
NÄTVERK
• Utöka och befästa ditt personliga nätverk genom föreningens aktiviteter: Afterwork,

seminarier, studiebesök, konferenser, m.m.

• Skapa affärer via andra medlemmar eller skaffa dig ett nytt jobb via våra kanaler.
Eller kanske hittar du nya potentiella kollegor att rekrytera?

• Skapa kontakt med föreningens övriga 5000 medlemmar via vårt omfattande intranät.

PERSONLIG UTVECKLING
• Engagera dig i mentorsprogram, antingen som adept eller mentor.

• Medverka i program för unga ledare som hjälper dig i karriären att ta nästa steg.

• Deltaga i sektions- eller regionsarbetet på regional eller nationell nivå och skapa djupare
kontakter inom branschen.

FÖRMÅNER
• Inspireras av de tidningar som föreningen ger ut som beskriver aktuella ämnesområden och

frågeställningar inom sektorn.

• Ta del av förmånliga gruppförsäkringar.

KOMPETENSUTVECKLING
• Säkerställa yrkeskompetensen genom utvecklingsprojekt inom dina intresseområden.

• Ex. auktoriserar Samhällsbyggarna fastighetsvärderare.

• Aktivera dig inom våra sektioner som anordnar seminarier och studiebesök inom ditt
ämnesområde.

• Ta del av jobberbjudanden via vår nischade jobbsajt. www.samhallsbyggarjobb.se

Som medlem får du möjlighet att

Medlemsansökan
Bli en del av samhällsbyggnadssektorns

ledande nätverk du också!

DU KAN ÄVEN BLI MEDLEM ONLINE PÅ WWW.SAMHALLSBYGGARNA.ORG

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar
portot.

Samhällsbyggarna
SVARSPOST
20082833
110 07 Stockholm

SA
M

H
Ä

LLSB
Y

G
G

A
R

EN
 04

/16

GENERALDIREKTÖR MED HÅLLBAR GRUND 
REVOLUTIONEN ÄR NÄRA! 
UTNYTTJA STADENS SKRÄPHÖRN
BYGG TÄTT, RÄTT – OCH GRÖNT

Debatt: Välj rätt, gör om! 
Svensk byggklassifikation vid ett vägskäl. 

HAMPUS SANDQVIST

LABBRÅTTA 
I HEMMET

SB4/2016
SAMHÄLLSBYGGAREN

NYTT!
Nytt omslag

Tjockare nummer
Mer debatt

4 nummer per år

Samhällsbyggaren 4  nr/år



DU KAN ÄVEN BLI MEDLEM ONLINE PÅ WWW.SAMHALLSBYGGARNA.ORG

                   

Medlemsansökan
Vänligen skriv så tydligt som möjligt.

PERSONUPPGIFTER FAKTURAUPPGIFTER

FYLL I UTIFALL DU BLEV VÄRVAD AV NÅGON

HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDLEMSKAP I SAMHÄLLSBYGGARNA

UTBILDNING

FÖRETAGSUPPGIFTER

Personnummer, 12 siffror Använd kontaktuppgifterna till vänster för min medlemsfaktura

Använd nedan angiven adress för min medlemsfaktura
Förnamn:

Namn:

Adress:

Ort:

Värvad av:

Underskrift:

Jag godkänner Samhällsbyggarnas villkor och avgifter.

Du samtycker bl.a. till att Samhällsbyggarna får hantera dina personuppgifter för att tillhandahålla dig information som 
kommer från Samhällsbyggarna. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till extern part. För fullständiga villkor och avgifter 
se hemsidan: www.samhallsbyggarna.org/medlemskap/bli-medlem

Datum:

Märkning/kostnadsställe:

Postnunmer:

Attention:

Högskola:

Företag:

Avdelning: Befattning:

MEDLEMSAVGIFTER

Ordinarie medlem: 55 kr/mån      Senior: 30 kr/mån      Jobbat i < 5 år: 30 kr/mån      Stud: Gratis

Examensår: (planerat examensår om du är student)

Program:

Ort: Telefon:

C/O:

Efternamn:

Skickas in till Samhällsbyggarnas kansli via e-post eller som svarspost med 
förtryckt adress. Tejpa igen och lägg blanketten på brevlådan, portot är redan betalt.

Samhällsbyggarna    |    Box 161 32    |    103 23 Stockholm    |    info@samhallsbyggarna.org    |    T:+46 8 545 217 50

KONTAKTUPPGIFTER 

Gatuadress: 

Postnummer:

E-post:


