
 
 

 

Styrelsemöte i Samhällsbyggarna Väst 

4 maj 2017 hos NCC, Gullbergs Strandgata 2 

Närvarande: Helena Tellberg, Kajsa Nydahl, Elinore Hallman, Patrik Höstmad, Anna-Karin 
Wärn, Klara Lindberg, Madeleine Burgren, Lennart Apleberger, Rickard 
Hellemar 

 

Delges: Närvarande samt Erik Lööv, Sara Haasmark, Lars Bowald, Björn Marklund, 
Marcus Hansson 

 

1. Inledning 

Helena hälsade alla välkomna. Presentationsrunda styrelsen.  

 

2. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

 

3. Genomförda aktiviteter i väst  

Innan aktiviteter genomförs skickas inbjudan för pressläggning den 10:e varje månad till 
Samhällsbyggarna centralt för spridning av information om aktiviteter. 

Kajsa ansvarar för vår Facebooksida, gruppen heter: Samhällsbyggarna Region Väst 
och syftar till att locka fler deltagare på våra aktiviteter. Gå in och bli medlemmar samt kom 
gärna med förslag på vilken information som ska läggas på sidan. 

Efter genomförd aktivitet ska ansvarig skicka bilder samt några rader info till 
Samhällsbyggarna centralt som sedan lägger ut materialet på hemsidan och 
Facebooksidan. 

 Spexkväll 13 maj 2016 (4 st deltagare) 

 Nolledagen 18 aug 2016, Kajsa redogjorde för enkätsvar, vilka skall gås igenom 
noggrant. inför nästa års planering. Bra med ett kontor och ett bygge. Samtliga sex 
bussar sponsrade. (150 deltagare) 

 Onsdag 5 okt kl 18.00 med Patrik Andersson VD på Business Region Göteborg 
som föredragshållare. Han kommer att tala om regionens framtida utveckling med 
betoning på behov och möjligheter inom samhällsbyggande. Arrangeras av äldre 
sektionen. 37 deltagare kom 

 Samhällsbyggardagarna i Stockholm blir 12-13 okt. Här presenterade vår finska 
syster förening Roti som vi tittar närmare på att starta upp i Sverige om satt påverka 
våra politiker. 

 Branschdagen 2016, den 9 november arrangeras av Joakim och Kajsa med stöd av 
Marcus och Martin. 

 VARM 22 november 2016, vårt deltagande arrangeras av Elinore och Kajsa med 
stöd av Marcus och Martin. Lokal bokad och Byggmästareföreningen står för 
fikakostanden. 



 
 

 Höstaktivitet 2016 planeras ”Nu bygger vi i samma takt som miljonprogrammet” på 
Forsåker i Mölndal, sista torsdagen i månaden 24 nov kl 18 Arrangeras av Björn 
och Helena. 

 Årsmöte 2 mars 2017 hos Byggmästarföreningen. Arrangeras av Helena och 
Marcus.  

 Föredrag om logistik 2 mars arrangeras av Marcus och Helena 

 Lars skriver ner stadgarna för Region väst styrelsearbete.  
 
 

4. Planering av kommande aktiviteter 

Årliga huvudaktiviteter samt ytterligare studiebesök utifrån efterfrågan. 

Huvudaktiviteterna bör datum sättas minst 2 månader innan de genomförs. 
Huvudaktiviteterna bör fördelas mellan styrelsemedlemmarna med två ansvariga från 
styrelsen och ytterligare intresserade samhällsbyggare som vill engagera sig. Flera från 
styrelsen bör vara med på huvudaktiviteterna. 

Skriv och dela ut genomförda samt planerade besök till kommande aktiviteter att dela ut, 
för att visa vilka vi är i väst och vad vi gör. 
 

 Föredrag om Götalandsbanan 1 juni arrangeras av Elinore och Helena 

o Sara Distner föreläser om Götalandsbana. 

o Fredrik Larsson föreläser om MAGLEV.  

o Inbjudan finns på hemsidan, anmälningar till elinore.hallman@ncc.se 

o Kajsa skapar Facebook-event (finns på vår sida Samhällsbyggarna Region 
Väst) och alla styrelsemedlemmar bjuder in vänner i branschen. 

 Nolledagen torsdag 17 augusti 2017, arrangeras av Kajsa, Klara och Patrik 
tillsammans med VARG 

o 9000 kr per buss sponsrar de företag som har studiebesök med (i det priset 
finansieras även lunchen).  

o Trainee från JM är med och hjälper till, Klara har dialogen. 

o Klara har gjort ett schema för dagen som bifogas protokollet 

o Företag sponsrar buss + lunch vid studiebesök. Kajsa jämför matpriser 250 
studenter 

o Förmiddagen 10:00 – 12:30 på Chalmers, lokal RunAn 

 Info om Samhällsbyggarna och studiebesöken (Patrik) 

 2 föreläsare  

 Pause, studenterna får välja buss 

 2 föreläsare 

 Info om lunch 

 12:30 avfärd 

o Förslag på föreläsare, ca 7 minuter var: Helena, Anna-Karin, Marcus, 
Elinore.  



