Hållbara Hus i Västra Götaland – företagsföreningen för
byggnadsvård och ekologiskt byggande.

Ansökan om
medlemsskap

I FÖRETAGSFÖRENINGEN HÅLLBARA HUS I VÄSTRA GÖTALAND

Hållbara Hus i Västra Götaland är en företagsförening för hantverkare,materialleverantörer och konsulter inom byggnadsvård och ekologiskt byggande.
Medlemmarna arbetar med både gamla och nya hus.

Medlemsföretagen skall inom sin verksamhet sträva efter:
•A
 tt använda traditionella beprövade tekniker och hög hantverksskicklighet
•A
 tt använda kvalitetsmaterial med låg miljö- och hälsopåverkan

För årsavgiften på 600:-*/år erbjuds medlemmarna:
•E
 n plattform för utbyte av kunskap och kontakter mellan företagen
•F
 ortbildnings- och certifieringskurser inom våra specialområden
• I ntressanta studiebesök och medlemsträffar
•E
 n möjlighet att delta i och påverka politiska diskussioner och beslut i samhället
• En möjlighet att tillsammans påverka byggsektorn
•E
 n plattform för utbyte av kunskap och kontakter mellan företagen
•K
 ontakter med övriga nätverk i Sverige
• Marknadsföring
* 600:- = 100:- i medlemsavgift och 500:- i serviceavgift

Läs mer hur man ansöker om medlemsskap på följande sida.

Hållbara Hus vill stärka företagande inom branscherna
byggnadsvård och ekologiskt byggande

Så här ansöker man om medlemskap

1 Fyll i formuläret ”Ansökan om medlemskap” Maila eller skicka med post till
medlemsansvarig för Hållbara Hus. Se kontaktuppgifer nedan.

2 Invänta godkännande* av styrelsen. Beslut tas senast vid nästa styrelsemöte som
hålls var tredje månad

3 Efter godkännande skickar styrelsen ut en faktura till det ansökande företaget.
* Innan inträdet godkänns gör styrelsen en bedömning av det ansökande företaget.
Vid behov kommer referenser att begäras in.

Hållbara Hus samarbetar med följande organisationer
Business region Göteborg, Göteborgs kommun, Hantverkslaboratoriet/GU,
Slöjd & Byggnadsvård, Slöjd i Väst, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Västarvet,
Byggnadsvårdsföretagen och andra nätverk inom byggnadsvård
Samarbeten med ytterligare organisationer är under arbete.

Kontaktuppgifter till styrelsen i Hållbara Hus
Maria Palm (ordförande) mijamariamalare@hotmail.se Tel: 0739-931703
Mats Lindström (medlemsansvarig) mats@husogat.se Tel: 0706-804656

Välkommen med din ansökan!

