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Kort historik
Konferensen är en fusion av tidigare Värderings- och Lant-
mäteridagarna (som genomförts årligen sedan 1981) samt 
SVR Samhällsbyggnadsdagarna (som årligen genomförts 
sedan 2001). 

Med anledning av sammanslagningen av ASPECT och SVR till 
föreningen Samhällsbyggarna, har årets konferens fått namnet 
Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggardagarna.  
Programmet har därför ytterligare utökats och återspeglar i ännu 
större omfattning än tidigare samhällsbyggnadsfrågor.

Samhällsbyggarna är sektorns riksförening och ett ideellt profes-
sionellt nätverk med 5000 medlemmar över hela landet. 

Prisutdelningar!
Utdelning av utmärkelser för Årets Samhälls- 
byggare och Årets unga Samhällsbyggare!
 

Utdelning av priser för bästa examensarbeten 
inom fastighetsvärdering och fastighetsrätt! Kontakt:

lennart.stark@samhallsbyggarna.org eller 070-749 15 07

över 50 
seminarie-
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PROGRAM ONSDAG    16 OKTOBER 2013

08:15 – 12:35
GEMENSAM INLEDNING

13:45 – 14:30
PARALLELLA SEMINARIER
1A – 1G

14:45 – 15:30
PARALLELLA SEMINARIER
2A – 2G

16:00 – 16:45
PARALLELLA SEMINARIER
3A – 3G

18:00 – 
STUDIEBESÖK OCH 
GEMENSAM MIDDAG

LUNCH OCH TID FÖR MINGEL LUNCH OCH TID FÖR MINGEL

BENSTRÄCKARE

EFTERMIDDAGSFIKA OCH TID FÖR MINGEL

SLUT SEMINARIER DAG 1

BENSTRÄCKARE

EFTERMIDDAGSFIKA OCH TID FÖR MINGEL

SLUT SEMINARIER DAG 1

08:15 Ankomstregistrering och kaffe 

09:10  Välkomstanförande — Lars Jansson, ordförande Samhällsbyggarna 

09:15 Min syn på genomförda och föreslagna förändringar av PBL — Vad behöver  
  göras? Vilka infrastruktursatsningar behöver ske? Hur ska de finansieras?
  Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna 

10:00 Den svenska ekonomin och dess utveckling — De senaste åren har domin-  
  erats av oro kring konjunkturutvecklingen, med Eurokrisen som den största   
  krishärden. I Sverige har bostadsmarknadens eventuella överhettning skapat  
  de största rubrikerna. Var står vi idag? Vart är konjunkturen på väg? 
  Peter Malmqvist, fristående analytiker

10.30 Förmiddagsfika och tid för mingel
 
11.00 Vilka utmaningar ställs Boverket inför och hur ser Boverket på framtiden?  
  Boverket arbetar bl a med frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och  
  vattenområden, fysisk planering, byggande och boende. 
  Jaana Valik, gd, Boverket

11.30        Den svenska byggmarknaden — Peter Wågström, vd, NCC och 
  Åsa Bergman, vd, SWECO Sverige
  
  Den svenska fastighetsmarknaden — Susanne Hörnfeldt, av Samhällsbyggarna  
  aukt. fastighesvärderare, Newsec Advice AB
  Peter Möller, Affärsområdeschef, NAI Svefa
  Magdalena Stjerndahl, av Samhällsbyggarna aukt. lantbruksvärderare, NAI Svefa

1C  Klimatförändringarnas 
påverkan på den bebyggda miljön 
- vilka blir de tekniska och 
ekonomiska konsekvenserna?
Klimatförändringarna påverkar i stort 
sett alla samhällssektorer, och särskilt 
kommuner och den byggda miljön.  
Vilka är de viktigaste frågorna att beakta? 
Anna Denell, Vasakronan
Margareta Lannér-Hagentoft, planchef, 
Kristianstads kommun

2C  Tillämpning av strand- 
skyddslagen 
Smidigare samarbete mellan kommun 
och länsstyrelse. Olika förutsättningar i 
glesbygd och tätort. Värdet av obebygg-
da stränder.
Maria Ulfvarson Östlund, huvud- 
sekreterare i Strandskyddsdelegationen

Eventuellt tillkommer ytterligare talare.

