
 

 

Nyhetsbrev BeSmå – april 2022 
 

 

Fyra månader av 2022 har nu gått och vi 

har genomfört flertalet aktiviteter inom 

BeSmå. Vi har hört av oss till er 

medlemmar separat på olika sätt och haft 

möte med Energimyndigheten för att lägga 

upp en plan för året. Vi har haft vårt första 

gemensamma medlemsmöte, där vi 

startade året tillsammans. Vi har också haft 

de första medlemsmötena för de två 

referensgrupperna – nyproduktion och 

befintliga småhus – separat. Vi har även 

haft ett lunchwebbinarium där vi 

presenterade två av förstudierna som 

färdigställdes i slutet av 2021.

 

 

Under året har vi välkomnat flera nya personer till nätverket. Två nya medlemmar är 

Swedisol och Hällingsjöhus. Swedisol representeras i BeSmå av Veronica Koutny Sochman 

och Hällingsjöhus genom Sara Hedskog. Från Energimyndighetens sida har Lina Groth klivit 

in i arbetet och arbetar nu tillsammans med Dag Lundblad och Tomas Berggren. 

 

Inom Energimyndighetens nätverk läggs ett extra fokus i år på innovationsupphandling. Inom 

BeSmå har vi samlat idéer från er medlemmar och diskuterat detta på medlemsmötena. Vi 

kommer inom kort att besluta om vilka idéer vi föreslår gå vidare med. 

 

Aktiviteter som är på gång inom nätverket är: 

• Forskningswebbinarium med Lunds tekniska högskola, 6/5 kl 10.00-11.30. Mer 

information finns här och inbjudan finns i era kalendrar. Ni är varmt välkomna att 

bjuda in andra personer som ni tror kan vara intresserade 

• Workshop kring en klimatneutral småhussektor, 10/5 kl 13.00-15.00. Workshopen 

kommer att innehålla presentationer från Byggföretagen, OBOS och Fiskarhedenvillan 

och vi kommer att samtala kring vad en klimatneutral småhusbransch innebär och hur 

det kan stödja energiomställningen. Inbjudan finns i era kalendrar 

• Medlemsmöte i slutet av maj med fokus på EU-taxonomin. Inbjudan till 31/5 kl 10.00-

12.00 finns i era kalendrar och vi återkommer inför mötet med en agenda 

 

Fokus på de medlemsmöten som vi har haft hittills i år har varit: 

• Gemensamt möte februari – Inledande studier och förstudier 2021, planerade 

aktiviteter 2022, introduktion till årets fokus på innovationsupphandling och aktuellt 

hos medlemmarna 

• Referensgruppsmöte nyproduktion mars – diskussion kring innovationsupphandling 

och påverkan från högre energipriser, presentationer av nuläget i projektet värme-vent 

och förstudien Småhusens roll i ett förändrat energisystem 

• Referensgruppsmöte befintliga småhus mars – diskussion kring innovationshandling 

samt presentationer kring ökad renoveringstakt från Klimatfastigheter, Sustainable 

Innovation och Lågan 

https://energieffektivasmahus.se/2022/04/28/webbinarium-lunds-universitet/


 

 

 

Presentation och anteckningar från medlemsmötena hittar ni som vanligt på vår gemensamma 

Sharepoint. 

 

Till sist vill vi också nämna att vi är väldigt glada att vi fick träffa några av er fysiskt på 

Nordbygg tidigare nu i veckan. Vi hoppas på fler fysiska träffar framåt! 

 

Hälsningar, 

BeSmå-koordineringen – Agneta Persson, Hanna Westling och Efstathia Vlassopoulou 

 

  


