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Under samfundets 111:e verksamhetsår 2018 har 7 ordinarie medlemsmöten hållits och
Styrelsen har haft 9 st protokollförda sammanträden.
Samfundet hade i slutet av året 383 st betalande medlemmar, varav 3 st studenter. Därutöver
har samfundet 31 st hedersledamöter, 30 st ständiga medlemmar samt 13 st anslutna tidningar,
föreningar och skolor. Dessa är inte betalande.
Under året har 23 st nya medlemmar tillkommit men det totala antalet betalande medlemmar
har minskat med 27 st. 5 medlemmar som erbjudits ständigt medlemskap efter 50 års betalt
medlemskap.

SAMMANDRAG AV VERKSAMHETEN (MÖTESANTECKNINGAR)
SSBS Årsmöte och medlemsmöte den 6 mars 2018

ÅRSMÖTE, NSX/NSM Nya Sjukhuset i Malmö
Drygt 75 medlemmar, gäster, föreläsare och hedersledamot samlades i jubileumssalen på
Malmö Universitetssjukhus för årsmöte och information om NSX och NSM Malmö Nya Sjukhus.
SSBS:s vice ordförande Thomas Sandberg hälsade alla välkomna till årsmötet, redovisade
kvällens program och inledde med att hälsa 15 stycken nya medlemmar välkomna till
samfundet. Därefter vidtog stadgeenliga årsmötesförhandlingar.
Verksamhetsberättelsen för 2017 redovisades kortfattat. Antalet betalande medlemmar var 413
st vilket är en minskning med 6 st från föregående år. Antalet besökande på medlemsmötena
hade ökat med 100 st. Hela verksamhetsberättelsen ligger på hemsidan.
Räkenskaperna för 2017 redovisades av Lars B Olofsson och sammanfattades med att årets
resultat blev -133.165:-. Det negativa resultatet beror på den budgeterade satsningen på 110års jubileumet.
Likviditeten är ca 611.000:-. Revisionsberättelsen redovisades. Årsmötesdeltagarna följde
därefter revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Val av valberedning genomfördes för 2018
Valberedningens ledamöter:
- Karin Westerman, Fastighetskonsult
- Eva Sjödahl, Akustiker
- Lars B Olofsson, Byggkonsult
Under punkten övriga frågor beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag att årsavgiften för 2019
skall vara 400:- och för studenter 100:-.
Det preliminära programmet för året redovisades.
Årsmötesförhandlingarna avslutades med ett tack till nätverket.
Kvällens värd Maria Liljenberg presenterade kvällens föreläsare som alla avtackades med
sedvanlig platt SSBS-blomma.
Christer Holmgren, fastighetsdirektör för Regionfastigheter, Region Skåne inledde med att
berätta om NSX.
NS står för nya sjukhus och X är en samlingsbeteckning för sjukhusen i Malmö, Lund,
Helsingborg och Ängelholm. Den stora utmaningen är att planera för framtidens sjukvård, då
dessa nya sjukhus skall leva i många årtionden. Patientsäkerheten står högst upp på agendan
vid planeringen.

