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Hållbart Byggande i Syd
Verksamhetsberättelse 2015 
Föreningen har under 2015 fortsatt arbeta med att utveckla ett lokalt hållbart byggande. 

Leaderprojektet Ekologiska lågenergihus på Österlen har under 2015 avslutats. Tillgång till 
externa medel har således inte funnits och senare delen av året har bestått av mindre 
medlemsaktiviteter och aktiviteter i samarbete med mer etablerade företag/föreningar (exv. 
Malmö Cleantech). För att fortsatt kunna erbjuda intressanta aktiviteter med duktiga 
föreläsare till ett lågt pris höjdes medlemsavgiften för företagsmedlemmar under ett 
extrainsatt medlemsmöte (se nedan om höstmöte). 

30 januari föreläste Håkan Ejdeholt, professor i industridesign vid Oslo School of 
Architecture and Design, på Sontag i Hammenhög kring klimatförändringens allvar och vad 
vi gör åt den. 

5 mars arrangerade Hållbart Byggande i Syd en heldagskonferens om Hållbart och Giftfritt 
Byggande. Konferensen hölls i Hörby Kommunhus och lockade ett femtiotal besökare från 
olika yrkesområden. Föreläsare var Carl-Gustav Bornehag (professor i folkhälsovetenskap 
vid Karlstads universitet), Gunilla Wieslander (överläkare och professor emeritus med fokus 
på byggnadsmaterial och hälsofarliga emissioner vid Uppsala Sjukhus och Universitet), Lars 
Nilsson (Civilingenjör, Byggprojektledare och fd fastighetschef inom Landstinget i 
Värmland), Henric Ernstson (Biolog och Miljökonsult), Thomas Greindl (Arkitekt som 
arbetar med ekologiska och resurseffektiva byggnader) samt Varis Bokalders (Arkitekt och 
författare som arbetar med ekologiskt byggande). Konferensen ledde förutom till bra 
diskussioner och utbyten till flera nya medlemmar till föreningen. 

27 mars hölls föreningens årsmöte på Hammenhögs Gästgivaregård. 

Styrelsemöte/planeringsmöte den 7 maj var öppet för medlemmar och ersatte en inplanerad 
workshop.
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24 juni besökte vi självbyggaren Eva Samuelssons halmhusbygge utanför Hörby. Besöket 
kombinerades med grillkväll och tårta.  

17 september i Degeberga hölls en halvdags arrangemang kring industrihampa som 
byggmaterial. Artekta Byggnadsaktiebolag och Österlenhampa arrangerade och Paulin 
Strandberg, konsult på WSP, berättade om olika projekt där man använt sig av hempcrete 
(hampakalk eller hampabetong). Olika blandningar gjordes och en provvägg byggdes.  

Höstmöte hölls den 17 september där beslut togs att införa differentierad medlemsavgift för 
företag och enskilda medlemmar. Medlemsavgiften sattes till 250kr för enskild medlem, 
1000kr för företag med 1-10st anställda och 3000kr för företag med 11st anställda eller fler. 
Enskilda medlemmar presenteras inte på hemsidan. 

6 oktober föreläste Simone Kreuzer från IGPassivhus om sitt passivhus, Villa Circuits. 
Arrangemanget var ett samarbete med Malmö Cleantech och hölls i Malmö. 

27 november föreläste Ambrose Dodoo, docent vid Institutionen för byggd miljö och 
energiteknik vid Linneuniversitetet i Växjö, om Klimatkonsekvenser av energieffektivisering 
och energival. Arrangemanget var ett samarbete med Malmö Cleantech och hölls i Malmö. 

Utöver planerings/styrelsemötet den 7 maj har styrelsen haft 5 styrelsemöten. 

Webbplatsen/Bloggen www.hbsyd.se byggdes om och kopplades till Mailchimp, ett 
mailutskicksprogram. Föreningen har 74 registrerade medlemmar och 196 prenumeranter på 
hemsidans blogg.  
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