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1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokollen arkiveras på samhällsbyggarnas
hemsida, med hjälp av Dorothea, i vanlig ordning.

2. Samhällsbyggarna Syd
Viktigt för tillväxten i vår verksamhet är att attrahera yngre och nya medlemmar.
Vilhelm Nord och Maria Lindqvist deltog som adjungerade under hela mötets gång och
kommer även på nästa möte. Vilhelm hade som förslag att sektionernas industrikontaktman
alltid har som en av sina uppgifter att vara kontaktperson med Samhällsbyggarna.

3. Samhällsbyggarna centralt
Inget möte har hållits sedan föregående regionstyrelsemöte hölls.
Goda omdömen och mycket uppskattning har förts fram efter att Samhällsbyggnadsdagarna i
Stockholm genomfördes den 15-16 oktober. Eftersom det är viktigt att studenterna blir mer
bekanta med vår förening så diskuterades det att man kan försöka få högskolornas
utbildningsledare att känna till datumen för dessa träffar så att upplägget på terminerna i
möjligaste mån anpassas för att så många studenter som möjligt kan åka till detta evenemang.
Position 2015 som fokuserar på innovationer inom samhällsbyggandet och var branschen står
idag. Ewa är mycket engagerad i detta just för tillfället. Sammankomsten är 17-19 mars 2015
och kommer locka ca 1500 deltagare. Läs mer på http://position2015.se/
Eventuellt ska nya riktlinjer tas fram för hur fastighetsvärderare ska förhålla sig gentemot
etiska regler mm.
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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.

4. Genomförda aktiviteter i syd
Inga aktiviteter genomförda

5. Planering av aktiviteter under vintern/våren
•

Adventsfika den 1/12 på Lunds kommun ställs in, pga för sent påtänkt och att ingen
talare är bokad. Omtag för en liknande träff i påsk diskuteras på kommande möten.

•

NCC om socialt arbete i miljonprogramområden som stadsutvecklingsprojekt. Möte
med Lulu Gylleneiden (NCC) genomfördes med Erik och Louise den 24/10. Lulu har
därefter meddelat att dom vill vara med och ordna en träff i februari på
Malmömässan. Datum diskuteras vid nästa möte.

•

26-30 jan. Mingelkväll/PUB-kväll på LTH för att rekrytera fler till föreningen och
betona vikten av att marknadsföra sig själv inför kommande branschdag. Maria kolla
upp lämplig kväll i denna vecka och bokar V-café.

•

Verksamhetsplan 2015 måste tas fram innan årsskiftet. Spikas på nästa möte.

•

”Ta tempen på fastighetsmarknaden”, Malmö, ca april

•

Frukostseminarie om Brunnshög, ca mars-april.

6. Förslag på aktiviteter för framtiden
•

Studiebesök på Malmö Live – Skanska?

•

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

•

Fönster mot nya studenter – lite reklam för vår förening efter en föreläsning

•

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
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•

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?

•

Inspirationsföreläsning av Ricardo Viana Vargas som föreläser om FN uppbyggnad av
projekt i konfliktdrabbade landsdelar.

7. Övrigt
•

Inga övriga frågor.

8. Kommande möten
Fredag 12 december kl. 11.30 – 13.00, Faveo Projektledning, Hjulhamnsgatan 3, Malmö

Vid protokollet
Erik Sjöberg