Regionfastigheter omsätter 2 miljarder kronor om året och är organiserade i två divisioner,
Förvaltning respektive Projekt.
De närmaste fem åren skall projektinvesteringar göras på ca 20 miljarder kronor.
NSX styrs av Regionstyrelsen, som tillsatt en beredning med en representant från resp. parti för
att skapa långsiktighet i sjukhus planeringen. Helsingborgs investeringar är budgeterade till 6,1
miljarder, Malmös till 12,2 miljarder och Lunds skall beslutas i december 2018.
Beträffande investeringen i Lund pågår arbetet med att hitta en zonindelning för utvecklingen av
lasarettet. Det är bestämt att barnsjukhuset skall byggas på med 3 våningar samt att en ny
försörjningsbyggnad kommer att byggas.
Utvecklingen av Ängelholms sjukhusområde, som ägs tillsammans med Peab och Wihlborgs,
skall stå färdigt under året.
Christer avslutade med att visa långtidsbudgeten för 2017-2026, som landar på investeringar för
54,2 miljarder kronor.
Christer Hallgren, projektchef för NSM fortsatte med att berätta om NSM. Omfattningen av
projektet beslutades politiskt juni 2017 och innefattar rivning av ett flertal stora vårdbyggnader,
skapande av ersättningslokaler, en ny vårdcentral och servicebyggnad samt en ny
vårdbyggnad.
Vårdbyggnaden skall stå klar 2024 och är på ca 100.000m² (9-10 våningar) med en budget på
6-7 miljarder kronor. Bygglov erhölls den 15 februari i år.
För att klara logistiken och vården inom sjukhuset har man inrättat en busslinje inom
sjukhusområdet och anställt områdesvärdar för att vara behjälpliga med guidning och
transporter av patienter och besökare.
Johan Årsköld delprojektledare samt Magnus Nilsson, arkitekt, Tengboms arkitekter
guidad oss igenom ritningar och illustrationer på hur den nya servicebyggnaden skall se ut. Den
kommer att inrymma det mesta man kan tänka sig i teknikväg t o m robotar för att leverera
prover och mediciner till avdelningarna. Byggnaden blir ca 27.000m² stor och är budgeterad till
1 miljard kronor.
Inom den kommer man att bygga skyddsrum, kylmedelskylare, varuintag, avfallshantering,
posthantering, läkemedel- och kemikaliehantering, verkstäder, personalutrymme och
laboratorium.

Peter Lanbeck, Chef programkontoret SUS berättade om deras tankar om framtidens
sjukhus/vård.
De har bl a genomfört studier för att skapa patientnära vård och skapa snabbspår vid vissa
sjukdomar för att de inte skall behöva vänta på akuten.
Idag har Skånes Universitetssjukhus (Malmö och Lund) 1200 sängplatser och
1.000.000 mottagningsbesök per år. Antalet över 75 år ökar årligen och behovet av vård.
Peter visade med en bild hur komplicerad organisationen är på ett universitetssjukhus.
Programkontoret arbetar bl a med utveckling av hur framtiden operationssalar skall se ut
ochsystem som skall kunna applicera på samtliga de ”nya sjukhusen”.
Catharine Holmberg sakkunnig lokalplanering och Pernilla Barnell delprojektledare gick
igenom problematiken och lösningarna, om hur man behåller vården samtidigt som man river
och bygger nytt inom samma område. Ett pussel av förflyttningar, med ombyggnader och
skapande av nya ersättningslokaler som krävt mycket tankeverksamhet och många
diskussioner med personal och patienter redovisades lika systematiskt som de genomförts.
Därefter intogs goda sallader och tilltugg under sedvanligt trivsamt mingel och samspråk.

SSBS medlemsmöte den 20 mars 2018

Båghallarna, Sorgenfri, Malmö
Deltagande: 90-100 personer varav 20-25 st var gäster.

