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Minnesanteckningar
Närvarande: Tony Timm, InPro; Ronny Gustavsson, Landstinget Kronoberg; Mats-du-Bar,
Ronnebyhus; Anna Harju, LBE; Leif Gustavsson LNU; Stefan Olsson, Energikontor Sydost.
Meddelat förhinder: Mats Arvidsson, Hammarstedts; Bengt Svensson IVP

1. Forskningsgruppen för hållbar byggd miljö.
LG informerade om att man nu är tre seniora forskare och fyra doktorander i
forskargruppen. Ytterligare en doktorand på väg in (samhällsperspektivet).
Ansökan tillsammans med Landstinget Kronoberg till FORMAS är fortfarande under
behandling.
Se även forskargruppens hemsida: www.lnu.se/SBEr.
2. Abstracts
LG informerade om att översättning av ett ”extended abstract” snart är klart. Kommer att
finnas på både forskargruppens och Godahus hemsidor. Vi i tekniska kommitten läser
igenom detta dokument så tar vi en diskussion om det vid nästa möte.
3. Linnéseminarier
Nästa Linnéseminarium är den 31 oktober, kl 13.15 i sal M1049. Rubriken är
”Energihushållning med hjälp av polyuretan som tätning och isolering i byggnader”. Inbjuden
föredragshållare är Polyterm AB, BASF Nordic, Aigis.
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 gick igenom frågelistorna som Ronny och Mats på ett förtjänstfyllt sätt hade
fyllt i. Allmänt var vi överrens om att detta var bra och att vi har hittat en nivå
som vi jobbar vidare med. Några små justeringar i mallarna för frågelistorna
kommer jag att rätta till.
Vi bestämde att i nästa omgång kommer vi att fråga två medlemmar som inte är
med i Tekniska kommittén för att ytterligare provköra listorna (en nybyggnad+en
ombyggnad). Följande tänkbara objekt/medlemmar nämndes:
Norregårdsskolan, Växjö (ej färdigt ännu)
Kv.Alabastern, (Växjö)
Verkö, Karlskronahem(pågår)
HSB, Norrelid (Kalmar)- oklart vilket skede
Nya parhus i Kalmar, Solenergihus (klart)
Portvakten, Växjö (klart)
Beslutades att undertecknad i första hand tar kontakt med HSB, Kalmar och
Solenergihus och ber dem fylla i frågelistorna så att vi kan ha dem till nästa möte.
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
Torsdag den 6 november kl 10.00 – 12.
Plats: Hos Leif på LNU. Leif återkommer med lämplig lokal
Vid tangenterna
Stefan Olsson
Bilaga:

Frågelista Nybyggnad (1210130)
Frågelista Ombyggnad (121030)

