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Hej alla medlemmar och läsare!
Idag är det den 5 mars och jag står och ser på de otroliga snöhögarna utanför mitt hus i Söderhamn.
När ska all den här snön försvinna? Vi här i Hälsingland har, som på många andra platser i
landet, haft det kallt och fått mycket snö den här vintern. Högt elpris och mycket snöskottning
- nej nu får det bli vår. Hörde idag på radion att våren nu hade kommit till Skåne, och man blir
lite avundsjuk.
När jag nu är inne på
det här med klimatet så
kan jag berätta en del
om FSBS utbildningsdagar 22-24 september
i Kalmar.

Vad har vi mer –
Lite kan jag avslöja: Vi
kommer att få träffa Boverkets Generaldirektör
Janna Valik samt de i
FSBS sammanhang kända
och populära föreläsarna
Sven-Åke Sonesson, Annika Gustafsson, Axel Danielsson, Reigun ThuneHedström.

Klimat- och energifrågor är högaktuellt och
det är några av de frågor som vi på kommunerna ska arbeta med i
samband med planering
och byggande

Vi står inför en ny planoch bygglag och naturligtvis kommer vi att ta
upp förändringarna i lagen
och tillhörande taxa.

En av föreläsarna är
den från TV kände meteorologen Pär Holmgren, som under senare
år ofta synts i klimatdebatten.

Vi har mycket mer på
gång i programmet och ni som varit med
tidigare kommer säkert att känna igen vårt
upplägg.

Vi följer upp temat med Karin Adahlbert,
som berättar om passivhus.
.

Jag berättar nu inte mer utan ni får vänta en
tid till, tills ni får vår inbjudan i slutet av
april.

Vi hoppas då att ni kommer att finna årets konferens i Kalmar intressant.

Boka därför nu in 22-24 september i era almanackor.
Hälsningar

Lennart Westberg
Ordförande FSBS
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Medlemmar

Anmälan till konferensen

Medlemsantalet den 9 mars var 634 medlemmar från ca 235 kommuner. Målet är
givetvis att vi ska nå alla 290 kommuner.

Anmälan sker via vår hemsida:
http://www.fsbs.se i samband med att inbjudan skickas ut i slutet av april. Här kan
du som behöver specialkost anmäla detta
och vi kommer att meddela köken om de
speciella önskemålen.

Som medlem blir konferensavgiften lägre.
Anmälan om medlemskap görs via vår
hemsida www.fsbs.se. Inbjudan räknar vi
kunna skicka 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.

Boende
Liksom de senaste åren får ni själva ordna
hotellrum under konferensvistelsen. Föreningen har kommit överens med Kongressbyrån i Kalmar att förmedla rum till
vår konferens. För att överenskommelsen
ska gälla krävs att ni bokar rum via länken
på hemsidan senast den 15 juni.
Som alltid gäller det att vara ute i god tid
om ni önskar bo på ett speciellt hotell.
Särskild information om hotellbokningen
kommer att finnas på hemsidan och i konferensinbjudan

Väl mött i Kalmar den 22 - 24september 2010

Konferensanläggningen
KalmarSalen
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Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och byggnadsnämndsSekreterare
är en intresseförening 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 bygglovsgranskarnas och sekreterarnas arbetsuppgifter.
Facklig verksamhet faller inte inom föreningens område. Föreningen har i dag 635
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 bygglovsgranskare har anslutit sig.
Från och med årsmötet 1991 har föreningen kompletterat namnet till Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och byggnadsnämndsSekreterare. Fortfarande med förkortningen FSBS.
Varje år anordnas informations/utbildningsdagar. Syftet är att ge tjänstemän och förtroendevalda 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, Borås, Umeå, Kalmar, Sunne, Helsingborg, Luleå,
Norrköping, Västerås, Sundsvall, Stockholm, Varberg, Växjö, Östersund, Visby, Örebro och nu åter i Kalmar.