Mötessponsor: MVB Syd AB.
Mötet startade rundvandring i kvarteret vid 17.00.
Efter rundvandringen välkomnade SSBS ordförande Johan Hellqvist och sedvanliga
mötesförhandlingar genomfördes. Nya medlemmar lästes upp. Information gavs om nästa
medlemsmöte vid Tingsrätten i Lund som äger rum 2018-04-16.
David Karlsson, projektledare, Stadsfastigheter deltagare i samverkansgruppen för området
Sorgenfri berättade om utvecklingen av området, dess historia, vad som händer idag och
planerna framöver. David visade bilder från förr, idag och visionära bilder. Att många av de
gamla byggnaderna från spårvägstiden rivits beror delvis på att området användes som
bussdepå och byggnaderna revs för att få plats med bussarna. Den sista spårvagnshallen revs
1992 eller 1993. Att den sista byggnaden, som nu anpassas genom ombyggnad och renovering
till konsthögskolan, finns kvar beror på att den använts som bussgarage och på så vis
undkommit rivning.
Utvecklingen av Sorgenfri bekostas med hjälp av byggrätter. Miljötänk i fokus vid utveckling av
området som kommer ha fåtal parkeringsplatser till boende. Kollektivtrafiken utvecklas och man
kommer kunna ta tåget 500-600 meter från området i framtiden.
Utvecklingen av Sorgenfri började med kvarteret Grytan och sedan kvarteret Brännaren. Inom
Sorgenfri byggs bostäder, skola och förskolor. David berättade om hur man utvecklar grön-och
parkområden i kvarteret Spårvägen genom att dessa används tillsammans med förskolan som
byggas där.
Peter Hingström, Stadsfastigheter, ansvarig projektledare för Båghallarna berättade kortfattat
om projektets uppkomst och utmaningen med högt bevarandekrav på byggnaden både interiört
liksom exteriört. Projektet uppkom genom rockad av verksamheter som medförde att
konsthögskolan behövde ny lokal för sin verksamhet.
Peter Lingstrand, arkitekt, Sydark Konstruera, presenterade sig och sin arkitektkollega Felix
Hansson. Felix presenterade sedan om arbetet med anpassning av byggnaden till
konsthögskolans verksamhet. Felix berättade om de tre B’na som ligger till grund för arbetet:
Byggnaden, Brukaren och Beställaren. Byggnaden gestaltas med ett invändigt samhälle genom
lokaler med olika volymer och en siktlinje genom hela byggnaden för att ge grepp om
byggnadens storlek. Dagsljus till volymerna fås genom taklanterniner. Han berättar om

verksamhetens behov av olika typer av rum och funktioner som ligger till grund för
utformningen. Längs fasaderna byggs ateljéerna för att få erforderligt dagsljus.
Daniel Andersson, platschef MVB Syd, berättade om utmaningar på byggarbetsplatsen som
uppkommit efterhand som arbetet utförts. Bågarna av trä till takkonstruktionen har till största del
kunnat bevaras och endast en har behövt lagas. En utmaning i projektet var när man sent fick
besked på att den ursprungliga betongen var i så dåligt skick att det behövde rivas och ersättas
med ny betong. Vid denna tid pågick takarbeten vilket medförde att taket fick stämpas upp
medan för att möjliggöra rivning av betongstommen inklusive grundsulor. Formning utfördes på
traditionellt vis då gjutning utfördes mot befintliga taket. Gjutning av nya grundbalkar utfördes
samtidigt som takarbeten pågick, vilket var ett krav för att hålla tidplanen. Sedan tidigare i
projektet var leverans av HDF-bjälklag bokad. Denna leverans gick ej att flytta fram om man
ville ha leverans inom projektets tidsramar, vilket också påverkade arbetsmomentens
ordning. Många lösningar har tagits fram på plats.
Eir Sæmundsdóttir, lokalplanerare Lunds Universitet, avslutar föreläsningarna med att kortfattat
berätta om vilka möjligheter och begränsningar projektet ger till konsthögskolans verksamhet.
Lokalerna som konsthögskolan lämnar omfattar cirka 6000m medan de nya lokalerna medger
cirka 2900m . Konsthögskolan behöver därför lokaler utöver Båghallarna. De nya lokalerna
medger 63 st ateljéer medan de har ett behov om 75 st ateljéer. Behovet av antalet atlejér
kommer ur att studenterna vid konsthögskolan har var sin egen ateljé som endast öppnas upp
vid Konsthögskolans årsutställningar.
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Mötet avslutas med mingel och mat.