3C  Hur hanterar man förorenade 
fastigheter?
Vilka föroreningar förekommer i mark 
och byggnader? Var hittar man dem? 
Vilka är värst ur miljö- och kost-
nads-synpunkt? Vad kostar det att sane-
ra och vem betalar? Hur ser ansvars- 
frågan ut i olika situationer? Finns 
det försäkringar? Föredraget ger flera 
exempel på verkliga fall.
Per Johansson, miljökonsult, WSP 
Environmental
Johan Cederblad, advokat, Vinge

2A  Aktuella rättsfall, värdering
Viveca Dahlin, advokat, Landahl 
advokatbyrå AB
Carolina Gustavsson, jur kand, 
Landahl advokatbyrå AB
Rolf Simón, av Samhällsbyggarna aukt. 
fastighetsvärderare, Forum Fastighets- 
ekonomi AB

3A  Tidigare virkesbrist!  
Gäller det i dag?
En dramatisk omstrukturering sker just 
nu inom svensk skogsindustri.
Johan Freij, affärsområdeschef skog & 
lantbruk, Danske bank

1D  Lantmäteriet gör det enklare
Vad man kan förvänta sig när det gäller 
tjänster från Lantmäteriet och hur kan 
de förenkla vardagen. Presentationen 
följer en vanlig process som omfattar 
fastighetsköp, värderingsfrågor, rättig- 
heter och gränsdragningar från avtal till 
beslut om inskrivning. 
Emil Ciepielewski, affärsutvecklare 
Informationsförsörjning, Lantmäteriet
Mats Snäll, utvecklingschef Fastighets- 
inskrivning, Lantmäteriet

2D  Ny lag ska ge säkrare och 
effektivare fastighetsregister
50 år gamla inskrivningar av bland 
annat nyttjanderätter och servitut ska 
tas bort från fastighetsregistret, om inte 
önskemål om förnyelse anmäls. Det 
handlar om en ny preklusionslag. 
Tomas Öhrn, chefsjurist Lantmäteriet
Hanna Sörendal, stabsjurist Fastighets- 
inskrivningen Lantmäteriet
Erik Hällströmer, rättssakkunnig,  
Justitiedepartementet.

3D  Fastighetsmäklarinspek- 
tionens tillsyn över fastighets- 
mäklare
Vilket uppdrag har FMI och vad är 
disciplinnämndens roll? Föreläsarna 
berättar om arbetet och vad disciplin- 
ärendena kan handla om.
Eva Westberg, ordförande och  
myndighetschef, FMI
Annika Ahlberg, juristhandläggare FMI 
Sofia Granström, regionchef Lantmäte- 
riet och ledamot i disciplinnämnden

2B  Internationellt 1:  
Värderingsyrket i övriga Europa
Hur organiserar sig värderarna sig i an-
dra länder? Vilka standards efterföljs? 
Vilka krav ställs från kunder och myn-
digheter?  Vad är TEGoVA och RICS?
Chris Grzesik, FRICS och vice ordf 
TEGoVA. 

Föredraget företrädesvis på engelska.

3B  Internationellt 2:  
Värderingsstandards
Det finns ett antal värderingsstandards 
som en värderare har att förhålla sig 
till. Vilka är det och vad finns det för 
likheter och olikheter emellan dem? 
De viktigaste nyheterna inom området 
presenteras också.
P-O Skoog, av Samhällsbyggarna aukt. 
fastighetsvärderare, Forum Fastighets- 
ekonomi AB

1E  Är yrkeshögskolorna lös- 
ningen på branschens rekryter-
ingsproblem?
Vad vinner jag på att läsa en yrkeshög-
skoleutbildning? Mats Wilhelmsson, 
professor KTH, presenterar sin studie 
om effekten av att läsa på yrkeshög-
skola. 

Ett av dessa utbildningsföretag i bygg- 
och fastighetssektorn är Newton. 
Hör om deras mål och strategi.
Anders Carlson, vd, Newton

2E  Kommunikation för bästa 
effekt i butik
Kundernas beteende i butiker är 
komplicerat att förutsäga. Hur kan 
marknadskommunikation i butik  
påverka kundernas inköpsbeteende?
Fredrik Lange, ek. dr. , Center for 
Retailing (CFR) och Handelshögskolan 
i Stockholm

3E  Etik – stöd eller hinder för en 
god affär 
Olle Ehrlén, ordförande i Samhälls- 
byggnadssektorns etiska råd
Per Ola Jönsson, ledamot i Samhälls- 
byggnadssektorns etiska råd

1F  Hur genomförs projektet i de 
tidiga skedena för att ta tillvara 
samhällets och alla intressenters 
intressen?
Ett exempel på ett skarpt case  
presenteras.
Ola Kromnow, Vectura
Riggert Andersson, Trafikverket

2F  Hur ”riggar” man ett projekt 
för bästa resultat?
Vad måste komma på plats för att skapa 
rätt förutsättningar för ett bra projekt?
Ett exempel på ett skarpt case  
presenteras.
Sara Distner, Trafikverket

Eventuellt tillkommer ytterligare talare.

