Att bygga och bo energi- och miljösmart
Välkommen till en dag på temat ekobyggande och energi,
riktad till såväl professionella inom byggsektorn som alla
intresserade av ett mer hållbart boende.
Den 23 augusti på eko-torget vid Wij Trädgårdar i Ockelbo

Under dagen både visar och berättar utställare på eko-torget om sina produkter
och tjänster. Du får också tillfälle att knyta nya kontakter. Inbjudna är bland
andra byggföretag, arkitekter, planerare och myndigheter inom miljö- och
byggsektorn.
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Program (OBS! preliminärt, version 2, 180809)
10.00 - 11:30. Mingel, prova på- och visnings-pass
Mingel på eko-torget, ta del av årets expo och tala med de utställare som finns på plats.
Dan- Eric Archer, Emulsionen, demonstrerar solcellsmodul från SUNROOF som är integrerat
takmaterial och har smart nätanslutning och övervakning.
Pär Erlandsson och medarbetare på Pärlans bygghantverk, demonstrerar fönsterrenovering,
målning med linoljefärg och isolering med träfiberisolering som är bra för miljön och inte
minst arbetsmiljön för den som jobbar med det.
Plats: eko-torget
11.45 – 12.30. Två föredrag
Jessica Nelin, Alnarp Cleanwater Technology - "Bioreningsverk för enskilda avlopp - stabil
rening på naturligt sätt"
Cathrine Bülow, Ekobyggportalen - ”Helhetssyn på hus och miljö”.
Plats: Herrgården
12.45 - 13.40. Lunch (kostnad 95 kr). Anmäl gärna i förväg till info@eko-torget.nu om du vill
äta, så bokar vi bord. Det kommer även att vara möjligt att köpa lunch för de som
bestämmer sig under dagen.
13.40 - 14.00 Arkitekten Walter Druml samtalar om - ”Hållbart byggande- inte bara material
och teknik”
Plats: Restaurangen på Wij Trädgårdar
14.15 - 15.30 Visning av ett lerhusbygge på koloniodlingarna. Byggmetoden demonstreras.
Här serveras även fika, de som svarar på en enkät om dagen bjuds på fika av eko-torget
(begränsat antal).
15.30 - 16.00. Summering av dagen och blick framåt. Vilka behov finns? Finns det önskemål
om fler träffar? Vilka områden och teman är angelägna att belysa? Fördjupningar?
Plats: Orangeriet vid odlingslotterna
Deltagandet är kostnadsfritt men lunchen betalar du själv. Alla intresserade är hjärtligt
välkomna!
Hitta hit! eko-torget på Wij Trädgårdar i Ockelbo
Arrangörer: eko-torget, Naturskyddsföreningen Gävleborg och Studiefrämjandet
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Kontaktpersoner: Denise Fahlander 070 6461042, Yngve Gunnarsson 070 3766062,
info@eko-torget.nu Eva Bingel 070 2781894, eva@eko-torget.nu
Detta är eko-torget
På eko-torget kan besökarna hitta miljöanpassade produkter och tjänster från ett 20-tal tillverkare
och leverantörer. Flera av dem har rötterna i närområdet. Eko-torget är ett initiativ från den ideella
föreningen Konst & Landskap i Ockelbo, med stöd från Leader Gästrikebygden och EU:s landsbygdsfond.

Utställare från eko-torget som deltar vid Bygg och bo-dagen
Alnarp Cleanwater Technology
konstruerar bioreningsverk för enskilda avlopp som erbjuder en stabil rening på naturligt sätt med
växter. http://www.alnarpcleanwater.se/
Deco Material & Design
gör interiörer i olika tekniker baserade på lera och kalk. Vissa fungerar även i våtrum. Se ytprover och
bildexempel på eko-torget. http://www.decomaterial.se
Emulsionen
ett kooperativt företag som erbjuder hållbara och miljövänliga tjänster och lösningar inom
förnyelsebar energi i både stor och liten skala; biogas, solceller och smarta elnät.
http://www.emulsionen.org
Pärlans Bygghantverk
arbetar med snickeri och bygghantverk med specialisering mot äldre hus och tekniker. Traditionell
linoljefärg och gamla beslag med mera finns att köpa i butiken vid Strömsborg i Ockelbo eller att
beställa. Visst sortiment finns även i Trädgårdshandeln vid Wijs stora entré.
https://www.parlansbygg.se
Cathrine Bülow redaktör för ekobyggportalen föreläser om ekologiskt byggande.
http://www.ekobyggportalen.se
Kolonilottsföreningen
visar ett resurssnålt lerhusbygge och demonstrerar den teknik som användes.
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