SSBS medlemsmöte den 16 april 2018

Nya Tingsrätten i Lund
Den 16 april gavs ett unikt tillfälle att få göra ett studiebesök strax innan en byggnad är färdig. I
slutet av april lämnade NCC över nycklarna till fastighetsägaren, Specialfastigheter, till nya
Tingsrätten i Lund.
Lunds tingsrätt har varit i behov av större och modernare lokaler under lång tid. Stadsfastigheter
startade uppförandet av en ny byggnad under 2016 och beräknad inflyttning är sommaren 2018.
Det nya huset ligger strax väster om Lunds centralstation, granne med kommunhuset Kristallen.
Tillsammans med övrig stadsutveckling och expansion väster om järnvägen utgör den en synlig
och viktig del i den nya siluett som möter resenärer på väg till och från Lund. Byggnaden får ett
modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav
som tingsrättens verksamhet ställer.
Den nya tingsrätten blir ca 12 500 kvadratmeter stor, disponerat på sju plan varav ett under
mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten.
Byggnaden ska klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå guld.
FOJAB arkitekter har ritat byggnaden. Entreprenaden är ett partneringprojekt i samverkan med
NCC där NCC i ett första skede bistår i projektering och planering.
Vi möttes upp på byggplatsen, Lokföraregatan 3 i Lund för inpassering och promenad in i
byggnaden samt hiss (eller trappa) upp till våning med sittgradänger. Där serverades enklare
mat och dryck medan vi lyssnade på föreläsarna.
SSBS ordförande, Johan Hellqvist, hälsade välkommen och sedvanliga mötesförhandlingar
genomfördes.
Göran Lundahl, lagman vid Lunds Tingsrätt, berättade om bakgrund, behov och utmaningar.
Jonas Rutblad, arkitekt, Fojab arkitekter, redogjorde för hur man kunnat möta nyttjarens behov
och platsens förutsättningar, samt byggnadens huvuddisposition och gestaltningsprinciper.
Jörgen Senyk, WSP partneringledare samt representant för Specialfastigheter och NCC,
pratade om utmaningarna kring genomförandet av byggnaden med stöd av projektchef
Alexander Sandstedt och platschef Jonas Högberg, båda från NCC.

Därefter hiss (eller trappa) till entrén för rundtur och besök i de nya tingssalarna. Möjlighet till
fördjupade samtal och frågor med föredragshållarna.

SSBS medlemsmöte den 1 juni 2018

BLOX i Köpenhamn
Ca 35 förväntansfulla SSBS medlemmar och gäster samlades i ett stekande försommarsolsken
med en klarblå himmel över Köpenhamn för ett studiebesök på det nyligen invigda
stadsutvecklingsprojektet Blox. Vår förtjusande guide Freja inledde med en promenad ner,
igenom och upp från byggnadens nedre öppna delar. Byggnaden är byggd över den stora
genomfartsleden. Till skillnad från "den Sorte Diamant" så består Blox av en sammanhängande
byggnad, dock uppdelad i byggstenar, klossar, därav namnet.
Blox ska fungera som en stad i staden, vilket gett byggnadens dess uttryck, där såväl ut- som
inblickar är ett bärande tema. Under den långa skissprocessen vred och vändes dessa kuber
som i en Rubriks Kub. Byggnaden är komplex och inte speciellt lättnavigerad byggnad som ska
leda besökaren runt i en en vandring mellan utställningar, salar och trappgallerier.
Byggnaden är tillkommen via Realdania som är en 150 år gammal filantropisk förening med ca
150 000 medlemmar där all vinst från investeringar går till nya projekt som skapar livskvalitet för
alla genom byggd miljö. Blox är Realdanias hittills största projekt på ca 2 miljarder danska
kronor. Blox invigdes i maj 2018 av Drottning Margarete.
I byggnaden finns för att ersätta de parkeringsplatser som fanns på tomten tidigare ett
automatiserat garage där det maskinellt förarlös rangeras ca 350 bilar i 3 våningar. Det var
imponerande att se hur ägaren genom sin inloggning helt automatiskt fick upp sin tidigare
inlämnade bil via hiss och eldrivna körplattor. Ett talande exempel på hur datorer och motorer
kompakt som ett gigantiskt Tetris kan inrymma betydligt fler bilar än om ytan även ska inrymma
körgator för manuellt körda bilar.
Dansk Arkitektur Center DAC har flyttat till Blox från sin tidigare adress på Gamle Doc i
Christianshavn till detta centrala läge. Här finns stora ljusa och intressanta utställningslokaler
och kontorsytor. DAC bedriver förutom utställningsverksamhet, en central samlande enhet inom
arkitektur i det danska samhället även utbildning av främst barn och unga. För detta ändamål
finns speciella utbildningslokaler med en fantastisk utsikt och utblick mot omgivningarna.
I huset finns det även fristående kontor med fullt exponerade kontorsytor. Total transparens
råder genom stora glaspartier.
Som en spegelbild av det samhälle som finns utanför de stora glaspartierna i fasaderna finns
inom byggnadens väggar även ett fitnesscenter där de som tränar har en exceptionell vy över
stan och vattnet.

