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Digitaliseringsgruppen GodaTech 
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Den 5 september, klockan 09:00 till 12:00,  

Linnéuniversitetet 

Protokoll 
1.  Dagens möte började med en gemensam fika. 

Dagens deltagare hälsades välkomna. Vi gick laget runt och fick en 
presentation av alla närvarande enligt bifogad närvarolista. Bo Hjälmefjord 
berättade kort om uppstarten av DigiWex en vision för den digitala staden. 

2. Stefan Olsson berättade om GodaHus syfte och verksamhet. Presentationen 
bifogas protokollet. 

3. Björn Lang berättade om det mycket intressanta 
fastighetsutvecklingskonceptet med WeXO samt om verksamheten i DigiTri. 
WeXO vill skapa samlingsplatsen för IT-utveckling och innovation i Växjö. 
Tillsammans med Visma planerar Castellum att skapa en samlingsplats för IT-
utveckling och innovation i Växjö. Det nya huset blir i första hand ett 
community där nätverkande och idéspridning står i centrum. Visionen är att 
skapa ett småländskt Silicon Valley. DigiTri försöker samla företag som har 
stora utmaningar och som vill utvecklas genom digitalisering. 
Upptagningsområdet är Växjö, Kalmar och Karlskrona med en radie på sex mil 
från varje stad. Detta område stämmer väl in med GodaHus 
verksamhetsområde. Det finns flera kopplingar som kan utvecklas för att hitta 
fruktbara samarbeten med DigiTri. 

4. Fastighetsautomation och tjänster som höjer värdet fastighetsägare och 
hyresgäster. Henric Fransson på FM-Technology berättade om möjligheter 
och vad som kan göras idag kopplat till styrning av fastigheter och smarta 
lägenheter. För att kunna göra riktigt smarta tjänster har FM-Technology 
skapat API:er och kopplingar som öppnar upp ett flertal olika 
fastighetssystem, sensorer och teknisk utrustning för att kunna utnyttja 
information och styra installationer. Detta är inget som branschen verkar för 
att lösa utan tvärt om försöker man på olika sätt motverka att information och 
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styrning ska kunna samordnas. FM-Technology kan vara en möjlig 
tjänsteleverantör i den öppna teknik som påbörjats inom Ready och som 
planeras få en fortsättning inom DigiWex.  
 
 

5. Diskussion 
Vi hade förberett med ett antal frågeställningar för samla information och 
intresseområden för att få input till kommande möten. 

a. Hur avgränsa arbetet i gruppen?  Fastighetsnära automation? Automation 
installationer? Annat? 

b. Innehåll på träffarna? Externa ”föreläsare”? Egna medlemmar och andra aktörer 
berättar om sina satsningar? Studiebesök? Arbete i undergrupper med olika teman? 
Samverkan med omgivande initiativ? Etc etc 

c. Hur ofta skall vi träffas och var?  4 ggr/år?, hos medlemmar/leverantörer? mmmm 

 
Den allmänna uppfattningen var att det behövs möten minst fyra gånger per 
år. Några argument för att upprätthålla frekvensen i mötena var att;  

- Utvecklingen sker fort 
- Nätverkandet och utbytet mellan gruppdeltagandet förbättras 

om vi träffas regelbundet.   
  

Vi bör till varje möte hitta ett eller ett par föredrag kopplat spetsområden 
som berör digitalisering kopplat till fastigheterna.  
  
Ett studiebesök per år utanför vår region var intressant. Möjlighet att på plats 
se intressanta lösningar, företag och projekt som kan ge värdefull input och 
nya tankar kändes lockande. Det finns flera intressanta projekt och 
utveckling i exempelvis Göteborg eller Lund. 
 
Nätverkandet kan stärkas ytterligare genom att arbeta i mindre grupper, 
både under mötena och mellan mötena. 
 
