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på Lindbacka bruk
med

Fredag 31 augusti 2012
Start kl 13.00. Portarna öppnas 12.30
Den gamla kvarnen på Lindbacka bruk söder om Örebro

Hej allesammans!
Nu tycker jag det är dags att skapa en inspirationsdag och mötesplats för alla mina kunder och kollegor,
där ni får möjlighet att träffas och byta erfarenheter med varandra i en häftig miljö.
På plats kommer också docent Mats Rönnelid från Högskolan Dalarna att finnas. Ni får alla lyssna till hans kunskaper under rubriken ”Miljöanpassat byggande och boende – vad innebär det?”
Entreprenörer med inriktning på hållbar byggnation kommer också att bjudas in.
Dessutom får du som deltagare möjlighet att ge en minipresentation av just ditt projekt på ca 10
minuter.
Det blir även kreativt mingel med frukt och förfriskningar i den gamla kvarnbyggnadens övervåning på
Lindbacka bruk, som ligger vid en strid fors.
Pris för denna eftermiddag blir 200:- inkl föredrag och snacks.
Senast den 20 augusti vill vi ha din bindande anmälan till:
hellosigrid@hotmail.com eller 070-950 98 35
Betalar gör du vid entrén. Portarna öppnas kl 12.30.
Obs! begränsat antal platser. Först till KVARN….
Tag gärna med en vän eller granne som vill veta mer om hållbart byggande.

Hjärtligt välkomna!
/ Ronny Östling
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PROGRAM på INSPIRATIONSDAGEN 31 augusti 2012
12.30 -13.00
13.00 – 13.05
13.05 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

16.00

Portarna öppnas på Lindbacka kvarn
Ronny Östling hälsar välkommen
”Miljöanpassat byggande och boende
– vad innbär det? Föredrag av Mats Rönnelid , lektor
och docent i energi-och miljöteknik vid Högskolan
Dalarna. Initiativtagare till och lärare i kursen ”Bärkraftigt byggande och boende”, som Högskolan Dalarna ordnar i Stjärnsund i Södra Dalarna. Bor i ett
renoverat timmerhus från början av 1800-talet.
Vedeldare och fritidsbonde med får och getter.
Bensträckare med liten tipspromenad runt Lindbacka
bruk. Mingelbuffé med frukt och förfriskningar på
plan 2 i kvarnen.
Deltagarnas timme.
På tre olika platser i byggnaden får deltagarna möjlighet att göra en minipresentation av sitt projekt på ca
10 minuter.
Dragning på tipsrundan.
Eftersnack så länge deltagarna önskar.

Läs mer om resväg på: www.lindbackabruk.se. Obs! Lindbacka bruk är mycket charmigt men mycket olämplig miljö för
barn på grund av den strida forsen som inte är inhägnad!