Kom gärna med frågor till oss i styrelsen om föreningen och styrelsearbetet
och besök hemsidan http://www.fsbs.se
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Ny ordförande i FSBS!
Från och med konferensen 2009 i Örebro har FSBS ny styrelseordförande.
Vi träffar Lennart Westberg på hemmaplan i Söderhamn då han precis kommit hem från byggnadsnämndens möte i Hudiksvalls kommun.
Hur länge har du varit med i styrelsen?
Jag har varit med i styrelsen sen 2004.
Du arbetar i Hudiksvalls kommun. Vad gör du där och trivs du bra i
ditt jobb?
Jag arbetar som plan- och bygglovchef. Det är ett intressant arbete
och jag trivs mycket bra i Hudiksvall.
Vad är de största utmaningarna för styrelsen de närmaste åren?
Föreningen har under åren funnit en mycket bra mix på konferenserna och fått ett allt större
antal deltagare för varje år. Det gäller att behålla det stora intresset, samtidigt som vi inte får
vara rädda för att göra små förändringar så att vi inte stagnerar.
Sedan ser jag det också som viktigt att vi får in de som blir nyanställda i kommunerna som
medlemmar i föreningen.
Ser du några trender inom PBL-verksamheten de senaste åren?
Trender vet jag inte om jag kan säga, men den nya PBL som kommer blir något som kommer
att påverka de närmaste åren. En sak som jag ser positivt i den är att det blir klart uttalat att
vi ska ut på byggena igen för tillsyn.
Något som jag däremot inte tycker är bra är all annan tillsyn som läggs på oss enligt olika lagstiftningar, utan att vi får möjlighet till att ta ut avgift eller får några resurser.
Hur vill du se utvecklingen av utbildningsdagarna de närmaste åren?
Som jag tidigare varit inne på, så gäller det att vara rädd om det som vi under många år byggt
upp. Men samtidigt ska vi vara öppen för förändring och utveckling. Med mina duktiga kollegor i styrelsen så är jag övertygad om att det ska gå bra.
När du ser tillbaka på din tid som ordförande så här långt, var det som du tänkt dig? Om inte vad har
förvånat dig mest?
Ja, det är nog ungefär som jag förväntat mig. Jag har varit med under den tid som Yngve
Käck och Britt Höckerbo varit ordförande. Jag vet genom dem att det blir extra mycket att stå
i som ordförande och att man på olika vis hamnar i centrum.
Vilka frågor tror du medlemmarna vill att FSBS ska bevaka?
Naturligtvis i första hand allt runt PBL, men även sådant som ingår i jobbet enligt andra lagstiftningar.
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Hur kommer du att sätta din prägel på styrelsearbetet?
Det handlar i mycket om att fortsätta i samma anda som tidigare ordföranden. Men alla är vi
olika och jag tänker inte försöka bli någon kopia av någon tidigare ordförande. Mitt sätt att
vara och se på saker kommer naturligtvis att sätta sin prägel. Jag vill dock passa på att framhålla att jag och övriga i styrelsen gör det här utöver våra ordinarie arbeten och att det är vi
tillsammans som gör styrelsearbetet. Alla är viktiga i de olika uppgifter vi tagit på oss.
Vad gör du helst en ledig dag?
Naturligtvis ser jag fram emot att umgås med min familj. Jag har för bara en månad sedan
fått mitt första barnbarn – vilken höjdare. Nu blir det många täta resor mellan Söderhamn
och Stockholm.
Ser nu också fram emot en planerad resa till Sälen för att åka skidor i vårsolen.
Sen någon gång i april är det dags att rulla ut motorcykeln ur garaget.

Sex snabba frågor:
Katt eller Hund?
Öl eller Vin?
Fredagsmys eller middag på stan?
Senapssill eller matjesill?
En dag på SPA eller en dag i skidbacken?
Schlager eller opera?

HUND
VIN
FREDAGSMYS
MATJESILL
EN DAG I SKIDBACKEN
SCHLAGER
Intervjuade gjorde Tomas Wahlström

7

alla tiders

KALMAR

I alla tiders KALMAR
blandas gammalt och nytt
Just nu är Kalmar mitt i en stark expansionsfas. Flera spännande och
framåtsyftande projekt planeras. Därför känns det extra trevligt att
välkomna Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och byggnadsnämndssekreterare till Kalmar 22-24 september 2010.
I Kalmar finns sedan årsskiftet Sveriges nyaste och modernaste
universitet. Linnéuniversitetet spelar en viktig roll i den regionala
utvecklingen och verksamheten präglas av nytänkande, nyfikenhet,
närhet och nytta. Nytt universitetscentrum planeras i Kalmar och
ledorden är stadsnära, sjönära och kommunikationsnära.
I slutet av 2009 togs också det första spadtaget på en ny fotbollsarena, som kommer att invigas lagom till säsongen 2011. En ny
evenemangsarena i ett samlat hälsokvarter planeras också med byggstart under året.

