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Välkommen till
SABOs Fastighets-
dagar  2011
SABOs FASTIghETSDAgAR kommer i år att ersätta både 
Miljödagarna, Bredbandsdagarna och den konferens som 
tidigare kallats Professionell renovering. Detta blir därmed 
höstens stora begivenhet för dig som arbetar inom något 
av dessa områden. 

Vi står inför stora utmaningar när det gäller att rusta upp 
vårt fastighetsbestånd. ett arbete som berör flera olika as-
pekter och teknikområden såsom VVS, miljö, IT, tillgänglig-
het, med mera. Under SABOs Fastighetsdagar får du ta 
del av det senaste inom alla dessa områden. Programmet 
kommer att innehålla både föreläsningar och parallella 
seminarium. Välj mellan de olika seminarieblocken med 
ämnen som miljöcertifiering av byggnader, IT, Bredband 
och TV, renovering samt energi.  

Spännande Studiebesök utlovas under dag två. Bussar går 
från kongresscentrum. Här behöver du inte välja, bus-
sarna går en rundtur mellan de olika besöken. Vi kommer 
besöka Mimers Framtidslägenhet i miljonprogramsområdet 
Vallby i Västerås. Här har en fyrarummare förvandlats till 
en vision om framtidens boende. Över 30 samarbetspart-
ners har bidragit med idéer, teknik och inredning för att 
skapa en förkänsla av hur vi kommer att bo och leva. 

Förutom Mimers framtidslägenhet kommer du att få se 
Mälarenergis demoanläggning med mikroproduktion av el 
från solceller och vindkraft och Mimers kvarter Bergsgrot-
tan som består av 20 passivhus. 

Prisutdelning i tävlingen  
Professionell renovering 2011
Professionell renovering är en tävling i produktutveckling för materialtillverkare, material-
leverantörer och innovatörer. Det är fjärde året i rad som SABO bjudit in till tävlingen.  
Under fastighetsdagarna den 29-30 november kommer vinnarna i årets tävling att  
presenteras. Syftet med tävlingen är att tydliggöra för branschen den stora utmaning som vi 
står inför, med det stora antal lägenheter byggda på 1960- och 1970-talet som är i behov av 
omfattande renoveringar de närmsta åren. Här krävs nytänkande och effektivisering. SABO 
vill genom tävlingen stimulera till utveckling av produkter som är tillämpliga och användbara vid 
renovering av miljonprogrammets bostäder och andra byggnader. 

Tidigare års vinnare
2008 - YIT och Markaryds Metallarmatur
2009 - Fíbrite
2010 - LinTec
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från solceller och vindkraft och Mimers kvarter Bergsgrot
tan som består av 20 passivhus. 

Professionell renovering är en tävling i produktutveckling för materialtillverkare, material-
leverantörer och innovatörer. Det är fjärde året i rad som SABO bjudit in till tävlingen. 
Under fastighetsdagarna den 29-30 november kommer vinnarna i årets tävling att 
presenteras. 
står inför, med det stora antal lägenheter byggda på 1960- och 1970-talet som är i behov av 
omfattande renoveringar de närmsta åren. Här krävs nytänkande och effektivisering. SABO 
vill genom tävlingen stimulera till utveckling av produkter som är tillämpliga och användbara vid 
renovering av miljonprogrammets bostäder och andra byggnader. 

