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Visst blev det en givande
FSBS-konferens i Växjö????
FSBS ordförande
Britt Höckerbo

FSBS 32:a årskonferens i Växjö är nu över. Vi
har hört från många deltagare att man uppskattat
maten, programmet, föreläsarna och de praktiska arrangemangen omkring konferensen. Som
vi ansvariga i styrelsen känner det, har också allt
fungerat helt utan anmärkning.

na fungera krävs stora insatser och resurser från
flera håll.

Konferensen var på Växjö konserthus som är en
modern anläggning för konserter och konferenser för såväl stora som små aktiviteter.

Stadsbyggnadskontoret i Växjö som bjöd på
busstur, med guider från kontoret, runt i Växjö
kommun. Vi förstår att Växjö är en trevlig och
vacker kommun att leva och verka i. Vår kontaktperson och den som presenterade utflykten
var stadsbyggnadschef Peter Rydell. Tack Peter
och till alla guider och övriga på kontoret som
hjälpte oss.

Ett stort tack till Växjö kommun som har bidragit ekonomiskt för att genomföra konferensen.

På första kvällen träffades vi och åt en mycket
god årsmiddag. Vid den efterföljande dansen
spelade Black Jack och på diskoteket fanns en
DJ. Med dessa båda arrangemang blev det en
lyckad kväll både för oss lite äldre och för alla
yngre som nu börjar dyka upp på vår konferens.

Vår kontaktperson på konferensanläggningen
Peter Knutsson, teknikern Peter och all övrig
personal ska ha en stor eloge för sitt arbete. Så
även Stina Ingvarsson som hade hand om hotellbokningen.

Andra kvällen var vi på Kosta glasbruk och åt
Hyttsill, vilket blev en mycket speciell upplevelse för alla som inte tidigare varit på hyttsill.
Vi fick en historielektion i hur luffarna lagade
sin mat och sov över på glasbruken och som
tack brukade de underhålla de närvarande. Istället för en luffare hade vi Peje Johansson (var
programledare på radion för ”Ring så spelar vi”
i somras) som underhöll oss medan vi åt sill,
fläsk, bakad potatis, isterband m.m. (fanns även
fläskfilé, kyckling och vegetariska pajer).

Hur skulle vi klara oss utan de kunniga, engagerade och proffsiga föreläsare med hög klass som
vi även i år har haft. Många av dem återkommer
varje år på begäran av deltagarna och oss i styrelsen. Ett stort och innerligt tack till kommunstyrelsens ordförande Carl-Olof Bengtsson,
generaldirektör Ines Uusman, jurist Lars
Brask, advokat Annika Gustafsson, arkitekt
Reigun Thune-Hedström, byggregelkonsult
Sven-Åke Sonesson, jurist Germund Persson,
konsult Axel Danielsson och projektledare Patrik Ottoson.

Kvällsaktiviteterna, med årsmiddag och dans
första kvällen och kvällsbuffé med underhållning den andra, bidrar till att ge konferensen
träffpunkter där vi kan mötas och tala med andra
kollegor och knyta kontakter för framtida nätverk inom vårt yrke. Detta ser vi i styrelsen som
viktigt och kommer att fortsätta med det framöver.

Ett tack även till årets inslag med de ”mjuka”
ämnena som framfördes av adj. professor i idrottsligt ledarskap Carl-Axel Hageskog, skådespelare Kim Anderzon och ”Sveriges roligaste
filosof” Gunnar Åsberg och som alla bidrog
med många skratt och igenkännande.

Tack alla inblandade. För att en konferens av
detta slag och med så många deltagare ska kun-
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Tack till byggnadsnämndsordförande Tony
Lundstedt som höll i politikerträffen där även
Annika Gustafsson, Reigun Thune-Hedström
och Sven-Åke Sonesson deltog.

nästa års konferens. Vi hoppas höra från er innan dess och få många råd och tips på ämnen
och föredragshållare. På vår hemsida
www.fsbs.se finns fliken tipsa styrelsen. Där
kan ni lämna synpunkter och förslag.

Ni deltagare ska också ha ett jättestort tack.
Ni kommer varje gång nyfikna och förväntansfulla till konferensen. Mobiltelefonerna var
(nästan) avstängda under föredragen, vilket är
ovanligt i dessa tider. Ni ska veta, att det känns
skönt när ni muntligen eller via e-post talar om
att vi som arrangerat konferensen har gjort ett
bra jobb.

Konferensmaterial från Växjö. I detta medlemsblad lämnas en sammanfattning från konferensens alla föredrag. Några föredragshållare
har också lämnat material. Detta läggs ut på vår
hemsida.
Konferens den 19-21 september 2007 i Östersund.
Nästa årskonferens, som är den 33:e i ordningen, är bestämd till Östersund. Själva konferensen äger rum på Östersunds Folkets Hus. Det
är förhandsbokat ca 600 rum på ett flertal närliggande hotell, välkomna dit.

