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Historik & Nuläge


Vid starten för Passivhuscentrum fanns 49 lägenheter – idag 1500 st.



Informationen till marknaden var kraftfull till en början, men har avtagit



Intresset från CTH var ljummen till en början, men ökade under en period för att därefter
åter minska



Hemsidan fanns ej vid starten, men intresset tog fart i samband med lanseringen av vår
hemsida. Antalet besökare har dessvärre blivit färre



Efterfrågan av våra skrifter och publikationer har ej motsvarat förväntningarna. Vi har inte
varit tillräckligt drivande för att sprida informationen till allmänheten och våra politiker. I de
fall som vi deltagit och givit råd i olika projekt så har detta lett till bra resultat i elevers
skolarbete. Kontakt med privatpersoner och genomförda studiebesök har fungerat
mycket bra och besökarna har varit nöjda med upplägget – mer marknadsföring kan
göras här!



•Stort behov finns av samarbete nationellt och internationellt, och stort intresse finns
redan från andra länder



•Grundläggande undervisning har inte erbjudits men de elever i gymnasieskolan som fått
råd och hjälp av oss, har fått bra resultat i sina skolarbeten



•Internt har vår grupp haft flera olika medarbetare, men först nu 2011 har vi tillsatt en chef
för verksamheten vilket kommer att strukturera upp verksamheten på ett positivt sätt

Tidsplaner


•Kort sikt – Klart under sommaren



•Medellång sikt 1 – Klart december 2011



•Medellång sikt 2 – Klart under 2012 – 2013



•Lång sikt – Klart under 2014 – 2015

Kort Sikt - Klart under sommaren 2011


Flytt till nya lokaler



Internutbildning



Förbereda höstens utbildningar (struktur & marknad) samt marknadsföra dessa under
maj månad (senast juni)



Var skall utbildningarna hållas?
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Dialog med ansvariga för YH-utbildning, för att få spetsutbildning för enbart byggande av
Nollenergi – Passivhus. Förslag Campus Alingsås som kanske kan ”förpacka” en
utbildning



Utveckla nationella kontakter (Stockholm – Malmö)



Informations- och marknadsföringsplan / klar 30 Augusti



Uppbyggnad av vår nya hemsida



Planera in samarbete/seminarier med småhustillverkare – intresse finns!



Besöka referensgrupper för utbildningsdiskussioner



Planera för att kunna ta emot praktikanter/exjobbare från Göteborgs Universitet



Studiebesök – vilka skall vi fokusera på?

Medellång sikt 1 – Klart under 2011


Utbildning och certifiering av 200 st Passivhusbyggare – Resursproblem! Nytt Mål?



Starta kunskapsmässigt samarbete med SITAC, politiker, banker och Nollhus



Nya hemsidan ska utvecklas, t. ex med blogg, Facebook, bilder från våra studiebesök,
”fråga experten” (skriv fråga få svar) samt komplettera med elektronisk närvaro. Vi ska
även skapa länkar till Passivhusprojekt och Passivhusbyggande



Utforma utbildningar – både långa och korta till olika målgrupper t.ex.arkitekter, politiker,
banker, mäklare/säljare inom nyproduktion



Sprida våra utbildningar till Högskolorna i Sverige



Vi breddar vår utställning i den nya lokalen

Medellång Sikt 2 – Klart under 2012-2013


Genomförandetid för flera av de planerade aktiviteterna under 2011



Passivhuscentrum skall fungera som en nationell hub



Skapa bibliotek – blädderexemplar av böcker att visa våra besökare

Lång Sikt – Klart under 2014 - 2015


Passivhuscentrum skall efter genomförda aktiviteter och processer vara Sveriges
centrum för allt energieffektivt miljöbyggande - Vision!
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