Agenda styrgruppsmöte CBA, 20180503
Ola Nylander Föreståndare CBA, Chalmers
Gunnar Persson (Framtiden),
Johan Lundin (White),
Mikael Ahlén (Riksbyggen)
Pedram Kouchakpour (Hyresgästföreningen) ersätter Anna som bytt jobb.
Lena Josgård (HSB),
Hilda Esping (Liljewall),
Henrik Orrsjö, (JM)
Kaj Granath
Ej medverkande
Ludmilla Larsson (Brunnberg och Forshed)
Kajsa Crona (Sweco), Paula Femenias Chalmers, vetenskaplig ledare
Liane Thuvander Chalmers repr från Styrkeområde Building Futures
Wolgang Kropp, repr för Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.
Plats: Chalmers ACE, Sven Hultins gata 6, rum 356. Kl 12-15.
1 Gemensam lunch, kl 12
Gunnar Persson, berättade om Framtiden och vad som är på gång inom Framtiden, ”Sveriges största
allmännytta”. Växlar upp till 1400lgh per år. Satsningar på 300miljoner kr/månad framöver.
Renoveringsinsatserna får stå tillbaka. 2015 startade Byggutveckling för att kunna möta nya behov
av bostadsbyggande.
Vid nästa möte presenterar Hilda verksamheten på Liljewall
2 Nya medarbetare
Tekn dr Kaj Granath börjar arbeta för CBA 2 maj. Kaj kommer arbeta 50% med ett
FoU-projekt et - Volym med kvalitet, för Framtiden och resten av tiden med CBA
verksamhet/forskning. Kaj gjorde en kort presentation.
En doktorandtjänst är utlyst där CBA finansierar 50%. Ett forskningsprojekt om det moderna köket, i
samverkan med Climate-KIC, HSB, HSB LL, Vedum och ASCO/Groenje, plus kommande partner TU
Delft via deras Faculty of Architecture.
3 Uppföljning av förra styrgruppsmötet
Protokoll bifogas. Inga kommentarer i samband med det.
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4 Nya medlemmar
Nya medlemmar strömmar till.
Ettelva Arkitekter
Radar arkitektur & planering

Fredblads arkitekter
Älvstranden utveckling
Tengbom
Norconsult AB

Fojab
Okidoki

5 Kommande Bostadsdag 14maj
CBA arrangerar en bostadsdag om ekonomi. 14maj. Chalmersska huset. Program bifogas. Liknande
bostadsdag kommer under tidig höst genomföras i Lund/Malmö.
40-tal anmälda.
Vi diskuterade också att anordna en CBA-bostadsdag om Social hållbarhet och
samhällsbyggnadsaspekten. Pedram kom med förslag om att CBA kunde engagera sig i diskussionen
om ett jämlikt Göteborg. Gunnar föreslog att Framtidens hållbarhetschef kunde vara en av
föredragshållarna på ett sådant seminarium. I samband med detta nämndes Segregationsrapporter
från Hyresgästföreningen. Pedram lovar att dela med sig av material.

6 Kurser
Ekonomikurs. Inbjudan till ekonomikurs har gått ut. Startdatum ändrat till 22 augusti. Program
bifogas. Knappt 20 anmälda. En ny kurs om detaljer och material (anmälan nyss öppnat).
Presenterades. Kursen görs genom Magnus Almung på Tengbom och August Orrling på Fredblads.
Start 23 augusti med en studieresa till danska tegelbruk. Detaljkursen riktar sig till yngre
yrkesverksamma arkitekter som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper om material och detaljer.
Kursinbjudan har gått ut.
Bostadskurs. Bygger på tidigare modell ’bostadsskola’ som utvecklats i samarbete med Strategisk
Arkitektur. Diskussion om målgrupp: arkitekter och/eller beställare och byggherrar. Förslag från
Mikael Ahlén. Ola ansvarar för att presentera förslag till ett upplägg till nästa möte. Viktigt med lång
framförhållning med tider för kurser. 6 månader i förväg bör vi boka in ett datum.

7 Forskningsprojekt
Seminarium för populariseringen av Eva Minouras avhandling om bostadsgården
genomfördes 10april på Brunnberg&Forshed arkitektkontor. Ola informerade och ett
förslag är att bjuda in Eva och Pernilla till kommande möten.
Seminarium för populariseringen av Pernilla Hagberths avhandling om det hållbara
hemmet kommer genomföras 22 maj på Strategisk arkitektur. Ola informerade.
Arbetet med Bygglovsbok för Göteborg 2016 fortskrider. Som avslutning på
styrgruppsmötet presenterade Kaj Granath det pågåendearbetet. Projektet kommer
slutredovisas och vara klart i bok/rapportform under hösten. Ett samarbete är under
uppbyggnad med KTH och Erik Stenberg om bygglovsböcker även för Stockholm och
Malmö.
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Utvärderingen för SLK där effekter av omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter
undersöks pågår. Projektet redovisas för SLK i slutet av maj.
Bostadsvaneundersökningen på Främlingsvägen under arbete och kommer
slutredovisas under hösten 2018.
Bostadsvaneundersökningen om Kvarboende på Älvstranden är under arbete och
kommer slutredovisas under hösten 2018.
Fråga från Johan Lundin om hur CBA väljer forskningsprojekt? Det har hitintills varit pågående FoU
projekt som inkorporerats i CBAs verksamhet, som exempelvis Kvarboendeprojektet. Men också
projekt på initiativ av medlemsföretag, som exempelvis Främlingsvägen. Bra om fler initiativ kan
komma från medlemsföretagen och styrgruppen. Vid ett tidigare styrgruppsmöte tog Paula ansvar
för en arbetsgrupp där FOU-projekt mm skulle diskuteras.
Här diskuterades också att mer aktivt arbeta med exjobbare och att de kan vara en del i FoU-projekt.
En av Kajs uppgifter kommer vara att utveckla en exjobbsstudio för CBA. Där kan medlemsföretagen
föreslå exjobb.

8 Frukostseminarier
Frukostseminarier: Ambition att regelbundet bjuda in till seminarier på Chalmerska huset.
Efterfrågas framförhållning i planering. Under hösten kommer 1-2 frukostseminarier genomföras där
CBA forskning presenteras.

9 Adjungeringar
Tre adjungering är under utvärdering. Resurser och kompetens som kommer stärka
de utbildningsinsatser som CBA medverkar med i kandidat- och mastersutbildningen.
Liksom kommande FoU-projekt.
Adjungering till professor är på gång för Jan Larsson från White. Christina Bodin
Danielsson från Brunnberg&Forshed samt Hilda Esping från Liljewalls.

10 Övriga frågor
7. Kommande möten
Nästa möte den 11 september 2018 kl. 12.
Datum för höstens andra möten är bestämt till kl 12, den 20 november.

/Ola Nylander
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