Anlita våra
experter i Almedalen
Behöver du en sakkunnig till ditt seminarium i Almedalen? Då har vi med stor sannolikhet ett
namn till dig. Trä- och Möbelföretagen, TMF, är en etablerad aktör i svensk industri och tar ofta
plats i debatter som rör byggande, avtal, hållbarhet, konkurrenskraft och framtidsfrågor.
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Förhandlingschef

Chef branschutveckling

Jurist med lång erfarenhet av
konkurrenskraft och företagarfrågor.
Diskuterar gärna varför det byggs för
lite och hur industriellt byggande kan
lösa byggkrisen. Även om arbets
marknadsfrågor i stort, t ex i samband
med integration av nyanlända.

Jurist med stor erfarenhet av
arbetsrätt och förhandling. Pratar
gärna om hur dagens kollektivavtal
behöver moderniseras.

Bred erfarenhet av upphovsrättsfrågor
samt offentlig upphandling. Debatterar
gärna om det offentliga rummet
samt den svenska industrins styrkor;
design, kvalitet och hållbarhet, och hur
dessa kan leda till ökad export.
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Projektledare
branschutveckling – trähus

Chef teknisk utveckling –
Professor i konstruktionsteknik

Miljö- och hållbarhetschef

Utbildningsansvarig

Expert på den industriella bostads
tillverkningens förutsättningar och
svensk bostadspolitik. Diskuterar
gärna varför vi behöver fler
moderna trädgårdsstäder i
Sverige och dess betydelse för
bostadsbyggandet.

Expert när det gäller tekniska
aspekter kring bygg-, möbeloch huskonstruktion, allt
ifrån standarder och krav till
forskningsrön. Debatterar gärna hur
vi når kostnads- och energieffektiva
lösningar när det gäller småhus.

Civilingenjör i kemi som driver
hållbarhetsarbetet framåt i
svensk trä- och möbelindustri.
Pratar gärna om cirkulära affärs
modeller som ett viktigt verktyg
både för ökad kundnytta och för
att lösa klimatutmaningen.

Expert på utbildningspolitik,
arbetslivets behov av kompetens
och samverkan mellan näringsliv
och skola. Debatterar gärna om
hur utbildningssystemet behöver
förändras så att unga kan komma
ut i arbetslivet.

För bokning och mer information:
Anne Rådestad,
Kommunikationschef TMF
Mejl: anne.radestad@tmf.se
Tel: 070-562 72 04

TMF är bransch- och arbetsgivar
organisationen för den träförädlande
industrin och möbelindustrin i Sverige.
Vi företräder cirka 700 medlemsföretag
med över 30 000 anställda.