3F  Hur ser morgondagens pro-
jektering ut?
Hur satsar Trafikverket på BIM de 
närmsta åren och hur arbetar man i 
Förbifart Stockholm?
Pontus Bengtson, WSP
Olle Samuelsson, OpenBIM
Ann-Therese Albertsson, Trafikverket
Johan Asplund, Trafikverket

1G  Nya regler för Brand i BBR 19 
En stor del av en byggnads totala 
brandskydd fastställs i samband med 
projektering. Boverkets byggregler 
anger regler för detta. Såväl regler som 
praktisk tillämpning berörs.
Michael Strömgren, brandingenjör och 
specialist på byggregler och fire safety 
engineering , SP Brandteknik
Thomas Järphag, certifierad brandpro-
jektör och avdelningschef, NCC Teknik 

2G  Projekt – Arenastaden
Det händer mycket i Solna. Här byggs 
en ny nationalarena för fotboll, ett nytt 
universitetssjukhus, nya bostads- 
områden och mycket annat. I Mall of 
Scandinavia som öppnas hösten 2015 
skapas 250 butiksytor och ca 101 000 
kvm butiksyta. Lyssna till projektets 
utmaningar.
Kristina Tidestav, kommundirektör, 
Solna Stad. 
Per Ronnevik, director of development, 
Unibail-Rodamco, Mall of Scandinavia

3G  Bygga med buller 
Hur kan samordningen av planläggning 
och lovgivning enligt plan- och byggla-
gen med prövning och tillsyn enligt mil-
jöbalken i fråga om buller  ökas i syfte 
att underlätta planering och byggande 
av bostäder i bullerutsatta miljöer?
Anders Lilienau
 
En SBUF-rapport presenteras som 
behandlar trafikbuller och moderna 
bostäder i bullerutsatta lägen 
Leif Åkerlöf, författare av rapporten

1A  Aktuella rättsfall inom 
fastighetsrätten
Viveca Dahlin, advokat, 
Landahl advokatbyrå AB
Carolina Gustavsson, jur kand, 
Landahl advokatbyrå AB

1B  Ingen programpunkt

18:00 Studiebesök — Platser presenteras senare. 19.15   Gemensam middag på Berns Salonger — Med bl.a. utdelning av pris  
  för bästa examensarbeten inom fastighetsekonomi och fastighetsrätt.



14.30 – 16.10 
GEMENSAM AVSLUTNING

08.45 – 09.30 
PARALLELLA SEMINARIER
4A – 4G

10.00 – 10.45  
PARALLELLA SEMINARIER
5A – 5G

11:00 – 11.45
PARALLELLA SEMINARIER
6A – 6G

4C  Köpenhamn och Malmö – två 
delar av en gemensam stad?
Från centrum till centrum på 15 min 
med ny Öresundsmetro? 
Klas Nydahl, senior advisor, Malmö stad 
Gatukontoret
Malena Möller, utredare, Malmö Stad 
Gatukontoret

7C  Kiruna 4-ever
Mer info om programpunkt senare
Mikael Stenqvist, arkitekt SAR/MSA, 
White Arkitekter
Eva Ekelund, Lantmäteriet

5C  Presentation av några ny-
byggnads-/ombyggnadsprojekt 
i Göteborgs kranskommuner 
Hur är värdeutvecklingen?
Hur utvecklas hyresnivåerna?
Björn Marklund, samhällsbyggnadschef, 
Partille kommun
Åsa Henninge, av samhällsbyggarna 
aukt. fastighetsvärderare, NAI Svefa

6C  Södra Rosendal Uppsala
Uppsala kommun utlyste i september 
2012 en tävling om hur området ska ut-
vecklas. Utopia Arkitekter presenterar 
sitt vinnande bidrag.
Emma Jonsteg, vd, Utopia arkitekter 
 
