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Bostadsdag	  om	  bostadskvalitet	  
Ett	  80-‐tal	  personer	  från	  olika	  håll	  –	  näringsliv,	  akademi,	  politik	  och	  så	  några	  
”löshästar”	  som	  jag	  –	  	  samlades	  en	  halvdag	  för	  att	  ta	  del	  	  om	  forskning	  	  kring	  
bostadskvalitet	  som	  pågår	  just	  nu	  och	  om	  projekt	  som	  är	  på	  gång.	  CBA,	  Centrum	  för	  
Boendets	  Arkitektur,	  var	  arrangör	  i	  samarbete	  med	  institutionen	  för	  
Byggnadsutformning	  vid	  Linnéuniversitetet	  i	  Växjö	  	  	  	  	  
	  
Ola	  Nylander,	  som	  är	  föreståndare	  för	  
CBA,	  inledde	  med	  berätta	  lite	  om	  
centrat	  och	  dess	  betydelse,	  och	  därefter	  
kom	  arkitekten	  och	  adjungerade	  
professorn	  vid	  LN	  och	  gav	  oss	  sina	  
erfarenheter	  från	  hyreslägenheter	  i	  
USA:	  Hög	  standard	  och	  mycket	  service	  
–	  och	  	  gott	  om	  gemensamma	  lokaler:	  
fint	  och	  dyrt,	  men	  enligt	  ON	  en	  trolig	  
realitet	  framöver	  
	  
Åke	  Tyrberg,	  universitetsadjunkt	  i	  
byggteknik,	  talade	  om	  byggnads-‐
utformnings-‐programmet	  som	  finns	  vid	  Linnéuniversitetet.	  Stadsarkitekt	  Henrik	  
Wibroe	  berättade	  inspirerande	  om	  de	  många	  flerbostadshus	  i	  trä	  som	  byggs	  i	  
Växjö;	  intressant	  att	  höra,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  att	  Framtidens	  Per	  Strand	  vid	  
ett	  möte	  var	  starkt	  kritisk	  till	  trä	  som	  byggmaterial.	  Kirsi	  Jarnerö,	  David	  Andersson	  
och	  Sara	  Hyltén-‐Cavallius	  berättade	  om	  BOOST-‐projektet,	  en	  del	  av	  den	  forskning	  
som	  utvecklas	  genom	  Smart	  Housing	  Småland.	  Gunilla	  Fagerström	  lyfte	  fram	  
Boverkets	  bidrag	  till	  god	  bostadsarkitektur.	  Emma	  Hult,	  bostadspolitisk	  
talesperson	  för	  Miljöpartiet,	  avslutade	  Bostadsdagen	  med	  att	  från	  sitt	  perspektiv	  
som	  riksdagsledamot	  berätta	  om	  arbetet	  på	  riksdagsnivå	  med	  bostadsfrågorna.	  
	  
Alla	  deltagare	  engagerades	  i	  att	  med	  hjälp	  av	  mentimeter-‐utrustning	  ge	  sin	  syn	  på	  
olika	  frågor	  som	  rör	  den	  rådande	  situationen	  inom	  bostadsbyggandet	  i	  Sverige.	  
Som	  svar	  på	  vilka	  problem	  man	  ser	  i	  dagens	  bostadsbyggande	  lyfte	  publiken	  
särskilt	  fram	  frågor	  kring	  okunskap,	  tidspress,	  segregation	  och	  kortsiktighet.	  
Deltagarna	  fick	  också	  svara	  på	  vad	  kvalitet	  i	  en	  bostad	  är	  och	  i	  ett	  jämnt	  svarsfält	  
stack	  aspekter	  som	  ljus,	  planlösning	  och	  sunda	  material	  ut.	  Kul	  att	  ha	  varit	  med	  om	  
denna	  teknik	  för	  att	  snabbt	  få	  fram	  mångas	  åsikt	  i	  en	  fråga!	  

Även	  om	  jag	  inte	  kan	  påstå	  att	  föreläsningarna	  gett	  direkta	  och	  aktuella	  	  
tillämpningsmöjligheter	  för	  våra	  Boihop-‐sammanhang,	  så	  var	  det	  verkligen	  några	  
intressanta	  timmar	  	  jag	  tillbringade	  på	  universitetet	  i	  Växjö.	  	  	  
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