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1. Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokollen arkiveras på samhällsbyggarnas 
hemsida, med hjälp av Ina på kansliet, i vanlig ordning. 
 
2. Samhällsbyggarna Syd  
 
24 feb  – Lunchföreläsning på Malmö Stad. Maja och Louise ansvarar. Talare är klara, datum 
har gått ut i nyhetsbrev 2 ggr och ska ut ytterligare 2 ggr innan föreläsningen äger rum. Alla 
styrelsemedlemmar hjälps åt att marknadsföra arrangemanget. Maja har bett om en PDF från 
kansliet. 
 
Nästa styrelsemöte hos Erik på Structor 15 feb 
 
Årsmötet och dess innehåll planerar vi direkt efter nästa seminarium. Maja och Karin 
ansvarar. 
 
Ansvarsfördelning kommande seminarium under året syns nedan under aktiviteter i vår/höst, 
Maja ansvarar.  
 
Diskussion om att ta in någon mer erfaren i gruppen – Erik S har kontaktat Ingemar Norlin 
som hoppas komma att gästspela på styrelsemöte och sedan förhoppningsvis kunna förmedla 
annan kontakt. 
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Branschdagen – Gruppen önskar att Samhällsbyggarna centralt ansvarar. Maja skickar ut 
tidsschema, två under lunchen. 
 
 
Bokooridoren – Bör få in anmälan snart, januari ut. Samhällsbyggarna bör stå, Maja kollar 
med Sara 
 
Allmänt om branschdagar - Hur ser ekonomin ut? Vem betalar? Hur mkt? Deal? 
 
Maja gör en kort sammanställning av vad som diskuterades på workshopen för att inte 
glömma mål mm. 
 
Uppdatering: Samhällsbyggarna Syd kommer inte att resa ned utan gruppen måste själva 
anordna montern. Sara Haasmark kan skicka ned material dit vi önskar. Maja undersöker 
vidare om någon student kan hjälpa till. 
 
 
3. Samhällsbyggarna centralt 
 
Inget att tillföra. 

4. Genomförda aktiviteter i syd 
 

Adventsfika på Kristallen, runt 10-15 st. 
 
Julmys på NCC, ca 30 st. Lite mingel efteråt, bra mingel före.  
 
WS med styrelsen syd 

5. Planering av aktiviteter under året 
•   Årsmöte April/Maj– Förslag på teman/platser: Byggnad i Hyllie? Södra Hyllie, vad 

händer?  Nyhamnen? Barsebäck?, Maja och Karin ansvarar 

•   Seminarium efter sommaren, ´´årets doktorander´´, Erik S och Åsa ansvarar 

•   Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, - Marielle, Markus, senare i höst. 

•   Adventsfika i december, Erik R ansvarar 

•   Eventuellt studentaktivitet på Malmö Högskola i vår  – Alexander ansvarar 
 

6. Förslag på aktiviteter för framtiden 
•   Fönster mot nya studenter – lite reklam för vår förening efter en föreläsning Maja 

ansvarar mars/april 

•   Presentation om arbetet med Malmömetro – Malmö Stad? 

•   Hallandsåsen – Historien kring den försenade tunneln, skandalerna och kostnaderna ? 
Våren 2015, tidigast. 
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•   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? 

 

7. Övrigt 
•   Inga övriga frågor. 

8. Kommande möten 
 
15/2  Struktor, Rundels gatan 16 (inte 16A) 

Vid protokollet 
Maja Modigh 