Inom byggnaden finns att antal cafeer som dels vänder sig utåt som i markplan samt inåt som
ett antal våningar upp i anslutning till de öppna terrassytorna som har en vidunderlig utsikt åt
alla 4 väderstrecken, i och kring hamnbassängen.
En tidigare lekplats på tomten är numera ersatt med en upplevelsetrappa med lekredskap under
trappan där barn i alla åldrar får och kan vistas.
Det finns även ett antal hyresbostäder kring atriet, som ger takljus till utställningslokaler, till en
hyra av ca 30.000 dkr hyra per månad. Dessa är dock ej inflyttade då man vill ge intresserade
och hugade spekulanter möjligheten att betänka om man vill bo i ett hus som detta, med
avseende på de övriga verksamheterna i byggnaden.
Arkitekt är det holländska kontoret OMA och Blox är deras första objekt i Danmark. Byggnaden
andas holländsk strukturalism, med få och konsekvent använda material som stål, aluminium
och glas, gummi och kork, aluminiumgolv. Huset har många fina detaljer och rumsligheter samt
spetsfundigheter som tex; - Taket under gatunivå asfalt med inlagda ljusarmaturer där linjerna
löper i vägbanan i gatunivån ovanför.
Medlemsmötet avslutades som sig bör vid en köpenhamnsresa med synnerligen välsmakande
smörrebröd, öl eller vin och snaps. Ett glatt gäng bänkade sig för trevligt mingel och god
förtäring på Tivolihallen som vi gästat tidigare och som alltid är lika trevligt och ger upphov till en
gemytlig stämning medlemmarna emellan.
Efter intagande av mat och diverse kalla och varma drycker skiljdes vi åt för att utforska ”Byen”
på egen hand.

SSBS Årsmöte och medlemsmöte tisdagen den 27 augusti 2018

Jönsaplan i Landskrona
Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö och i direkt anslutning till vattnet
ligger Jönsaplan. Här kommer en ny stadsoas att utvecklas. Platsen kommer att innehålla både
bostäder, hotell, och lokaler för t ex café och restaurang samt annan publik näringsverksamhet.
Projektet är utformat med värdighet mot den intilliggande kyrkan Sofia Albertina och med
lekfullhet mot vattnet.
Projektet på Jönsaplan är storslaget och magnifikt och kommer att lyfta såväl närområdet som
hela staden till nya, oanade höjder. Ett nytt landmärke som placerar Landskrona på kartan och
sätter guldkant på tillvaron för de boende.”
Anteckningar från mötet:
Vi samlas på Hotel Öresund i Landskrona där Joakim Reslow, hälsar välkommen och
informerar om nya medlemmar (10st), kommande möte vid ESS och Gåsamiddag. En ny
medlem deltar på mötet och hälsas välkommen.
Cirka 20 st deltog på medlemsmötet samt 4 st ”talare”.
Johan Nilsson, Stadsbyggnadschef Landskrona kommun sedan 2017, berättade om
bakgrunden till Landskronas pågående förändringsresa, vad som händer i nutid och hur den
fortsatta planen för staden ser ut.
Efter att Landskrona haft en negativ trend med kriminalitet, hög andel bidragsberoende och hög
arbetslöshet insåg man i kommunen att man var tvungen att ta tag i detta ordentligt. Landskrona
var då den enda stad utmed den skånska kusten som inte ansågs vara en attraktiv stad. Läs
mer här: https://www.landskrona.se/globalassets/kommun--politik/overgripandeprojekt/landskrona-vagval/stadsdirektorens_rapport_femitolv.pdf
Detta var bakgrunden till uppkomsten av ”Landskrona Vägval 2010. Presentationen om
Landskrona vägval finns att se följande länk:
https://kfsk.se/samhallsutveckling/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/styrgrupp-teknisksamverkan-i-NV-Skane_Landskron-2017-10-20-1.pdf’
Målsättning med Landskrona vägval 2010:
● 1500 attraktiva bostäder
● Stadsutvecklingsbolag/privata fastighetsägare
● Satsning på stadsmiljön
● Nyetableringar genom ökad attraktionskraft
2013 startades ett stadsutvecklingsbolag där kommunen äger 95% och privat fastighetsägare
äger resterande 5%.