Styrelsen, som är ansvarig för konferenserna, är
självfallet mycket glad åt det starka intresse som
visas år från år. Detta intresse stärker oss givetvis i vårt arbete med framtida konferenser.
Styrelsen kommer nu den 24 november att träffas i Östersund där riktlinjerna läggs upp inför

Årsmötet
hålla stipendium. Kravet att stipendiet endast
kan tilldelas samma person högst tre gången utgick.

Till vår glädje kan vi notera ingen avgång vare
sig från styrelsen eller från revisionen. Däremot
avgick Ann-Britt Flodin från valberedningen.
Christina Johansson kom in istället. Ordförande
avtackade Ann-Britt med en minnesgåva.

Årsmötet utsåg fem nya hedersmedlemmar
nämligen Sven-Åke Sonesson, Yngve Käck,
Harlan Grannas, Christina Johansson och GunBritt Solberg. Tillsammans med tidigare hedersmedlemmar Margareta Karlsson och Inger
Niklasson har nu föreningen sju mycket välförtjänta hedersmedlemmar.

Förslag till stadgeändring vilket slutligt ska behandlas på nästa årsmöte gällde paragrafen 3b:
Medlem kan efter pensionering och avslutad yrkesverksamhet göra anmälan till styrelsen att få
kvarstå som veteranmedlem till reducerad årsavgift. Denna avgift skall vara 50 procent av ordinarie medlemsavgiften. Veteranmedlem kan
också delta på föreningens konferens till reducerad konferensavgift, denna avgift skall vara 35
procent av aktuell avgift för medlem.

Slutligen vill styrelsen hälsa er alla välkomna
till nästa års konferens den 19-21 september
2007 i Östersund.

Stadgar för FSBS:s utbildningsstipendium ändrades. Medlemmar som är yrkesverksamma
inom PBL:s område och som vidareutbildar sig
inom området på läroanstalt eller på sätt som
styrelsen finner lämpligt, kan efter ansökan er-

Britt Höckerbo
Ordförande
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Reportage från konferensen
Carl-Olof

Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande i
Växjö hälsade alla
varmt välkomna till
Växjö och berättade om dess historia och utveckling. Växjö är staden
vid
sjön,
centrum där vägarna möts, ligger mitt i glasriket och
rutnätsstaden som är riksintresse.

det ändå till 1970 innan befolkningen
hade återhämtat sig till samma nivå. Staden har aldrig haft befolkningsminskning
sedan 2:a världskriget och har idag ca
78 000 innevånare. Kultur och skola är
viktig för staden, den har även ett av
landets bästa företagsklimat.
Kända personer med anknytning till Växjö
är bl.a. Carl von Linné och guldtjejen Carolina Klüft.
Staden expanderar snabbt, det har
byggts 5000 bostäder under de sista 10 12 åren. Under 2006 - 2007 planeras att
bygga ytterligare 1 500 nya bostäder och
många av dem är i trä, ända upp till 6
våningar.

Växjö är en gammal stad, fick stadsrättigheter 1342. Kyrkan har spelat en stor
roll, domkyrkan har anor från 1100- talet
och Bertil Valliens altartavla är väl värt
ett besök.
Även emmigrationen har spelat en stor
roll i Växjö, efter utvandringen på 1870talet tog

Carl-Olof avslutade med att önska alla en
trevlig kväll på hyttsillen.
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Boverket nu och i framtiden
Ines Uusman, generaldirektör, Boverket inledde passet ”Boverket nu och i
framtiden” då hon bland annat tackade
FSBS styrelse och underströk vikten av
den typ av
riksomfattande
utbildningsinsatser
som
FSBSkonferenserna
utgör,
speciellt inför
införandet av
nya PBL är
detta en viktig kanal för det totala utbildningsprogram som ingår inför och efter införandet av förändringarna i PBL.

Boverkets remissvar – avgörande faktorer
• På alla nivåer (Boverket, länsstyrelser
och kommuner) måste det tillföras
resurser och kompetens för att tilllämpningen ska ha en chans att fungera – brister redan idag och det nya
systemet kommer att kräva mer!
•

PBL-offensiv planeras
• Kommer att behövas med anledning av PBL-reformen
• Men även om PBL-reformen uteblir
är behovet av nytändning stort!
• Bättre samordning mellan planoch byggsidan

Lars Brask, jurist, inledde sitt anförande med ”äntligen höst” och lämnade den
årliga rapporten från Boverket.

Valet och PBL och vad som kan vara politisk oenighet.

Följande
punkter belystes
och
det
riktigt
hördes
hur
åhörarna slukade
informationen om
hur
förutsättningarna
för
arbetet
inom PBL kommer att utvecklas.

Energifrågor
Genom program för energieffektivisering
och energismart byggande,
Energideklarering av byggnader,
Rivning eller flytt av Kiruna?

Framtiden för Boverket på PBL-området
• Betydligt mer arbete med att stötta
länsstyrelser och kommuner med
process- och systemfrågor
•

Spelregler (lagtext, föreskrifter mm),
information och utbildning måste vara
klar och genomförd i god tid innan
ikraftträdandet

Tyngdpunktsförskjutning från planoch bygganmälanskedet till bygglovskedet
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•

Ny slogan i Norrland
”vi flytt – men int så långt ”?!

