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1. Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående protokoll lades till handlingarna. Framöver ska protokollen löpande läggas ut på 
samhällsbyggarnas hemsida. Vi ska även skicka in tidigare protokoll för retroaktiv 
publicering.  

 
2. Samhällsbyggarna Syd  
 
Presentation av styrelsemedlemmar. 
 
I den tidigare diskussion om vikten av att attrahera yngre fick Ewa och Louise i uppgift att ta 
kontakt med Maja Hansson för att se om hon har ett intresse av att ta rollen som 
ungdomsrepresentant samt vara adjungerande i sydstyrelsen. Mötet har ännu inte ägt rum efter 
ett flertal inställda tider. Avstämning angående detta sker på nästa möte.  
 

3. Samhällsbyggarna centralt 
 
Louise och Ewa ger kort info från senaste centrala styrelsemötet, där det var ett 
årsavslutsmöte i december 

Mentorskap diskuterades. Lokalföreningarna behöver personer som tar ansvar för 
mentorsprogrammet på lokal/regional nivå. Ingen person finns ännu inte för detta i syd.  
Frågan bordlades.  

Huvudstyrelsen har sagt att man ser positivt på att regionerna arrangerar en 
samhällsbyggardag på våren. Vi är positiva till detta, dock vartannat år där det alternerar 
mellan syd och väst. Väst verkar också vara positiva till det. Första gången detta kommer att 
bli av är dock tidigast 2015. Vem som tar hand om denna tillställning första gången är dock 
ännu inte bestämt.  
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15-16 Oktober är det Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm. Planering är i full gång, men vi 
uppmanas att inkomma med programförslag till organisationskommittén. 

4. Genomförda aktiviteter i syd 

• Inga aktiviteter  

5. Planering av aktiviteter under vintern/våren 

• Branschdag på LTH 20 februari. Sydstyrelsen hjälper till och bemannar under dagen. 
Olof från kansliet bemannar montern hela dagen och ser till att material kommer på 
plats. Viktigt att ha material där man kan anmäla sig som medlem.  
 
Namnskyltar ska vi försöka få ordnat av Dorothea.  

Vi som bemannar montrar för våra respektive arbetsgivare hjälper till att även 
bemanna Samhällsbyggarnas monter. Följande tidschema föreslogs  

Faveo 8.00-10.00 
Structor 10.00-12.00 
Malmö stad 12.00-14.00 
Newsec 14.00-16.00  

 

• ”Digitala kartan” och dess koppling till BIM, Ewa Swensson, preliminärt 11/3 
någonstans i Lund.  

• ”Ta tempen på fastighetsmarknaden”. Datum: 10/4. Lokal ännu inte bokad. Gratis 
frukostseminarium. Nina, Louise och Anna tar kontakt med Dorothea. Nya IFRS-
regler ett spår? 

• ”Hur får man igång bostadsproduktionen” med Hans Lind, professor från KTH. 
Någonstans i Malmö. Datum: prel. 8/5.  

 

6. Förslag på aktiviteter för framtiden 

• Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, Stefan Engdal  

Christer tittar på det. 

• Studiebesök på Malmö Live – Skanska? 

• 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 
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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? 

7. Övrigt 
• Inga övriga frågor. 

8. Kommande möten 
 

Fredag 28 februari kl. 11:30-13:00, Lantmäteriet, Hyllie Boulevard 17. Ingång vid 

”Viktväktarna”   

 

 

Vid protokollet 
Erik Sjöberg  


