LEKSAND ● MORA
Torsdag 2 maj kl. 14.30
Kommunhuset, Leksand

14.30 Kaffe
15.00 Välkommen!
Ann-Lie Stenberg, ordförande
samhällsbyggnad, Leksand kommun

15.05 Blir vi bättre med samverkan?
Åke Persson, ByggDialog Dalarna

15.15 Tre förskolor - Tre erfarenheter
Förskolan Sollerön
Mats Jansson, Mora kommun
Peter Ollén, Skoglunds

Förskolan Canada i Mora, Foto: Kola Productions AB

Förskolan Canada, Mora
Mats Jansson, Mora kommun
Tomas Rosenquist, PEAB

Förskolan Källan, Leksand
Lars Nilsson, Leksand kommun
Peter Ollén, Skoglunds

16.15 Gruppdiskussion
Likheter - Skillnader mellan skolorna, vad blev bra/mindre bra,
vad borde gå att utveckla enskilt
eller i samverkan

17.00 Gemensam diskussion
Hur kan kommunerna i länet samarbete? Byta information? Upphandlingar? Projekteringar?

17.45 Besök på Leksands förskola
Rundvandring på förskolan med
enklare förtäring

Ca
19.15 Avslut

Välkommen till en erfarenhets workshop som vi fyllt med önskningar, blod, svett, tårar, glädje och erfarenheter
Dalarnas kommuner har ett stort behov av att bygga nya förskolor. En del kommuner
har nyligen genomfört sina projekt och andra planerar att starta inom en snar framtid.
Den gemensamma ambitionen är att bygga kostnadseffektivt med hög kvalitet.
Allt fler kommuner visar också intresse för att bygga klimatsmart, dvs energieffektivt
och i trä. Mora och Leksand är två kommuner som prövat olika koncept i sina nybyggda förskolor. Man har skaffat sig många erfarenheter som är väl värda att föra
fram och diskutera.
Vi bjuder in till en workshop där vi lyssnar till inblandade parters erfarenheter, diskuterar och anpassar dessa till ditt projekt. Vi vill också inleda en dialog om hur länets
kommuner kan samarbeta i konkreta projekt.
Anmälan: Senast torsdag 18 april till ake.persson@lansstyrelsen.se
Meddela även om du önskar besöka förskolan eller önskar särskild kost
Kostnad: medverkan är kostnadsfritt, men utebliven medverkan faktureras 500 kr.
Hjärtligt välkomna!
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LEKSAND ● MORA
En tanke med på den fortsatta vägen - erfarenheter från studieresa
till Österrike/Schweiz 2011 med Trästad 2012

”Barnen är vår framtid och vi vill inte utsätta
dem för något som påverkar dem negativt”
(Borgmästaren i St.Gerold)

Bilder från Kindergarten i St.Gerold, Österrike (Foto:
Tomas Johnsson, Älvdalens kommun)

Byggnaden är ett Gemeindecenter, gemensamhetscenter för byn St.Gerold, cirka 380 innevånare.
Där finns en administrationsdel för borgmästaren och sekreterare, mötesrum, livsmedelsbutik, ett
rum för yoga och en kindergarten. Det är Österrikes första passivhus i fyra våningar. Allting tillverkat i lokalt trä och tillsågat bara några kilometer bort. Byggt med lokal arbetskraft. Sträng
kontroll och stora krav på förnyelsebara material. I stor utsträckning är dessutom trämaterialet
helt obehandlat. Fritt från tillförsel av kemiska ämnen. Barnen utsätts inte för osunda material
när det finns möjlighet till förnyelsebara material.

Slutsats:
Alla politiska beslut ska tas med tanke på kommande generationers möjligheter.
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