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Under 2022 har föreningens huvudverksamhet dvs. visningar av praktiska hållbara 
byggmetoder kunnat utföras i stort sett som planerat.  Vid de nätverksträffar som 
arrangerats har såväl gamla och nya medlemmar som externa intressenter deltagit.  
 
Nätverksträffar har i samtliga fall utom årsmöte och julmiddag genomförts som 
studiebesök med föredragning och visning av våra medlemsföretag med förevisande av 
material, metoder och teori. Deltagarna på visningarna har bidragit till diskussioner med 
egna erfarenheter och ingångsvinklar vilket har skapat nya kontakter och samarbeten. 
 
Styrelsen och dess arbetsgrupper har har även under året arbetat med hemsida, sociala 
medier och kommunikation. Medlemsregistret har uppdaterats och vi har påbörjat 
framtagandet av nytt marknadsföringsmaterial.  
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2022/2023 44st betalande medlemmar och en god kassa. 
De huvudsakliga utgifterna som föreningen under året har haft är konsulthjälp inom IT 
och marknad/sociala medier.  
 
 
NÄTVERKSTRÄFFAR 
Under verksamhetsåret har föreningens medlemmar skapat en rad event där föreningen 
har medverkat som samarrangör och/eller genom bidrag till marknadsföringen. 
Följande nätverksträffar har genomförts. 
 
 24 mars Årsmöte och visning av smart energilösning med solel. Brösarp. Årsmötet 
hölls på med inledande föreläsning av Ekologisk energi och visning av systemet 
EnegyHub där solcellsanläggning, batterilagring och fasbalansering integreras i ett 
system.  
 
24 maj Betong - användningsområden och miljöpåvekan. Malmö. Föredragning och 
visning av betongtillverkningen i Malmö med inriktning på vad som händer inom 
utvecklingen mot en miljövänlig betong på Betongindusti. Betongens innehåll, olika 
bindemedel som ersätter en del av cementen idag och nya bindemedel som kalcinerad 
lera och vulkanaska. Återvinning av vatten och krossad restbetong i produktionen. 
Klimatförbättrad betong och ytterligare åtgärder som kan minskad klimatpåverkan  
 
31 augusti. Träbyggnadsprojekt med sprutad hampakalk. Baskemölla Ekoby. 
Nybyggnad av bostads- och verksamhetshus. Utmärkande för projektet är det medvetna 
valet av sunda och robusta material och en genomgående tät dialog mellan beställare, 
Sesam Arkitekter och Artekta byggnadsaktiebolag.  
 



28 september. Hållbar renovering - en helhetssyn. Lövestad. Visning av renovering 
och tillbyggnad av en skånelänga där flera av föreningens medlemmar samarbetar kring 
material, teknik och design. Ängelkottkompaniet driver projektet och levererar 
hampakalk, cellglas från Cellglas Sweden och perlite från Ängmogruppen. Här planeras 
även för solenergi och värmepumpar med hjälp av Ekologisk Energi.  
 
3 oktober Enskilt avlopp. Torna Hällestad. Alnarp Cleanwaters visning av ett 
bioreningsverk i drift. Bioreningsverket är baserat på naturlig rening med 
mikroorganismer och växter, utan kemikalier och serviceavtal och med ett minimerat 
behov avs slamtömning.  
 
20 oktober Resilienta energisystem.  Vanstad, Sjöbo. Visning av ett energisystem till 
en gård med solvärme och vedpanna för uppvärmning samt solceller, vindkraftverk och 
batterilager för elproduktion. Detta ger ett mycket robust energisystem med låga 
driftskostnader, låg miljöpåverkan och en hög grad av oberoende. 
 
1 december Julmiddag på Stationen i Lövestad. Gemensam julavslutning med en 
härlig middag och gott sällskap. 
 
 STYRELSEARBETE  
 
Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten och ett flertal  informella 
arbetsmöten.  
 
