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Temagrupp  GodaHåll
Agenda 11 dec

• Kort presentation av deltagarna
• Styrgrupp GodaHåll
• Förstudie Region Kronoberg
• Erfarenheter av återbruk från Helsingborg
• Återbruksmöjlighet fönster, uppföljning 
• Innovationsupphandling ”cirkularitet inom bygg- och 

fastighetssektorn”
• Om tid finns: laget runt, ev initiativ på gång?
• Nästa möte
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• Plattform för kunskapsspridning för hållbart och 
cirkulärt byggande i sydost; 

• Omvärldsbevakning
• Dialog 
• Samverkan

• Katalysator, samla och sprida argument och idéer för 
hållbart och cirkulärt byggande

• Förberedelse för genomförandeprojekt
• Inledningsvis fokus på cirkulärt byggande och återbruk
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• Företrädare från alla län, olika roller
• Behov av  en mindre engagerad grupp 

som styr GodaHålls verksamhet
• Hur kommer vi vidare med 

frågorna/idéerna som kommer upp, 
prioritering, tidplan mm

• Handlingsplan tas fram med 
prioriteringar, målsättningar

• Mötesfrekvens –beror på… Tätare 
inledningsvis 

• Martina Adenholm, Ronneby 
kommun

• Hans-Fredrik Helldal, 
• Anna Harju LBE Arkitekter
• Stefan Westblom, Region Kalmar 
• Robert Tidblom, Region Blekinge 
• Emelie Jensdotter, 

Arkitektbolaget
• Stefan Olsson, GodaHus
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Helsingsborgshem; Drottninghög
Tina Appelkvist
Caroline Wedelsbäck 



Förstudie vår 2020, Region 
Kronoberg
Feb-sept, mer (dubblering) tid, möjlighet att ta in konsult. Beslut i januari

Önskvärt resultat
• Ett etablerat nätverk i Sydostregionen kring hållbart byggande
• En strategi för långsiktig finansiering för samverkan 
• Förslag på praktiska lösningar för återbruk i industriell skala
• Förutsättningar för att genomföra ett eller flera genomförandeprojekt

Långsiktiga mål
• kunskap i regionen kring möjligheter med cirkulärt byggande
• Minskade avfallsmängder och minskad klimatpåverkan från bygg- och 

fastighetssektorn



Förstudie vår 2020

Vad ska göras?
1. Inventering av genomförda, pågående och planerade projekt i regionen kopplade till 

cirkulärt byggande.
2. Studie på hur bygg- och fastighetssektorn i Sydost konkret kan ställa om till cirkulär: 

i. problemanalys
ii. förslag på åtgärder och effektbedömning
iii. belyser logistik, tekniska lösningar, kvalitet- och  upphandlingsfrågor, 

miljöaspekter på återbruk, samverkansformer 
3. Två workshops genomförs; större grupp aktörer än medlemmarna i GodaHåll bjuds 

in
4. Ett eller flera genomförandeprojekt i regionen förbereds
5. Spridnings av resultat, erfarenheter



186 fönster… 
(Abena, industrifastighet Växjö)

• Treglasfönster från 1980, 1986, 
1990

• God energiprestanda
• Fastighetsägaren mycket 

positiv till återbruk, står för 
mellanlagring och 
merkostnader för extra 
hantering

• Grundproblemet är att de 
byts…





Innovationsupphandling –Diaccess
-Digital Acceleration for Medium Sized 
Sustainable Cities

EU-projekt; Växjö kommun: prova att lösa 
kommunens utmaningar med 
innovationsupphandling
”Återanvändbart byggmaterial, från såväl 
spillmaterial som återvinningsbart material 
från rivningar och renoveringar 
tillhandahålls, görs sökbart samt 
kvalitetssäkras. Lösningen behöver hantera 
både förvaring av material samt hur 
materialet överlåts och ska vara tillgängligt 
för aktörer inom byggbranschen.”



• Ny hemsida på gång
• Diskussioner om 

kommunikation via 
Linkedin mm pågår
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• Övriga inspel och tankar?
• Nästa bokade möte: 22 jan (bjudit 

in projektledare för förskolan 
Hoppet, Göteborg –Sveriges första 
fossilfria byggnad)

• Förslag kommande möte: 19 feb?


