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Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
är en intresseföreningen som har till uppgift att sammanföra tjänstemän inom byggnadsnämndens administrativa område och verka för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggnings- och expeditionsförfarande. Föreningen är remissorgan för utredningar, lagförslag m m som rör vår verksamhet Vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter till vidareutbildning och öka förståelsen för bygglovgranskarnas och sekreterarnas arbetsuppgifter.
Facklig verksamhet faller inte inom föreningens område. Föreningen har i dag drygt 630
medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Som medlem har Du lägre deltagaravgift till
konferensen.
Föreningen startade 1974 under namnet Föreningen Sveriges ByggnadsnämndsSekreterare
(FSBS).
Föreningen har med åren utvecklats och många bygglovgranskare har anslutit sig. Från och
med årsmötet 1991 har föreningen kompletterat namnet till Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare. Fortfarande med förkortningen FSBS.
Varje år anordnas informations/utbildningsdagar. Syftet är att ge tjänstemän och företroendevalda inom de nämnder och styrelser som ansvarar för PBL-frågor i Sveriges kommuner
utökade kunskaper om berörda lagar, information om nyheter samt möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Konferensorterna har varierat från år till år. Första konferensen hölls i Huddinge 1975.
Därefter följde Rättvik, Karlskrona, Eskilstuna, Östersund, Göteborg, Sundsvall, Örebro,
Ronneby, Skövde, Gävle, Tylösand, Piteå, Karlstad, Stockholm, Malmö, Ekerum på Öland,
Kiruna, Falun, Uppsala där föreningen firade sitt 20-årsjubileum, Borås, Umeå, Kalmar,
Sunne, Helsingborg, Luleå, Norrköping, Västerås, Sundsvall, Stockholm, Varberg och
2006 i Växjö.

Kom gärna med frågor till oss i styrelsen om föreningen och styrelsearbetet.
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Ordförandens ruta
verkande team”.

Tiden går fort och vi närmar oss FSBS´ 32:a konferens som i år äger rum den 27-29 september i
konserthuset i Växjö. Alla har väl i vanlig ordning
fört in detta i almanackan, och sett till att medel
sparats på förvaltningen för detta utbildningstillfälle.

Direkt efter konferensen träffas vi medlemmar på
vårt årsmöte. Vi i styrelsen ser gärna att så många
som möjligt medverkar och engagerar sig för föreningen. Har ni frågor att ställa, bör dessa lämnas
till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. Allmänna frågor av enklare art och som inte behöver
beredas av styrelsen, kan givetvis diskuteras i friare former under årsmötet.

Vi i styrelsen har nu som vanligt vid denna tidpunkt på året format programmet, anlitat föredragshållare och håller på att finslipa det. Inbjudan
kommer att skickas ut i slutet av april.

När medlemmarna är på årsmöte kan politikerna
gå på politikerträffen som leds av Växjö kommuns
byggnadsnämndsordförande Tony Lundstedt.
Övriga medverkande blir advokat
Annika
Gustafsson,
arkitekt
Reigun Thune-Hedström från
Sveriges Kommuner och Landsting
och vår ”expert” snart pensionären
Sven-Åke Sonesson, bygglovchef i
Skövde kommun.

Programmet i Växjö
Onsdagen startar med att kommunstyrelsens ordförande Carl-Olof Bengtsson hälsar
oss välkomna till Expansiva Växjö som
kommer att beskrivas som en av Sveriges trevligaste och vackraste städer att
bo och verka i.

På torsdagsmorgonen kommer skådespelare Kim
Anderzon att väcka oss efter en sen gårdagskväll.
Se bara till att vara på plats pigga och nyfikna,
även om det varit årsmiddag med dans några
timmar tidigare.

Härefter kommer Boverkets generaldirektör
Ines Uusman och jurist Lars Brask att
informera om nyheter
och
framtidstankar
från Boverket.

träder arkitekt Reigun ThuneHedström från Sveriges Kommuner och Lands-

Därefter

ting och bygglovchefen Sven-Åke Sonesson från
Skövde in på scenen och informerar vad som har
hänt sedan PBL-remissvaren inkommit till departementen.

