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 • Få inspiration från branschkollegor som 
    nått uppsatta energimål 

  • Skapa energibesparing samt bättre     
     inomhusklimat med FTX-ventilation  

 • Använd solenergi som är till 100 %     
   förnyelsebar 

 • Öka energimedvetenheten och minska
    energianvändningen bland hyresgästerna  

28 januari, 2014 
Bygget Konferens, Stockholm

Guldsponsor:

Utställningsponsorer:



Konferensen ”Smarta Flerbostadshus” är en av årets viktigaste mötesplatser för dig  som arbetar med energieffektivisering inom 
flerbostadshus. Smarta Flerbostadshus är en unik endags konferens fullspäckad med de senaste praktikfallen och presentation-
erna av kommunala och privata bostadsbolag som har nya metoder och strategier för att minska energiförbrukningen. 

Konferensens innehåll:

•	 Inspirerande	praktikfall	från	bland	annat	Sollentunahem, Hyresbostäder i Norrköping och Vätterhem som delar  
 med sig  utav hur dem lyckats minska sin energiförbrukning inom deras bestånd
•	 3	unika	nätverksmöjligheter	för	att	lära	känna	dina	branschkollegor	samt	öka	ditt	kontaktnät
•	 Talaranföranden	av	Uppsalahem om hur de integrerar solenergi som en del utav deras energistrategi 
•	 Lyssna	till	Halmstad Fastighets AB som	delar	med	sig	utav	sina	praktiska	tips	kring	FTX	ventilation	och	hur	de	arbetar		
 för att uppnå de höga energimål som skall uppnås 2020

Ta	chansen	och	passa	på	att	skapa	värdefulla	kontakter	och	utbyta	erfarenheter		från	kollegor	från	hela	landet.	Kontakta	oss	och	
anmäl dig redan idag på kundtjanst@kompetensinstitutet.se för att säkerställa din plats på årets mest spännande konferens 
inom energieffektivisering

Väl mött den 28 januari 2014!

Kompetensinstitutet
e-post: kundtjanst@kompetensinstitutet.se
telnr: 070-7240570

MÅLGRUPP:

Konferensen vänder sig till:

•	 Teknisk	Chef	
•	 Energiansvarig
•	 Driftchef
•	 Energisamordnare
•	 Energichef
•	 Tekniskansvarig

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER:

För att säkra kvalitén har vi begränsat antalet deltagarplatser till konferensen. Anmäl dig gärna redan denna 
vecka för att säkra din plats.

Sagt om tidigare konferenser arrangerade av Kompetensinstitutet:

”Tack för en fantastisk konferens!  Mycket bra upplägg och kanonbra service! “
Caspar Almalander,  Eskilstuna kommun

“Ett lysande tillfälle till att träffa kollegor från hela landet på en nationell svensk arena. Ett mycket uppskattat 
och bra initiativ!”
William Försth, Göteborgs stad



08.30 Registrering och morgonkaffe

09.15 Ordförande öppnar konferensen 

Katarina Härner, Miljö- & Energichef, Uppsalahem

PRAKTIKFALL	1:
09.20 Solenergi en del i Uppsalahems energistrategi för att 
nå en affärsmässig energieffektivisering
 
Katarina Härner, Miljö- & Energichef, Uppsalahem

EXPERTANFÖRANDE:
10.00 Har din fastighet tillräckligt ren luft

Jan Andersson, Vice VD, Camfil

10.40 Förmiddagskaffe

PRAKTIKFALL	3:
11.20 Framgångsrik energibesparing som ökar värdet på 
fastigheterna genom ett förbättrat driftnetto

Göran Cumlin, Fastighetschef, Sollentunahem

PRAKTIKFALL	4:
12.00  Så ökar vi energimedvetenheten och minskar 
energianvändningen bland våra hyresgäster
•Energiambassadörer	som	identifierar	och	rapporterar	energitjuvar
•Så	höjer	vi	engagemanget	och	delaktigheten	kring	energi
•Våra	strategier	för	att	uppnå	30%	i	energibesparing	fram	till	år	2030

Stefan Källman, Energi & Miljöchef, Hyresbostäder i Norrköping

12.40 Lunch

PRAKTIKFALL	5:
13.40 Så lyckas vi med individuell mätning och debitering av 
varmvattnet
•Effektiv	minskning	utav	varmvattenförbrukningen	
•Så	har	vi	skapat	en	konstruktiv	diskussion	med	hyresgästföreningen
•Erfarenheter	kring	IMD	och	vårt	mål	att	koppla	upp	hela	
fastighetsbeståndet

Torbjörn Lundgren, Energisamordnare, Vätterhem

28 JANUARI 2014

14.20  Eftermiddagskaffe

EXPERTANFÖRANDE:
15.00 Energieffektivisering och hållbar utveckling
•Utmaningar	och	lösningar
•	Vem	gör	vad
•	Betydelsen	av	ändrat	beteende

Hans Dahlin, Utredare, Hyresgästföreningen

PRAKTIKFALL	5:
15.40 Så arbetar vi för att uppnå de höga miljömål som 
ska vara uppnåda 2020  
•Så	skapar	vi	en	energibesparing	samt	bättre	inomhusklimat	med	
FTX-ventilation
•	Energiplaner-	för	att	nå	de	uppsatta	målen	och	att	satsa	på	rätt
åtgärder
•	Våra	erfarenheter	och	syn	på	FTX	och	FX	ventilation

Ulf Johansson, VVS & Energisamordnare, Halmstad Fastighets 
AB

16.20  Ordföranden avslutar konferensen

STORT	TACK	TILL	VÅRA	SPONSORER:



Smarta Flerbostadshus:  28 januari 2014

Konferenslokal: 
Bygget Konferens
Norrlandsgatan	11
Stockholm
Tel	till	konferensanläggningen:	08-522	468	00

Priser
Konferens 5490 kr
Konferens - leverantörer 9990 kr

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe, cocktailmingel 
och dokumentation. 

Smarta Flerbostadshus arrangeras av Kompetensinstitutet.

Mängdrabatt vid fler än 2 bokningar:
Vi premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma
organisation som bokar plats samtidigt.  Anmäl fler än 2 personer från 
samma	organisation	samtidigt	så	får	person	3,	4,	5	osv	50%	rabatt.	
Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. 

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen	sker	mot	faktura	med	30	dagars	betalningsvillkor.	Du	kan	när	som	helst	överlåta	din	plats	till	en	kollega	genom	att	informera	
Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfritt kurs/evenemang hos Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart	uteblir	värdebrev	eller	ersättning.	I	det	fall	Kompetensinstitutet	ställer	in	ett	event/evenemang	krediteras	du	100%	av	det	
inbetalda beloppet i form av ett värdebrev. Du kan utnyttja värdebrevet på ett annat event/evenemang hos Kompetensinstitutet, inom ett 
år	från	det	att	eventet/evenemanget	ställts	in.	I	det	fall	Kompetensinstitutet	skjuter	upp	ett	event/evenemang,	och	deltagaren	inte	kan	eller	
vill	närvara	på	det	nya	datumet,	krediteras	du	100%	av	det	inbetalda	beloppet	i	form	av	ett	värdebrev.	Kompetensinstitutet	reserverar	sig	
för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till 
Smarta Flerbostadshus :

www.kompetensinstitutet.se/anmalan

kundtjanst@kompetensinstitutet.se

Tel:	070-7240	570

Smarta Flerbostadshus  - den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med energieffektivisering

www.kompetensinstitutet.se


