
 

 

Tekniska Kommittén  
Möte nr9 – 22 maj 2012 

 

Minnesanteckningar 

Närvarande: Mats Arvidsson, Hammarstedts; Mats-du-Bar, Ronnebyhus; Bengt Svensson 

IVP; Anna Elgström, LBE; Leif Gustavsson LNU; Stefan Olsson, Energikontor Sydost.   

Meddelat förhinder: Tony Timm, InPro; Ronny Gustavsson, Landstinget Kronoberg 

 

 

1. Forskningsgruppen för hållbar byggd miljö.  

Leif informerade om att Sylvia Haus är etablerad som doktorand.  

Finns ca 25 ansökningar till ny doktorandtjänst som skall jobba med Kv. Kilen i Ronneby. 

Ansökan FORMAS om hus M inskickad och svar förväntas i september. 

Ny ansökan till FORMAS om centrallasarettet i Växjö inskickad. 

 

I övrigt från LNU så kommer valbar kurs inom energieffektiva byggnader igång (7 poäng) i 

höst som planerat och till hösten 2013 planeras denna kurs ingå i ett ordinarie program 

 

Se även forskargruppens hemsida:  www.lnu.se/SBEr.  

 

2. Abstracts 

Översättning av två stycken ”extended abstracts” pågår – har blivit försenat pga av 

personliga omständigheter hos översättaren. Ny tidplan är att arbetet skall vara klart i 

augusti. 

Hur dessa och kommande översättningar skall distribueras lämnas för beslut i arbetsgruppen 

- Stefan O handlägger. 

 

3. Linnéseminarier 

Linneseminarierna kommer att fortsätta under hösten. Fördes diskussion om att ändra 

tidpunkten till 13-15 istället och att bjuda in även komponentleverantörer som (i 

kombination med forskare?) kan presentera senaste nytt och teorierna bakom detta 

itillsammans med vederhäftiga mätresultat. Leif tar fram förslag på datum och lämpliga 

medverkande (tex leverantörer av tilläggsisolering där även fuktfrågan är intressant). 

 

 



 

 

 

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 vid förra mötet 

med TK den 6 mars 2012 om lämpliga kommande arbetsuppgifter för TK. Vid dagens 

sammanträde framkom vissa kompletteringar och vi 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, kvalitetssäkra och presentera goda exempel från 

verkligheten för erfarenhetsåterföring. Tänkbara objekt kan vara: 

1. Ronnebyhus genomförda ombyggnationer 

2. Landstinget Kronobergs nya vårdcentral i Lessebo 

3. HSB Sydost – ombyggnation Kv. Norrliden, Kalmar 

4. JSB – ”SABO-huset” 

e. Att planera datum och innehåll för Linnéseminarierna. 

 

 

 

5. Övriga frågor 

• Stefan O rapporterade att man man kan få delarna  ”Projekt” och ”Aktuellt” från 

GodaHus hemsida som RSS-flöde till sin telefon och/eller dator.  

 

6. Nästa möte 

Tisdagen den 5 september kl 15.00 – ca 17.  Särskild kallelse skickas ut (notera tid o 

plats!) 

Plats: InPro Installationsconsult, Norrgatan 17, Växjö 

 

Vid tangenterna 

Stefan Olsson 