Advokat Annika Gustafsson gör därefter entré och
pratar om rättsfall och JOutlåtanden
inom
PBLområdet.

Adj. professor
ledarskap”

Förbundsjurist Germund Persson
från Sveriges
Kommuner och
Landsting talar om ”Prövningar av
vindkraftverk”.

”i

Efter en långlunch kommer stadsbyggnadschef
Peter Rydell i Växjö att berätta om utflykten som
kommunen har ordnat. Utflykten slutar sedan vid
Kosta Glasbruk där du har möjligheter att besöka
glasshopen/glasutställningen. Därefter ska vi äta
”Hyttsill” med tillbehör och underhållning. Efter-

idrottens

Carl-Axel

Hageskog
från
Växjö
University kommer sedan att
tala om ”Hur man får ett gäng
individualister att bli ett sam4

Föreningen

som vi då befinner oss i ”industrilokal” så är ”galaklädsel” olämplig.

Medlemsantalet ökar sakta men säkert. Vi var den
1 februari 639 medlemmar från ca 270 kommunen
vilket är en ökning med 49 medlemmar på ett år.
Målet är givetvis att vi ska nå alla 290 kommuner.
Här får ni alla medlemmar i hela Sverige gärna
hjälpa till. Ser ni i vår medlemsmatrikel någon
grannkommuns byggnadsnämndskontor, som
ännu inte upptäckt oss, ring då och tala om för
dem vad de går miste om.

Konsult Axel Danielsson
startar
fredagen
med
provokativa rubriken ”Ansvarsfrihet för ansvarslösa! Vems
ansvar är det?” kommer att
fånga vår uppmärksamhet och
intresse. Kunskapsbristen inom
detta område innebär att de
förtroendevalda och tjänstemännen ofta kommer ihop sig
om vem som ansvarar för vad.
Väsentligt tuffare regler om
ansvarsutkrävande i kommunallagen träder i kraft vid halvårsskiftet 2006.

Anmälan till konferensen
Anmälan sker via vår hemsida: www.fsbs.se i samband med att inbjudan skickas ut i slutet av april.
Anmälan görs via hemsidan för att dels underlätta
administrationen med registreringsarbetet och
deltagarlistan och dels hoppas vi naturligtvis att
det blir enklare för er deltagare att anmäla sig.

Därefter tar Patrik Ottoson, Lantmäteriet
och projektledare för Bygga Villa, över för
att presentera hur den private byggherren ska
kunna få stöd i sitt byggande inom konceptet
för 24-timmarsmyndigheten. Sökande av bygglov
och andra myndighetskontakter är prioriterade vid
uppbyggnaden av en ny Internetportal. Inom projektet skall en bygglovsguide tas fram. Kommuninvånarna får information och stöd under
dygnets alla timmar. I dag finns redan bygglovsguide i några kommuner bl.a. i Varberg
(www.varberg.se under bygga och bo).

Hotell
Liksom de senaste fyra åren får ni själva ordna
hotellrum under konferensvistelsen.
Vi i styrelsen har kommit överens med Quality
Hotel Konserthuset i Växjö att förmedla rum till
vår konferens.
För att överenskommelsen ska gälla krävs att ni
kontaktar Konserthuset senast den 22 juni. Som
alltid gäller det att vara ute i god tid om ni önskar
bo på ett speciellt hotell.

Som avslutning kommer Gunnar
Åsberg ”Sveriges roligaste filosof ”

ge oss en värdegrund som vi kan
använda i livets möten. Han har
rubriken ”Livet börjar på andra
sidan förtvivlan” Hans föredrag är
provokativa, engagerande och
fyllda av humor. Med djup respekt för livets utmaningar talar Gunnar om hur vi kan utvecklas
och växa som människor. Ingen går oberörd från
hans föreläsningar.

Särskild information om hotellbokningen kommer
att finnas med konferensinbjudan.

Sammanfattningsvis vågar jag lova er en mycket
spännande och innehållsrik konferens.

