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Föreningen
Viktiga händelser sedan sist.
- Medlemmar
- Möten
- Bedömningsmodell för handelsbyggnader
- Plakett
- Certifieringssystem
- Mässa
Nya medlemmar 2013
Inga ny medlemmar har tillkommit under våren, men intresset för metoden är klart mycket
större nu än för något år sedan så jag ser positivt på möjligheterna att ytterligare företag
ansöker om medlemskap.
Föreningsstämma
2013 års föreningsstämma hölls hos Bengt Dahlgrens i Nacka, åtta medlemsföretag
närvarade. Stämman hölls i god och positiv anda under ledning av ordförande Hans
Wallström.
Styrelsen för verksamhetsåret 2013/2014 enligt följande:
Hans Wallström Skanska, Maria Perzon Bengt Dahlgrens, Gustav Johansson WSP, Bengt
Jansson Vasakronan, Per Alexis Fortifikationsverket, Harry Swartz, KFF och Tomas Gustafsson
TQI Consult.
Handelsbyggnader
KF Fastigheter är först ut med tre diplomerade handelsbyggnader. Butikerna är:
COOP Extra Simrishamn, COOP Extra Märsta och COOP Forum Marieberg.
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Miljörosen plakett
Plaketten som pryder väggen i entrén bl.a. på COOP Märsta har en QRfunktion som gör det möjligt att för dig som besökare att via din mobiltelefon
och en QR-App omgående se den aktuella Miljörosen; mer lättillgängligt och
öppet än så är nog svårt att komma.

Certifiering av befintliga byggnader.
Verktyget miljörosen är i första hand ett redskap i det praktiska arbetet med förvaltning
och långsiktigt fastighetsunderhåll, men de dokumenterade och planerade åtgärderna i
en miljöros är också ett kraftfullt underlag inför en certifiering av bygganaden i något av
de vanligast förekommande systemen: Miljörosen har en anpassad rapportstruktur för
att användas som dokumentation och underlag för bl.a. Miljöbyggnad.

Kommande aktiviteter
Miljörosen kommer att i egen monter medverka vid mässan Ekobygg den 11-12
september 2013.
Föreningen kommer då att presentera Miljörosen för handelsbyggnader och den nya
plaketten med QR funktion, naturligtvis informerar vi också om Miljörosen för kontor och
bostäder.
Andra nyheter som kommer att visas är, CMF (Certifiering av Miljöinventerare
Fastigheter). Fastighetsägarna Sverige har tillsammans med Mfb (Miljöstatus för
byggnader Ekon.för) och Kiwa Sverige AB (certifierande företag) genomfört en
uppdatering och genomgång av Mfbs utbildningspaket och tentamina.
Mfb är för närvarande den enda öppna godkända utbildaren för ett CMF
personcertifikat.

Vi önskar er alla en skön och varm sommar och på återseende i höst på
Ekobygg.
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