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INFORMATIONSBREV 2020-06-29

Hej LFM30,
Vi är nu 123 anslutna! Nedan information om arbetet hittills och
höstens aktiviteter. Tack för vårens arbete!
Den 12 maj var det resultatkonferens för samtliga anslutna i LFM30 och vi var mer än 100 deltagare
på Teams. En klar majoritet uppger att man är i gång och har börjat förhålla sig till LFM30s
övergripande mål och börjat mäta sin verksamhets affärsförflyttning. Av de 30 anslutna byggherrarna
är det en majoritet som angivit att de på något sätt har påbörjat sitt klimatneutrala byggprojekt. Ett
par byggherrar är till och med i konstruktionsfasen.

Resultatenkät 1 år – obligatorisk att fylla i
Resultatenkäten är obligatorisk att fylla i. De allra flesta har gjort det men det är ännu några anslutna
som inte fyllt i. Gör gärna det så fort som möjligt https://sv.surveymonkey.com/r/3YYLLSF

Publicering av inspelade aktiviteter
Seminarier och konferenser filmas så att de som inte kan delta kan ta del av materialet i efterhand.
Har du invändningar mot att du blivit inspelad så hör av dig till info@lfm30.se

Remiss AG3 ”Statusbeskrivning av LFM30 klimatberäkningar”
Remissdokument kring hur LFM30 anslutna beräknar och redovisar sitt klimatlöfte på företags- och
projektnivå. Deadline för remiss är 28 augusti till AG3. Dokument finns även på teams under AG3.

Digitala Almedalen 30 juni
Imorgon, den 30/6 kl. 15-16 så deltar LFM30 i ett digitalt Almedalen.
Direktlänk: https://vimeo.com/431814261
Hela programmet sänds härifrån: https://altitudemeetings.se/istalletforalmedalen/
Efteråt mellan 16-187 finns det möjlighet till virtuellt mingel:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudOqhrj8oGNVyGheBov1_GemKflDknyGb
lösen: altitude

Seminarium – Hållbarhet i fastighetsaffären 20 augusti
Målet med seminariet är att höja kunskapsnivån kring hållbarhetsåtgärders betydelse för
värdeskapande i fastighetsaffärer, samt vilka faktorer och aktörer som påverkar detta. Dessutom
kommer seminariet belysa hur marknaden värderar fastigheter i dag och hur vi kan arbeta för att
höja hållbarhetsfrågornas betydelse.

Vänligen anmäl er snarast, senast 6/8
https://simplesignup.se/private_event/165889/dae7280383

Skånes Energiting 6 oktober
Föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte varvas när näringsliv, offentlig sektor och akademin
bjuds in för att sätta fokus på aktuella frågor inom klimat- och energiområdet. Den 6 oktober är det
återigen dags för Skånes Energiting – som i år sker digitalt! LFM30 kommer att ha ett rejält pass med
flera föreläsningar och inbjudna föreläsare. Vi återkommer med mer information.

Arbetsgrupp 5 – Bjuder in till två kunskapshöjande evenemang:
Den 27 augusti kl. 09.30-10.30 Webbinarie med Stena Fastigheter, om deras lönsamma
energieffektiviseringsresa i fastighetsbeståndet. Frågor och anmälan: jonas.larsson@stena.com
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Den 22 september kl. 09.00-12.00 Studiebesök CITyFIED på Linero i Lund inkl. lärdomar från
solcellsprojektet på Rådhusrätten. Frågor och anmälan: david.edsbacker@kraftringen.se

Hemsidan LFM30
En uppdaterad LFM30 hemsida lanseras under sommaren. Här kommer vi samla nyheter och events i
fortsättning. Det kommer finnas möjlighet att prenumerera till att få nyhetsbrev direkt till sin
mailkorg även.

Kommande arrangemang vår/höst 2020
30 juli

Digital Almedalen – Altitude Meetings Malmö

20 aug

Hållbarhet i fastighetsaffären (AG1)

27 aug

Webbinarie med Stena Fastigheter (AG5)

15 sep

Stadsbyggnadsföreningens årskongress

22 sep

Studiebesök CITyFIED på Linero i Lund (AG5)

Sep

Rundabordssamtal olika aktörstyper LFM30

Sep

Affärsmässig teknik (AG1)

17 Sep

Trädag – AG4 & Träbyggnadskansliet - fokus tekniska frågor och goda exempel

8 Okt
22 Okt
5 Nov

Lunchseminarieserie med AG3
8/10 Yttertak
22/10 Fasader
5/11 Stomkomplettering

6 okt

Energitinget

Okt

Finansiering (AG1)

Okt-nov

Cirkularitet (AG3)

Nov

LFM30 Living Labs – årligt event med SBHUB

Nov

Upphandling

Nov

Klimatberäkning delresultat publikt

8 dec

LFM30 Stormöte

Dec

Anläggning / Mark (AG3)

Trevlig sommar,
Ledningsgruppen och koordinator för LFM30
TILLSAMMANS UTVECKLAR VI EN KLIMATNEUTRAL BYGG- &
ANLÄGGNINGSSEKTOR I MALMÖ