 
 

o Eftermiddag, 4 bussar stannar kl 13:00-14:00 och 14:30-15:30 på två av 
följande föreslagna studiebesök:  

 Swecos kontor (Madeleine kollar upp) 

 Peabs kontor(Helena kollar upp) 

 Karlastaden Serneke (Rickard kollar upp) 

 Marieholm 

 Västlänken Olskroken Peab (Helena kollar upp) 

 Västlänken Centralen NCC (Elinore kollar upp) 

 Hisingsbron, Älvrummet (Helena kollar upp) 

 Jarlaplatsen, Skanska 

 Föredrag om social housing (Riksbyggen och Älvstranden) 7 september arrangeras 
av Marcus + annan medlem från styrelsen  

 Förslag som diskuteras som ett kommande event/föreläsning är ljussättning och 
belysning i samhälle och stad. Patrik har en kontakt Daniel som jobbar med detta 
och Lennart föreslår att bjuda in någon från Lights in Alingsås. Kajsa ska försöka 
hitta en tidigare föreläsare som pratat om ljussättning för att skapa trygghet. Helena 
och Patrik arrangerar detta och det planeras till styrelsemötet i oktober.  

 Föredrag fastighetsekonomi 2 november arrangeras av Björn och Elinore 

 Vårt deltagande på VARM 2017 21/11arrangeras av Elinore och VARG. 
Samhällsbyggarna kör ihop med Göteborgs Byggmästarförening (Christina Lööf).  

o Kajsa meddelar att det blir kostnadsökning i år för att vara i studentloungen, 
återkommer med pris.  

 Design- och konstruktionsdagen näst sista måndagen i november. Patrik kollar upp 
vad som gäller och exakt vilket datum det är. 

o Halvdag (eftermiddag) i RunAn. Olika teman och föreläsare bjuds in. 
Möjlighet för Samhällsbyggarna att synas. 

 Branschdagen 2017 skjuts förmodligen tills efter årsskiftet arrangeras av två 
medlemmar från styrelsen och VARG 

 Seniorsektionen planerar inför två träffar i höst. En kväll om kulturbyggnader i 
Göteborg är förslag och en träff till planeras. 

 Årsmötet 2018. Helena och Rickard arrangerar. 

 

 

 Styrelsen skall försöka hitta sponsorer till Samhällsbyggardagarna 11-12 oktober 

o Finns olika paket såsom huvudpartner eller silver samt att sponsra så att en 
student kan åka dit, Helena skickar info till alla i styrelsen om detta.  

 Årsmöte för Samhällsbyggarna 18 maj 2017, Stockholm. 

 Finska föreningen Rotis verksamhets är en fråga för Samhällsbyggarna på riksnivå. 
Helena följer frågan. Samhällsbyggarnas VD Sara har meddelat att en 
framtidsgrupp skall sättas ihop och se på hur Samhällsbyggarna skall verka framåt. 

o Vill någon i vår styrelse vara med? Beslut om Årestugan skall tas.  
  



 
 

6. Övrigt  

 Diskussion angående den påtänkta fonden, i dagsläget går vi inte vidare med detta 
då det innebär mycket administration att ha i gång en fond.  

 Styrelsen konstaterade att en informativ Roll-upp bör beställas för region Väst. 

 

Samhällsbyggarnas ändamål  

Föreningen ska vara aktivt verksam i samtliga delar av samhällsbyggandet med avsikten 
att skapa största möjliga nytta för sina medlemmar. Föreningens syfte är att verka för en 
professionell yrkeskår med  

 hög nivå på yrkeskunskapen hos medlemmarna (kvalitet)  

 gott anseende i samhället (externt)  

 gott samarbete inom föreningen (internt)  

För att uppnå dessa mål ska föreningen  

 Genomföra konferenser, seminarier och utbildning.  

 Arbeta för utveckling av lagar och praxis.  

 Marknadsföra föreningen och dess medlemmar.  

 Främja en god yrkesetik 

 Anordna sociala aktiviteter mellan medlemmarna, andra organisationer i Sverige 
och internationellt.  

 

 
8. Kommande möten (Helena bjuder in via Outlook, maila henne om ni inte får kallelsen 
till helena.tellberg@hotmail.se) 
 

 2 mars styrelsemöte 17-18, årsmöte 18.30-20 

 6 april (flyttat till 10 april) styrelsemöte 17.30-19, NCC 

 4 maj styrelsemöte 17.30-19, Chalmers 

 1 juni styrelsemöte 17 -18, föredrag om Götalandsbanan 18.30-20, BI 

 10 augusti styrelsemöte 17.30-19, Prolog 

 7 september styrelsemöte 17-18, föredrag Social housing 18.30-19, Älvstranden 

 5 oktober styrelsemöte 17.30-19, föredrag Ljussättning i staden 

 2 november styrelsemöte 17-18, föredrag fastighetsekonomi 18.30-20 

 14 december middag 

 

Björn Marklund, Mölndals stad tel 0709-650320 

Helena Tellberg 0733 84 70 20 

Lars Bowald 0705 700074 

Elinore Hallman 0703 857655 

Kajsa Nydahl 073 82 76 988 

Marcus Hansson 0706 42 70 22 

Patrik Höstmad 0701 471704 



 
 

Anna-Karin Wärn 0702 389688 

Madeleine Burgren 072 221 65 92 

Lennart Apleberger 0705 58 42 44 

Klara Lindberg 0705 45 99 26 

Rickard Hellemar 070 586 08 87 

 

 

Vid tangenterna 

Elinore 


