
 
 

Sommarhälsning 

GODA HUS  -  Föreningen Energieffektiva byggnader i sydost 

Föreningen fortsätter att utvecklas tre nya medlemmar har hittills tillkommit under 

året. SWECO systems i Kalmar, Ljungby Kommun och Ljungbybostäder samt Atrio i 

Kalmar. I dag är vi 30 medlemmar. 

Flera kontakter har tagits med ytterligare tilltänkta nya medlemmar. Målet är att under 

2013 närma oss 35 medlemmar. 

I maj avslutades vår fortsättningsutbildning med 25 personer som gått igenom 

utbildningen. Vid vissa tillfällen har vi varit ännu flera. Intresset har varit stort därför 

arbetar vi i skrivande stund med att ta fram ytterligare en utbildning. Målet är att 

komma igång i oktober med avslutning i maj 2014. 

Nästa medlemsträff är planerad till uppvidinge kommun. Program presenteras inom 

det närmaste. Kan garantera att det blir en spännande och lärorik dag. Vår medlem 

Åseda Värme o Sanitet står för värdskapet. 

Skruvarna hade sitt senaste möte i Karlshamn och planen är att nästa träff blir i 

Ljungby. Dessa träffar har fortsatt med alltid mycket stort deltagande och 

engagemang. 

Linnéseminarierna kommer under hösten genomföra tre träffar med start 4 

september. Mer information kommer. 

Vi har under våren utvecklat vår hemsida ytterligare och tycker att den börjar bli bra. 

Så ta en stund och gå in och titta. www.godahus.se  

Sammarbetet med LNU fortsätter och forskargruppen under Leif:s ledning börjar ta 

form. Vår medverkan i utbildningen Expertkompetens Klimat- och Energieffektivt 

byggande går vidare och ansökningarna är nu inne hos LNU. Arbetet med validering 

av ansökningarna pågår. Denna utbildning fick LNU genom en ansökan hos KK-

stiftelsen med stort stöd av föreningen. 

Även samarbetet kring examensarbeten har ökat i omfattning och är en spännande 

del i våra projekt. Vi arbetar med att försöka få till ytterligare ett presentationstillfälle 

för de fem projekt som var aktuella under våren. 

Utvecklingsprojekten som genomförs redovisas kontinuerligt på hemsidan. Vi 

uppmanar er alla att komma in med förslag på nya projekt! Mall för detta är 

utskickad.  

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er en skön sommar! 

Christer Carlsson Per Wickman Stefan Olsson 

http://www.godahus.se/