Kalmar kommun Box 611, 391 26 Kalmar,
telefon: 0480-45 00 00 kommun@kalmar.se

Strax intill stadskärnan ligger Varvsholmen där det gamla
skeppsvarvet tidigare låg. Numera har hela holmen byggts
om och här finns både bostäder och arbetsplatser av vitt
skilda slag, men den gamla varvsmiljön har bevarats.
Kalmar är en av Sveriges äldsta städer och vi är välkända
för att så många av de gamla byggnaderna har bevarats
och används i nya funktioner. Kalmars historia är viktig,
men den måste kombineras med utveckling. Därför pågår
just nu ett omfattande planarbete för hela Kvarnholmen,
där stadskärnan ligger och områdena intill.
2008 fick Kalmar förutom SM-guld i fotboll även utmärkelsen Årets kommun av riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. Satsningar även på landsbygden är
förutsättningen för att hela kommunen ska leva och
utvecklas.
Välkomna att uppleva Alla Tiders Kalmar

Johan Persson
Kommunstyrelsens ordförande

Vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar och passar på att ställa några frågor.
Namn: Birgitta Bengtsson.
Arbetsuppgifter: Nämndsekreterare
Vad jobbar du med just nu?:
Om du menar i skrivande stund så har stadsbyggnadsnämnden nyligen haft sammanträde. Protokollet ska justeras, beslut diarieföras, protokollsutdrag ska sändas ut tillsammans med faktura och i vissa fall rek + besvärshänvisning.
Vilka personliga egenskaper har du bäst nytta
Positiv, effektiv, ordningsam.
Hur länge har du varit medlem i FSBS:
Sedan 1998.
Sex snabba
Vad har du för förväntningar på ditt förtroendeuppdrag i FSBS?
Ska bli trevligt att kunna påverka programmet för utbildningsdagarna vilka alltid har
varit toppenbra.
Vilka frågor /områden känner du dej mest engagerad i?
Nämndadministration. Alltid intressant med
Axel Danielssons föredrag.

Katt eller Hund
Öl eller Vin
Fredasmys eller middag på stan
Senapssill eller matjesill
En dag på SPA eller
en dag i skidbacken
Schlager eller opera

HUND
VIN
FREDAGSMYS
SENAPSSILL
EN DAG PÅ
SPA
SCHLAGER

Vad fick dej att vilja engagera dig i styrelsearbetet?
Det är kul att kunna vara med och påverka. PERSONLIG INRAMNING:
Vi träffar Birgitta hemma i Forshaga. Hon har
Har du tidigare erfarenhet av styrelse arbete?
nyss varit och dansat folkdans och är röd om
Ja, jag är med i styrelsen i ett av folkdansla- kinderna.
gen jag är medlem i.
Intervjuade gjorde Tomas Wahlström

Beskriv dej själv med 3 ord:!
Omtänksam, glad, bra lyssnare.
Vad gör du helst en ledig dag?
Tar en promenad. Umgås med mina barn och
barnbarn.
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Namn…Christina Nilsson.
Arbetsuppgifter:
Jag handlägger bygglov, förhandsbesked,
strandskydd
Vad jobbar du med just nu
Se ovan
Vilka personliga egenskaper har du bäst nytta av
i ditt jobb
Serviceminded, social, tycker om att träffa
olika slags människor.
Hur länge har du varit medlem i FSBS
Blev invald i styrelsen under konferensen i
Örebro 2009.
Vad har du för förväntningar på ditt förtroendeuppdrag i FSBS
Fortsatta bra, eller bättre, konferenser/utbildningsdagar.

Beskriv dej själv med 3 ord?
Glad, positiv, vill göra ett bra jobb, med allt
vad det innebär.

Vilka frågor /områden känner du dej mest engagerad i?
PBL-frågor, rutiner kring bygglovhanteringen, hur andra kommuner jobbar.

Vad gör du helst en ledig dag?
Syr eller stickar.
Sex snabba
Katt eller Hund
Öl eller Vin
Fredasmys eller middag på stan
Senapssill eller matjesill
En dag på SPA eller
en dag i skidbacken
Schlager eller opera

Vad fick dej att vilja engagera dig i styrelsearbetet?
Försöka påverka inriktningen på våra konferenser
Har du tidigare erfarenhet av styrelse arbete?
Ja, från mitt förra arbete på länsstyrelsen,
var med i lokala styrelsen för facket.
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HUND
VIN
MIDDAG PÅ STAN
MATJESSILL
BEROR PÅ VÄDRET
SCHLAGER

På FSBS hemsida - http://www.fsbs.se - finns möjlighet att lägga ut platsannonser
utan kostnad och därmed når du målgruppen som arbetar inom PBL-området. På
hemsidan finns också ett diskussionsforum där du kan lägga ut frågor eller göra
inlägg på det som finns där.
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