Ny utbildning hjälper mindre hantverksföretag
ställa om till ett hållbart byggande
Konsult- och utbildningsföretaget Klimatsmart Byggande utvecklar en unik
utbildning i hållbart byggande tillsammans med byggföretaget Sjöberg &
Thermé. Målet är att hjälpa alla mindre byggföretag att tillgodose sina kunders
ökande hälso- och miljömedvetenhet.
Hälso- och miljömedvetna beställare skapar just nu en ny marknad för hållbart byggande,
vilket är både en utmaning och en möjlighet för ett mindre byggföretag. Detta
utbildningsinitiativ syftar till att höja kunskapsnivån inom hållbart byggande för att hjälpa
mindre företag att nå nya marknader.
- Ungefär hälften av Sveriges byggentreprenörer består av företag med mindre än 20
anställda. I denna grupp finns det gott om företag som vill, men saknar kunskap för att kunna
fokusera på hållbarhet. Dessa vill vi hjälpa med utbildningen, berättar Anders Ejlertsson,
utbildare och ägare på Klimatsmart Byggande.
- Så som vårt företag bygger nu kommer många fler att bygga i en snar framtid. Den enda
möjligheten att möta denna utveckling är genom att ifrågasätta befintliga metoder. Det
försöker vi göra varje dag. Därför är det mycket roligt för oss att bidra till en sådan här
utbildning, säger Philip Thermé, delägare på Sjöberg & Thermé.
Klimatsmart Byggande genomförde förra året en stor utbildningsinsats åt Woody Bygghandel
där ca 100 proffskunder och bygghandlare utbildades i hållbart byggande. Woody kommer
erbjuda denna utbildning även i år och har beställt en anpassning av den för sina unika
behov.
- Jag tror att vi är helt rätt i tiden med den här utbildningen och det känns viktigt att kunna ge
våra kunder kunskap om hur de kan minska byggandets miljöbelastning genom bland annat
sunda materialval, säger Ebba Örwall-Lovén, miljöchef på Woody Bygghandel.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ejlertsson, Utbildare/ägare Klimatsmart Byggande, anders@klimatsmartbyggande.se, 0762 –
40 25 50

Klimatsmart Byggande är ett konsult och utbildningsföretag som specialiserat sig på
miljöbedömning av byggmaterial åt både byggmaterialleverantörer och byggföretag.
Mer info på www.klimatsmartbyggande.se
Sjöberg & Thermé och är ett byggföretag med ett tjugotal anställda som uppför
energieffektiva hus med ett stort miljöengagemang, där arkitekturen får stå i centrum.
Läs mer på www.sjobergtherme.se

