
I samarbete med LNU Linneuniversitetet anordnar CBA 28 november en Bostadsdag i Vaxjo. 
Temat for bostadsdagen ar bostadskvalitet. 

Forskare verksamma inom CBA och LNU presenterar dels aktuell forskning som 
belyser bostadskvalitet pa olika satt, och dels forskningsprojekt som nu satts igang i CBAs regi. 

Tillsammans med riksdagsledamoten Emma Hult (MP) och arkitekter i Vaxjo kommer 
vi diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass. 

Hur vi nar dit? 

Medverkande under bostadsdagen 

Ola Nylander, konstni:ir/ig professor Chalmers, i:ir initiativtagare till CBA och har 
rol/en som centrumforestandare. Nylander kommer beri:itta om CBAs bakgrund och malsi:ittning samt 

presentera nagra kommande FoU-projekt under 2017. 

Ake Tyrberg, civ.ing. och universitetsadjunkt i byggteknik. Ansvarig for det treariga 
Byggnadsutformningsprogrammet vid Linneuniversitetet. Tyrberg kommer att beri:itta hur studenterna far 

kunskap om god bostadsarkitektur under utbildningen. 

Mats Elgstrom, arkitekt MSA och adjungerad professor vid LNU. Elgstrom i:ir ocksa verksam pa LBE arkitekt och 
kommer ge en internatione/1 utblick under bostadsdagen gen om beri:itta om hyresli:igenheter i USA, 

bosti:ider med hog standard, mycket gemensamma lokaler och med hog service. 
Ar det en ny trend som haller pa att vi:ixa fram? 

Paula Femenias i:ir arkitekt och docent och presenterade nyligen den uppmi:irksammade rapport en 
"Arkitektur, materialfloden och klimatpaverkan i bosti:ider". Den inre renoveringen av li:igenheter i:ir 

ungefi:ir 40 procent storre i:in vad som borde vara, pa grund av daliga planlosningar. 

Anna Braide Eriksson i:ir arkitekt doktorand och forskar kring flexibla bosti:ider och social hallbarhet i 
forskningsprojektet Positive Footprint Housing, ett samarbete me/Ian Riksbyggen. 

Henrik Wibroe i:ir sedan 2010 Vi:ixjo stadsarkitekt och med lang erfarenhet som bostadsritande arkitekt pa 
det egna foretaget. Wibroe kommer i sitt anforande lyfta fragor om boende- och bostadskvalitet i de nya 
bosti:ider som nu byggs i Vi:ixjo. Men ocksa om den profil som tri:istad som Vi:ixjo framgangsrikt utvecklat. 

Kirsi Jarnero, LNU, Forskare verksam i Smart Housing, Smart Housing, en innovationsmi/jo pa LNU for 
smart boende och ha I/bar byggd miljo med bas i glas och tri:i. 

Jarnero i:ir ocksa bitri:idande processledare RISE Tri:ibyggande och boende. 

Gunilla Fagerstrom, arkitekt pa Boverket och jobbar med fragor om regelverk, tillgi:inglighet och ljus, 
men ocksa fragor kring bosti:ider med tidsbegri:insade bygglov. Gunilla kommer i sitt anforande 

beri:itta om hur Boverket bidrar till god arkitektur? 

Emma Hult i:ir riksdagsledamot (MP) och Miljopartiets bostadspolitiska talesperson. Emma i:ir utbildad 
byggnadsingenjor och har tidigare jobbat kommunalt med plan- och byggfragor. 

Emma Hult kommer beskriva de politiska verktygen som kan sti:irka bostadskvalitetet. 
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Svensk bostad i internationell toppklass 

CBA Bostadsdag 28 Nov 

Centrum for boendets arkitekturs (CBA) ar ett nystartat centrum pa Chalmers, Goteborg. Genom CBA 

viii Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. Malsattningen for CBA ar att 
genom samverkan i branschen vara med och lyfta svensk bostadsarkitektur till internatione/1 toppklass 

och medverka till att nya bostader framjar ha Isa och valbefinnande - en forutsattning for langsiktigt 
och hallbart byggande. 
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