Stadsutvecklingsbolaget ska arbeta för att skapa bostäder på attraktiva platser och utveckla det
offentliga rummet. I den fördjupade översiktsplanen från 2014 finns tre viktiga punkter:
1. Addera och förädla (bygga nytt och uppdatera befintliga fastigheter)
2. Väva staden tätare (integrera miljonprogramsområdet Karlslund med övriga staden)
3. Ta plats och stå fast. (ge Landskrona självförtroende)
Marie-Louise Svensson, mark och strategchef Landskrona kommun, berättade om
Karlslundsprojektet. som är ett förändrings/förtätningsprojekt i ett miljonprogramsområde där
staden har en dialog med Serneke om att bygga en större besöksanläggning i det befintliga
idrottsområdet.
Peter Billquist, VD, Paulsons Fastigheter AB samt Göran Andersson, hotelldirektör Hotell
Öresund, berättade om hur Jönsaplan-projektet kom till och resan fram till idag.
JM hade option på fastigheten där hotellet uppförs. Men Peter Billquist fick tre månader av
kommunen att komma med en plan. Han sökte partner till projektet och av en händelse visade
sig att Göran satt på ritningar till ett hotell som inte realiserats ännu. Med dessa ritningar till
grund tog de tillsammans fram en plan och lämna in till kommunen. 17 september 2016 togs
första spadtaget. Försäljningen av lägenheter startade på måndagen därefter och 16 av
lägenheterna såldes omgående. Utöver hotell och lägenheter finns i byggnaden
parkeringsgarage, hamnkontor och gym. Det nya hotellet ska bli en ”destination” inte bara ett
hotell och på så sätt hoppas man även få besökare att upptäcka Landskrona.
Det befintliga Hotell Öresund’s äldsta delar är från 1700-talet och det är där svårt att
vidareutveckla fastigheten och verksamheten. En del av byggnaden ska istället anpassas till
kommunens verksamhet samt en del byggas om till lägenheter.
Efter presentationerna fick vi äran att komma in på det nya Hotell Öresund på en guidad tur i
hotell och spaavdelning. Den 6 oktober 2018 planeras invigning av det nya Hotell Öresund.

SSBS medlemsmöte den 18 oktober 2018

ESS i Lund
I nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik
materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och
Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur
(ERIC) med medlemsländer i hela Europa.
På ESS kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till
mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.
Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera
prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida
forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport.
Tillsammans med MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska
forskningsinfrastrukturen. ESS kommer att inleda användarprogrammet för forskare 2023.
Totalt 89 glada medlemmar lyckades trots trafikolycka på motorvägen och långa köer ta sig ut
till ESS-anläggningen i Lund. En halvtimme efter utsatt tid var två grupper igång, den ena med
föreläsning om anläggningen och den andra i guidad busstur ute på arbetsplatsen. Kristian
Gerdtsson från Skanska/ESS berättade om anläggningen och dess tekniska funktioner samt hur
projektet finansierats och vilka utmaningar byggnationen innebär med krav på
jordbävningssäkring, enorma mängder betong mm. Ute i fält guidade Lars Rehn och isade
placering av olika byggnader, acceleratortunneln och närliggande Campus och besökscenter.
Kvällen avrundades med ett som vanligt välformulerat tal från styrelseordförande Johan och
sedvanlig baguette med kaffe.

