
Ansökan om 
medlemskap
 i företAgsföreningen HållbArA Hem

Hållbara Hem – företagsföreningen för byggnadsvård 
och ekologiskt byggande i Västsverige

Hållbara Hem är en företagsförening i Västsverige för hantverkare,  
materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och  
ekologiskt byggande. Medlemmarna arbetar med både gamla  
och nya hus.

För medlemsavgiften på 300:-/år  
erbjuds medlemmarna:

•  en plattform för utbyte av kunskap och kontakter mellan  
företagen

•  fortbildnings- och certifieringskurser inom våra special- 
områden

• studiebesök 

•  en möjlighet att delta i och påverka politiska diskussioner 
och beslut i samhället

• en möjlighet att tillsammans påverka byggsektorn

• Kontakter med övriga nätverk i sverige

• marknadsföring

Medlemsföretagen skall inom sin  
verksamhet sträva efter:

•  Att använda traditionella beprövade tekniker och hög  
hantverksskicklighet

•  Att använda kvalitetsmaterial med låg miljö- och hälso- 
påverkan

Läs mer hur man ansöker om medlemsskap på följande sida.



sedan 2010 har slöjd & byggnadsvård arbetat med att ta fram ett 
nätverk för företag inom byggnadsvård och ekologiskt bygg- 
ande. nu tar vi ytterligare ett kliv framåt och bildar en företags- 
förening.  

Under dessa år har vi med Slöjd & Byggnadsvård i spetsen  
anordnat olika kurser och möten för att kunna utöka våra företags 
kompetenser samt utbyta kontakter mellan oss. Sedan våren 2016 
har driften av nätverket tagits över av en styrelse. Styrelsemedlem-
marna kommer från olika företag inom sektorerna byggnadsvård 
och ekologiskt byggande. 

Hur ansöker man om medlemsskap?

 1.   fyll i formuläret ”Ansökan om medlemskap” maila eller 
skicka med post till medlemsansvarig för Hållbara Hem 

2.   invänta godkännande* av styrelsen. beslut tas senast vid 
nästa styrelsemöte som hålls var tredje månad 

3.   efter bekräftelse av styrelsen betalas 300:- in till  
Bankgiro 5171-8674 
OBS! Skriv organisationsnummer på din betalning

*  innan inträdet godkänns gör styrelsen en bedömning av det  
ansökande företaget. Vid behov kommer referenser att begäras in.

Hållbara Hem vill stärka företagande 
inom branscherna byggnadsvård och 
ekologiskt byggande

Hållbara Hem samarbetar med följande organisationer:

business region göteborg • göteborgs kommun • Hantverks- 
laboratoriet/gU • slöjd & byggnadsvård • slöjd i Väst •  
svenska byggnadsvårdsföreningen • Västarvet • 
byggnadsvårdsföretagen och andra nätverk inom byggnadsvård 

Samarbeten med ytterligare organisationer är under arbete.

Hållbara Hem – företagsföreningen för byggnadsvård 
och ekologiskt byggande i Västsverige



Hållbara Hem anordnar kurser löpande under året och här kan du 
se vad som är inplanerat och vad som är på gång. 
 
finns önskemål om ytterligare kurser och studiebesök, så hör av 
dig till Hållbara Hems styrelse. Kontaktuppgifter hittar du längst 
ned på denna sida till både ordförande och medlemsansvarig.

Förslag på framtida kurser

• lerbyggnation för företag

• Heta arbeten, certifiering 

• Kurs, Värme, isolering och fukttransport i gamla hus

• Kurs, motorsågskörkort, certifiering

• Kurs i brandskydd i byggnader

• Att arbeta i kyrkor

• Plan och bygglagen

Inplanerade kurser

•  Kurs i ställningsbyggnation alternativ 1, certifiering

•  Kurs i ställningsbyggnation alternativ 2, certifiering

•  Kurs i första hjälpen/Hlr, certifiering

•  Kurs i grundläggande byggjuridik (specialframtagen  
för vår sektor)

•  Kurs i bas/PU arbetsmiljösamordning 

Vill du komma i kontakt med styrelsen för Hållbara Hem? 

Peter Jarbring (ordförande)  
kontakt@byggnadsvardgoteborg.se  tel: 0703-628620 

mijamaria målare (medlemsansvarig)  
mijamariamalare@hotmail.se  tel: 0739-931703 

Hållbara Hem – företagsföreningen för byggnadsvård 
och ekologiskt byggande i Västsverige