•

Flyttning av byggnad är uppförande
enligt PBL och BVL – måste Kiruna rivas eller kan bygglagstiftningen ändras

Rättsfall och JO-utlåtanden inom PBL-området
Annika Gustafsson, advokat tog som
vanligt upp ”rättsfall och JO-utlåtande
inom PBLområdet”
på
ett
mycket uppskattat och
pedagogiskt
sätt.

Ridhall om 1 200 kvm ej bygglovsfri
ekonomibyggnad för jordbruket
Rätt till muntlig förhandling?
Vem är adressat vid vitesföreläggande?
Strider plan mot dom i fastighetsdomstolen?
Bygglov för telemast – vilka har talerätt?
Detaljplan överklagat pga. ändrat ändamål mm – sakägarfrågor
Bygglovsplikt för altan om 45 kvm?

Annica
talade om JO s
yttrande angående hur viktig dokumentation är. Datera och signera alla anteckningar och
skriv med bläck. Notera alla telefonsamtal, alla kontakter med parterna, myndigheter etc. Notera även besöken på
fastigheten.

Kammarrätten:
20 meter hög telemast mm på mark för
idrottsändamål = mindre avvikelse
42 meter högt radiotorn på parkmark =
mindre avvikelse från detaljplan
Begränsad havsutsikt för grannar – ej
betydande olägenhet
Upphävt lov pga. betydande olägenhet –
utsikt
Altan medförde överskridande av högsta
tillåtna byggnadsarea i detaljplan
Busshållplats lagligt på järnvägsändamål?
32 meter – omedelbar närhet?
Kan översiktsplan styra uppförande av
fritidshus?

Avvisning, om en ansökan (trots föreläggande) inte kompletteras får den avgöras i befintligt skick eller avvisas. Att en
sökande är passiv innebär inte att ett
ärende blir inaktuellt och kan bli liggande. Sökande har rätt till prövning i
befintligt skick.
Avskrivning, ett ärende som återkallas
avskrivs.

Miljööverdomstolen:
Vilka är sakägare i vattenmål?
Bro orsakade översvämning – RAÄ får
betala
Strandskyddsdispens krävdes ej för ändring fiskebod – bostad

Rättsfallen finns med i Annikas dokumentation som ni hittar i sin helhet på
hemsidan http://www.fsbs.se var från HD:
Behöver kommunen betala ansökningsavgiften till domstolen vid ansökan om
utdömande av vite?

Miljödomstolen:
Krav på stranskyddsdispens för husbåt
JO – beslut:
Handläggning av bygglov, mastärende –
avslag på grund av betydande olägenhet
på grund av strålning, fördröjning av
ärendet.

Regeringsrätten:
Enkelt planförfarande godtogs för detaljplan omfattande 25-30 nya bostäder (i
en byggnad)
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Hur man får ett gäng individualister att bli ett samverkande team
Med exempel från tennisens värld kom
Carl-Axel Hageskog, professor och berättade på ett inspirerande sätt om att
ha en positiv människosyn som coach.
Detta innebär bland annat empati, att
möta en person där den är just nu, uppleva lycka när andra lyckas, förmåga att
upptäcka
talang och
nyfikenhet.

”det ska du öva mer på, strunta i det du
kan”
Att jobba med nycklar innebär istället att
man lyfter fram det man är bra på och
då utvecklas även andra egenskaper ett
snäpp.
Egenskaper som kännetecknar en bra
coach är:
Tålamod, Objektivitet, Stöttande, Lyssnande, Snabbtänkt, Medveten, God
självkännedom, Uppmärksam och Gott
minne.

Med
oss
hem fick vi
bland annat ta med
oss följande
insikter:

Frågor som kan vara bra att ställa ibland
för att lösa vissa situationer är:
Vad kan jag göra för dej ?
Vad är det det handlar om ?
Har var och en gjort sitt jobb?

Var öppen för nya saker
Leda utvecklingen är att ändra och pröva.
Bättre att ändra ett team när det går
bra, då finns den energi som behövs.
Jämför med talesättet ”aldrig ändra ett
vinnande lag ”

Det gäller att jobba med styrkorna hos
adepterna och skapa en identitet och att
ge utövarna kunskap så de kan fatta
egna beslut.
Skapa förutsättningar för utövarna att
själva utvecklas.

Utdela inte straff utan dela ut beröm, beröm, beröm och beröm

Många människor kan räkna upp det
man inte kan, det har man fått lära sig ,

Torsdagsmorgonen, den 28 september, blev vi väckta av ett fullständigt flexibelt fruntimmer – Kim Anderzon.
och vitalitet. Vi skrattar och lyssnar i en
”Fruntimret”
känsla av att tillsammans med henne är
gör en flyallt möjligt, en känsla som både är orogande entré,
ande och uppfriskande. Det Fullständigt
duggar rappa
Flexibla Fruntimret tar andan ur oss med
repliker,
ett mycket högt tempo och lassvis med
smashar till
goda skratt.
höger
och
Flexkvinnan handlar om kvinnans förhålvänster och
lande till utsattheten, jämställdheten, utbjussar oavseendet, åldrandet, männen, sexualitebrutet på sig
ten, kläderna och andra attribut som hör
själv.
Kim
kvinnan till. En föreställning för både
Anderzon har
kvinnor och män.
publiken i sin hand från första stund.
Kim Anderzon har en karismatisk utDen är hennes samtalspartner och det är
strålning som är få förunnat att ha.
hos den hon hämtar sin obändiga energi
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Vad händer inom PBL-området?

