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Hållbart Byggande i Syd vill inspirera till ett mer ekologiskt och hållbart byggande genom att 
sätta fokus på dessa frågor. Föreningens främsta verktyg för detta är att genomföra seminarier 
och konferenser som kan inspirera byggbranschens olika aktörer. Detta mål är vi i skrivande 
stund mycket närmare än i början av året 2016. 

Visions- och strategiarbete. I en process som pågått under verksamhetsåret har styrelsen 
sammanfattat och förtydligat föreningens vision och strategi såsom styrelsen uppfattar 
medlemmarnas vilja. Dokumentet finns på föreningens hemsida. 

Decentraliserat arbetssätt. Vid ingången av 2016 delades föreningsarbetet mellan ett fåtal 
mycket engagerade styrelsemedlemmar. Under året har ett antal fristående roller och grupper 
definierats, som skaparutrymme för fler engagerade krafter att driva föreningens syfte, 
samtidigt som styrelsen frigörs för mer långsiktiga och strategiska uppgifter. En detaljerad 
lista finns på hemsidan. Sammanräknat så är i dagsläget ett drygt 20-tal personer involverade i 
driften av nätverket. 

Nya medlemsavgifter. Under året har nätverket infört differentierade medlemsavgifter. 
Föreningen hade inför förra årsmötet 74 medlemmar som genererat en intäkt på 15 850 kr. Per 
den 31/12-16 fanns 60 medlemmar som genererade en intäkt på 57 750 kr. För närvarande har 
föreningen kring 200 prenumeranter på föreningens nyhetsflöde (blogg). 

Öppenhet och Samarbeten. Vårt nätverk har en uttalad policy att bejaka samarbeten med 
”goda krafter”. Gemensamma arrangemang har genomförts tillsammans med Malmö Clean 
Tech, Energikontoret Skåne, IVL, Bevis och Fastighetsägarna Syd. Därutöver förs 
diskussioner med Regionen, Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet, Skånskt 
Bostadsnätverk, Länsstyrelsen Skåne samt Sjöbo kommun. 

Styrelsearbete. Styrelsen har haft fyra formella möten och härutöver ett antal arbetsmöten för 
beredning. Dessutom har många personer ur styrelsen representerat föreningen vid olika 
möten och nätverksträffar. 

Delaktighet. För att ytterligare bredda aktiviteten i föreningen kommer vi under 2017 att 
pröva ett nytt koncept där vi bjuder in alla medlemmar till frukostmöten för att diskutera 
viktiga hållbarhetsfrågor och hur HBSyd adresserar dessa. På detta sätt hoppas vi att 
föreningen i större utsträckning skall utvecklas av medlemmarna och inte av styrelsen. Det 
första frukostmötet hålls den 19/1-17. 
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Utmaningar. Det finns en stark positiv kraft i HBSyd som nu gör det möjligt för nätverket att 
påverka på bredare front. För att detta skall bli en realitet krävs dock en större medlemsskara, 
strategiska samarbeten och troligen någon form av medel för att kunna ta kostnaderna för en 
etablering som en lokal förändringskraft. 

Årets aktiviteter. Sedan förra årsmötet har följande aktiviteter genomförts: 

• Seminariet: Miljöbedömning av byggnadsmaterial med EPD och BASTA 
• Utställare på mässan Rum&Hus i Ystad! 
• Seminariet: kan vi bygga giftfritt utan att det kostar mer? 
• Seminariet: historisk och modern användning av lera! 
• Studiebesök på MKB’s Greenhouse Augustenborg! 
• Studiebesök Allbäcks Linoljeprodukter! 

Kommande arrangemang. De arrangemang som så här långt är planerade för 2017 är: 

• 10/2 studiebesök på rättspsykiatriska i Trelleborg tillsammans med Malmö Cleantech, 
Energikontoret Skåne samt Fastighetsägarna Syd. 

• 12/5 arrangerar HBSyd tillsamman med Chalmers och LTH en konferens i 
industrialiserade lertekniker som kommer att hållas i Lund med ledande experter, 
internationella såväl som svenska, som föredragshållare .  

• Ytterligare arrangemang kommer att adderas successivt 
• Dessutom avser vi att fortsätta med de återkommande frukostmötena enl ovan 
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