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Nu ska designvinnarna för Dalarnas Villa utses!
Sedan en tid tillbaka har 66 byggingenjörs–, byggarbetsledarstudenter och samhällsplanerare
på Högskolan Dalarna arbetat i 15 olika arbetsgrupper för att ta fram sina tävlingsförslag för
Dalarnas Villas utformning. Nu på onsdag den 17 maj ska den vinnande arbetsgruppen utses.
Därefter ska huset ritas klart, innan byggstarten hösten 2017.
Dalarnas Försäkringsbolag kommer tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar,
materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer bygga en villa - med projektnamnet Dalarnas Villa - som
är brand-, inbrotts- och vattenskadesäker med fokus på hållbarhet och framtida underhåll. Målet är också så lite
negativ inverkan på miljön som möjligt. Ett hållbart hus helt enkelt.
Dalarnas försäkringsbolag står för den initiala investeringen, med avsikten att bidra till ett säkrare och mer
hållbart byggande genom färre skador och lägre energiförbrukning.
- Vi har i flera år känt ett behov av att nå ut till småhusproducenter och entreprenörer på ett bättre sätt. Jag tror
att ett tätare samarbete mellan oss skadeförebyggare på Dalarnas och själva branschen kan bidra till en positiv
utveckling, säger Johan Apel.
Tomten ligger på väg ner mot Hinsnoret mellan Falun och Borlänge. Efter att den vinnande gruppen utses den
17 maj ska huset ritas klart och bygglov sökas. Byggstarten planeras till hösten 2017 och projektet kommer att
pågå under ca två års tid.
Vinnande förslag utses av juryn som består av representanter från Dalarnas Försäkringsbolag, ByggDialog
Dalarna, Fiskarhedenvillan och Borlänge kommun.
När
Onsdag den 17 maj, klockan 14.30 presenteras vinnaren på scenen.
Var
Hörsalen, Teknikdalen Borlänge.
Mer information:
Johan Apel, skadeförebyggare och projektledare för Dalarnas Villa
023-931 01 | 070-349 11 58
johan.apel@dalarnas.se

I samarbete med:

Dalarnas Försäkringsbolag är ett av de största länsförsäkringsbolagen i Sverige. Vi är 310 anställda och har kontor
i Falun, Borlänge, Avesta, Leksand, Ludvika, Mora och Malung. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. 65% av alla hushåll i Dalarna är kunder i Dalarnas Försäkringsbolag.

