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Rese- och hotellplanering görs av  
Jessica Becker, Trästad Sverige, jessica.becker@trastad.se 
Telefon: 072-534 59 49 

 
Samling 20 min innan varje seminarium för genomgång 
 
 
Måndag den 2 juli 
 
8:30- 9:30  Boklok – Frukostseminarie 

 
Tema -  Planering för trästäder - Med en akut situation när det gäller såväl klimat som 
bostäder talar politiken sitt tydliga språk ”vi ska bygga mycket, snabbt och vi ska bygga med 
mer trä”. På kommunal nivå har fler och fler sk. Träbyggnadsstrategier implementeras för att 
accelerera arbetet och driva den politiska ambitionen framåt. Men vad är en 
träbyggnadsstrategi, behövs den och vem ska leverera till den? Hur kan leverantörer, 
planerare och politiken gå hand i hand för att bygga rätt och i tiden? Hur får vi ihop stad, 
människa och exploatör kring skalan och stadens gestaltning? 
 

Ett samtal på scen: 
 
Moderator: Carl Wangel, Ansvarig Public Affairs, Sveriges Träbyggnadskansli 
 
Deltagare i dialogen på scen: 
Jerker Lessing, Forsknings- och utvecklingschef, Boklok  
Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl arkitekter 
Victoria Kalén, Konsult Analys och Strategi, WSP 
Gert Wingårdh Arkitekt SAR/MSA, Managing Director, Wingårdh Arkitekter 
Jessica Becker, Projektkoordinator, Arkitekt SAR/MSA, Föreningen Trästad 
Leif Walterum, politiker, centerpartiet, Skövde Kommun 
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12:00- 13:00 TränätverkA och Trästad – arkitekturträdgården- Lunchsamtal och trämingel i 

arkitekturträdgården 

 
Tema-  Att verka i mellanrummen - Trästad och TränätverkA inbjuder till gemensamt 
lunchsamtal. Ett väletablerat nätverk och ett alldeles nybildat inleder med kort reflexion över 
hur kreativitet i nätverksform kan lyfta viktiga frågor. 
Jessica Becker Trästad, Karin Löfgren, AIX 
 
Sedan samtal under lunchen mellan deltagarna: Hur skapar vi den vackra och mänskliga 
staden och hur har trä en viktig roll i det? Hur kan träarkitekturen vara med och utveckla 
gestaltningen av våra städer? Vilka roller är viktiga för utvecklingen? 
 
Moderator: Jessica Becker Trästad Sverige 
 
David Sim Gehl arkitekter 
Linda Camara Tengbom 
Gert Wingård, Arkitekt, Wingårdhs 
Karin Löfgren, Arkitekt AIX 
Therese Kreisel – Skellefteå Kommun 
Emma Jonsteg- Sveriges Arkitekter 
Lars Åstrand- White Arkitekter 
 
 

Torsdag den 5 juli 
 
15- 16:00 Sveriges arkitekter, Arkitekturträdgården  

 
Tema - Från kantigt till något annat- att ta ut svängarna i det industriella träbyggandet – 
Arkitekter diskuterar träets möjligheter i gestaltningen inom det industriella träbyggandet 
och hur arkitekter kan vara med att driva utvecklingen framåt tillsammans med 
leverantörerna. Hur kan vi komma vidare och våga utnyttja träets formbarhet och möjlighet 
till mer komplexa former och uttryck? 
 
Moderator: Carl Wangel, PR Ansvarig Träbyggnadskansliet 
 
Ett samtal/ dialog på scen mellan: 
 
Karin Löfgren, Arkitekt AIX 

Anton Kullh – Stora Enso 
Björk Tryggvadottir – In Praise of Shadows 
Daniela Grotenfelt – Hållbarhetsansvarig Arkitema 


