Samhällsbyggarna Syd
Mötesprotokoll från styrelsemöte
Tid:

2014-10-08 kl 11:30

Plats:

Structor, Södra Promenaden 69, Malmö

Närvarande:

Ewa Swensson
Erik Sjöberg
Erik Rånlund
Louise Palm
Marcus Wiedeheim
Karin Ljung

Ej närvarande:

Anna Åkesson
Christer Hansson

1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokoll läggs framöver ut på
samhällsbyggarnas hemsida med hjälp av Dorothea.

2. Samhällsbyggarna Syd
Viktigt för tillväxten i vår verksamhet är att attrahera yngre och nya medlemmar.
Vilhelm Nord och Maria Lindqvist har anmält sitt engagemang att knyta samman
samhällsbyggarna med LTH. Marcus tar kontakt och bjuder in dessa till nästa styrelsemöte.

3. Samhällsbyggarna centralt
Ewa och Louise gav en kort info från centrala styrelsemötet den 2/10. De stora punkterna rör
ekonomi och medlemsantalet.
15-16 Oktober är det Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm på Stockholm Waterfront
Congress Center. Centralt är det mycket arbete med dessa frågor just nu.
Position 2015 som fokuserar på byggandet och var branschen står idag. Ewa är engagerad och
redogjorde. Sammankomsten är i mars 2015.
Centralt finns det en framtidsgrupp som har för avsikt se vart föreningen är på väg samt
vilken plan föreningen ska ha. De behöver ytterligare någon medlem. Om intresse finns hör
av er till Ewa.
Eventuellt ska nya riktlinjer tas fram hur fastighetsvärderare ska förhålla sig.
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4. Genomförda aktiviteter i syd


”Hur får man igång bostadsproduktionen” med Hans Lind, professor från KTH, 16/5
kl. 7.30 - 9.15 i Pelarsalen i Stadshuset, Malmö. Ca 53 deltagare



Årsmöte i samband med frukostmöte den 16/5. Kl. 9.15 – 10.00, separat anmälan. Ca
15 deltagare



”Ägarlägenheter i befintligt bestånd” frukostmöte i Lund den 5/6. Ca 30 deltagare

5. Planering av aktiviteter under vintern/våren


Adventsfika med någon inspirerande talare. Tid: ca 17:00 den 1/12 på Lunds kommun,
Kristallen. Erik Rånlund anordnar ett program.



NCC, förtätning av 70-talsbyggnationen. Diskussioner pågår vid möte 24/10 kl 11:30



Studiebesök Hallandsås, Marcus undersöker möjligheten.



”Ta tempen på fastighetsmarknaden”, Malmö, ca april



Frukostseminarie om Brunnshög, ca mars-april.

Vi ber Dorothea skicka ut ett riktat mailutskick till alla i Syd med inbjudan till aktiviteter
ovan.

6. Förslag på aktiviteter för framtiden


Studiebesök på Malmö Live – Skanska?



Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, Stefan Engdal
Christer tittar på det.



Presentation om arbetet med Malmömetro – Malmö Stad?



Hallandsåsen – Historien kring den försenade tunneln, skandalerna och kostnaderna ?



Trelleborg flera intressen för stadens utveckling, logistikhub, vad säger ÖP,
bostadsutveckling, naturskyddsföreningen.
Christer spånar vidare.



Ny ÖP Malmö stad –
Louise håller denna aktuell



Kusterosion och översvämningsrisker med fokus på Kristianstad, Naturum
(Stomme/arkitektur Structor/white) och vattenriket? Planfrågor som förs i skuggan av
dessa risker? Paneldebatt?



PBL – seminarium om spårbunden trafik Lund, Malmö, Helsingborg



Rivning av Barsebäck kärnkraftverk, omdaning av markområden, nya byggrätter,
Kävlinge kommun



Svårigheter/problem att bygga i den täta staden? Krav gentemot utseende och
funktion?



Stadskärnorna i Malmö och Lund – hur får vi dem att må bättre?
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Inspirationsföreläsning av Ricardo Viana Vargas som föreläser om FN uppbyggnad av
projekt i konfliktdrabbade landsdelar.

7. Övrigt


Inga övriga frågor.

8. Kommande möten
Fredag 13 november kl. 11.30 – 13.00, Faveo Projektledning, Hjulhamnsgatan 3, Malmö

Vid protokollet
Marcus Wiedeheim

