MITT GRÖNA EXJOBB
INTERVJU

Linus läser byggingenjörsprogrammet med inriktning byggproduktion och projektledning vid Högskolan i
Halmstad. Han kommer göra sitt examensarbete tillsammans med Emily Ödman, som läser samma program.
Utbildningen har innehållit många moment med fokus på framtiden och förnybara material. Båda studenterna
har varit på utbyte under sin skoltid - Emily var i Spanien under gymnasietiden och Linus kom ganska nyligen
hem från USA. De är flexibla studenter med stort driv och engagemang för sitt ämne. De har valt att göra
projektet ”Stora trähus - Varför byggs de inte?”.
- Hur fann ni exjobbet?
Vi hade en väldigt tidig deadline för projektplanen inom vårt program, 18 november.Vi fick mail från Jasmine
och hörde av oss direkt för att höra om hon hade något för oss. Eftersom jag var på utbyte så hade Emily
den mesta kontakten med Jasmine och Magnus Falk (EMC) som hjälpte oss med en plan för exjobbet. Utbytet gjorde mig lite frånvarande under uppstarten, men nu är jag helt med på noterna. Jag och Emily hade
redan bestämt att vi skulle göra exjobbet ihop eftersom vi arbetat bra tillsammans tidigare.
- Varför valde ni detta exjobb?
Det finns många anledningar. När jag var liten så tänkte jag ”Jag ska bli snickare, jag vill jobba med trä”. Det
vill jag fortfarande och jag tror att detta exjobb är en väg in i branschen. Under utbildningen har vi haft kurser där vi lärt oss grunderna i att bygga i trä och på senare tid har vi fått mer kunskaper genom event hos
Arena Grön Tillväxt. Fördelarna med trähusbygge är att trä brinner långsamt och behåller sin stabilitet längre
medan t.ex. stål inte brinner men mjuknar och förlorar sin bärförmåga ganska snabbt. Trä har lägre vikt än
andra byggmaterial och gör transport och hanteringen enklare. Trä är också bra ur hälsosynpunkt etc.
- Vad förväntar ni er av exjobbet?
Jag förväntar mig att vi når en intressant slutsats som bidrar till en förändring för trähusbygge i Halland. Vi
har höga ambitioner. Under hela livet har jag satt höga mål för mig själv, det är så jag utvecklas.
- Vad vill ni arbeta med i framtiden?
Jag gillade tidigt i livet att räkna och rita. Det gör jag nu också. I framtiden vill jag arbeta med att leda människor - gärna inom byggbranschen. Jag gillar att ha många bollar i luften och jag ger inte upp när det finns
problem. (Intervju: Jasmine Lindeberg, Studentkoordinator)

