
Nr  Tema   Sista bokningsdag Utgivningsdag
1 Grundläggning och geoteknik – Informationsförsörjning  15/1 18/2

2 Bygg- och Fastighetsekonomi – Juridik    4/3 14/4

3 Bostäder – Bygg- och installationsteknik    4/5 9/6

4 Stadsutveckling  – Planering   26/8 29/9

5 Hållbar utveckling – Förvaltning   14/10  17/11

6 Infrastruktur – Byggmaterial   11/11 15/12

Samhällsbyggarens målgrupp är beslutsfa!are, specialister och 
studenter inom bygg- och fastighetssektorn. Från planering och 
projektering till byggande och förvaltning. 

Samhällsbyggaren når en inflytelserik läsekrets. Både dagens och morgonda-
gens beslutsfa!are och experter inom bygg- och fastighetssektorn.

Tidningen innehåller artiklar om: Ny teknik, projekt, personer, lagar och forsk-
ning inom sektorn. Läs om infrastruktur, husbyggande, bostäder, kontor, grund-
läggning, fastighetsförvaltning, fastighetvärdering mm.

Bland läsarna återfinns: Anläggningsprojekterare, Byggprojektledare,
Fastighetsekonomer, Fastighetsjurister, Förvaltare, Geotekniker,
Konstruktörer, Lantmätare, Mark- och exploateringsingenjörer, Miljöexperter,
Stadsutvecklare, Teknikkonsulter, Trafikplanerare, Värderare, m fl.

Samhällsbyggaren ges ut av Samhällsbyggarna som är en fusion av Aspect och 
Svenska Väg- och Va!enbyggares Riksförbund, SVR.

SAMHÄLLS-
BYGGAREN
En publikation från Samhällsbyggarna – Bygg och Fastighetssektorns riksorganisation

SAMHÄLLS-
BYGGAREN

15

Nya arbetssätt, nya kontor. Att flytta har blivit en 
möjlighet för företag att utveckla verksamheten.

Modern matglädje. Östermalms saluhall renoveras 
för att bli en miljövänlig och modern handelsplats i 
kulturhistorisk miljö. 
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EXPERTERNA

 
SLUT PÅ SLIT  
OCH SLÄNG  
FRAMTIDENS  
RENING 
SCHYSSTA 
LEVERANTÖRER? 

ANDERS  
WIJKMAN 
Bygger en bättre värld 

Vägen till energieffektiva 
byggnader. Är innovationer  
och teknisk utveckling en garanti 
för låg energiförbrukning och 
minskad miljöpåverkan?

Samhällsbyggarna är en 
bransch övergripande ideell 
nätverksorganisation med 
cirka 5 000 medlemmar. 

TEMAN OCH UTGIVNINGSPLAN  2016

SAMHÄLLS-
BYGGAREN

15

Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste 
utvecklas i takt med att staden växer. 

Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras  
har satt byggsäkerheten i fokus.   
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Samhällsbyggarna är en 
branschövergripande ideell 
nätverksorganisation med 
cirka 5 000 medlemmar. 
Medlemmarna är i huvudsak 
civil- och högskoleingenjörer 
med samhällsbyggnadsinrikt-
ning samt studenter från de 
tekniska högskolorna. 

Känsliga stränder. Den som utför 
arbete inom strandsskyddsområde 
måste ha kunskap om reglerna. 
Annars kan det bli dyrt. 

EXPERT

JULIE LAM 
Världsvan nytänkare

NORSKA KUNGAR 
INTAR SVERIGE 
MILJARDER TILL 
MILJONPROGRAM
MINISTERNS 
NYA LAGFÖRSLAG 
LÖNT ATT BYGGA 
GRÖNT? 

SAMHÄLLS-
BYGGAREN

15

Bra skatt? Med dagens bostadsbrist finns goda 
skäl att sänka flyttskatterna stegvis och samtidigt 
höja den allmänna fastighetskatten. 

Rätt ordning. Byggindustrin måste prioritera rätt 
ur hållbarhetssynpunkt istället för att följa det som 
är trenden 
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Samhällsbyggarna är en 
branschövergripande ideell 
nätverksorganisation med 
cirka 5 000 medlemmar. 
Medlemmarna är i huvudsak 
civil- och högskoleingenjörer 
med samhällsbyggnadsinrikt-
ning samt studenter från de 
tekniska högskolorna. 

