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1. Abstracts 

LG har skickat över ett första färdigt översatt och sammanfattat abstract som bifogas 

(Building standard). Likaså två påbörjade dito (Ventilation+Termisk massa). Vi i tekniska 

kommittén läser igenom dessa dokument så tar vi en diskussion om det vid nästa möte. 

 

2. Linnéseminarier 

Nästa Linnéseminarium blir den 29 januari 2013, kl 13.16 (bestämdes efter mötet och vi 

återkommer om lokal). Rubriken är "Fjärrvärmeexpansion i Europa - en nyckel för att nå 

energieffektiviseringsmålet till 2020". Inbjuden föredragshållare är Urban Persson från 

Högskolan i Halmstad. Vi skall särskilt bjuda in kommunernas energibolag. 

 

3. 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 1 ovan 

d. Identifiera, sammanställa, kvalitetssäkra och presentera goda exempel  

Vi gick igenom frågelistan för ombyggnad som Stefan Westblom, Landstinget 

Kalmar på ett förtjänstfyllt sätt hade fyllt i för Hälsocentralen i Kv. Merkurius 5 i 

Nybro och vi tog del av hans synpunkter på frågelistan. Se bilaga där justeringar 

är införda.  

 



 

 

Ifyllda frågelistor är tänkta att samlas i en databas på hemsidan, kvalitetssäkring 

av uppgifterna görs av tekniska kommittén. Huvudsakliga 

energieffektiviseringsåtgärder skall vara sökbara i dokumentet. 

 

Vi bestämde att i nästa steg kommer vi att fråga efter våra medlemmars 

synpunkter på hela upplägget (utskick sker efter jul- & nyår). 

 

e. Att planera datum och innehåll för Linnéseminarierna. 

Vi inväntar datum för höstens första tillfälle enl. punkt 2 ovan 

 

 

4. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

5. Nästa möte 

Bestämdes inget nytt möte. Undertecknad kallar till möte i feb-mars efter det att 

synpunkter på frågelistan kommit in från medlemmarna. 

 

Vid tangenterna 

Stefan Olsson 

 

Bilaga:  Frågelista Nybyggnad (121206) 

 Frågelista Ombyggnad (121206) 

 Sammanfattat och översatt abstract (Building standard) 

 Påbörjade sammanfattade och översatta abstract (Ventilation+ Termisk massa) 


