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Framtidens boende för äldre – behov, trender och utveckling
Att identifiera de äldres behov och effektivt möta efterfrågan på boende för äldre
Smart lokal- och boendeplanering – hur god planering och byggnation skapar möjligheter
Hållbar design av senior- samt omsorgsbostäder utifrån forskning och erfarenhet
Nära vård, tekniksmarta bostäder och välfärdsteknik – senaste utvecklingen
Klimatanpassning och god inomhusmiljö – ta del av lyckade ombyggnationer
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ONSDAG 22 APRIL
09:30-10:00 REGISTERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
10:00-10:10 INLEDNING

Konferensens moderator Susanna Bjälevik, koordinator
inom forskning och innovation, Stockholms stad,
inleder konferensen
Susanna är koordinator på ”Verklighetslabbet”, en arena för
innovation för utveckling av äldreomsorgen inom Stockholms
stad, Ensked Årsta Vantör stadsdel. Hon driver ett flertal projekt
med utgångspunkt från reell verksamhet på Stureby vård- och
omsorgsboende.
10:10-11:00 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för äldre
– vilka är behoven?
• Bostäder att bo kvar i – hur tillgängligt är det svenska
bostadsbeståndet?
• Undersökningar om hur äldre vill bo – hur ska vi tolka resultaten?
• Tankar om att flytta eller bo kvar på äldre dar
• Hur kan vi underlätta för äldre att själva skapa ett gott boende
under senare delen av livet
Marianne Granbom
Universitetsadjunkt och PhD i arbetsterapi
Lunds universitet
Fotograf Kennet Rouna

Marianne är universitetsadjunkt vid institutionen för hälsovetenskaper
vid Lunds universitet och Medicine doktor i arbetsterapi. Hon tillhör
forskargruppen ”Aktivt och hälsosamt åldrande”. Hon disputerade
2014, i hälsovetenskap med inriktning arbetsterapi, med en
avhandling om flytt och flyttankar bland personer över 80 år. Inom
ramen för avhandlingen studerade hon hemmets roll vid flytt till
särskilt boende eller annan bostad. I sin forskning är Marianne
intresserad av hur bostaden stödjer eller hindrar äldre personer att
leva det liv de önskar att leva. Hon beforskar bland annat hur äldre
personer anpassar sin bostad, med eller utan hjälp av samhället,
och hur en flytt till en annan bostad påverkar hälsa, livskvalitet och
möjligheter till ett aktivt åldrande.
11:00-11:30 FÖRMIDDAGSKFAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:30-12:30 PRAKTIKFALL

Ett boende att se fram emot – utveckling av framtidens
seniorbostäder och vård- och omsorgslägenheter för
äldre i Stockholm
• Hur skapar vi moderna vård- och omsorgsboenden med
hemkänsla och en arbetsmiljö som klarar hygienkraven?
• Vad vill staden och Micasa Fastigheter uppnå med att satsa på
nya seniorbostäder?
• Vad efterfrågar äldre av ett seniorboende idag, för vilka detaljer
finns en betalningsvilja och hur ser framtidens önskemål ut?
• Lite lajbans vill man ju ha ett tag till – hur skapar vi förutsättningar
för social gemenskap?
• Vad kan en samverkansentreprenad ge för fördelar för kvalitet,
ekonomi och arbetsmiljö?
Larisa Freivalds
Fastighetsutvecklare
Micasa Fastigheter

Karl Frisell
Projektchef
Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag och största aktör inom
vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder med hyresrätt
i Stockholm. För att möta behoven av goda boenden för äldre i
Stockholm arbetar Micasa Fastigheter fram ett nytt ramprogram
för seniorbostäder respektive vård- och omsorgsboende för äldre.
Larisa är fastighetsutvecklare på Micasa Fastigheter och Karl är
projektchef på Micasa Fastigheter. Under anförandet berättar de
om det pågående arbetet med ramprogram för seniorbostäder och
de utredningar som de har gjort inom det. Därtill presenterar de
ramprogrammet för vård- och omsorgsboenden med nya Rinkeby
vård- och omsorgsboende som exempel. Rinkeby vård- och
omsorgsboende projekteras under våren 2020. Entreprenadformen
är en mix av utförandeuppdrag och totalentreprenad i samverkan
12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
12:30-13:20 PRAKTIKFALL

