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Trä- och möbel
industrin tar plats
Den senaste periodens opinionsbildning har gett stort
genomslag i massmedia men även konkreta politiska
resultat. TMF har blivit invalt i Boverkets byggråd och
Boverket går nu igenom sina ekonomiska analyser,
vilket har varit ett krav från TMF. EU-parlamentets
miljöutskott har ändrat sitt förslag om förordning
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Här visas hur många som kunnat ta
del av artiklarna. Måttet spridning
baseras på tidningens upplaga
multiplicerat med antalet artiklar.

men TMF arbetar långsiktigt med era frågor och
kommer att ha samma budskap, nu som

60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
0

Den 19 september är det val.
Under Almedalsveckan och
ända fram till valet kommer
TMF att driva era frågor i massmedia och gentemot politiker.
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målet för TMF:s kommunturné. Nu närmar sig valet

som TMF arbetar med i korthet.
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bedriver ett aktivt opinionsarbete. Från
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3 500 000 om TMF:s frågor publicerats i olika tidningar.

i Stockholms län, vilket har varit det övergripande

genomslaget och de politiska frågor
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förslag. Bostadsbrist har börjat debatteras mer flitigt

Opinion beskriver det massmediala
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mot illegal avverkning i samma riktning som TMF:s

tidigare, vid träffar med politiker. TMF
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Illegal avverkning
EU:s förslag om illegal avverkning är inte
färdigarbetat ännu men miljöutskottet inom
EU-parlamentet har tagit hänsyn till flera
av TMF:s synpunkter. TMF har krävt att
EU inte ska ställa omfattande krav på dokumentation av virke i hela värdekedjan och
att befintliga märkningar ska gå att använda.
Det ser nu ut som att EU:s förslag ligger i
linje med dessa krav. Importörer och de

aktörer som först placerar timmer på marknaden ser ut att få krav att dokumentera
virkets ursprung och att det avverkats legalt.
I resten av värdekedjan ser det ut att räcka
med att kunna visa upp en faktura på var
virket har inhandlats.
TMF har varit aktivt med att uppvakta
flera ledamöter i EU:s miljöutskott och har
också lyft frågan i media.

Tidningen Byggvärlden skriver om EU:s förslag
om illegal avverkning och att det kan medföra
byråkratiskt krångel för träföretagen.

TMF ifrågasätter bolånetak
Brevet som ifrågasätter bolånetaket överlämnas till
Mats Odell och Karolina Ekholm på TMF:s finansdag. TMF fick också med en artikel om frågan i
Dagens Industri.

Finansinspektionen föreslog ett bolånetak
i februari som TMF är kritiskt till. Under
TMF:s finansdag överlämnades ett brev till
bostadsminister Mats Odell. Brevet skickades också till Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson. I det reviderade
förslaget som skickades ut 5 maj hade

Finansinspektionen redan tagit intryck av
TMF:s brev. Förslaget kommer leda till att
det ställs högre krav på amortering och att
vissa bolånekunder får högre ränta. I brevet
menade TMF att amorteringskrav var bättre
än att ställa krav på kontantinsats.

Här är TMF på möte med Kristina Alvendal som är fastighets- och stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Kommunturnén fortsätter i Stockholm
Under januari månad åkte TMF på kommunturné för ökat bostadsbyggande
tillsammans med GS – facket för skogs- träoch grafisk bransch. Kommunturnén gick
igenom Solna, Sundbyberg, Sollentuna,

Salem, Södertälje och Stockholm. Resultaten från kommunturnén presenterades
för bostadsministerns kansli och kommer
även att vara underlag för den bostadskampanj som TMF och GS ska driva under

valrörelsen. Målet med kampanjen är att
bostadsfrågan ska bli en valfråga i Stockholms län, vilket vi redan börjar märka. För
närvarande pågår arbetet med att utforma
en gemensam bostadsrapport.

Janna Valik, generaldirektör för Boverket, har
fått ta emot kritik från TMF angående höjda
kostnader som orsakas av nya byggkrav.

Möte med Boverket
ger resultat
Den 11 februari höll TMF:s styrgrupp trähus
ett möte i Karlskrona med Boverket där generaldirektören Janna Valik närvarade. TMF har
sedan tidigare krävt att Boverket ska anställa
en chefsekonom för att granska de förslag som
leder till kostnadshöjningar. Mötet ledde till

att Boverket valde in TMF i deras byggråd och
att myndigheten tillsatte externa konsulter för
att utreda sina egna kostnadsanalyser. Boverkets egen personal går för närvarande också
igenom sina egna konsekvensutredningar för
att identifiera eventuella brister.

TMF släpper för första gången Trähusbarometern där mer än 50 procent av trähusindustrin bidrar till att lämna in siffror. Den
ligger sedan till grund för TMF:s prognos
för småhusbyggande. Prognosen för 2009 är
relativt låg, att 7 500 småhus påbörjas, vilket
till viss del beror på bristande engagemang
hos regering, kommuner och Boverket. Det
finns många krångliga regler inom byggområdet som ökar kostnaderna. I många kommuner är det långsamma planprocesser och
ett fåtal aktörer som får ta del av kommunens
mark. Trähusbarometern skapade rubriker i
Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och flera
andra tidningar runt om i landet.

Mediaspjuth 157-4986

Trähusbarometern
skapar rubriker

Dagens Nyheter skriver om
TMF:s Trähusbarometer.

Resultaten från TMF:s undersökning om vedråvaran
syntes i Dagens Industri.

Konkurrensen om
vedråvaran ökar
För tredje året i rad genomför TMF en undersökning om konkurrensen om träråvaran
mellan bioenergisektorn och träindustrin.
Dessvärre visar undersökningen att konkurrensen blir allt tuffare och att energisektorn
tar allt större del av träråvaran till stor del
beroende på ekonomiskt stöd från regeringen. TMF kräver nu att tredje part ska få tillträ-

de till de kommunala fjärrvärmenäten, vilket
skulle ge träindustrin rättvisare spelregler.
Det pågår för närvarande en regeringsutredning som ser över den möjligheten. Företagsledare inom skivindustrin har också med
TMF:s hjälp skrivit under en debattartikel
med krav på rättvisare villkor, som till exempel har publicerats i Västerbottens-Kuriren.

Energisektorn drar nytta av subventioner som gör
det mer gynnsamt att köpa vedråvara om det
ska användas till värmeproduktion än om det ska
användas inom andra områden.
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