Översiktsplan
Reigun uppmanar alla att gå hem och
översiktsplanera. Den kommun som inte
ägnar sig åt översiktlig planering är en
förlorad kommun. Många kommuner har
misskött sig och har bara en gammal
översiktsplan. Reiguns budskap är att
”gå hem och titta hur det ser ut och påbörja arbetet”.
Detaljplan
Nästa budskap, som kommittén är helt
överens om, är följande: kommunerna
måste bli duktigare på att göra vettiga
och enklare detaljplaner. Detaljplaner
som går att använda dagen efter de har
vunnit laga kraft. Målet är att vara tydlig
mot medborgarna.

Reigun Thune Hedström, arkitekt,
Sveriges kommuner och landsting
Alla partier är eniga om en förändring av
PBL. Förändringen behövs enligt Reigun
och vi har inte råd att vänta. Lagen börjar antagligen att gälla den 1 juli 2008 –
alltså med en viss förskjutning.

Reiguns dokumentation kan ni läsa på
FSBS hemsida http://www.fsbs.se

BBR och byggprocessen
blir tydligare än idag. Små ärendet behöver ingen KA.
Nytt blir också att ”mindre tillbyggnad”
utanför samlad bebyggelse kommer att
försvinna. Samma krav på bygglov gäller
både inom och utom detaljplan. Friggeboden ökas till 15 m². Det blir fritt att
bygga garage på högst 30 m², om det
följer planen. Rivningslov kommer att
krävas både inom och utom plan. Rivningsanmälan försvinner.

Sven-Åke Sonesson, byggregelkonsult,
informerade om byggdelen i nya förslaget till PBL.

KA ska ha särskilda insikter vad gäller
varsamhet och tillgänglighet.
Viktigt att följa ”Boverkets ändringsråd”.
Idag blir det många brister vad gäller
tillgänglighet. Vid prövning av bygglov
för ombyggnad av lokaler ska man alltid
göra en inventering av enkelt åtgärdade
hinder.
Sven-Åkes information om BBR kan ni
läsa på FSBS hemsida
http://www.fsbs.se

Bygganmälan kommer att försvinna och
en sammanhållen bygglovprocess återinförs. Tekniska egenskapskrav kommer
således att ingå i bygglovet. Byggsamrådet kommer att ske tidigare än idag. Flera samråd under byggtiden, bland annat
ett obligatoriskt slutsamråd där man
träffas på bygget och bedömer hur KA
har skött sitt kontrollansvar. KA:s roll
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Vindkraft – prövning och tillstånd
Germund Persson, Sveriges kommuner
och Landsting.

som utarbetar översiktsplaner, detaljplaner och prövar ansökningar om bygglov.

Planering
för
vindkraft
kan
göras
på
flera olika
nivåer och
på
olika
sätt.
På
nationell
nivå
har
regering
och riksdag
fastslagit de lagar och regler som ska
följas och de mål som samhället ska försöka uppnå. Centrala myndigheter som
Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket utfärdar riktlinjer för hur lagar och regler ska tillämpas. Länsstyrelsen övervakar att dessa regler tillämpas
i konkreta ärenden. Den fysiska planeringen sköts slutligen av kommunerna

Boverket har gett ut en handbok med
råd för hur man ska bedöma vindkraftens påverkan på omgivning, ljud, buller,
landskapsbild m m.
För att bygga vindkraftverk krävs alltid
bygglov. För en anläggning på mer än 1
MW krävs även miljöstillstånd från länsstyrelsen enligt Miljöbalken. För större
anläggningar än 10 MW prövas tillståndet istället av miljödomstolen. I processen ingår ett omfattande samråd med
närboende och en rad myndigheter.
Germunds budskap är att man skall lägga sig vinn om en omsorgsfull handläggning.

Konferensort 2007 – Östersund
Val av konferensort 2007 stod mellan Östersund, Örnsköldsvik och Örebro. Segrare blev
Östersund. En representant från Östersund presenterade kommunen och hälsade alla
välkomna till Östersund 19-21 september 2007.
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Presentation av utflykt
Stadsbyggnadschef Peter Rydell i Växjö
informerade om bussturen och om olika
byggprojekt längs vägen – Växjö runt på
80 minuter.

Vi passerade förbi Kronobergs slottsruin
med sitt ursprung från 1300-talet. Ruinen är vackert belägen på en liten holme
i Helgasjön.
En populär stadsdel, som för 20 år sedan
ansågs ligga långt från staden, är
Sandsbro. Har under senare år fått flera
hundra bostäder och just nu pågår utbyggnad av Sandsbrohöjden, 100 bostäder i sluttning ner mot Toftasjön.
Sandsbro gränsar till Fylleryd, ett stort
natur- och rekreationsområde.
Söder om centrum, vid sjön Trummen,
reser sig Teleborgs slott som en medeltida sagoborg. Slottet lät uppföras av greve Fredrik Bonde av Björnö som morgongåva till sin hustru. Kommunen äger
slottet idag. Drivs som konferens- och
hotellanläggning.