6C Airport City Stockholm
Hur kommer området att utvecklas 
under de kommande åren med en 
nyantagen stadsbyggnadsstrategi? Vilka 
utmaningar står projektet inför?  
Kristina Alvendal, vd Airport city 
Stockholm

5A  Huvudmannaskap i
detaljplaner 1
Vad gäller för huvudmannaskap i de-
taljplaner?  Bakgrund, rättstillämpning 
och nytt utredningsförslag.
Eije Sjödin, adj professor, Lantmäteriet/
KTH

6A  Huvudmannaskap i 
detaljplaner 2
Enskilt huvudmannaskap och delat  
huvudmannaskap i praktiken; erfarenhet 
från examensarbeten vid Högskolan Väst.
Marianne Carlbring, adjunkt i lant-
mäteriteknik, Högskolan Väst

4D  Rättsliga och praktiska 
konsekvenser av olämpliga plan-
bestämmelser
Hur man upptäcker olämpliga plan-
bestämmelser, vilka som förekommer 
mest frekvent samt hur man kan 
hantera dessa.
Tomas Vesterlin, civ. ing och jur.kand. 
Lantmäteriet.

7D  Senaste nytt från Regerings-
kansliet
Under många år har det byggts alldeles 
för lite i Sverige, vilket har lett till 
bostadsbrist. För att komma tillrätta 
med bristen på bostäder har regeringen 
vidtagit en rad åtgärder. Vi får lyssna till 
ett axplock av dessa insatser och vad de 
förhoppningsvis leder till.
Lars Arell och Ulf Perbo från Social- 
departementet

5D  Samarbete och harmoni- 
sering ska ge snabbare bygglov
Digitaliseringen av detaljplaner och 
bygglovsansökningar kan skapa helt 
nya användbara tjänster. Det hoppas 
Boverket och Lantmäteriet. Syftet är att 
skynda på byggloven och öka tempot 
på hela byggprocessen. En visning av 
program-prototyper för att att visa hur 
det kommer att gå till i praktiken.
Maria Rydqvist, utredare Boverket
Karolina Andersson, förrättningslant-
mätare Lantmäteriet 

6D  Markåtkomst vid bredbands- 
utbyggnad
Lantmäteriet har fått ett regeringsupp- 
drag som syftar till att identifiera vilka 
hinder som finns för att få markåtkomst 
vid utbyggnad av bredband. Vilka 
hinder finns? Hur tillämpas befintlig 
lagstiftning? Vad finns för lösningar på 
de hinder som identifierats?
Björn Bodin, projektledare/funktionschef 
Lantmäteriet
Tomas Vesterlin, civ. ing och jur.kand. 
Lantmäteriet

5B  Värdering av småhus- 
fastigheter med utgångspunkt i 
boende- och stadskvaliteter
En analys av olika stads- och läges- 
egenskapers monetära värden och dels 
hur man kan optimera enskilda fastig- 
heters kvaliteter utifrån hushållens 
betalningsvilja. Vilka är de viktigaste 
stadskvaliteterna för småhus? Hur 
optimeras betalningsviljan i ett enskilt 
projekt?
Ted Lindqvist, vd, Evidensgruppen
Petter Belfrage, projektledare, JM AB

6B  Marknadsanalys för
Fastighetsvärdering
Hur bör en marknadsanalys utföras? 
Vilka är stegen? Här presenteras riktlin-
jer från Appraisal Institute, USA.
Berndt Lundgren, tekn dr, KTH Bygg- 
och Fastighetsekonomi

4E  Hur förbättrar jag mitt 
skrivande? 
I många arbeten handlar det om att 
skriva texter; PM, beslutsrapporter, 
kortare instruktioner mm. 
Hur förbättrar jag mitt skrivande - finns 
det någon metod?
Christer Åberg, journalist, Publik

7E  Presentation av bästa 
examensarbeten inom fastighets- 
ekonomi och fastighetsrätt
Årets pristagare presenterar sina 
ex-jobb

5E  Vad är forskning?
Att forska är egentligen, förenklat, att 
komma på en fråga och sedan besvara 
den. Hur ser forskningsprocessen ut? 
Vilka är frågorna, vilka krav ställs på 
resultaten och hur stor är osäkerheten?
Fredrik Brunes, universitetsadjunkt KTH

6E  Jakten på det lyckade pro-
jektet - om situationsanpassad 
projektledning
Vad innebär projektledning i allmänhet 
och situationsanpassad projektledning 
i synnerhet?
Anette Hallin, fil dr, vik. lektor, Stock-
holms universitet 
Tina Karrbom Gustavsson, tekn dr, 
docent, KTH

