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1. Forskningsgruppen för hållbar byggd miljö.
Leif Gustavsson informerade om två nya doktorande:
•

Sylvia Haus, skall jobba med bioenergi inom ett nordiskt
projekt.

•

Troung, skall jobba med ”biobaserat lågenergisamhälle”.

Ytterligare en doktorand skall anställas för att jobba med Kv. Kilen, Ronneby där
Ronneby Kommun satsar 1 Mkr/år (Cefur).
Ansökan har skickats in till FORMAS för att studera hus M på LNU med målsättningen att
minska energiförbrukningen 50%.
Se även forskargruppens hemsida: www.lnu.se/SBEr.

2. Abstracts
Översättning av två stycken ”extended abstracts” pågår – kommer vara klart senast den 11
april för att kunna presenteras i samband med föreningsstämman. Hur dessa och kommande
översättningar skall distribueras lämnas för beslut i arbetsgruppen - Stefan O handlägger.
3. Linnéseminarier
Linneseminarierna (kl 15-17) kommer att fortsätta under våren vid följande datum:
•

22 mars (LNU,Växjö)

•

8 maj ( Ronneby Kommun)
Se hemsidan för program (www.godahus.se)

4. Tekniska kommitténs arbetsuppgifter
Godahus fyller snart 3 år. Verksamheten har kommit igång på ett bra sätt och
forskargruppen är också uppstartad. Vi hade en förutsättningslös diskussion om lämpliga
kommande arbetsuppgifter för TK. Diskussionen landade i följande tankar:
a. Att vara forum för feedback mellan forskare och medlemmar
b. Att vara (adj.) ledamot i forskningsprojekts referensgrupper
c. Identifiera och prioritera bland forskningsartiklar som kan bli föremål för
sammanfattning och översättning till svenska och sen spridning bland
medlemmar
d. Identifiera, sammanställa och kvalitetssäkra goda exempel från verkligheten för
erfarenhetsåterföring.
5. Övriga frågor
•

Stefan O kollar upp hur läget är med ”blänkar-funktionen” på hemsidan dvs om
medlemmarna kan få en påminnelse när något nytt dokument lagts in.

6. Nästa möte
Tisdagen den 26 april kl 15.00 – ca 17. Särskild kallelse skickas ut (notera tid o plats!)
Plats: LBE Arkitekter, Södra Järnvägsgatan 5, 1 tr, Växjö
Vid tangenterna
Stefan Olsson

