
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Goda Hus – Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost 
 

Verksamhetsberättelse 2010 
Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost med org nummer 802448-0876 bildades vid 

konstituerande stämma den 8 juni 2009 på Linneuniversitetet. 

Föreningen är en näringsdrivande ideell förening. 

 

Medlemsutveckling 

Föreningen bildades av 15 medlemmar och vid ingången av 2010 var medlemsantalet 18 st. 

Under året har 8 nya medlemmar anslutits och föreningen har således 26 medlemmar . Dessa 

är : 

AB Ronnebyhus; Allbohus Fastighet AB; Bengt Dahlgren AB; BSV; Energirevisor ERW AB; 

FLK ; Glafo; HaVVS Förvaltnings AB; HSB Sydost; Hyresbostäder i Växjö AB, INPro 

Installationskonsult; IVProdukt; INUMATIC ; Landstinget Kronoberg; LBE; NCC; PEAB; 

Perfecta Pump AB; Solenergihus i Sverige AB; SP; Videum AB; Vidingehem; Växjöhem ; 

AF; Åseda Värme och Sanitet. 

 

Samverkan Linneuniversitetet 

Ett av föreningens syfte är att medverka till finansiering av en professur inom Energieffektivt 

byggande. Den 1 maj tillträdde professor Leif Gustavsson denna tjänst. 

Linneuniversitet deltager i såväl föreningens styrelsearbete som arbetet med den Tekniska 

kommitten. 

 

Styrelsen 

Styrelsen har sammanträtt vid 7 tillfällen under 2010. Styrelsen består av  

Erik Hallonsten , VKAB , ordf; Per Wickman , Energirevior ERW AB, vice ordförande 

Boel Holmstedt, Bengt Dahlgren AB; Håkan Stjernqvist NCC tom februari därefter Roland 

Hagberg NCC tom juli och sedan Stefan Blomqvist NCC ; Per-Erik Magnusson ,IV-Produkt; 

Magnus Hammarstedt, Hammarstedts; Staffan Ekdahl PEAB tom juni därefter vakant; Carina 

Herbertsson , Växjöhem; Sven-Olof Klasson , Ronnebyhus. 

 

Leif Gustavsson, LNU och Stefan Olsson, Energikontor Sydost är adjungerade till styrelsen 

 

Föreningsstämma 

Ordinarie Föreningsstämma hölls 9 mars hos Hammarstedts i Kalmar 

 

Verksamhetsmål 

Styrelsen har under året arbetat fram verksamhetsmål på kort och lång sikt 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Medlemsvärvning 

Styrelsens medlemmar har vid olika tillfällen medverkat i aktiviteter för att rekrytera fler 

medlemmar 

 

Medlemsaktiviteter 

I samband med föreningsstämman den 9 mars hölls en workshop kring ekonomi , kalkylering 

och beslutsunderlag. 

Vid medlemsaktivitet i Växjö den 30 augusti behandlades bla miljöklassning av byggnader. 

Den 24 november arrangerades en studieresa till Halmstad och Falkenberg på temat 

energieffektivisering i befintliga byggnader. 

 

Medlemsbrev har sänts ut i april, juni och december. 

 

Projekt 

En inventering hos medlemsföretagen har lett till att x   projekt identifierats. Några av dessa är 

av forskningskarraktär och har överlämnats till tekniska kommitten för bearbetning. 

Övriga projekt är mer av utvecklingskarraktär mellan företagen och styrelsen har beslutat att 

försöka genomföra dessa tillsammans med tredjeårsstudenter under våren 2011. 

 

Teknisk kommitté 

En teknisk kommitte har bildats under året och den består av Mats-du-Bar , Ronnebyhus; 

Mats Arvidsson , Hammarstedts; Anna Elgström,LBE; Ronny Gustavsson, Landstinget 

Kronoberg ; Bengt Svensson ,IV produkt; Stefan Olsson Energikontoret och Leif Gustavsson , 

LNU. 

Tekniska kommittén har sammanträtt vid två tillfällen under hösten. 

 

Utbildning 

I samverkan med bla LNU och SP har föreningen tagit fram en utbildning om 10 tillfällen 

kring energi och miljö . Denna utbildning kommer att erbjudas medlemsföretagen under 2011. 

 

Bidrag och forskningsmedel 

Föreningen har sökt och beviljats medel av Energimyndigheten inom programmet LÅGAN 

för år 2011 och 2012 för aktiviteter som skall stimulera en marknadsutveckling av 

lågenergihus. Föreningen har vidare sökt och beviljats medel inom EU´s miniramprogram 

EnercitEE under 2011-12  i projektet RIEEB  - Regional Impact with Energy Efficient 

Buildings – tillsammans partners i Tyskland, Polen och Frankrike. Aktiviteterna består av att 

dra erfarenheter av genomförda projekt, att sprida dessa, medverkan med lokala myndigheter 

och partners i Europa. 

Föreningen har ställt sig bakom LNU:s ansökan om forskningsområde hos KK-stiftelsen  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Övrigt 

Samverkat med IMC –Innemiljöcentrum – om en utbildning i Växjö den 26 oktober 

Deltagit i Energiting Sydost i Ronneby den 3 november. 

Presenterat föreningen för Miljöministern vid en sammankomst på residenset den 27 maj 

 


