
 

Samhällsbyggarna Syd 
Mötesprotokoll från styrelsemöte 
 
Tid: 2016-09-21  kl. 12:00 
 
Plats: Kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund 
 
Närvarande: Niklas Uhlin (Student LTH) (NU) 

Erik Rånlund   (ER) 
 Maja Modigh   (MM) 
 Åsa Lindblad   (ÅL) 

 
 
  
Ej närvarande:  Marcus Wiedeheim  (MW)  

Karin Ljung   (KL) 
Alexander Olofsson (Student MaH) (AO) 

 Louise Palm   (LP) 
Marielle Blixt   (MB) 
Erik Sjöberg   (ES) 
Frida Olofsson (Student LTH) (FO) 
 

  
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Mötesprotokollet från årsmötet är fortfarande på villovägar. Sekreteraren för årsmötet ska leta 
reda på det. 
 
2. Samhällsbyggarna Syd  
 
Svag närvaro på styrelsemötena. Kan alternativa tider, tillexempel frukostmöten eller 
fredagsmöten vara bättre än lunchmöten? 
 
Ska vi ta in en ny medlem i styrelsen? Eventuellt ska det annonseras ut i medlemsbladet. Helst 
en med väg och vatten-bakgrund. 
 
Utbyggnad av fyra spår mellan Malmö och Lund – Trafikverket. Kolla upp vilken dag eventet 
ska vara på och börja marknadsföra det – MB och ÅL. 
 
Studenterna tillsammans med ER ska komma på tema till adventsfikat. Datum bestäms 
senare. 
 
3. Samhällsbyggarna centralt 
 
Samhällsbyggarna centralt har gått ut med att organisationen inte står för lunch under 
regionmöten. De vill också få in fler anmälningar till samhällsbyggnadsdagarna. 
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4. Genomförda aktiviteter i syd 
 
Inga 

5. Planering av aktiviteter under året 
•   Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, - MB och ÅL. 

•   Adventsfika i december, ER och studenterna ansvarar. 

•   Eventuell studentaktivitet, studenterna 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? 

•   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? 

•   Seminarium - årets doktorander 
 

7. Övrigt 
 

•   Inga övriga frågor. 

8. Kommande möten 
 
9/11 Lantmäteriet, Hyllie 

 

Vid protokollet  

 

Niklas Uhlin 