Tidigare års vinnare
2008 - YIT och Markaryds Metallarmatur
2009 - Fíbrite
2010 - LinTec

De sökande förslagen bedöms utifrån:
• Innovationshöjd / Idéhöjd
• Produktens användbarhet
• Hur produkten påverkar hemmiljön vid renovering
• Produktens ekonomiska värde ur investerings- och
 förvaltningsperspektiv



DAg 1 • 29 NOVEMBER

08.30 registreringen öppnar. Kaffe med smörgås och utställning

10.00 Inledning

10.20 INSPIRATION
Reality Bites - framtidens boende!
rapp, rolig och relevant framtidsguidning om framtidens behov, beteende,  
drivkrafter och drömmar i boendet. Föreläsningen placerar vardagslivet  
hemma under lupp och är både omvärldsanalys och ”omfolksanalys”. Möt  
etnologen och trendstrategen Ida Hult som slängt frågeformulären och gått  
ut i verkligheten. Hon vet vad människor säger, vad de gör och skillnaden  
där emellan. Ida Hult är VD och grundare av Trendethnography AB, en  
etnografisk konsultbyrå

11.00

MILJÖCERTIFIERINg AV BYggNADER

I det här passet får du en överblick över 
de certifieringssystem som är aktuella för  
bostadsföretag, vad de har för miljökriterier. 

Certifieringssystem för byggnader, stadsdelar och  
infrastruktur
Robert af Wetterstedt, miljökonsult, WSP

SgBCs arbete med MiljöByggnad, LEED, BREAM  
Linda Kjellén, Swedish Green Building Council

Svanenmärkning av flerbostadshus 
Christina Sundqvist, Miljöhandläggare, Svanen

MiljöByggnad i Bostads AB Mimer 
Mikael Söderberg, Teknik- och miljöchef, Per Widerstedt,  
projektchef, Bostads AB Mimer

Svanenmärkt hyresrätt i Familjebostäder i göteborg 
Micael Jansson, nyproduktionsansvarig, Familjebostäder  
i Göteborg

Paneldiskussion

IT, BREDBAND OCh TV

Utveckling inom TV och medieområdet 
Kommer traditionell tv att ersättas av webb-tv  
eller kommer båda att komplettera varandra?  
Hur ska en fastighetsägare agera för att hyresgästerna 
ska kunna ta emot de tjänster som SVT erbjuder?  
Per Björkman, Distributionschef och Johan Wahlberg, 
Distributionsstrateg SVT

Nytt utbud av tjänster för TV – tar det bort behovet av  
paraboler?  
Vi går mot ett samhälle där konsumenten bland annat vill 
ha ett mediainnehåll som är mera skräddarsytt för den 
enskildes behov. ett exempel är där det finns ett behov av 
tjänster som överbryggar språk- och kulturbarriärer.  
Göran Reuterdahl, CEO TellyGate AB

Det aktiva huset i ett smart elnät 
ett aktivt hus ska inte förväxlas med ett ”smart hus”. 
ett aktivt hus kan bland annat fördela elförbrukningen 
optimalt efter eltillgången i nätet och har mätning av för-
brukningen i hela eller delar av fastigheten. Aktiva hus har 
också energieffektiva lösningar för HVAC och belysning. 
Ralf Späth, ABB AB

13.00 Lunch och utställning 12.30        Lunch och utställning

14.30

15.00

RENOVERINg

En VIKTIg satsning    
Väl fungerande informations- och  
kommunikationsteknik gör att fler äldre kan bo kvar i den 
egna bostaden och leva ett bra liv. Västerås Stads projekt 
VIKTIG satsar på utveckling inom detta område, liksom 
på olika tillgänglighetsförbättrande åtgärder. Arbetet sker 
i samverkan med Mimer och flera andra aktörer i Västerås 
och med inflytande från brukarna. 
Maria Gill, projektledare, Västerås Stad

Ytterligare exempel på renoveringsprojekt
 

ENERgI

Ett energieffektivt Stångåstaden
Vägen till målet och målet som början på vägen
Stångåstaden delar med sig av sitt strategiska energi-
arbete och berättar om mer och mindre lyckade  
projektexempel.
Teodor Hovenberg, Energistrateg, Stångåstaden

hållbara Ålidhem
Energiåtgärder i miljonprogrammet.
AB Bostaden i Umeå försöker skapa en mer hållbar 
stadsdel. erfarenheter 1 år efter projektstart.
Niklas Broddeskog och Fredrik Westerlund