Växjö omges av sjöar, till glädje och
förtret. Utbyggnadsmöjligheterna begränsas, men trivselfaktorn är hög. Tre
sjöar har restaurerats för mångmiljonbelopp.

På näset mellan centrum och Teleborg
ligger Välle Broar. Där ska träbyggandet
i flera våningar prövas och utvecklas i
full skala. Allt sker i nära samarbete mellan kommunen, exploatören, Södra och
Växjö universitet. Först ut är 100 lägenheter vid Trummens strand, 7-8 våningar.

Vi besökte bland annat Evedals fritidsparadis, strax norr om Växjö vid Helgasjön.
Området har anor från 1700-talet, då
som brunnsort. Där finns fina badstränder, småbåtshamn och strövstigar. Idag
bor många permanent i området. I närheten ligger området Hovshaga som började byggas 1970 och som fortfarande
växer. Vi ser ”BoKlok”, Växjöhems
”svartbyggen”, Kärnhems ”Lugna Hov” m
m.

Då regementet I11 lades ner 1993 började Vasakronan omvandla kasernområdet till en modern företagsstad. Idag
finns ett 70-tal företag med 700 anställda i kasernerna.
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Hyttsill, Kosta glasbruk

Bussrundturen avslutas med att färden går till Kosta, för att i shopen kunna njuta av
vacker glaskonst.
Verkställande direktören hälsade oss välkomna till
glasbruket och han berättade också om företaget.
Sedan den 1 juni 2005 ingår Orrefors Kosta Boda
AB i New Wave Group.
Därefter var det tid för hyttsill – Glasrikets nationalrätt. Det är en tradition med anor i Glasriket.
Förr var hyttan mer än bara en arbetsplats. Det var
också samlingsplats för bygdens folk för att äta
hyttsill.

För underhållningen stod Peje (Johansson, programledare), från Radio
Kronberg i Växjö. Peje är en känd profil i Smålandsregionen. Pejes
förmåga att få publiken med i allsången gjorde att det blev en trevlig
stämning. Tillsammans sjöng vi bl a ”Dagny, kom hit och spill………”
med styrelsens doakör som förstärkte det hela och Peje lyckades få
upp Knud på scenen där han med inlevelse sjöng ”Kasta in en pinne i
brasan”.
Publiken fick också beskåda glasblåsning, vilket alltid är lika fascinerande. Några fick själv också pröva på glasblåsning.
Det blev en trevlig kväll med både sociala och kulturella inslag.
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Ansvarsfrihet för ansvarslösa, vems ansvar är det?
Det var den springande punkten på allas
vår ”egen” konsult Axel Danielssons in-

för kommunen i ärenden av principiell
beskaffenhet eller vikt såsom, mål, riktlinjer, budget och skatter mm.
Till sin hjälp att styra det kommunala arbetet har fullmäktige andra styrelser och
nämnder som i sin tur har givna regler
och förutsättningar att förhålla sig till.
Axels anförande exemplifierade och
beskrev många av de förhållanden och
regler som alla har att följa. Mera konkret material från Axel går att finna på
vår hemsida där för övrigt all föredragsdokumentation finns att läsa.

ledning i sitt program på fredagsmorgonen. Sin vana trogen fängslade Axel oss
alla i församlingen med sitt mustiga och
fängslande språk och oklanderliga kunskap i ämnet, han får alla våra öron att
spetsas. Axel har en helt otrolig förmåga
att exemplifiera vårt demokratiska samhällssystem på ett mycket lättsamt och
ytterst humoristiskt sätt. Hans överman
eller kvinna går nog inte att finna i ämnet.

Till sist vill vi från FSBS styrelse återge
ett citat som en av våra deltagare
skänkte oss på en papperslapp. Citatet
är mycket tänkvärt för oss alla och vi bör
alltid ha det med oss i tankarna i det
dagliga arbetet, både som tjänstemän
och beslutande folkvalda.
Citat från Ingrid Segerstedt/Winberg
”Okunnighet fritar ingen från ansvar”

Högsta beslutande organ i kommunerna
är kommunfullmäktige, alltså de folkvalda förtroendemän och kvinnor som vi
vart fjärde år tillsätter i demokratiska
val. Detta fullmäktige styr kommunen
genom att fatta egna beslut. De beslutar

Axels dokumentation finns på
http://www.fsbs.se
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Projektet Bygga Villa
Patrik Ottosson , Projektledare,
Lantmäteriverket presenterade projektet ByggaVilla.

