
 

 
 

 
 

 

 

5 - 6 oktober 2022 

 

GodaHus on the road - besöker Göteborg 
 

GodaHus anordnar en medlemsresa till 
Göteborg där det för tillfället händer 
mycket spännande inom hållbart 
byggande. Vi tar del av aktuella exempel 
kring återbruk, energieffektivisering, 
solceller, innovationer mm som kan tjäna 
som goda exempel för oss i sydost.  

 

Målgrupp: GodaHus-medlemmar; 
fastighetschefer, energiansvariga, miljö- 
och hållbarhetsansvariga, projektledare, 
politiker m.fl. som brinner för hållbart byggande. Ni som ännu inte är medlemmar är välkomna i 
mån av plats. 

Kostnad: GodaHus har som ambition att finansiera resa m buss, hotell samt måltider för två 
personer per medlemsorganisation. Övriga deltagare till självkostnad – ca 3500 kr ex moms per 
person. Medlemmar har företräde om antalet anmälda överstiger bussens kapacitet. 

Anmälan: Det finns en begränsning på 35 platser, principen först till kvarn får först mala gäller. 
Anmäl dig via länken i rutan ovan! 

 GodaHus besöker Göteborg 
DATUM: 5 - 6 oktober 2022 
ANMÄLAN:  
http://simplesignup.se/event/194625-godahus-on-tour-till-
goeteborg  
senast 18 sept för dimensionering av buss och hotell. (OBS 
anmälan är bindande-vid avhopp debiteras ev. kostnader 
som drabbar GodaHus) 
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Vi avreser med buss (Karlskrona-Växjö-Halmstad-Göteborg) onsdagen den 5 oktober och kommer 
tillbaka på kvällen den 6 oktober enligt tabell nedan. Det blir övernattning på hotell i enkelrum 
med kvällsmat och frukost. Därefter väntar en fullspäckad dag med intressanta föreläsningar och 
rundvandring enligt preliminärt program nedan innan vi styr kosan tillbaka mot Småland och 
Blekinge. 

Klockslag Aktiviteter  
5 oktober 2022  
13:30 Avresa Karlskrona  
15:00 Avresa Växjö - fika och info på bussen  
18:00 Ankomst Göteborg, check in på First hotel G (Centralstationen) 
19:00 Middag i anslutning till hotellet 
  
6 oktober 2022  
08:00-08:45 Hållbart byggande i Västra Götalandsregionen, samverkan mellan kommun 

och näringsliv; 
Susan Runesten, Business Region Göteborg   
(https://www.businessregiongoteborg.se/nyheter/alla-nyheter/goteborg-
tar-storkliv-mot-aterbruk ) 

08:45-09:30 Cirkulärt byggande och återbruk, Mikael Lunneblad, 
Familjebostäderhttps://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/bygg-
och-anlaggning/familjebostader-staller-krav-pa-aterbruk-vid-ombyggnation/ 

09:30-10:00 Fika 
10:00-10:45 Återbruk och klimateffektivt byggande med erfarenheter från byggprojekt, 

Maria Perzon, Castellum 
10:45-11:30 Strategi för energieffektivisering, Mattias Pettersson, Familjebostäder 
11:30-13:00 Lunch 
13:00-14:30 Rundvandring och information om HSBs Living lab och Working Lab, koncept 

för framtidens boende och lokaler. (https://www.hsb.se/hsblivinglab/ ) 
14:30-15:15 Chalmers industriteknik välkomnar oss och presenterar LÅGAN-projekt inom 

bl a energimätning på byggarbetsplatser samt energiklassning byggbodar.  
Karin Glader, CIT (Pågående projekt (laganbygg.se)) inkl fika 

15:15-16:00 TBC: Vi tar del av Chalmersfastigheters och Akademiska hus satsning på 
solenergi och energidelning på campus, vilket utvecklas till en av landets 
solcellstätaste stadsdelar. 
(https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-blir-en-av-Sveriges-
solcellstataste-stadsdelar.aspx) 

16:00 Hemfärd med matstopp 
19:00 Ankomst Växjö 
20:30 Ankomst Karlskrona 

För frågor, kontakta anders.lundgren@godahus.se  
VÄLKOMMEN! 
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