Väl mött i Växjö den 27-29 september 2006
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterares styrelse
Britt Höckerbo
Ordförande
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Nya i styrelsen
Vid föreningens årsmöte 2005 i Varberg blev
det ovanligt många förändringar i styrelsen.
Inte mindre än fyra nya styrelsemedlemmar
invaldes. Lägger man därtill att året innan
valdes två nya in så har det hänt mycket under några år. Vi som är äldre i styrelsen får
naturligtvis se till att de nyinvalda kommer
att trivas och föra arvet vidare att FSBS ska
svara för den bästa, pouläraste och mest besökta yrkeskonferens i Sverige varje år.
Jag passade på att ställa några frågor till fr.v.
Marie, Tomas, Carina och Jeanette

Idag ar det vanligt att man bor i en kommun och
jobbar i en annan. Hur är det med er, bor ni där ni
jobbar?
M. Jag jobbar i Lunds kommun och bor i Genarp, 2,5
mil söder om Lund, i Lunds kommun.
T. Nej jag bor i Stockholm.
C. Jag bor i den kommun jag jobbar i. Har ca 5 min
gångväg till jobbet.
J. Ja jag har bott hela mitt långa liv här i Örnsköldsvik
och har arbetat på kommunen sedan 16 år, om jag skulle
välja en annan kommun att jobba i blir det långa pendlingar.

Vad exakt jobbar ni med/som just nu? Har ni någon annan erfarenhet från ”byggbranschen”, innan
ni började er anställning i kommunen?
M. Jag är expeditionschef på Stadsbyggnadskontoret. Jag
har ingen annan erfarenhet från ”byggbranschen”.
T. Jag jobbar med bygglov, 3G-master och verksamhetsutveckling.
C. Har inte jobbat med något annat än bygglov. Började
på kommunen 1972. Jag jobbar som bygglovhandläggare
och sekreterare i byggnadsnämnden.
J. Jag jobbar som byggnadsinspektör, handlägger alla
sorters bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser
och bygganmälan. Innan jag började på kommunen jobbade jag åt BLOCO med platskontroll vid de ständiga
byggnationer som pågår vid Husums fabriker.

Har ni familjer/barn?
M. Jag är gift och har två barn.
T. Jag är singel och har inga barn.
C. Jag har två söner, Fredrik 26 och Peter 23. Är sambo
med Lasse.
J. Jag har två flickor som blir 21 och 17 år i år och en
son på snart 22 år.
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Carina Bergström
Hudiksvall
Beskriv er själva med fyra ord.
M. Gympaglad – Skånegräbba – Naturälskare – Trivs
med livet
T. Friluftsmänniska – Positiv – Lyhörd – Envis
C. J. Den här frågan gillade jag inte, fy så svårt. Praktisk –
Dansant – Jordbrukare – Gourmet

Marie Jacobsson
Lund
Hur länge har ni varit medlemmar i FSBS och hur
många konferenser har ni varit på?
M. Jag blev medlem det året som konferensen var i Kiruna. Jag har varit på sex konferenser.
T. Jag har faktiskt bara varit medlem sedan 2004 och
deltagit på konferenserna i Stockholm och Varberg

Vad tycker ni om den mix av yrkesgrupper som
finns på vår konferens, plus alla politiker som numera deltar?

C. Jag har deltagit i 20 konferenser och varit medlem
sedan 1985.
J. Jag har varit med på 13 konferenser tror jag och har
varit medlem nästan lika länge.

M. I samtal med olika tjänstemän och politiker ges tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter, vilket är mycket
givande. Det är en viktig del i konferensen.
T. Det är Alltid bra med forum som skapar gemensam
bild av verksamheten över yrkesgränserna.
C. Positivt att så många yrkesgrupper deltar. Som det är
idag, i alla fall i vår kommun, går jobben in i varandra.
Man får hjälpas åt för att klara av verksamheten. Därför
är det bra att man kan blanda föredragshållare så det
passar hela verksamheten. Bra för politikerna att få erfarenhetsutbyte med andra politiker och tjänstemän.
J. Positivt med blandningen och framför allt att det är
lika många män som kvinnor med.

