
Goda hus - Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 
Adress Besöksadress Telefon Org. nr 
c/o Energikontor Sydost AB  Linnéuniversitetet, Hus M 0709-890181 802448-0876 
Smedjegatan 37 352 52 Växjö 
352 46 VÄXJÖ 

GodaHus-dagen 2018 – endast för medlemmar 
30 november, Linnéuniversitetet, hus M, lokal: M1050 

I GodaHus verksamhetsplan 2018-2020 kan man läsa: 
 Med MEDLEMSNYTTA som ledord skall vi i föreningen GodaHus: 

 bedriva regelbundna nätverksträffar för medlemmar med tyngdpunkt på interna
föredragshållare och studiebesök
 vidareutveckla vår fortbildningsverksamhet i samklang med nationella satsningar
och i samverkan med olika lärosäten, institut och andra initierade aktörer
 vidareutveckla vår roll som handledare av examensarbeten med ökad kvantitet och
kvalitet som målsättning
 aktivt bevaka trender och delta i samverkansinitiativ inom vårt fokusområde
 ta fram en kommunikationsplan för att förbättra vårt kommunikationsarbete, såväl
internt som externt

Med anledning av detta bjuder vi in till denna medlemsdag med följande program: 

08.30 Registrering, fika 

09.00 Välkommen-inledning, CC 

09.10 Presentation av vårens 6 exjobb, PW 

10.00 Bensträckare, fika 

10.10 Presentation av:  
• LÅGAN och projektet ”dialog om bygglov”
• BeBo/Belok resultatkonferens (inspelade föredrag)
• Fastighetsnätverket i Örebro-arbetssätt och resultat
• Ny lektor (ventilationsteknik) på LNU: Ambrose Dodoo
• Energisamordnare – kurs på LNU

11.00 Presentation av medlemsenkäten, MF 

11.20 Avslutande diskussion – synpunkter från medlemmarna 
• Medlemsenkät
• 10-årsjubileum 2019
• mm

12.00 Gemensam lunch på IDA (betalas av GodaHus) 

VÄLKOMMEN! 

Anmäl dig på den här länken senast 28 november

https://www.simplesignup.se/event/142276-godahus-dagen-2018
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