Styrelsen har bestått av:  
Ordförande  Anna-Lena Peeker (Lindström Fastigheter) 
Kassör Johan Mattsson (cTrap) 
Ledamöter Karin Höijer (Levande Arkitektur) 

György Ängelkott Bocz (Ängelkottskompaniet) 
Knud Kirk 
Max Rosenberg (Recoma) 

Suppleanter  Paula Ode (Baltic Suntech) 
Mats Persson (Creocean) 

 
 
Arbetsgrupperna har bestått av 

1. Ekonomigruppen: Johan Mattsson, Anna-Lena Peeker 
2. Program Gruppen: Karin Höijer, György Ängelkott Bocz 
3. IT Gruppen: Karin Höijer, György Ängelkott Bocz 
4. Marknad: Knud Kirk, Max Rosengren 

 
Arbetsgruppen för marknad är ny för året och denna grupp har haft förstärkning av 
Freja Brandstädter Franck (SnickarFranck) 
 
Ekonomi 
Föreningens intäkter har under 2022 utgjorts av medlems- och serviceavgifter samt 
icke-medlemmars avgifter för deltagande i event:  52 400 kr. Vi har i år säkerställt att 
medlemmar fått sin faktura genom påminnelser via mail. På fakturan har vi även bett 



medlemmar att bekräfta om de önskar gå ur föreningen, det har fungerat bra och vi har 
därmed kunnat rensa ur bland inaktiva medlemmar.  
 
En större post på kostnadssidan har varit arbetet med att förnya vår hemsida. Det är vår 
främsta kanal där evememang/visningar presenteras och där våra medlemmar syns. Det 
är viktigt att det är en attraktiv plats och arbetet med uppdateringen har gått bra. 
 
Vår andra större kostnad har varit vår konsult, Julia Persson, som gjort ett bra arbete 
med vår kommunikation. Det är ett viktigt stöd i föreningen då det kräver relativt 
mycket jobb, vi ämnar därför att fortsätta köpa in denna tjänst för att vår 
kommunikation ska ha kontinuitet och fungera på ett bra sätt. 
 
Vi avslutade året genom att arrangera en julmiddag för våra medlemmar, det var mycket 
trevligt och vi ser fram emot att det blir en tradition.   
 
Aktuell kassabehållning vid årsskiftet: 290 996 kr.  
Föreningen hade vid årsskiftet 2022/2023 44st betalande medlemmar/medlemsföretag. 
 
Kassan har minskat något efter att vi främst investerat i vår hemsida, dock så har vi 
fortsatt en god likviditet. Då antal betalande medlemmar ökat under 2022, samt att det 
ser ut att tillkomma fler under 2023, ger det oss möjlighet att utöka våra aktiviteter. Vi 
kan även ser över möjligheterna till att arrangera större evenemang.   
 
Marknad och IT 
En ny arbetsgrupp för marknad har tillkommit och arbetat fram ett nytt koncept för 
informationsblad för föreningen. Detta genomgår en sista revision och färdigställande 
bör vara klart under första delen av 2023.  
 
Det administrativa arbetet med sammanställning av nyhetsbrev, löpande uppdatering av 
information på hemsidan och sociala medier har har huvudsakligen utförts av extern 
konsult: Julia Persson/Tappergeist AB. Tyvärr har konsulten på grund av ny anställning 
avslutat sitt uppdrag vid årsskiftet 2022/2023. Då styrelsen haft stor nytta av tjänsten 
så kommer en ersättare att sökas.  
 
Föreningens hemsida har under året uppdaterats både funktionellt och layoutmässigt, 
även detta med hjälp av extern konsult; Stephan Söderberg/WP Servicen, som även 
kommer sköta det löpande underhållet av hemsidan. I och med gjorda förbättringar syns 
medlemmarna bättre på hemsidan vilket vi tror ska attrahera nya medlemmar.  
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