som familjen Andersson har behov av för
att på ett maximalt effektivt sätt kunna
planera, bygga och bo i sin villa.
Detta åstadkoms genom en gemensam
satsning från kommuner, myndigheter,
kreditinstitut och privata företag.
Projektet pågår från oktober 2005 till juni
2008 och det drivs i konsortieform. I
konsortiet ingår Lantmäteriverket, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting,
Högskolan i Gävle, Tekis AB samt WMdata Sverige AB.
Till projektet kommer ett tjugotal partner
att knytas. Projektet är indelat i tre delområden; framtagning av en pilotportal,
anpassning till familjen Anderssons behov
och befintlig verksamhet samt forskning.
Portalen kommer att innehålla funktioner
och tjänster som baseras på Statskontorets Infratjänst. Den är utformad så att
integration och samverkan i ärendehantering mellan myndigheter och andra
organisationer kan etableras

Sveriges regering stimulerar utveckling
och användning av elektroniska tjänster i
offentlig sektor. Verket för Innovationssystem, VINNOVA, har tilldelat Bygga Villa 6,5 miljoner kr. Syftet är att i samverkan mellan olika aktörer skapa en etjänst som svarar mot ett tydligt behov
och efterfrågan. Kunskap och erfarenhet
skall sedan överföras till andra områden.

Dokumentation finns på
http://www.fsbs.se

Projektet syftar till att bygga en portal till
stöd för ”Familjen Andersson” i den verkliga byggprocessen.

Mera information
Information om projektet finns på
www.byggavilla.org
Kontakta Patrik Ottoson på Lantmäteriet,
projektledare för Bygga Villa, om du vill
vet mera, telefon 070-525 6060

Bygga Villa har som vision att skapa en
ingång till all information och alla tjänster
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På halvfullt allvar
Så var det dags för en medryckande,
humoristisk och tänkvärd resa tillsammans med Filosofen, han kallade
sig själv Gunnar Åsberg och det berodde nog på att det var så han hette.

Vad skulle jag vilja lyckas med – Vill
jag lyckas med det – Bestäm dig för
att lyckas med det – Genomför det –
Sen har man lyckats, ”tänk att det
ska vara så svårt” ( red. anm.)
Ibland ställs man inför frågan om
man verkligen ska tala sanning.
Filosofens nyckel är att istället tänka
på vilket svar som får bäst konsekvenser enligt följande frågeställningar: Är det snällt, är det sant och
är det nödvändigt?

Under föredraget fick vi följa Gunnar
över hela scenen i ett spännande rörelsemönster bland blädderblock,
färgade tuschpennor och en oavbruten dialog om filosofiska funderingar

När man sedan har uppfostrat sina
barn så man slipper millimeterrättvisa och avundsjuka gäller det ju att
skapa en fortsatt god kontakt. Här
får man dock bita i det sura äpplet
”Pengar är inte allt men de hjälper till
att hålla kontakten med barnen”
”Kärlek är att vilja någons positiva
utveckling” kanske måste förtydligas
och svar om livet i alla dess skeden
och hur det troligtvis kommer att sluta.
”Även en liten karl kan irritera”

Vår fotograf fick erfara att ”Alla
människor (i allmänhet och filosofer i
synnerhet) förändras när man kommer dom nära”.

Den röda tråden i framträdandet var
livets valda och icke valda förändringar som kantades av filosofiska
fyndigheter samtidigt som vi fick
veta att: ”Insikt är en förutsättning
för att kunna göra val”.” Man kan
vinna de stora segrarna om man kan
ändra inställning”.

Vi får tacka Gunnar för det han denna gång lämnade efter sig till oss
FSBS:are så att vi hinner med när
hjulen snurrar. Det gäller bara att
vara oberoende, uppnå en inre mognad, ha integritet, vara okränkbar
och ödmjuk och att ”skapa ett förhållande till det vi inte förstår”

Vidare presenterades hur man hanterar de icke valda och hur man ser till
att genomföra de valda förändringarna. Bara att gå igenom följande plan:

Och glöm inte bort att ”Tillvaron inte
är en matematisk ekvation utan en
existentiell upplevelse”
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Övriga bilagor till protokollet finns på
hemsidan

18

HUSVAGNEN av Jan Jonsson
På årets semester drog vi som vanligt iväg med vår gamla husvagn tvärs över Sverige,
ifrån Alingsås till Kalmar och Öland, via bland annat Växjö. Resan var som vanligt till stor
glädje för mig och hustrun. Ja kanske inte så mycket glädje för hustrun på grund av
hennes förutfattade meningar om mig som bilist med påhängd husvagn. Ok jag kanske
inte alltid har kört på det sätt som jag borde för att underlätta för alla andra idio… bilister som tror att dom äger vägen. Själv är jag i mitt tycke en mycket bra bilist, med
eller utan husvagn. Kanske inte Sveriges bästa, det förbjuder min blygsamhet mig att
påstå, men snäppet under kanske. Jag är med andra ord inte ett dugg olik mina övriga
manliga bilistkollegor i landet och nu tror jag att alla kvinnor nickar igenkännande.
När vi nu har Växjö i så färskt minne så kanske några av er som var i närheten av denna
vackra stad i början på vecka 28 när jag och hustrun åkte till Öland, märkte vad som
hände. I så fall så hörde ni säkert att man fler gånger bröt ordinarie program i P.4 för
att varna för den stora köbildningen som uppstått på vägen till Öland. Det var jag som
orsakade den. Så nu har jag varit med i radion, jag är stolt men hustrun är minst sagt
f..b….., arg. Ungefär så här sa man i radion: ”Vi bryter för ett trafikmeddelande, det är