Hållbar ekonomi och ökade värden för hyresgästerna
– framtidens särskilda boenden för äldre – ta del av goda
exempel
• Hur kan du jobba med ökad effektivitet och minskning av
kostnader kopplat till kommunens boende för äldre?
• Hur åstadkommer du en ökad effektivitet samtidigt som du
erbjuder en hög kvalitet för verksamhet och hyresgäster?
• Vilka är dessa goda exempel inom särskilda boenden för äldre?
Petra Sandberg
Affärsutvecklare
Vectura fastigheter
Vectura Fastigheter utvecklar, förvaltar och äger samhällsfastigheter
och där man bygger för framtiden genom ett långsiktigt
engagemang. Företaget har en tydlig strategi kring att bidra till
samhället i stort där man har möjlighet att påverka och göra skillnad
genom eget arbete, samarbete med kommuner och organisationer
samt genom att stödja forskning och utveckling. Petra Sandberg
är affärsutvecklare på Vectura Fastigheter. Under anförandet delar
Petra med sig av lyckad samverkan och byggnation av vård- och
omsorgsboende för äldre samt arbetet med uppförandet av
kombinerat vård- och omsorgsboende och förskola.
13:25-14:15 PRAKTIKFALL

Processen bakom en lyckad ombyggnation av fem
vård- och omsorgsboenden – från 70-tals hus till
klimatanpassad byggnad med god inomhusmiljö
• Vision och målbild – vikten av att ha detta tydligt kommunicerat
genom hela projektet
• Samverkan – att skapa engagemang och få alla att arbeta mot
samma mål
• Tid för utredning – hur ett bra förarbete lägger grunden för en
lyckad ombyggnation
• Niklasbergsområdets vård- och omsorgsboenden – att bygga
om äldre fastigheter till trivsamma hem med en klimatanpassad
och god inomhusmiljö
Pernilla Leckström
Enhetschef
Vänersborgs kommun
Den glödheta sommaren 2018 led många äldre i värmen på
särskilda boenden, men i Vänersborg var det en behaglig
temperatur. Detta tack vare en genomtänkt strategi för om- och
tillbyggnation av vård- och omsorgsboenden med extra satsning
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på klimatanpassning och inomhusmiljön. I föreläsningen möter
du Pernilla som är enhetschef på vård- och omsorgsboendet
”Niklasbergsvägen 1” i Vänersborgs kommun. Lyssna till
en inspirerande föreläsning om en lyckad planerings- och
byggnationsprocess baserat på att göra alla, från chefen till
personal, vårdtagare och övriga intressenter, delaktiga i processen.
Byggnationen av de 5 vård- och omsorgsboendena har lockat över
60 studiebesök från olika delar av landet. Utvecklingen av dessa
boenden är ett samarbetsprojekt mellan Vänersborgs kommun,
Skanska och Vänersborgsbostäder.
14:15-14:45 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
14:45-15:35 EXPERTANFÖRANDE

Relationen mellan den fysiska vårdmiljön och äldres
välbefinnande
Susanna har i sin forskning utvecklat ett verktyg för att bedöma
den fysiska vårdmiljön på vård- och omsorgsboenden i Sverige.
Verktyget kan användas för att utvärdera vårdmiljöns betydelse
för äldres välbefinnande. Under anförandet får du ta del av aktuell
forskning från Sverige och internationellt vad gäller relationen
mellan den fysiska vårdmiljön och äldres välbefinnande. Du får
också höra om resultaten från empiriska studier av vårdmiljön på
svenska vård- och omsorgsboenden och vilka lärdomar man kan
dra utifrån det:
• Aktuell omvårdnadsforskning med koppling till den fysiska
vårdmiljön och äldre
• Hur påverkar den fysiska vårdmiljön äldres välbefinnande?
• Vad kännetecknar en god vårdmiljö? Vård- och omsorgsmiljö
som en helhet
• Hur behöver den fysiska miljön vara utformad för att den ska
stödja hälsa och välbefinnande hos individen?
Susanna Nordin
Lektor i omvårdnad vid Akademin för utbildning,
hälsa och samhälle
Högskolan i Dalarna
Susanna Nordin är leg. sjuksköterska och lektor i omvårdnad inom
akademin utbildning, hälsa och samhälle på Högskolan i Dalarna i
Falun. Hennes forskning rör vårdmiljöer med fokus på den fysiska
miljön inom vård- och omsorgsboenden. Hon arbetar just nu
med en studie om den fysiska miljön inom strokevård, samt i ett
internationellt projekt om hur man kan stödja delat beslutsfattande
för äldre personer som bor hemma.
15:40-16:40 PRAKTIKFALL

Boendekvalitet i fokus – att skapa en bostad och ett hem
för personer med vård- och omsorgsbehov – presentation
av nya Askersunds vård- och omsorgsboende
• Ett ”lyckat projekt” – hur når man det?
• Att skapa en planeringsprocess som utmanar förlegade idéer om
boenden och som istället leder till utveckling och förändring
• Hur planerar du med personalen, hyresgäster och anhöriga och
där hyresgästernas behov får styra utformning och design?
• Inredning, ljussättning och material som differentierar rummen
och gör det hemlikt
• Hur rums- och lokalutformningen, ljussättning och inredning
kan underlätta orienterbarhet och rörelse för personer med
demenssjukdom
• Teknik och digitala tjänster i framtidens vård- och omsorgsboende

