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Det lackar mot jul och med det avrundar vi 

ytterligare ett år med BeSmå. Det har varit 

ett händelserikt år där energifrågan är mer 

aktuell än på länge, och där vi har haft 

förmånen att träffas fysiskt vid flera 

tillfällen igen efter år där vi endast träffats 

digitalt. 

 

 

 

Den 8 november genomförde vi BeSmå-dagen och i år var vi äntligen på plats i Nässjö igen. 

Referat från BeSmå-dagen finns att ta del av på nätverket hemsida. Vi har också genomfört 

årets tredje och avslutande forskningswebbinarium. Under detta fick vi höra tre presentationer 

kring alternativa småhusgrunder. Webbinariumet var ett av BeSmås mest välbesökta med mer 

än 40 deltagare och diskussionerna var livliga. Mer om innehållet i webbinariumet finns att ta 

del av här. 

Vi arbetar nu på för att färdigställa studier till Energimyndigheten till årsskiftet. Från arbetet 

med innovationsupphandling som har pågått under året så har vi tagit nästa steg inom smart 

styrning. Vi arbetar också med en expertpool för småhus. Mer information och resultaten från 

våra studier finns att ta del av här. Vi bevakar också vad som händer inom EU med ändringar 

av EPBD (EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda), utifrån den allmänna inriktningen 

av förslaget till ändringar som EU:s energiministrar enades om i oktober och där nästa steg är 

förhandlingar med Europaparlamentet. 

Vi kan redan nu också tipsa om en aktivitet 2023. Den 8 februari anordnar E2B2 en 

Effektarena med fokus på småhus där de senaste forskningsnyheterna kommer att presenteras. 

Vi från BeSmå kommer att närvara och vi hoppas på att träffa er där. Mer information och 

anmälan finns här. 

Med detta vill vi önska er alla en lång och avslappnande ledighet och vi ser fram emot att 

fortsätta att utveckla BeSmå tillsammans med er medlemmar nästa år. 

God jul och god fortsättning, 

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

kollegor 

  

https://energieffektivasmahus.se/2022/11/24/sammanfattning-av-besma-dagen-2022/
https://energieffektivasmahus.se/2022/11/18/forskningswebbinarium-alternativa-grunder-for-smahus/
https://energieffektivasmahus.se/projekt-forstudier/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/
https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/113499