Vem föreslog er till styrelsen i FSBS tror ni och vad
fick er att tacka ja?
M. Det var Agneta Westerberg, Hässleholm, som föreslog mig till valberedningen. Agnetas presentation av
styrelsearbetet gjorde mig intresserad och jag kände för
att göra något nytt.
T. Vet faktiskt inte vem som föreslog mig. Jag blev uppringd av en styrelsemedlem. Det är alltid kul att deltaga i
något som man tycker är vettigt
C. Det var Agneta Westerberg som föreslog mig också.
Först tänkte jag tacka nej, eftersom jag inte har någon
tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Men efter lite betänketid bestämde jag mig för att tacka ja. Kul att pröva
något nytt.
J. Vet ej vem som föreslog mig. Verkar vara en förening
som funkar, bra konferenser och arbetsgivaren tyckte det
var positivt att jag gick med.

Har ni erfarenhet från andra styrelseuppdrag?

Jeanette Boström
Örnsköldsvik

M. Nej.
T. Ja, Väsby skidklubb
C. Nej.
J. Ja i fotbollsförening, kooperativt dagis och fackligt.

Vad hoppas ni på och vad tror ni om framtiden för
föreningen?

Nu har ni varit med på ett par styrelsesammanträden, har ni någon kommentar kring dessa?

M. Min förhoppning är att styrelsen även i fortsättningen
kan hålla hög klass på föredrag och föredragshållare. Jag
tror att medlemmarna då känner sig nyfikna på att komma till konferensen för att efter några dagar åka därifrån
med en del ”matnyttigt” i bagaget.
T. Riksomfattande samarbete och omvärldskunskap är
alltid en faktor för utveckling på många plan. Att konferenserna fortsatt håller hög klass och sprider goda idéer
och den senaste informationen.
C. Jag hoppas att vi kan fortsätta göra konferenserna så
bra så att deltagarna återkommer och medlemsantalet
ökar.
J. Att föreningen är ett stöd i jobbet, speciellt för de i
små kommuner.
Vi måste ständigt ta många olika beslut så det är bra med
en förening som tar upp förändringar, visar på tillämpningar av lagen och hjälper till att skapa kontakter.

M. Jag har blivit väl mottagen i gruppen och jag tycker
det är intressant att följa styrelsearbetet inifrån.
T. Bra stämning och högt i tak, effektivt arbete och nya
idéer mottages väl.
C. Känner mig som en riktig nybörjare. Det är så mycket
som skall ordnas, som man kanske inte tänker på som
deltagare vid konferenserna. Skönt att ni andra är så
duktiga och inarbetade i styrelsen. För övrigt ett trevligt
gäng som verkar ha kul tillsammans.
J. Långa dagordningar men med gemytlig stämning.

Jag tackar er alla för svaren och hälsar på hela styrelsens och alla medlemmars vägnar er hjärtligt välkomna i FSBS styrelse.