Marie Villman
Projektutvecklare
Länsgården Fastigheter AB

Linda Björn
Specialist vård- och
omsorgsboende, arkitekt
Marge arkitekter

Marie är projektutvecklare på Länsgården Fastigheter där hon har
varit med i planering och utformning av Askersunds kommuns nya
vård- och omsorgsboende. Linda är arkitekt vid Marge arkitekter
och har en lång erfarenheter av planering och byggnation av
boendemiljöer för äldre, däribland det nya boendet i Askersund.
Hör hur man satt de äldres behov i första rummet för att skapa
en trivsam och hemlik miljö utan att för den skull ge avkall på
arbetsmiljön. Det nya boendet i Askersund är under byggnation och
beräknas bli färdigt under våren 2020. Marie, som tidigare arbetade
i Örebro kommun, och Linda, Marge arkitekter, var båda med och
utvecklade det prisbelönta boendet Trädgårdarna.
16:40-17:00 SAMMANFATTNING OCH AVSLUTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar den första konferensdagen
17:00-17:45 VÄLKOMMEN TILL GEMENSAMT MINGEL

Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med
kollegor från hela landet!
TORSDAG 23 APRIL
08:30-09:00 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:10-10:10 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens boende för äldre – vi blir allt fler som är
friska och som lever längre – hur påverkar det din
boendestrategi?
• Hur kan vi skapa ett samhälle, en stad och bo- och livsmiljöer för
ett friskt åldrande?
• Hur ser bo- och livsmiljöer ut när de baseras på forskning om ett
friskt åldrande?
• Varför bygger vi inte så idag?
• Hur kan du som planerar boenden stå emot åldersdiskriminering
och istället skapa goda och hälsofrämjande bo- och livsmiljöer
för äldre?
Börje Bjelke
Professor i geriatrik, överäkare, Oslo universitet och
ordförande Seniorvärlden och
ordförande Eugeria Foundation
Börje Bjelke har sin vetenskapliga bakgrund i grundforskning
inom hjärnans biokemiska signaltransmission, med avhandling vid
Karolinska Institutet. Hans egna forskningsgrupp har fokuserat
på experimentella hjärnskador och funktionell återhämtning med
utnyttjande av MRI/fMRI och nanoteknologi. Börje har därefter
gått över mot klinisk verksamhet med ”Åldersoptimering” som
fokus. Börje är specialist i geriatrik och professor i geriatrik vid
Universitetet i Oslo och har byggt upp geriatriska enheter i Sverige
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och Norge. Han har under senaste åtta åren varit verksam vid en av
de två stora minnesmottagningarna vid Oslo Universitetssjukhus.
För närvarande är han också vice ordförande i regionala etiska
kommittén, ordförande i Seniorvärlden och ordförande och skapare
av Eugeria Foundation.
10:10-10:40 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
10:40-11:30 PRAKTIKFALL

Att nå ett lyckat uppförande av trygghetsboende där boendet görs attraktivt genom
fokus på det sociala och ett rikt innehåll

Nomine
rad
Årets by till
gge
2019

• Trygghetsboendet Kolla Parkstad – ett attraktivt boende med ett
brett och aktivt innehåll och där skattekollektivet inte är med och
finansierar
• Hur vi lyckats formulera en tydlig idé för vårt trygghetsboende
och hålla idén levande hos alla aktörer i planerings- och
byggnationsprocessen
• Så förverkligade vi vår vision om ett boende där det ska vara
lätt att vara aktiv och där seniorerna är delaktiga i skapandet av
aktiviteter och innehåll
• Hur vi har jobbat i partnering och mot gemensamma mål om
kvalitativa och trivsamma bostäder och en byggnad med höga
miljökrav
Christer Kilersjö
VD
Eksta Bostads AB

Pia Erheden
Trygghetsvärd Kolla Parkstad
Eksta Bostads AB

Trygghetsboendet i Kolla Parkstad i Kungsbacka byggdes med
visionen om att bryta ensamhet och sätta social samvaro i fokus
– något som verkligen lyckades. Nu nomineras byggprojektet till
”Årets Bygge 2019”. Utmärkelsen ”Årets Bygge” är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris som lyfter exempel på
det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.
Under anförandet berättar Christer och Pia om resan bakom att
effektivt uppföra ett attraktiktivt trygghetsboende av hög kvalitet.
11:35-12:25 PRAKTIKFALL

