
10.00-10.15 Samhällsbyggnad som medel för ökad gemenskap och minskad ensamhet
Talare: Sören Runsteen, VD Bovieran

10.20-10.35 PolyPlank, cirkulär ekonomi i praktiken
Polyplank producerar kompositplankor av återvunnen plast och träspån. Våra produkter ingår i en värdekedja som inte tär 
på jordens resurser och vi vill inspirera andra att se spill som en resurs. Vi erbjuder estetiska, underhållsfria och hållbara 
produkter för utemiljöer. Talare: Annika Fernlund, Hållbarhetssstrateg Polyplank

10.40-10.55 Ett nytt energilandskap växer fram. Hur ser det ut  
och vad innebär det för våra fastigheter?
Hur löser vi den ofrånkomliga effektproblematiken som kommer att uppstå i våra fastigheter och hur kan vi skynda på 
omställningen till ett fossilfritt Sverige? Talare: Jörgen Almerborn, Försäljningsansvarig, Vattenfall

11.00-11.15 Brandsäkerheten är ditt ansvar - välj rätt isolering!
Nya utmaningar och utvecklingen av nya byggmetoder och byggmaterial innebär nyheter för brandsäkerheten.  
Valet av rätt isolermaterial kan påverka brandsäkerheten. Talare: Christian Löfvenholm, Ansvarig Föreskrivande Led Paroc

11.20-11.35 Solceller som byggnadsmaterial
Solceller kan ersätta ett annat byggnadsmaterial och kan därför direkt bli ekonomiskt attraktiva från dag ett. Solceller 
behöver inte vara fula utan finns i flera kulörer utöver svart! Talare: Tommy Danielsson, Affärsområdeschef SolTech Energy

11.40-11.55 Hållbar avfallshantering löser problem vid stadsutveckling
Talare: Mikael Pernheim, Försäljningschef Envac

12.00-12.25 Dags att energideklarera
10 år sedan förra energideklarationen och nu är det dags igen. Enkelt och kostnadseffektivt med Fastighetsägarnas  
egen tjänst. Talare: Lars Stjernfelt, Affärschef Fastighetsägarna GRF

12.30-12.55 Bygga om, bygga nytt eller satsa på solel? Detta måste du ha koll på.
Flera ändringar har beslutats avseende plan- och bygglagen (PBL) under försommaren.  
Lyssna till Beatrice Udén som berättar om de senaste lagändringarna.  
Talare: Beatrice Udén, Fastighetsjurist Fastighetsägarna GRF

13.00-13.15 Vill du spara energi, tid och pengar i dina fastigheter?
Med hjälp av individuell mätning kan du spara upp till 30 procent på din energiförbrukning.  
Talare: Jan Eriksson, Försäljningschef Kamstrup
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13.20-13.35 Ansvarsfulla leverantörsrelationer - hur gör man?  
Fastighetsbranschens gemensamma uppförandekod synliggör och förtydligar krav och riktlinjer på ett hållbart och  
ansvarsfullt företagande i vår bransch. Talare: Rikard Silverfur, Chef Utveckling och Hållbarhet Fastighetsägarna Sverige

13.40-13.55 Co-working, då, nu, sen....  
Hur ser co-working ut 2030 och vad driver den dit? Talare: Patrik Ölvebäck, Regus

14.00-14.15 Möt framtiden med VR, UX och visualisering  
Dra nytta av den digitala transformationens möjligheter och skapa enkelhet i komplexiteten, här ges exempel på hur  
du kan visualisera din data på ett kreativt och intuitivt sätt med avstamp i en analys av bostadsmarknaden.  
Talare: Martin Dahl, NetRelations, Erik Bladh, Findwise, Jesper Viktor, EVRY

14.20-14.35 Styr inneklimat och belysning digitalt på webben
Idag är digitaliseringen av fastigheter ”innebegreppet”. Hur löses detta utan att skapa tekniska julgranar som endast  
IT-experter kan förstå? Hur skapar du nytta för hyresgästen och underlättar för driftsteknikerna i en värld av IOT-plattformar, 
API och jakt på ökad lokaleffektivitet? Talare: Andreas Backland, KAM och gruppchef försäljning Lindinvent

14.40-14.55 De digitaliserade byggnadernas ekonomiska potential 
Hur stor är egentligen den ekonomiska potentialen i digitaliseringen av bygg- och fastighetsmatknaden? Bortom  
mer effektiva byggprocesser och smartare hus finns faktiska vinster att hämta för alla iblandade aktörer, inte minst  
fastighetsägare och förvaltare. Michael Thydell från BIMobject berättar hur.  
Talare: Michael Thydell, Global Business Director - Digital Building BIMobject
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