Tomas Wahlström
Upplands Väsby

Jan Jonsson
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FSBS YTTRANDE

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare (FSBS) vill lämna
yttrande över PBL-kommitténs slutbetänkande, Får jag lov? – Om planering och byggande (SOU 2005:77)
FSBS anser att de föreslagna ändringarna av PBL i huvudsak är bra och kommer att ge en
förbättrad lagstiftning.
I ett sådant omfattande arbete som slutbetänkandet avser så finns det naturligtvis detaljer som
kan diskuteras. Vi har valt att begränsa yttrandet till några viktiga frågor.
Synpunkterna begränsas i princip till de frågor där vi har en avvikande uppfattning.
Samordning med miljöbalken och strandskyddet
En viss samordning föreslås för ärenden som berörs av både miljöbalken och PBL. Detta är
positivt för den sökande.
Även om reglerna om strandskydd ej ingick i direktiven för PBL-utredningen vill vi ändå föreslå att dessa regler överförs till PBL. Frågor om strandskydd ligger nära de frågor som prövas i PBL och det är naturligt att ansökningar om bygglov och strandskyddsdispens prövas i
ett sammanhang med en gemensam lagstiftning som grund. Strandskyddet bör ingå i kommunens översiktsplanering och avgränsas på samma sätt som övriga allmänna intressen och riksintressen i samråd med länsstyrelsen.
FSBS har avgivit yttrande över förslag till ändring av miljöbalken i denna del (se bilaga).
Undantag från bygglovsplikten, 8:3
Kommittén skriver att nuvarande regler om bygglovsplikt är svåra att överskåda och i vissa
fall svåra att tolka. En generell bygglovsplikt med vissa undantag för en- och tvåbostadshus
föreslås.
Enligt förslaget skall dock undantagen från lovplikt vara olika för ej friliggande och friliggande en- och tvåbostadshus! Skillnaderna gäller 10 eller 15m2 friggebodar, 12 eller 15m2
skärmtak, inglasning av uteplats samt 30m2 carport/garage om friliggande.
Denna uppdelning är olämplig och kommer att medföra en uppenbar risk för feltolkningar och
”svartbyggen”.
Förslag: Undantagen för friggebodar och skärmtak bör vara lika oavsett om en- eller tvåbostadshuset är friliggande. Välj undantag för 15m2 friggebodar samt 15m2 skärmtak inklusive
inglasning.
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Vad gäller 30m2 carport/garage så är en sådan byggnad alldeles för stor att generellt undantas
från lovplikt inom detaljplanelagt område. Om sådan byggnad skall undantas från lovplikt bör
detta istället prövas och skrivas in som en planbestämmelse i samband med upprättande av ny
detaljplan (se 5kap7a§).
Välj att undanta lovplikt för max 30m2 stora komplementbyggnader som ej ligger inom detaljplanelagt område.
Mindre avvikelser, 8:11
Enligt förslaget blir möjligheten att bevilja bygglov som mindre avvikelse från detaljplan begränsat mot nuvarande lagtext. Det medför att detaljplaner behöver ändras i allt högre grad.
Förslag: Vidga begreppet mindre avvikelse. Nuvarande skrivning bör behållas eller ny skrivning ge utökade möjligheter.
Kommunerna har ej resurser att ändra alla inaktuella detaljplaner och ändrade förutsättningar
sker i allt snabbare takt.
Ett mål bör vara att ge en smidig och väl fungerande handläggning med beaktande av rättssäkerheten.
Tidsbegränsat bygglov, 8:14
Förslaget innebär en avsevärd skärpning mot nuvarande lagtext. Möjligheterna att bevilja
tidsbegränsade lov minskas och tider förkortas. Även detta förslag medför att detaljplaner
behöver ändras i allt högre grad.
Förslag: Nuvarande skrivning bör behållas eller ny skrivning ge utökade möjligheter. Se även
under punkten, Mindre avvikelser, ovan.
Höra och meddela grannar före och efter alla bygglov, 8:22,27
Förslaget innebär en avsevärd utökning administrativt. Ett sådant stort problem föreligger ej
med dagens sätt att hantera bygglov som motiverar att införa denna stora förändring. Finns
inte annat bättre sätt?
Förslag: Vid byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter, vid åtgärd som avviker från detaljplan eller byggnation som kan medföra någon betydande olägenhet så skall den eller de grannarna som berörs, underrättas om ansökan samt delges beslut.

