
professionell renovering  2011

2–3 feb i Stockholm

konferensFUNGERAR RELINING?!

HUR TÄNKA KRING ENERGI OCH FUKT?

BOSTADSBOLAGS RENOVERINGSSTRATEGIER!

TÄVLINGEN BÄSTA RENOVERINGSPRODUKT! OCH  MYCKET MER!



professionell renovering 2011

konferens

Den 2–3 februari arrangerar SABO för tredje gången konferensen 
”Professionell Renovering”. Konferensen är en del i det arbete 
SABO gör för att underlätta den utmaning som ägare av flerbostads-
hus med renoveringsbehov är mitt uppe i. 

Syftet med konferensen ”Professionell Renovering” är, förutom 
den kunskap som delges från scenen, att fungera som en arena 
för personer med intresse av renoveringsfrågor. Här kan du utbyta 
erfarenheter, ställa frågor och knyta kontakter med likasinnade.

Alla som är intresserade av renovering av flerbostadshus är  
välkomna och vi ser fram emot ett stort antal deltagare från medlems-
företag och andra fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, materi-
altillverkare och leverantörer. 

Konferensen ”Professionell Renovering” genomförs som en två-
dagarsaktivitet i Bonnierhuset, Stockholm. Vid registrering, lunch 
och i programpauser har konferensdeltagarna tillfälle att besöka 
utställarna, vars montrar kommer att finnas i direkt anslutning till 
konferenslokalerna. Läs mer om programmet här bredvid.
Välkommen den 2–3 februari 2011!

Stefan Björling, SABO
Projektledare för professionell Renovering

Ur programmet 

Utredning av relining 
SABO genomför tillsammans med andra 
intresseorganisationer, försäkringsbolag 
och stora fastighetsägare en utredning 
av relining. Projektet projektleds av KTH 
och kommer att avslutas kring årsskiftet. 
På konferensen kommer resultaten och 

slutsatserna avseende funktion, miljö-och hälsoeffekter vid relining 
att redovisas.

Energieffektivisering påverkar fukttillstånden i  
en byggnad!
Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik 
på Chalmers tekniska högskola, har i över 20 år 
forskat och undervisat inom ämnet byggnadsfysik. 
Han kommer på konferensen berätta om hur man 
ska tänka för att våra byggnader ska vara komfor-
tabla, energieffektiva och fuktsäkra.

Prisutdelning i tävlingen om bästa  
renoveringsprodukt
SABO har för tredje gången inbjudit till en tävling 
i produktutveckling. Tre produkter har nomine-
rats och deras företrädare ges tillfälle att på scen 
presentera sina produkter. Därefter tillkännages 
vinnaren i årets tävling.
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Det � nns över 500 000 lägenheter i � erbostads-
hus från 1960-talets början till mitten av 1970-

talet, det så kallade miljonprogrammet. Merparten 
kommer att behöva omfattande renovering inom 

de närmsta 15-20 åren. För att klara detta måste 
ombyggnads-takten tredubblas(!), enligt Boverket.

En tävling i produktutveckling för material-
tillverkare och materialleverantörer

SABO inbjuder därför tillverkare och entreprenörer 
till en tävling om bästa renoveringsprodukt för 

miljonprogrammets fastigheter. Utgångspunkten 
är att få fram produkter som underlättar renove-

ring för hyresgäster, bostadsföretag, entreprenörer 
och tillverkare. 

  
Det � nns inga begränsningar för vad som får 

lämnas in, stort som smått är välkommet.
 

Tävlingsanvisningarna � nns på nästa sida.

Lycka till!

tävling
professionell 
renovering 2010



Onsdag 2 feb

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkommen
Stefan Björling, SABO

10.10 Hem för miljoner
De ekonomiska förutsättningar för att genomföra renovering.
Peter Wallberg, SABO

10.30 Exempel på strategiskt arbete inom SABO-företag
Eslövs Bostads AB, VD Fredrik Hjort
Mönsterås Bostäder AB, VD Klas Palmqvist

11.00 Kort paus

11.15 Erfarenheter från förändringsarbete med entreprenörer
Hur man går från 6 till 3 veckors genomförandetid i ett  
partneringprojekt på Södra Råslätt, Jönköping.
Henrik Möller, Vätterhem och Mats Levén, Skanska

11.40 Samtal mellan VD:arna och Peter Wallberg, SABO

12.00 Lunch

13.30 Energieffektivisering påverkar fukttillstånden i en byggnad!
Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik på Chalmers 
tekniska högskola.

14.30 Kaffe

15.00 Bästa renoveringsprodukten
SABO har inbjudit materialtillverkare och – leverantörer till 
en tävling i produktutveckling. Tre produkter har nominerats 
till prisutdelningen och deras företrädare ges tillfälle att på 
scen presentera sina produkter.

16.00 Prisutdelning
Förrättas av SABOs VD Kurt Eliasson och juryns ordförande 
professor Jan Borgbrant

19.00 Middag med kvällsunderhållning

Torsdag 3 feb

08.30 Renovering och underhåll av betongkonstruktioner
Lars Johansson, CBI

09.00 Tid- och kostnadsanalys av badrumsombyggnader
Resultatet av SABO´s förstudie
Göran Kåwert, Rotpartner

09.15 Har VVS-företagen förutsättningar att själva driva  
renoveringsprojekt?
VVS-företag och representant för branschföreningen  
VVS-företagen.

09.45 Kaffe

10.15 Produktutveckling genom teknikupphandling
Redovisning av den teknikupphandling på tilläggsisolering av 
fasad som genomförs inom BeBo.
Kristina Mjörnell, SP

10.45 Utredning av relining
Resultat av från det utredningsprojekt SABO m.fl. har genomfört 
avseende funktion, miljö-och hälsoeffekter vid relining.
Tord af Klintberg, KTH

11.30 Avslutning
Ordförande i VD-gruppen för beställarfrågor Bertil Rignäs 
sammanfattar konferensen.

12.00 Slut
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Anmälan och information
Tid & plats 
2–3 februari på Bonnier Conference Center, Torsgatan 21 i Stockholm.
 
Pris 
4 900 kronor för medlemmar, 5 900 kronor för icke-medlemmar. 
Moms och logi tillkommer.

Logi 
Bokas och betalas av deltagarna själva. Ett antal hotellrum är förbo-
kade på Clarion Hotel Sign. Pris per enkelrum 2095 kr/natt. Ett bok-
ningsformulär bifogas vid bekräftelsen.

Vi har även förbokat ett antal rum kvällen innan för er som kommer 
långväga ifrån. 
 
Anmälan 
Du anmäler dig enklast via www.sabo.se under Utbildning. Det går 
också bra att anmäla sig via e-post till pernilla.liljestrand@sabo.se. 
Sista anmälningsdag 7 jan. 

 
Praktiska frågor  Projektet Professionell renovering
Pernilla Liljestrand   Stefan Björling
08-406 56 21  08-406 55 39 
pernilla.liljestrand@sabo.se stefan.bjorling@sabo.se

 