just nu en lång kö av bilar på väg mot Öland, kön sträcker sig flera kilometer och vi ber
bilisterna att ta det lugnt”. JAG låg inte i någon lång kö. Jag hade inte en enda bil fram-

för mig, så det så. Men jag hade däremot en massa bilar bakom mig. Jag brukar vara
försiktig med att ligga för långt ut på högerkanten när jag har vagnen på släp. Ni vet
det där med dikesrenar, avståndsbedömning och gamla gubbar. Nej min melodi är att
ligga långt ut åt mitten på vägbanan och gärna nästan lite över mittlinjen. Dessutom kör
jag sakta, det är ju semester. 60 kilometer i timman är en perfekt hastighet när man
har en gammal husvagn. Ni som är bilister har säkert mött mig eller mina husvagnsvänner
många gånger i sommartrafiken. Visst är vi väl avstressande för er? ”Vi bryter för ett

trafikmeddelande”, jojo det var jag det.

Det finns några rejäla raksträckor mellan Växjö och Öland där omkörningar lätt går att
göra. Men vill man eliminera alla omkörningsolyckor så vrider man lite lätt på ratten fram
och tillbaka, fram och tillbaka. Vad som händer då är att husvagnen börjar ”Wobbla”.
Följden av denna smarta manöver blir då att inte en själ vågar köra om. Tänk er själva
att framför er har ni en gammal gubbe med en wobblande husvagn, inte kör man i närheten av en sådan. Det är så jag hjälper till med nollvisionen. Jag tycker att jag borde få
något erkännande från Vägverket för min hjälp att uppnå detta viktiga mål.
När jag närmar mig Kalmar och Öland så kör jag in på någon lämplig parkering och får då
som tack en massa glada hälsningar från alla bilister som i flera mil har kunnat varva ner
sin jäktade kropp. De vinkar så glatt när de äntligen kan köra om mig. Men varför vinkar
alla med en knuten näve och ibland med bara ett finger rakt upp i luften? Ja fattar ingenting av alla dessa konstiga sätt att från hjärtat säga tack på.
Vad som hände på hemresan var en liknande historia men med en skillnad. Hustrun kom
på att det går tåg ifrån Kalmar till Alingsås. Jag förstår inte att hon frivilligt väljer att
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avstå från en behaglig hemresa med många nya vinkande bilister, kvinnor är allt bra
konstiga. På hemväg lyckades jag med att köra fel när jag kom till stora rondellen i Växjö. På något sätt kom jag in på ett industriområde och där en återvändsgata. Ingen har
tydligen funderat på hur en vilsen bilist med husvagn skulle kunna vända där. Det gick så
klart inte utan jag fick lossa husvagnen, vända den för hand och sedan koppla på igen.
Allt var naturligtvis hustruns fel eftersom det var hon som brukade se till att jag körde
rätt och nu satt hon på ett tåg mot Alingsås. Fortfarande klingar det sista hon sa i öronen på mig.
”Efter det som hände när du körde över bron i (stadens namn spelar ingen roll) och så nu
detta med husvagnen, så får du klara dig själv på vägarna.”
Det som hände och det som hustrun menade när jag åkte över en bro (i staden utan
namn) var att det sitter en övervakningskamera när man kört upp en bit på bron. Hastigheten är 70 kmh och den höll jag. När jag var precis framför kameran så blixtrade den
till och jag var fotograferad. Jag var ju säker på att jag hållit rätt hastighet, för inte
kunde de väl ha ändrat den till 50 kmh. Jag vände på andra sidan bron for tillbaka och
över bron igen. När jag kom fram till kameran blixtrade den lika förb…. Nu visste jag att
jag hållit rätt hastighet men enveten som jag är så vände jag åter på andra sidan, åkte
tillbaka och för tredje gången upp över bron igen. Denna gång höll jag bara 40 kmh. När
jag kom fram till kameran så blixtrade den till för tredje gången. Nu gav jag upp och
fortsatte min färd. Efter ca fyra veckor så kom tre brev med böter på 3 x 600 kronor
för underlåtenhet att vid tre tillfällen då jag passerat bron ha kört utan använda bilbälte. Inte faen visste jag att man ibland ändrade övervakningskamerorna så de tog bilder
på Alla bilar som passerade för att kolla bältesanvändning.
Höstens val undgick väl ingen, men var det någon mer än jag som röstade på HVP i valet?
Visst var det ett lokalt parti men ändå kanske någon skrev HVP på valsedeln. Än så länge
är vi bara en person i Husvagnspartiet men vi kan bli dubbelt så många om jag lyckas
övertala hustrun att gå med. Hon tycker jag är totalt heltokig och vägrar än så länge att
ens diskutera ett medlemskap. Egentligen är vi ett parti med bara en viktig fråga på
programmet. Det är att förbjuda all omkörning av husvagnar.
Det var en fantastisk konferens i Växjö och så mycket folk. Gamla minnen dök upp för
mig som ni förstår. Hösten är här och t.o.m. vintern står och väntar runt hörnet. Förberedelserna inför stundande jul och nyår börjar så smått att komma igång. Önska er något bra i julklapp, som till exempel ett medlemskap i Husvagnspartiet.
Tänk vad tiden ändå går fort för vi ses ju faktiskt om
mindre än ett år och då i vackra Östersund.
Till dess, ha det bra i höst- och vintermörkret önskar en
kollega.
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Statistik Växjö 2006
Anmälda deltagare till årets konferens var
587 personer + 14 föredragshållare/presentatörer
Deltagare