För styrelsen för
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare

Britt Höckerbo
Ordförande

Lennart Westberg
Styrelseledamot
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FSBS YTTRANDE

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Synpunkter på
Reviderat förslag till differentierat strandskydd, Ds 2005:23
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare (FSBS) vill lämna
synpunkter på det reviderade förslaget till en differentierad tillämpning av strandskyddet.
I motiven till revideringen framkommer att det tidigare förslaget till geografisk differentiering
enligt en framtagen modell möttes av stark kritik från de flesta remissinstanser.
Den avgörande kritiken i remissvaren låg på kritik av den svårförståeliga teoretiska modellen,
men även på andra delar av förslaget.
Det reviderade förslaget att ge möjlighet till mindre områden för glesbygdsutveckling anses av
utredarna i huvudsak tillgodose invändningarna mot det tidigare förslaget.
Tyvärr så kan vi inte dela den uppfattningen
- den tidigare modellen var inte bra, men den ersätts av en variant som inte är bättre
- den skall i vissa fall kunna gynna glesbygdsutveckling?
- sådana frågor anser vi inte skall sammankopplas med strandskydd
- den nya modellen synes mycket omständig och kommer ej att bli accepterad
- det nya förslaget kommer säkerligen att mötas av samma massiva kritik som det tidigare
förslaget
- strandskyddet är mycket viktigt och skall finnas där det är motiverat
- kust- och skärgårdsområden kan inte undantas från möjlighet till bebyggelse
- möjlighet skall finnas i hela landet att bygga där strandskyddets syften inte motverkas
Strandskyddsfrågan måste behandlas på ett nyanserat sätt där man beaktar de lokala förhållandena.
Kommunerna måste ges möjlighet och ha delegation att medge kompletterande bebyggelse
inom redan ianspråktagna områden i hela kommunen. Även möjlighet att ta fram nya områden för bebyggelse måste finnas. Detta sker då i samförstånd med länsstyrelsen.
Det framkommer att det i en stor del av de tidigare remissvaren framförs samma åsikt som vår
att strandskyddet skall kunna behandlas som ett riksintresse och därmed behandlas och säkerställas i kommunens översiktsplan.
Genom att hantera strandskyddet i översiktplanen blir strandskyddet synligt tillsammans med
en lång rad allmänna frågor som skall beaktas.
Om det inte ingick i uppdraget att överföra strandskyddsproblematiken till PBL så visar de
tidigare svaren att man inte skall skynda fram ett ny lagtext utan att utreda även denna fråga.
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Sammanfattning
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare anser att det reviderade förslaget inte är bra.
Hela förslaget, Ds 2005:23, är onödigt tillkrånglat och byråkratiskt.
Dagens system är enklare och skulle kunna utvecklas och moderniseras genom att strandskyddsområdena blir riksintressen och läggs in i kommunernas översiktsplaner. Här kan sedan
utredas dels vilka områden, som utifrån olika kriterier är skyddsvärda och vilka områden bedöms vara av mindre sådant intresse och kanske efter ytterligare studier kan godkännas för
bebyggelse.
Vi vidhåller även tidigare synpunkter som vi lämnat på hela förslaget.
Slutligen vill vi framhålla att det reviderade förslaget skall förkastas och ett nytt förslag bör
tas fram där tidigare yttrande, ovanstående synpunkter och det kommunala självstyret beaktas.
För styrelsen för
Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare

Britt Höckerbo
Ordförande

Lennart Westberg
Styrelseledamot
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Besök hemsidan – www.fsbs.se
Vi kommer även i år att låta er sköta anmälan till konferensen via hemsidan. Mer om detta
kommer i samband med inbjudan till konferensen.
Vi har nu sedan ett år en funktion på hemsidan där man du annonsera efter personal inom
PBL-området. De som vill kan annonsera andra tjänster också t ex för dem som har sammanslagna kontor. Vi har märkt att besöksfrekvensen till vår hemsida ökat sedan denna funktion
lanserades.
Använd den och sprid information om den till kollegor!

