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Minnesanteckningar 

Närvarande: Tony Timm, InPro; Ronny Gustavsson, Landstinget Kronoberg; Bengt Svensson 

IVP; Anna Harju, LBE; Leif Gustavsson LNU (p1-3); Stefan Olsson, Energikontor Sydost.   

Meddelat förhinder: Mats Arvidsson, Hammarstedts; Mats-du-Bar, Ronnebyhus 

 

 

1. Forskningsgruppen för hållbar byggd miljö.  

LG informerade om att två nya lektorstjänster är utlysta (en för energieffektiva byggnader 
och en för innovation). Vidare söker man ytterligare en doktorand som i första hand skall 
jobba med Kv. Kilen i Ronneby (energieffektivt byggande).LG hoppas på att kunna få till en 
adj. professor (Sartre?) på 20%. Man är nu totalt 8 personer i forskargruppen.  

 
Ansökan om hus M (Winnova) blev inte godkänd. Ansökan tillsammans med Landstinget 
Kronoberg till FORMAS är fortfarande under behandling. Energimyndigheten avser lansera 
ett nytt sammanhållande forskningsprogram inom energieffektiv bebyggelse runt årsskiftet. 

 
LNU fick tyvärr avslag på sin ansökan om civilingenjörsutbildning från Högskoleverket. Den 
valbara kursen inom energieffektiva byggnader inom pågående program startar som 
planerat nu höstterminen 2012. 

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

2. Abstracts 

Översättning av två stycken ”extended abstracts” har blivit försenad. Det ligger högt på 

prioriteringslistan. 

Beslutades att abstracts på engelska redan nu kan läggas ut på hemsidan. LG väljer ut några 

stycken.  

 

3. Linnéseminarier 

Linneseminarierna kommer att fortsätta under hösten med ny tidpunkt 13-15. Första 

tillfället blir med tema tilläggsisolering. LG återkommer med lämplig datum.  

 

 

 



4. Tekniska kommitténs arbetsuppgifter 

Enligt beslut på styrelsemötet den 24 maj 2012: 

a. Att vara forum för feedback mellan forskare och medlemmar 

Inget nytt-inväntar tankar från LG 

b. Att vara (adj.) ledamot i forskningsprojekts referensgrupper 

Inget nytt – inväntar tankar från LG 

c. Identifiera och prioritera bland forskningsartiklar  

Se punkt 2 ovan 

d. Identifiera, sammanställa, kvalitetssäkra och presentera goda exempel  

Vi började spåna om vilken information som vi skulle vilja ha från verkligheten för 

att få en bra erfarenhetsåterföring. Resultatet av denna diskussion blev bilagda 

frågelistor dels för nybyggnation och dels ombyggnad. 

Beslutades att vi börjar med Landstingets nya vårdcentral i Lessebo och de 

genomförda ombyggnationerna av lägenheter i Ronneby. På detta vis blir både 

Ronny och Mats i Ronneby involverade som beställare och medlemmar i tekniska 

kommitten. De får i hemuppgift till nästa möte i tekniska kommitten att påbörja 

arbetet med att fylla i dessa frågelistor. 

e. Att planera datum och innehåll för Linnéseminarierna. 

Vi inväntar datum för höstens första tillfälle enl. punkt 3 ovan 

 

 

 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

6. Nästa möte 

Tisdagen den 30 oktober kl 15.00 – ca 17.  Särskild kallelse skickas ut  

Plats: Landstingsfastigheter i Växjös lokaler på plan 5 i hus K, Centrallasarettet i Växjö 

(hissen går till plan 4, vänster i korridor ca 50 m, trappa till plan 5 – ”samma som förra 

gången”) 

 

Vid tangenterna 

Stefan Olsson 

Bilaga:  Frågelista Nybyggnad 

 Frågelista Ombyggnad 


