
 

 

 

Hållbart Byggande i Syd 

Ideell förening 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

 

Föreningen har under verksamhetsåret arbetat med att bidra till ett lokalt hållbart byggande och till ökad 

kunskap, nätverksbyggande och idéutbyte mellan företag inriktade mot ekologiskt hållbart byggande.  
 

 
EVENT 

Under verksamhetsåret har föreningens medlemmar skapat en rad event där föreningen har medverkat som 

samarrangör och/eller genom bidrag till marknadsföringen. Eventen har fram t.o.m. juni 2019 väsentligen 

finansierats med medel från Region Skånes Miljövårdsfond (det projektbidrag som Region Skåne beviljade 

vår förening löpte ut i juni 2019). 
 
21/3 2019 Årsmöte. Mötet hölls på Malmö Universitet, gästtalare var Eva Dalman, projektchef för Brunns-

högsutbyggnaden i Lund.  
 

11/5 2019 Hållbara Hässleholm. En festival om hållbar utveckling, arrangerad av lokala företag och organi-

sationer, bla. Magna Fastighetsförvaltning. Flera andra föreningsmedlemmar var engagerade, Artekta Bygg-

nadsaktiebolag föreläste om byggnation med hampakalk och Alnarp Cleanwater Technology berättade om 

biologisk avloppsrening. 
 
15-16/5 2019 Hampaevent på Orient, byggkurs och seminarium om användandet av hampakalk som bygg-

nadsmaterial. Dagens arrangerades av medlemsföretaget Express Yourself i samarbete med House of 

Hemp. Medverkade gjorde också bla. Österlenhampa som leverantör av den hampa som användes under 

byggkursen. 
 

17/5 2019 Studiebesök: Ekogrund med Perlite, Baskemölla. Ängmogruppen anordnade visning av hus-

grunderna som uppförts till de nya flerfamiljshusen i Baskemölla Ekoby.  
 
27/ 5 Fönsterhantverk – Innovativ utveckling utifrån flera perspektiv, en förläsning om och med Allbäck 

Linoljeprodukter. 
 

11/6 Nätverksmöte hos Ängelkottskompaniet. 
Ängelkottskompaniet bjöd in till sommaravslutning och guidad tur i visningsträdgårdarna, med konstruktioner 

som t.ex. solar greenhouse och subtropisk orangeri med ekologisk natural infity-pool.  

 

18/9 Samhällsbyggnadsverkstaden 
Inspirationsdag anordnas av Kristianstads kommun med temat “Mer stad- men av vad?” Under dagen disku-

terades vilka olika material som kan användas för byggnationen av framtidens städer samt hur återbruk kan 

användas på ett miljömedvetet sätt. 
 
9/10 Studiebesök Farstorp: Storskalig isolering med hampakalk. Ett studiebesök  

på Diviniya Kursgård arrangerat av Ängelkottskompaniet. Dagen bjöd bla. på en praktiskt demonstration av 

arbetet med att tilläggsisolera en stenlada med maskinellt sprutad hampakalk.  

 



 

 

17/10 Biobaserade byggnadsmaterial förr & nu.  Ett heldagsseminarium om biobaserade och resurssnåla 

byggnadsmaterial (tex trä, halm, lera, vass och kalk), utifrån historiska och nutida perspektiv. Dagen arran-

gerades av Paulien Strandberg, LTH och Kristin Balkesten, Uppsala Universitet i samarbete med Hållbart 

Byggande i Syd. Inför eventet bildades en referensgrupp bestående av föreningsmedlemmar: Måns Björk-

lund/Cellglas, Gunilla Rommerskirchen/GBA Arkitektur, György Ängelkott Bocz/Ängelkottskompaniet, Clara 

Norell/Express Yourself, Roland Birgersson/Futura Larm & Miljö samt Karin Höijer/Levande Arkitektur. Grup-

pen sammanträdde två gånger, i februari och april. Seminariet genomfördes i Biskopshuset i Lund och sam-

lade 80 deltagare. Finansiär: Riksantikvarieämbetet.  
 

 

STYRELSEARBETE & EKONOMI 

Styrelsen har samanträtt 9 ggr. med 5 protokollförda styrelsemötet och 4 arbetsmöten. Styrelsen har admini-

strerat projektbidraget från Region Skåne.  
 

Föreningens intäkter har under 2019 utgjorts av medlems- och serviceavgifter: 69 750 kr.  Aktuell kassa-

behållning vid årsskiftet: 246 695 kr. 
 

Föreningen hade vid årsskiftet 60 medlemmar/medlemsföretag.  
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