4F  Hållbarhetscertifiering
genom Ceequel
Fastighetsbranschen har en längre tid 
haft möjlighet att miljöcertifiera bygg-
nader. Nu har även anläggningsbran-
schen fått sitt verktyg för hållbarhet-
scertifiering genom Ceequel. 
Ett exempel på ett skarpt case 
presenteras.
Talare presenteras senare

7F  Infrastruktur ur samhälls- 
byggarens perspektiv
Som samhällsbyggare har vi valt häftiga 
yrken där vi med klokskap, erfarenhet 
och helhetstänkande kan bidra till att 
alla kommer fram smidigt, grönt och 
tryggt samt att samhället får mer för 
pengarna. Moderatorerna sammanfat-
tar de två dagarna och belyser samhälls-
byggarens roll för att skapa kvalitativ 
transportinfrastruktur.
Lise Langseth, vd Faveo Projektledning
Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier

5F  Hur ökar vi förutsättning- 
arna för ett mer industrialis- 
erat byggande för att få mer för 
pengarna?
Hur arbetade man i 50-11-projektet i 
Skåne med prefabricerade perronger?
Malin Löfsjögård, ordf produktivitets- 
kommittén och vd Svensk Betong
Gull-Britt Jonasson, vd, Finja betong

6F  Säkra arbetsplatser
Att skapa säkra arbetsplatser är viktig-
are än allt annat. Hur arbetar vi för att 
bygga en säkerhetskultur och nå målet 
för noll arbetsplatsolyckor?
Ett exempel på ett skarpt case  
presenteras.
Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige

4G  BIM är för decennier, inte för 
veckor och månader
Användningen av BIM – ByggnadsIn-
formationsModellering - har slagit 
igenom rejält i projektering och byg-
gande. Men de riktigt stora effekterna 
ligger i att man under byggnadens 
livslängd kan få ett bra verktyg för att 
effektivisera förvaltning, underhåll, 
ombyggnad och hyresgästanpassning.
Mårten Lindström, OpenBIM
Olle Samuelsson, OpenBIM

7G  Hållbar stadsbyggnad ur ett 
socialt perspektiv
Samtal om de sociala aspekterna i 
planeringen och utbyggnaden av 
stadsmiljön. Hur utvecklas städer på ett 
hållbart sätt och på samma gång främja 
tillgänglighet och mångfald? Hur min-
skar vi socio-ekonomiska skillnader och 
för dialog med boende i området?
Anna Molén Thorson, samhälls- 
planerare, Ramböll 
Niklas Svensson, bitr stadsbyggnads- 
direktör, Stockholms stad

5G  Bygga och förvalta hållbart
Konsten att använda snören och isbitar 
för framgångsrik internkommunika-
tion – verktyg att nå fram med viktiga 
budskap att integrera hållbarhet i de 
gemensamma arbetssätten samt att 
skapa engagemang kring frågorna.
Charlotta Szczepanowski, hållbarhets- 
chef,  Riksbyggen

6G  Miljonprogrammet - Hållbar 
renovering till en kalkyl som går 
ihop
Renoveringscentrum har startas för 
att samla kunskap. Einar Mattsson har 
genomfört flertalet renoveringar och 
delar med sig av sina erfarenheter och 
tankar.
Rolf Kling, VVS-företagen, styrelse- 
ledamot Renoveringscentrum 
Mikael Anjou, vd,  Einar Mattsson 
Byggnads AB

4A  Hur blev utfallet för de 
börsnoterade fastighetsbolagen 
under det gångna året?
Slutsatser och lärdomar presenteras
Erik Nyman, CEFA, IPD 
Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, 
Ernst & Young

7A  Investerarmarknaden i  
Sverige - hur resonerar köpare 
och säljare?
Vilka mål och strategier aktörerna 
generellt har på marknaden? 
Leif Andersson, vd, AREIM AB

4B  Gör lantbruksvärderare och 
mäklare olika värdebedömningar 
på skogsfastigheter? 
Värderaren grundar oftast sin värde- 
bedömning på försäljningar av jämför-
bara objekt medan mäklaren använder 
sin ”fingerspitzengefuhl”. Vilken metod 
ger det bästa resultatet?
Jens Agensjö, registrerad fastighets- 
mäklare, Areal
Ulf Weitze, av Samhällsbyggarna aukt. 
Lantbruksvärderare, Forum Fastighets- 
ekonomi AB

