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Temagrupp  GodaHåll
Agenda 22 jan

• Kort presentation av deltagarna
• Erfarenheter av återbruk mm förskolan Hoppet
• Lägesrapport:

• Förstudie Region Kronoberg
• Diskussion med ccbuild
• Aktuella initiativ

• 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



Temagrupp  GodaHåll

Förskolan Hoppet ”Sveriges 
första fossilfria 
byggprojekt”
Hanna Ljungstedt, 
Göteborgs stad



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; start 1 feb

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



Diskussioner m CCBuild

• Styrelsebeslut 
GodaHus

• Undersöker 
demo-visning



Återbruksinventering, industrifastighet 
Växjö, Region Kronoberg



Återbruksinventering, industrifastighet 
Växjö



Omvandling av Växjö kommunhus till 
bostäder, Växjöbostäder



Byggåterbruk, Lessebo kommun

• Kommunens 
arbetsmarknadsavdelning i 
samarbete med SSAM

• Start jan/feb 2021
• Möjligt upplägg i andra 

kommuner också?

A2
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A2 Anders; 2021-01-21



• Ny hemsida på gång
• Diskussioner om 

kommunikation via 
Linkedin mm pågår
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• Övriga inspel, tankar, önskemål?
• 4 feb -återbrukskonferens
• Nästa bokade möte: 19 feb 

(upphandlingskrav Familjebostäder, 
Göteborg)

• Förslag kommande möte: 18 mars?