2006

2005

2004

2003

2002

Varberg

Stockholm

Sundsvall

Västerås

Politiker

119 (20%)

93 (17%)

108 st (17%)

101 st (21%)

100 st (19%)

Byggloving. /gransk. / handl.

86 (15%)

67 (13%)

107 st (17%)

64 st (14%)

75 st (14%)

Sekreterare

74 (13%)

64 (12%)

91 st (14%)

68 st (14%)

75 st (14%)

Stads- plan- bygglovarkitekter

74 (13%)

79 (15%)

69 st (11%)

54 st (12%)

61 st (12%)

Assistenter

72 (12%)

73 (14%)

92 st (14%)

65 st (14%)

89 st (17%)

Byggnadsinspektörer

58 (10%)

60 (11%)

71 st (11%)

47 st (10%)

49 st (10%)

Chefer

44 (7%)

40 (7%)

53 st (8%)

32 st (7%)

33 st (6%)

Ingenjörer

26 (4%)

33 (6%)

23 st (3%)

11 st (2%)

21 st (4%)

Övriga

34 (6%)

26 (5%)

32 st (5%)

29 st (6%)

17 st (4%)

167 av Sveriges 290 kommuner/städer var representerade och av dessa 167 var:
- 119 kommuner/städer representerade av endast tjänstemän
45 kommuner/städer representerade av både tjänstemän och politiker
3 kommuner/städer representerade av endast politiker
•

deltagarna kom från Kiruna i norr till Ystad i söder

•

av deltagarna var 317 (54 %) kvinnor och 270 (46 %) män

•

av deltagarna var 307 (52 %) medlemmar och 280 (48 %) inte medlemmar

•

kommuner/städer med flest deltagare var: Mölndal 15, Umeå 14, Falun 13,
Östhammar 13, Norrköping 11, Växjö 11, Gotland 10.

Medverkande föreläsare/presentatörer var:
-

Carl-Olof Bengtsson, Kommunalråd Växjö
Ines Uusman, Generaldirektör Boverket
Lars Brask, Jurist Boverket
Annika Gustafsson, Advokat
Carl-Axel Hageskog, Professor
Tony Lundstedt, Ordförande
Byggnadsnämnden Växjö

- Reigun Thune-Hedström, Arkitekt
Sveriges kommuner och Landsting

- Kim Anderzon, Skådespelare
- Sven-Åke Sonesson, Byggregelkonsult
- Germund Persson, Jurist Sveriges
kommuner och Landsting

- Peter Rydell, Stadsbyggnadschef Växjö
- Axel Danielsson, Konsult
- Patrik Ottoson, Projektledare
Lantmäteriverket

- Gunnar Åsberg, Filosof
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Antal deltagare 1975-2006
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Huddinge 75
Göteborg 80
Gävle 85
M almö 90
Borås 95
Luleå 00
Varberg 05
Rättvik 76
Örebro 81
Tylösand 86
Ekerum Öland 91
Umeå 96
Norrköping 01
Växjö 06
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Karlskrona 77
Sundsvall 82
Piteå 87
Kiruna 92
Kalmar 97
Västerås 02
Eskilstuna 78
Ronneby 83
Karlstad 88
Falun 93
Sunne 98
Sundsvall 03
Östersund 79
Skövde 84
Stockholm 89
Uppsala 94
Helsingborg 99
Stockholm 04
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Konferensdeltagare hälsas välkomna av FSBS genom
Niklas Ottosson och Tomas Wahlström.

Hej på er! Vilka är ni? Vi heter Anna Björneheim, Marie Louise Jansson,
Yvonne Fredriksson och Agneta Granlind!
Ni kommer från Täby - hur har ni tagit er hit? Vi kom hit med tåg - hela eftermiddagen tog det. Nästa gång är det kanske flyg som gäller.
Vad ser ni fram emot på den här konferensen? – Vi är nyfikna på nyheter i
kommande PBL, 24H-myndigheten och Annikas rättsfallsgenomgång.

Hej på er! Vilka är ni? Vi heter Aina Österdahl resp. Bengt Matsson. Ni
kommer från Gotland - hur har ni tagit er hit? Vi åkte båt och bil.
Vad ser ni fram emot på den här konferensen? – Vi är nyfikna på nyheter
i branschen, nya regler och vad Ines Uusman har att säga om framtiden
och vad Annika Gustafsson har hittat för rättsfall.
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