7B  Ny planeringslagstiftning för 
väg och järnväg
De genomförda förändringarna innebär 
en effektivisering av den strategiska och 
ekonomiska planeringen, en effektivare 
planläggningsprocess och utökade 
möjligheter till inlösen. Blev det så?
Lina Hägg, verksamhetsstyrning mark-
förhandling, Trafikverket

14.30 Prisutdelning Årets Samhällsbyggare och Clarence Morberg-priset 
  Priset Årets Samhällsbyggare delas ut till yrkesverksam person som verkar   
  inom eller är kopplad till Samhällsbyggandet. 
  Clarence Moberg-priset delas ut till yngre yrkesverksam person som varit en  
  förebild för andra unga samhällsbyggare. 
  Olof Johansson, vd, Samhällsbyggarna 
  Lars Jansson, ordf., Samhällsbyggarna

14.40 Så botas den sjuka hyresmarknaden — Bostadsbedrägerierna på andrahandsmark- 
  naden är ett symtom på en sjuk och sönderreglerad hyresmarknad. För att bota den   
  behöver vi få en fungerande hyressättning och öka den låga nyproduktionen av bostäder.
  Charlotte Andersson, vd, Fastighetsägarna GFR

15.20 Konkreta nycklar till framgång — Atle är en inspiratör och entreprenör som förmedlar  
  konkreta nycklar för framgång och lycka i våra relationer på hemmaplan och på jobbet.
  Atle Johansen, inspiratör, livscoach och entreprenör

13.15 – 14.00  
PARALLELLA SEMINARIER
7A – 7G

PROGRAM TORSDAG    17 OKTOBER 2013

FÖRMIDDAGSFIKA OCH TID FÖR MINGEL FÖRMIDDAGSFIKA OCH TID FÖR MINGEL

BENSTRÄCKARE BENSTRÄCKARE

LUNCH OCH TID FÖR MINGEL LUNCH OCH TID FÖR MINGEL

EFTERMIDDAGSFIKA OCH TID FÖR MINGEL EFTERMIDDAGSFIKA OCH TID FÖR MINGEL



Fokus samhällsbyggande
Värderings-, Lantmäteri- och Samhällsbyggnadsdagarna (VLSD) tar ett helhetsgrepp på  
Samhällsbyggandet och går på djupet för att reda ut utmaningar, tekniker och aktualiteter. 
Konferensen behandlar frågor inom bland annat fastighetsekonomi och fastighetsvärdering, 
fastighetsjuridik och lantmäteri, infrastruktur, stadsutveckling, byggteknik, miljö samt 
kompetensutveckling. 

Över 50 seminarier i upp till sju parallella spår under två dagar. Lyssna till ledande specialister, ledare samt 
inspiratörer! Vare sig du arbetar med tidiga skeden, byggprocess, förvaltning eller utveckling så utlovas 
intressanta seminarier.
 
Kompetensutvecklas samtidigt som du skapar nya samt upprätthåller gamla kontakter med yrkeskollegor 
från hela landet!
 
Anmäl dig redan idag för att garantera en plats på konferensen!

Välkommen!
 

Anmälningsinformation
DATUM  Onsdag 16 oktober och torsdag 17 oktober 2013

PLATS  City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
  Dag 1 avslutas med en middag, som i år hålls på anrika Berns Salonger.

AVGIFT  Normalpris båda dagarna 6.900 SEK en valfri dag 5.400 SEK
  Medlem Samhällsbyggarna båda dagarna 5.900 SEK en valfri dag 4.900 SEK (inkl. aukt fastighetsvärderare)
  Ej yrkesverksam seniormedlem båda dagarna 3.000 SEK en valfri dag 2.500 SEK
 
  Ett begränsat antal studenter från landets högskolor erbjuds att deltaga till starkt 
  reducerad avgift samt kan i vissa fall även få resebidrag. 

  Alla priser exklusive 25% moms.

ANMÄLAN via www.samhallsbyggarna.org

Kontakt och frågor: Lennart Stark, 070-749 15 07, lennart.stark@samhallsbyggarna.org

PORTO BETALT

Avsändare: Samhällsbyggarna Sverige AB, Vasagatan 52, 4 tr, 111 20 Stockholm

HUVUDMÄN       SAMARBETSPARTNER