SSBS medlemsmöte och gåsamiddag den 11 november 2018

Gåsamiddag & Kompetensförsörjning
Minnesanteckningar novembermöte 2018
Datum: 2018-11-22
Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, Malmö
Deltagande ca 43 personer, varav 9 gäster och 4 från styrelsen.
16.45
17.00

Samling i Media Evolution City på Stora Varvsgatan 6a i Malmö.
Ordförande, Johan Hellqvist, hälsar välkommen och inleder dagens
mötesförhandlingar med val av nya styrelseledamöter för 2018-2019 samt
revisorer och revisorssuppleant för 2019.
Thomas Sandberg, Thomas Malmqvist, Maria Liljenberg avgår från styrelsen 2019.
Carin Westerman och Lars B Olofsson från valberedningen presenterar
valberedningens förslag:
- Klubbmästare: Kerstin Ruge
- Bitr sekreterare & bitr klubbmästare: Jörgen Dahlgren
- Ledamot, senior representant: Cecilia Hanner
Förslagen godtogs av medlemmarna och styrelsen för nästa år klubbades.
Till revisorer för 2019 valdes:
- Sammankallande: Göran Mörving
- Revisor: Rolf Jörgensson
- Revisorsuppleant: Kurt Strömberg
Lars B Olofsson tackades av för sitt tidigare engagemang i SSBS styrelse.
JH berättar om att planering för en resa till Hamburg med föreningen under våren
2019 pågår.

17.20

Lena Friblick från stiftelsen Botildenborg berättade om hur de arbetar med
jobbskapande för nyanlända genom samarbete med arbetsförmedling och företag.
Gården Botildenborg, byggd 1886, som tidigare bl.a. inhyst barnhem ligger i
angränsning till Rosengård och Almgården i Malmö. På Botildborg pågår
”Växtplats Rosengård” som är ett EU finansierat projekt för där man arbetar för att
få ut nyanlända i arbete. Arbetsförmedlingen identifierar personer som arbetat
inom byggbranschen eller med trädgård och odling som sedan får komma till
Botildenborg. Där får personerna arbeta med att renovera Botildenborg och i

trädgård under 10 veckor. Under tiden identifierar man vilka kunskaper personerna
har för att sedan matcha med samarbetande företag som kan erbjuda praktikplats.
I projektet har 70% haft arbete efter 22 veckor. Något som annars kan ta upp till
10år för nyanlända i Malmö.
17.40

Corfitz Nelsson, Sveriges Byggindustrier, om olika studievägar till arbete i
byggbranschen. Hur man arbetar med gymnasier och yrkeshögskolor och
utmaningar med konjunktur.

18.10

Pär Ottosson, MVB Syd AB, berättar om han arbetar med rekrytering av
yrkesarbetare genom att vara ute och samverka på skolor. Ett gott samarbete med
Byggnadsarbetarförbundet underlättar i arbetet att locka yrkesarbetare.
Svårigheten är att rekrytera erfarna yrkesarbetare i åldern 40+.

18.30

Gunnar Hagman, VD Skanska Sverige AB, gav sin syn branschen och berättade
om hur Skanska arbetar med miljö, klimat, mångfald och social hållbarhet.
Skanska har idag 1 yrkesarbetare per 1 tjänsteman. Skanska har startat en
lärlingsutbildning för kvinnor i Stockholm. Yrkesutbildningen med lön har lockat
många sökande.

19.00
– ca
21.30

Gåsamiddag
Förrätt: Svartsoppa med krås alternativt kantarellsoppa, falsk tryffel
Huvudrätt: Helstekt gås med sockerstekt rissole potatis, äpple med katrinplommon,
gelé, äppelmos, brysselkål & sås
Dessert: Skånsk äppelkaka med vaniljsås och kaffe
Dryck: vinpaket / vatten / jos från fallfrukt

Malmö den 15 januari 2019

Johan Hellqvist

Thomas Sandberg

Thomas Malmqvist
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Emil Nilsson
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Karin Bühler