Flera av deltagarna nämner intresset av att kunna ge information till 
hyresgästerna på ett bra sätt. Det finns ett behov av att kunna påverka 
beteende hos de boende för att ytterligare kunna minska förbrukningar av 
energi och nyttigheter i fastigheterna. Möjligheten att kunna samla relevant 
information med flera olika funktioner kopplat till Mina Sidor eller en portal är 



  3(4) 

 
Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 

 Adress Besöksadress Telefon Org. Nr 
 c/o Energikontor Sydost AB Framtidsvägen 12A 0709-890181 802448-0876 
 Smedjegatan 37 351 96 Växjö 
 352 46 Växjö 

ett efterfrågat område. Funktionerna ska kunna vara dubbelriktade så att 
information från fastighetsbolaget kan mötas av beställningar, 
felanmälningar och bokningar från hyresgästerna. Genom att skapa stor 
användarnytta kan man också få ut information som kan påverka och skapa 
beteendeförändringar. Kan fastighetsägaren och hyresgästen eller 
användaren av en lokal ha samma information är det lättare hitta lösningar för 
värme, ventilation och övriga faktorer som bidrar till en bättre förståelse och 
användarupplevelse. I Ready-projektet på Alabastern med Växjöbostäder och 
Wexnet utvecklas en lösning som stödjer dessa frågor kopplat till 
fastighetsägaren och hyresgästerna.   
  
Flera röster i gruppen vill bredda diskussioner från lägenheter till att även 
innefatta lokaler. Vi bör också se fastigheter och lokaler i ett större perspektiv 
där detta kan kopplas ihop med smarta digitala lösningar i områden, 
stadsdelar och hela städer. Från energistyrning i enstaka lokaler, hela kvarter 
av fastigheter till hela energisystemet i staden och vad man kan skapa 
tillsammans för att kapa effekttoppar. 
 
Det system som omsätter mest energi i en byggnad (lokaler, bostäder) är 
värmesystemet. Detta skulle kunna förbättras och effektiviseras med digital 
teknik och vi skulle kunna ha det som ett första område där vi i gruppen 
stimulerar förbättring. 
 
Rondering och utemiljö är andra viktiga områden där digitaliseringen kan 
förändra, rationalisera och ge möjligheter till en större nytta för hyresgästerna 
och lägre kostnader för fastighetsbolagen. 
 
Vi bör beakta att flera av de nya byggnaderna är mer komplexa och 
diversifierade med flera olika verksamheter i samma byggnad eller kvarter. 
Allt från förskola till äldrevård, kommersiella lokaler, kontor, bostadsrätter 
och hyreslägenheter i samma fastighet. Det skapar både utmaningar och nya 
möjligheter för utveckling. 
 
Upphandlingsproblematiken för kommun och kommunala bolag är en punkt 
som är viktig. Vi behöver ett nytt sätt att upphandla för att kunna få in nya 
lösningar som öppnar upp istället för att stänga in.  
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6. Nästa möte onsdag 28 november 09:00 till 13:00. Vi återkommer om plats. 

Är det någon som vill vara värd för mötet? 
 
 
Deltagare i GodaHus Digitaliseringsgruppen 2018-09-05 
Namn Företag Mail 
   
Per  Bengtsson Ljusare Framtid per.bengtsson@ljusareframtid.se 

Barna Benedek Ljungbybostäder barna.benedek@ljungbybostäder.se 

Bruno  Birgersson Vöfab bruno.birgersson@vofab.se 

Henric Fransson FM-Technology henric.fransson@fmtechnology.se 

Håkan  Halléhn Wexnet hakan.hallehn@wexnet.se 

Torbjörn Heinmert Allbohus torbjorn.heinmert@allbohus.se 

Bo  Hjälmefjord Växjö kommun bo.hjalmefjord@vaxjo.se 

Lenny  Karlsson Nordomatic lenny.karlsson@nordomatic.se 

Camilla Krig Vidingehem AB camilla.krig@vidingehem.se 

Björn Lang Digitri bjorn.lang@langco.se 

Johan  Milton Energikontor Sydost johan.milton@energikontorsydost.se 

Stefan Olsson GodaHus stefan.olsson@godahus.se 

Kenneth  Welin Bengt Dahlgren kenneth.welin@bengtdahlgren.se 

Patrik  Eklund Växjöbostäder patrik.eklund@vaxjobostader.se 

Peter Haraldsson Växjöbostäder peter.haraldsson@vaxjobostader.se 

Alexander Pedersen Region Kronoberg alexander.p.pedersen@kronoberg.se 
Morgan Johansson Växjöbostäder morgan.johansson@vaxjobostader.se 

Viktoria  FM-Technology  
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