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Hus och Hälsa - en informations- och utbildningskampanj
På uppdrag av regeringen har Boverket och Byggforskningsrådet (BFR) dragit
igång en informations- och utbildningskampanj om sunda hus under mottot
"Hus och Hälsa".
Syftet med kampanjen är att överbrygga den kunskapsklyfta som finns mellan
forskningen och praktiken när det gäller orsakerna till s k sjuka hus.
Kampanjen har som mål att under två år nå minst 50 000 personer som arbetar
med planering, projektering, byggande, byggmaterialproduktion och
förvaltning.
Under kampanjens första etapp kommer utbildnings- och
informationsmaterial att utarbetas, handledare att utbildas och
utbildningsplaner för olika ämnesområden och branscher att upprättas. I den
andra etappen ska informationen spridas så brett som möjligt till de ovan
nämnda målgrupperna.
För att stödja informations- och utbildningskampanjen har en rikskommitté
tillsatts. Rikskommittén består av representanter från alla led av
byggproduktionen, från forskning till förvaltning. Kommunförbundet
representeras i kommittén av sektionschef Rolf A Karlson. Rikskommittén ska:
- Stödja den samlade insats som krävs för att på alla nivåer föra ut kunnande
om hälsosäkert byggande och i praktisk handling åtgärda dagens problem
- Verka för att de representerade organisationerna aktivt medverkar i denna
process
- Medverka till att framtagningen av studiematerial och genomförandet av
utbildningen blir så ändamålsenlig som möjligt
- Delta i det opinionsbildande arbetet kring hälsosäkra bostäder och
arbetsplatser.
Kommunförbundet kommer att medverka aktivt i informations- och
utbildningsarbetet, särskilt när det gäller att föra ut kunskaper till personal i
kommunerna som arbetar med planering, byggande, förvaltning och tillsyn.
Förbundet kommer också att verka för att ett tillräckligt antal handledare utses
för att genomföra kampanjen i kommunerna. Vi avser att via länsförbunden
återkomma om detta.
Ytterligare information med anledning av Hus och Hälsa-kampanjen och detta
cirkulär lämnas av Bengt Westman, tfn 08 - 772 43 76 eller av Rolf A Karlson, tfn
08 - 772 43 68.
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