Tillbaka till FSBS första sida

Visa alla annonser

Registrera en annons

Ändra en annons

Platsannonser inom PBL-området

sorterade efter sista ansökningsdag
Linköping

Sista ansökningsdag

Bygglovchef/Chef för bygglovavdelningen

2006-03-10

Byggnadsingenjör - bygglov

2006-03-10

Gislaved

Sista ansökningsdag

Chef till Bygg- & Miljöförvaltningen i Gislaveds kommun

Värnamo

2006-03-17

Sista ansökningsdag

Byggnadsinspektör Ny annons

2006-03-31

Åre

Sista ansökningsdag

Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör Ny annons

2006-04-05

Fysisk planerare/planarkitekt Ny annons

2006-04-05

Umeå

Sista ansökningsdag

Bygglovhandläggare

2006-03-17

Kalix

Sista ansökningsdag

Byggnadsinspektör

2006-03-21
Sidan gjord av Björn Johansson
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FSBS styrelse 2006
Namn - Funktion
Britt Höckerbo
Ordförande
Jan Jonsson
Vice ordförande

Niklas Ottosson
Kassör
Urban Rooth
Sekreterare
Hans Johansson
Webbmaster
Lennart Westberg
Ansvarig
medlemsregister
Carina Bergström
Vice sekreterare
Marie Jacobsson
Ersättare

Tomas Wahlström
Ersättare
Jeanette Boström
Ersättare

Arbetsplats
Varbergs Kommun
Stadsbyggnadskontoret
432 80 Varberg
Herrljunga kommun
Byggnadskontoret
Box 201
524 23 Herrljunga
Skövde kommun
PBL-kontoret
541 83 Skövde
Sundsvalls kommun
SBK Byggavdelning
851 85 Sundsvall
Kalmar kommun
Box 611
391 26 Kalmar
Söderhamns kommun
Bygg- och Miljökontoret
826 80 Söderhamn
Hudiksvalls kommun
Byggnadsnämndsförvaltningen
824 80 Hudiksvall
Lunds kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 41
221 00 Lund
Upplands Väsby kommun
Stadsarkitektkontoret
194 80 Upplands Väsby
Örnsköldsviks kommun
Plan- och miljökontoret
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Tel, Fax. E-post
Tel 0340-881 53
Fax 0340-697 070
britt.hockerbo@kommunen.varberg.se
Tel 0513-171 81
Fax 0513-171 33
jan.jonsson@admin.herrljunga.se
Tel 0500-498 018
Fax 0500-411 120
niklas.ottosson@skovde.se
Tel
060-191 862
Fax
060-121 019
urban.rooth@sundsvall.se
Tel 0480-450 370
Fax 0480-450 399
hans.johansson@kalmar.se
Tel 0270-752 24
Fax 0270-752 25
lennart.westberg@soderhamn.se
Tel 0650-194 96
Fax 0650-381 55
carina.bergstrom@hudiksvall.se
Tel 046-35 58 23
Fax 046-14 60 51
marie.jacobsson@lund.se
Tel
08-590 975 56
Fax 08-590 733 37
tomas.wahlstrom@upplandsvasby.se
Tel
0660- 884 89
Fax
0660-887 05
jeanette.bostrom@ornskoldsvik.se

Valberedning 2006
Ann-Britt Flodin
Valberedning
(sammankallande)
Kalle Bylin
Valberedning
NN

Flens kommun
Plan- och byggkontoret
642 81 Flen
Hudiksvalls kommun
Byggnadsnämndsförvaltningen
824 80 Hudiksvall
NN

Tel 0157-191 26
ann-britt.flodin@flen.se
Tel 0650-194 98
kalle.bylin@hudiksvall.se

Revisorer 2006
Karl-Johan Melin
Revisor
(sammankallande)
Madeleine Wäli- Arvidsson
Revisor

Stig Wallin
Revisorersättare

Falköpings kommun
Stadsarkitektkontoret
521 81 Falköping
Härryda kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Råda torg
435 80 Mölnlycke
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Föreningens bankgiro
Organisationsnummer

Tel 0515-851 32
karl-johan.melin@falkoping.se
Tel 031-764 62 75
madeleine.arvidsson.wali@harryda.se

Tel
0371-812 31
Fax
0371-139 34
stig.wallin@gislaved.se

330-6990
835000-5347

Medverkande i denna skrift har varit: Britt Höckerbo, Jan Jonsson,
Hans Johansson, Lennart Westberg. Peter Rydell och hans medarbetare i Växjö.
Britt Höckerbo är ansvarig utgivare. Hans Johansson svarade för layout och sammanställning
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