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8. Kort återrapportering från genomförd lerkonferens 
Denna punkt ströks eftersom den ansågs färdigdiskuterad.  
 

9. Kommande aktiviteter; redan planerade och nya förslag 
 7 september, nätverksträff hos Midroc. Finns info på hemsida och face book. Andreas har 

skickat ut info på Linked in. Styrelsen uppmanas att gå in och gilla aktiviteten. Face book 
länken får gärna skickas ut i våra respektive nätverk. Ett utskick om aktiviteten kommer att 
göras till HB Syds mejllista tillsammans med information om höstens kalendarium. Utförligare 
info om Midrocträffen skickas till Karin som sedan gör utskicket.  

 
 Ett internt frukostmöte på Hedmanska gården planeras under september. Där kommer 

byggnation i trä diskuteras tillsammans med relevanta aktörer och företaget som vann 
upphandlingen av byggnation i Sege park. Finns ett intresse för ämnet går vi vidare med en 
bredare nätverksträff, företrädesvis via ISU.  

 
 5 oktober Österlen är bokad sedan innan, innehållet är inte satt. Gunilla tar kontakt med 

Markus och Anders om uppläggsförslag.  
 

 20 oktober planeras en intern träff, Anna representerar HB Syd och Andreas sitt företag. 
Syftet med mötet är att diskutera Malmö stads strategi för hållbart byggande. Eventuellt har 
andra större kommuner motsvarande arbete och samma typ av möte kan hållas även där  
framöver. Ett förslag är att ordna en aktivitet till våren där de skånska kommunernas strategi 
för hållbart byggande diskuteras.  

 
 2 november, nätverksträff i Kristianstad. Värd för mötet är Sesam arkitektkontor.  

 
 5 december, nätverksträff och julmingel i Lund,  Vi kommer prata om vad det kostar att bygga 

nya större byggprojekt med miljöprofil, erfarenheter från byggherrar och byggare. Syfte är att 
ge en trygghet för byggherrar att initiera projekt. 
 

 Gunilla och Paula jobbar med program för ett halvdagsseminarium kring energi i nyproduktion. 
Anna tas med i arbetsgruppen. Spridningskanaler för seminariet kan vara via Energikontoret 
Skåne som blir medarrangör. Förslagsvis läggs seminariet i november. 

 
 Anna har skrivit en projektansökan till den regionala miljövårdsfonden, gruppen kom med 

inspel till ansökan och budget diskuterades.  
 

 
10. Kommunikatörsrollen – vem och hur? 

Får vi regionala miljöfondspengar kommer de att bekosta en deltidstjänst för en 
kommunikatör.   
 

11. Strategi- & Visions- implementeringsprocessen 
Vi kopplar på ett pass om kommunikationsplattform efter nästa styrelsemöte.  

 
12. Övriga frågor 

Inga frågor 
 

13. Tid och plats för nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 5 oktober, kl 8.30 -12. De två första timmarna ägnar vi åt 
styrelsemöte och de resterande 1,5 timme åt kommunikationsarbete.  Mötet äger rum i Huts 
nya lokaler på Ledbursgatan. Helena skickar ut mötesinbjudan med adress innan mötet.  
 

14. Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarade dagens möte avslutat. 
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Sekreterare 
 
 
 
 
Anna Evander 
Justeringsman 


