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Byggemenskaper – markanvisningar och byggemenskapernas utmaningar
Vårens stora konferens i Växjö 16 04 11
9:30 – 10:00

Morgonkaffe

10:00 – 10:30

Introduktion
Välkomsthälsning. Catharina Winberg, ordförande i Växjö Kommunföretag AB
Utveckling och ambitioner i Växjö, Anna Tenje, kommunalråd
Blixtintroduktion till byggemenskaper, Staffan Schartner Föreningen för Byggemenskaper

5 min
10 min
10 min

10:30 – 12:30
20 min

Markanvisningar till byggemenskaper och andra små oerfarna byggherrar
Sverige har en ny lagstiftning om markanvisningar. Vad har den förändrat? Hur har det
fungerat historiskt? Vad kan vi förvänta oss framöver? Vilka krav måste kommunen ställa
och vilket stöd måste den kunna ge? Jonas Hammarlund, Boverket, introducerar

20 min

Hur gör Helsingfors? Hur påverkar den nya lagen om byggemenskaper? Juha Sarakorpi

5‐6 x 6‐8 min

Hur tänker kommunerna? Några exempel. Elin Olsson, Sthlm, Jonas Lagander, Motala m fl

10 min

Hur borde det kunna vara? Goda exempel och idéer.

30 min

Diskussion och erfarenhetsutbyte (Publikdiskussion med särskild tyngdpunkt på de
föredragande)

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 16:30

Processen från idé till inflyttning – byggemenskapernas utmaningar och lösningar
Introduktion

10 min
40 min

Matthias Gütschow, med lång erfarenhet från att i olika roller hjälpa byggemenskaper i
Tübingen, berättar om sina arbetsmetoder och erfarenheter.

20 min

Berättelse från ett av de genomförda projekten i Sverige, problemen de mötte och hur de
löstes.

30 min

Kafferast

15 min

Inobi har flera markanvisningar för att skapa byggemenskaper och har utvecklat en egen
metod. Inobi berättar om strategier för att hantera de problem man förväntar sig att möta.

15 min

Lars Malmgren från Utvecklingsbolaget Sverige har arbetat med kooperativ hyresrätt i en
lång serie projekt och delar med sig av sina erfarenheter.

30 min

Gemensam diskussion

10 min

Avrundning