Våga förenkla reglerna! Sveriges 
rigida byggregler ger likriktad och 
dyr bostadsproduktion och bristande 
kvalitet i stadsplaneringen. 

EXPERT

MILJONPROGRAMMET 
ETT KULTURARV? 
TJÄNA PÅ ATT 
REKRYTERA OLIKA 
SVERIGES STÖRSTA 
PASSIVHUS

STAFFAN 
BOLMINGER  
Bygger en stad i staden

SAMHÄLLS-
BYGGAREN

15

Sömlöst. Digitalisering och obrutna 
informationsflöden är nyckelfaktorer som ska 
bidra till att vi snabbt kan bygga fler bostäder. 

Uppåt väggarna? I Skandias före detta 
kontorsbyggnad har nytänkande blivit verklighet 
med trädgård på taket och hotellrum i källaren. 
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Samhällsbyggarna är en 
branschövergripande ideell 
nätverksorganisation med 
cirka 5 000 medlemmar. 
Medlemmarna är i huvudsak 
civil- och högskoleingenjörer 
med samhällsbyggnadsinrikt-
ning samt studenter från de 
tekniska högskolorna. 

DEBATT

MALMÖ CYKLAR 
TRYGGHET LÄKER  
SÅR EFTER KRIG 
BRA GRUNDLÄGGNING 
ÄR GRUNDEN
TIO NYANSER AV  
AVVIKELSE 

KAROLINA 
KEYZER
Hittar nya sätt att stadsplanera

Fastighetsägare i 
kläm. Landsbygdens 
fastighetsägare riskerar 
att bli utan ersättning när 
bredbandsnäten byggs ut. 
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Upplaga 
7 500 ex!



SAMHÄLLSBYGGAREN
ANNONSPRISLISTA 2016

ANNONSPRISLISTA 2014

SIDAN 2:
 
Priser:
2/1 sida 24 300:-
1/1 sida 15 100:-
1/2 sida 10 800:-
1/4 sida 7 400:-
 
Tidig högersida 15 300:-
 
Omslagssidor:
2:a 15 800:-
3:e 15 500:-
4:e 16 800:-

Baksida

210x267
+ utfall 3 mm
utom uppåt

1/1-sida

210x297
+ utfall 3 mm

Uppslag

420x297
+ utfall 3 mm

1/2 sida
stående
88x261
ej utfallande

1/4-sida
stående
88x129
ej utfallande

1/2 sida
liggande
180x129
ej utfallande

1/4-sida
liggande
180x63
ej utfallande

Hans Simons
Tel: 08-411 72 16, mobil: 0709-28 58 41, E-post: hans.simons@annonssaljarna.se

ANNONS
BOKNING

Tidningen ges ut av:
Samhällsbyggarna Sverige 
AB som ägs av föreningen 
Samhällsbyggarna.
Box 161 32
103 23 Stockholm
Telefon: 08-545 217 50
info@samhallsbyggarna.org
www.samhallsbyggarna.org

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation 
med ca 5 000 medlemmar. 

Föreningen bildades 2013 genom en sammanslagning av ASPECT 
(Lantmätarnas- och Fastighetsekonomernas Riksförening) samt SVR (Väg- och 
Va!enbyggarnas Riksförbund).

Våra medlemmar är i huvudsak civil- och högskoleingenjörer med 
samhällsbyggnadsinriktning samt studenter från dessa högskoleutbildningar. 

Samhällsbyggarna är e! nationellt nätverk som är unikt i sin bredd och med 
sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.

TEKNISK INFORMATION

Vi tar enbart emot högupplösta 
pdf:er, gjorda enligt vår 
 joboption för Acrobat.  
Mejla hans.simons@
annonssaljarna.se för a! få 
joboption.

Bilder skall vara högupplösta 
men behöver inte vara 
fyrfärgseparerade. 

Ej utfallande annonser behöver 
inte ha skärmärken.

Om du lä!ar väldigt mörka 
bilder så blir resultatet så bra 
som möjligt. För alla färger 
gäller en maximal färgmängd 
på 260 %. Vi trycker på 
obestruket papper.

Använd de två inställningarna 
som följer med i annonsmappen 
som du laddar ner: dels i 
Indesign, dels i Acrobat.

Teknisk info: 
ola@jamendasa.se

LEVERERA:
hans.simons@annonssaljarna.se


