CBA Nyhetsbrev hösten 2017
Hej alla bostadsintresserade. Det här nyhetsbrevet går ut till alla i CBAs nätverk, vi berättar
här om aktiviteter under hösten 2017 och om kommande aktiviteter.
Aktiveter under vår och sommar
Bostadsdag i Jönköping, medverkan i Almedalen, bostadsskola på Strategisk arkitektur,
presentation av seminarieserier på Sweco och Liljewalls arkitektkontor är några av
genomförda CBA aktiviteter under våren och sommaren 2017.
Bostadsdagar
CBA planerar nu inför kommande bostadsdag i Stockholm 25 januari. I Stockholm
samarrangerar vi med Sveriges Arkitekter. Vi kommer inom kort med mer information om
detta.
Bostadsdagen i Växjö ägde rum tisdagen 28 november och inför en nästintill fullsatt Södra
salen, M-huset, på Linnéuniversitetet. Bostadsdagen samarrangerades med Institutionen för
Byggnadsutformning, genom Åke Tyrberg och Per Reinholtz. Förutom presentationer av CBA
och pågående CBA-forskning gavs presentationer av adjungerad professor Mats Elgström om
hyresrätter i USA med stora gemensamma ytor och hög standard. Stadsarkitekten Henrik
Wibroe berättade om de många flerbostadshus i trä som byggs i Växjö. Kirsi Jarnerö, David
Andersson och Sara Hyltén-Cavallius berättade om BOOST projektet, en del av den forskning
som utvecklas genom Smart Housing Småland. Gunilla Fagerström lyfte fram Boverkets
bidrag till god bostadsarkitektur. Emma Hult avslutade Bostadsdagen med att från sitt
perspektiv som riksdagsledamot berätta om arbetet på riksdagsnivå med bostadsfrågorna.
Mer info i form av program och föredragsbilder finns på hemsidan. Mer info finns på
hemsidan.
Hemsida
Vi har byggt upp en hemsida där vi presenterar verksamheten, aktuella händelser, pågående
forskning mm.
Populariseringar
I CBAs regi pågår även två populariseringar där avhandlingar presenteras på svenska med
fokus på tillgänglighet och användbarhet. Först ut är Eva Minouras avhandling om
bostadsgården och Pernilla Hagberts avhandling om det hållbara hemmet. Publicering under
våren 2018.
Forskning
27 september genomförde Charlotta Thodelius sitt 75% seminarium. Avhandlingen om
trygghet och säkerhet i hemmet väntas vara klar inom ett år. Mer om Charlottas arbete på
CBA hemsida.
4 oktober genomförde Anna Braide Eriksson sitt 75% seminarium. Avhandlingen om
föränderbarhet och flexibilitet väntas vara klar inom ett år. Mer om Annas arbete på CBA:s
hemsida.
Bostadsvaneundersökning pågår på Främlingsvägen, Stockholm tillsammans med
huvudpartnern Brunnberg & Forshed arkitektkontor. En bostadsvaneunderökning pågår
också på Norra älvstranden, med tekn dr Morgan Andersson som forskningsansvarig.
Bostad i trä är ett projekt där CBA har ambition att tillsammans med ett par av
medlemsföretagen utveckla ett forskningsprojekt.
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Ombyggnad och processerna kring att bygga om flerbostadshus är också ett område där CBA
har ambitioner att utveckla ett forskningsprojekt tillsammans med intresserade
medlemsföretag.
Bygglovsboken
Under hösten jobbar CBA med boken Göteborg 2016 Bygglov där alla godkända bygglov för
flerfamiljshus under 2016 är samlade tillsammans med kommentar och lägesbeskrivning.
Byggloven visar vad vi kan förvänta oss i form byggda bostäder kommande år.
Lunchföreläsningar
CBA arrangerade tillsammans med Liljewall en lunchföreläsning 1 november med Eva
Minoura som berättade om sin avhandling The Common Ground, bostadsgården. Ytterligare
lunchföreläsningar planeras våren 2018.
Medlemmar och styrgrupp
Glädjande många företag och bostadsorganisationer har sökt sig till CBA och är nu
medlemmar. En styrgrupp är formerad och första styrgruppsmötet ägde rum 25 oktober.
Styrgruppens medlemmar och en medlemsförteckning finns på CBA hemsida.
Kurs i ekonomi
CBA planerar tillsammans med professor Anders Svensson, en kurs i ekonomi, riktat mot
bostadsbyggandet. Kursen kommer vara öppen för medlemsföretagen. Planerad kursstart
april/maj 2018 för 20-25 deltagare.
Nästa nyhetsbrev är planerat till våren 2018.
Med vänlig hälsning
Ola Nylander
Föreståndare CBA
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