15.30 Kaffe och utställning

16.00 Bästa renoveringsprodukten 
SABO har bjudit in 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.

Prisutdelning

17.00 Avslutning

18.00 Fördrink. Mingel med utställare

19.00 Middag med underhållning.
Välkommen till en trerätters middag på Aros Congress Center.
Under kvällen kommer vår hemliga gäst berätta mer om  
”Future business in the future” något som du sent kommer  
att glömma. 

seminarie-
block 1

seminarie-
block 211.00

11.30

12.00

 
14.00

14.50

seminarie-
block 3

seminarie-
block 4

PrisUtdeLNiNg!
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DAg 2 • 30 NOVEMBER

08.00 Framtidslägenheten, Mimer och leverantörer
Mimer berättar tillsammans med några av sina över 30 samarbets-
partners om lägenheten där tankar om människan och hennes 
behov samsas med ny teknik, flexibla lösningar, renoveringsinno-
vationer, design, smarta elnät och mycket annat. Allt med fokus på 
det hållbara samhället.

09.00 Kaffe att ta med

09.20 AVFÄRD TILL STUDIEBESÖK  
Bussindelning.
Tre bussar avgår för en rundtur  
till de tre studiebesöken.

12.00 Lunch

13.00 När boendet är en självklar del av livskvalitén 
I Halmstads miljonprogramsområde Andersberg har HFAB under ett 
antal år arbetat med att rusta stadsdelen både tekniskt och socialt. 
Där finns idag många aktörer som i partnerskap genom en strate-
gisk stadsdelsplan arbetar mot gemensamma mål.
Sara Bergström, Distriktschef och Helene Blomberg, Boinflytandechef HFAB

13.45 Stadsplanering i Freiburg – staden med hållbarhetsprofil 
Freiburg ligger i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. 
Hans-Jörg Schwander, direktör på Innovation Academy   

14.30 Summering av konferensen och avslutning

15.00 Konferens är slut

Tid & plats 29-30 november 2011, Aros Congress Center i Västerås.
 
Pris 5.400 kronor exklusive moms för medlemmar i SABO  
(icke medlemmar 6.400 kronor). Logi tillkommer.
 
Vad ingår? I priset ingår kaffe, luncher, studiebesök och middag. Du får 
dessutom tid att diskutera och utbyta erfaren heter med andra som arbetar 
med liknande frågor. 

Målgrupp Alla som arbetar med drift, förvaltning, IT eller miljöfrågor  
inom fastighetsbranschen.

Logi bokas och betalas av deltagarna själva. SABO har förbokat ett antal 
hotellrum. Mer information kommer med bekräftelsen i samband med 
anmälan.

Anmälan Du anmäler dig enklast via www.sabo.se under fliken Utbildning. 
Det går också bra att anmäla sig via e-post till anna.sundmark@sabo.se. 

Sista anmälningsdag 28 oktober. 

Information Stefan Björling SABO, telefon 08-406 55 39,  
e-post stefan.bjorling@sabo.se

BRA ATT VETA 

Anmäl dig senast 28 oktober

Framtidslägenheten 
Vi tar ett stort kliv framåt, 
till år 2026, och hälsar 
på hemma hos familjen i 
framtiden. Över 30 samar-
betspartners har bidragit 
med idéer, teknik och 
inredning för att skapa en 
förkänsla av hur vi kom-
mer att bo och leva.

Mälarenergi 
Mälarenergi har byggt 
en demoanläggning med 
solceller och vindkraft. De 
visar hur mikroproduktion 
av el, ansluten till elnätet 
fungerar.

Bergsgrottan
I kvarteret Bergsgrottan på 
Pettersberg bygger Mimer 
20 passivhus, hälften par-
hus och hälften radhus.

Sverige

Porto betalt
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Med reservation för eventuella ändringar i programmet. 
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