Chef Hållbar utveckling & Kvalitet varmt välkomna
till föreningen.

Föreningsstämma
Onsdagen den 22 maj hålls Föreningsstämma enligt stadgar, mötet hålls hos Bengt Dahlgrens
AB i Nacka med samling kl. 09.00, mer om mötet på hemsidan och i separat kallelse.

Handelsbyggnader
Utvecklingsgruppen har under januari 2013 anpassat och kompletterat Miljörosen till
ytterligare en byggnadstyp nämligen handelsbyggnader.
Frågor och rutiner för en bedömning av handelsbyggnader görs helt i enlighet med kraven
för efterföljande certifiering i Miljöbyggand Handel.
Den uppdaterade versionen av Miljörosen finns nu tillgänglig för medlemmarna på nätet.
Handledningen har nu också kompletterats med råd och regler hur byggnader med blandad
verksamhet som butiker och kontor ska bedömmas.
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CMF (Certifiering av Miljöinventerare Fastigheter)
Miljöstatusutbildningen är godkänd och uppfyller CMFs kravspecifikation.
Fastighetsägarna Sverige har efter möte med styrelsen för Mfb bekräftat att
Fastighetsägarna kvarstår som ”ägare” av CMF. Detta möjliggör nu en fortsatt
personcertifiering och ett fortsatt samarbete med Mfb.

Certifiering Miljöbyggnad
Diskussionen med Sweden Green Building Council och Miljöbyggnad har under den sista
tiden tagit några stora steg framåt. Detta efter att Catarina Warfvinge medverkat vid bl.a.
Mfbs styrelsemöte i december och då uttryckte sin positiva syn på det arbete Mfb gjort
och på det sätt Mfb bedriver sin metodutveckling.
Mfb och Miljöbyggnad fortsätter sin dialog med ett fortsatt ökat intresse för energi- och
innemiljöfrågor som gemensamt mål.

Kommande Utbildning
Den 25 till 26 april 2013 hålls årets utbildning i Miljörosen.
Kursen som anordnades av WSP på föreningens uppdrag är den enda utbildningen som
för dagen uppfyller kraven för ”teoriintyg” att bifogas vid ansökan om CMF.
Anmälan och kursplan finns som vanligt på föreningens hemsida.
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