
10.00-10.15 Vem är det som kan hyra en nyproducerad lägenhet?  
…och vem är det som vill?
Mer än 225 000 personer står i kö för en bostad i Göteborg. Över 80 000 av dem är aktiva  
och söker regelbundet lägenheter. Talare: Maria Meyer-Martins, VD Boplats Göteborg

10.20-10.35 Nöjdare hyresgäster och mindre admin
Telefonköer och blanketter tillhör en svunnen tid. Med självservicetjänster kan hyresgästen  
själv utföra sina ärenden. Talare: Mikael Svensson, Chief Sales Officer Aareon Nordic

10.40-10.55 Nu blir det krav på att e-fakturera offentlig sektor
Nästa år blir det krav på alla leverantörer till offentliga verksamheter att skicka sina fakturor  
elektroniskt. Med hjälp av PEPPOL kan företag enkelt komma igång och börja e-fakturera.
Talare: Anna Samuelsson, Hogia

11.00-11.15 Fastighetsförsäkring i vått och torrt
En snabbgenomgång av försäkringens viktigaste delar och fördelarna med skadeförebyggande arbete.  
Talare: Ulrik Rydstedt, Fastighetsjurist och försäkringsförmedlare Proinova

11.20-11.35 Digitalisera kontraktsskrivningen genom Fastighetsägarna Dokument
Om hur vi kan effektivisera tiden och minska pappershanteringen för såväl våra kunder som för våra  
anställda. Samt hur digitaliseringen kan hjälpa oss att underlätta en komplicerad process som  
kontraktsskrivning. Talare: Katja Kalda, Marknadsansvarig Fastighetsägarna Sverige

11.40-11.55 Hur bygger vi smarta, prisvärda och hållbara bostäder? 
Talare: Lars Eriksson, Generalsekreterare Gröna städer

12.00-12.25 Överlåtelse av lokal och otillåten ändrad användning
En praktisk och lärorik genomgång av de situationer då ett lokalhyreskontrakt kan överlåtas och vad som är 
viktigt att ta tänka på i samband härmed. Talare: Anna Björkman, Fastighetsjurist Fastighetsägarna GFR

12.30-12.55 Håll koll på din egenkontroll
Med Fastighetsägarnas Egenkontroll får du enkel överblick och missar inga viktiga tidpunkter  
och kontroller. Talare: Linda Hansson, Energi- och miljöexpert Fastighetsägarna GFR

13.00-13.15 Uppdaterat lokalhyresavtal
Kom och lyssna på en av Fastighetsägarna GFR:s experter som går igenom det nya  
standardkontraktet för lokaler 12B.3 och lite till. Talare: Emma Österdahl, Fastighetsjurist  
Fastighetsägarna GFR
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13.20-13.35 Vem blir Årets Fastighetsförvaltare 2019? 
Nu öppnar nomineringen till Årets Fastighetsförvaltare 2019.  
Talare: Ove Nordqvist, VD Förvaltarforum och Philip Österlund, VD Aff 

13.40-13.55 Så arbetar vi med energiuppföljning
Så effektiviserar Castellum sin Energiuppföljning generellt och med Momentum RC specifikt.  
Talare: Anders Björling & Paula de Holanda, Castellum

14.00-14.15 Kan upphandling användas som styrmedel  
för hållbar stadsutveckling? 
Talare: Lars Eriksson, Generalsekreterare Gröna städer

14.20-14.35 Kontrollera vattenförbrukningen digitalt och undvik vattenskador
Följ med vattenförbrukningen digitalt med Smartvattens molntjänst och spara vatten  
och pengar. Talare: Patrik Örnhov, Sverigeansvarig Smartvatten/Envera Sverige AB

14.40-14.55 Paranssystem leder solljus 100 meter in i byggnaden 
Solljus i en kabel… Parans leder solljuset 30 våningar ner i fastigheten.  
Talare: Anders Koritz, CEO Parans och Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing Parans

15.00-15.15 Kostnadseffektiv Grundförstärkning
Åtgärda sättningsskador störningsfritt och kostnadseffektivt.  
Talare: Andreas Hansson, Geotekniker Stabtech

15.20-15.35 Olika leverantörers lösningar = integrerade och  
framtidssäkra system?
Marknaden fylls av leverantörer med fantastiska lösningar, men håller alla verkligen vad de lovar?  
Talare: Rikard Nilsson och Hans Walltin, KNX

16.00-16.15 Elbilsladdning – en lönsam affär för fastighetsägaren 
CaCharge berättar om hur man skapar en hållbar affär som genererar affärsnytta.  
Talare: Louise Kirkegaard, VD och medgrundare CaCharge

16.20-16.35 Digital uthyrning minskar riskerna vid nyproduktion
Om Halmstads Fastighets AB’s erfarenheter från digital uthyrning och hur man har  
tänkt marknadsföringsmässigt.  
Talare: Ulf Nilsson, Affärsutvecklings- och kommunikationschef Momentum
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