Hälsofrämjande utemiljöer för äldre – lyckat projekt
som blir vägledande för Göteborgs stads ny- och
ombygnationer
• Hur kan vi ta reda på vad hyresgästerna ser som positivt i sin
boendemiljö?
• Hur planerar och designar du hyresgästernas utemiljö så att den
leder till ökat välbefinnande?
• Hur behöver utemiljön utformas för att den ska stödja ett
hälsofrämjande förhållningssätt hos personalen?
• Vad krävs av inomhusmiljöns utformning för att hyresgäster med
kognitiv funktionsnedsättning lättare ska kunna hitta till och från
boendets utemiljö?
Minna Dufva
Enhetschef Kaggeleds
äldreboende
Göteborgs stad

Martin Nilsson
Planeringsledare
Äldreboendesamordning
Göteborg
Göteborgs stad

Kaggeleds äldreboende i Göteborgs stad planerades och byggdes
som ett särskilt boende för äldre med somatiska funktionsnedsättningar. Därefter har målgruppen för boendet förändrats och i
dagsläget är det äldre personer med demenssjukdom som bor på
boendet, vilket har medfört att boendemiljön inte är anpassad för
den nya målgruppen. Under anförandet kommer, enhetschef Minna

och planeringsledare Martin, att berätta om ett projekt med syfte att
anpassa en befintlig boendemiljö så att den bättre fungerar för en
målgrupp med kognitiv funktionsnedsättning. Särkilt fokus har lagts
på utemiljöerna. Projektet blev mycket lyckat och har bidragit till ökad
kunskap och möjlighet att på ett evidensbaserat och strukturerat sätt
skapa hälsofrämjande utemiljöer vid framtida ny- och ombyggnation
i staden.
12:25-13:25 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:25-14:15 EXPERTANFÖRANDE

Nära vård och teknik som möjliggörare i hemmet
– boendeplanering i tidiga skeden för att skapa ökad
trygghet och självständighet för äldre
• Hur bör du planera äldres boendemiljöer för att de ska vara
rustade för framtidens vårdtjänster i hemmet?
• Vad krävs av en bostad för att den ska klara av en sjukvård som
är förflyttad till hemmet?
• Digitala vårdtjänster, ny teknik och sensorstyrda hjälpmedel
– teknik- och verksamhetsutvecklingen som du måste ta
hänsyn till
Per-Olof Egnell
Verksamhetsledare, Centrum för Innovation och eHälsa,
EIC
Luleå tekniska universitet
Framtidens vård och omsorg av äldre behöver organiserad
utifrån patienternas behov för att du ska kunna möta utmaningar
såsom den demografiska utvecklingen, kvalitet inom vård- och
omsorg samt ha kontroll på kostnaderna. Hur den äldres bostad
utformas blir därför allt viktigare för att möjliggöra vård i hemmet,
en nätverksbaserad organisation av vård och omsorg samt digitala
vårdtjänster. Under anförandet berättar Per-Olof om utvecklingen
av nya äldrebostäder i Luleå kommun där man har tagit höjd för
framtidens teknik, digitala tjänster och sensorteknik med siktet
på en god och nära vård i äldres hem. Luleå tekniska universitet
samarbetar med Luleå kommun i tidiga skeden av utvecklingen av
dessa vård- och omsorgsboenden.
14:20-15:10 EXPERTANFÖRANDE

Så skapar du en god ljudmiljö inom särskilda
boenden för äldre
• God och stödjande design och utformning av boenden kräver
kunskap om vad som händer med den åldrande kroppen
• Hur påverkas förmågan att uppfatta tal med höga och störande
bakgrundsljud?
• Vad ska vi tänka på för att skapa så goda förutsättningar som
möjligt rent rumsakustiskt?
Maria Quinn
Konceptutvecklare för vårdmiljöer och leg. sjuksköterska
Ecophon AB
Maria har mångårig erfarenhet av utmanande ljudmiljöer främst från
hjärtintensiven och arbetar nu med att utveckla och sprida kunskap
till hur vi formar goda ljudmiljöer inom både vård och omsorg.
Under anförandet berättar Maria om hur en god och stödjande
design och utformning av boenden kräver kunskap om vad som
händer med den åldrande kroppen. Du får en genomgång av hur
ljudvågor fungerar, hörsel och taluppfattbarhet vid högre ålder samt
utformningen av rum för äldre för bästa ljudmiljö.
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15:10-15:40 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE
15:40-16:30 EXPERTANFÖRANDE

Särskilda boenden för äldre på ramavtal – presentation av
aktuell funktionsupphandling från SKL
• SKL´s ramavtal för särskilda boende för äldre
• Hur är det tänkt att ramavtalet ska kunna användas?
• Vilka olika leverantörer och koncept finns det att avropa på i
ramavtalet?
Sara Baggström
Kategorisansvarig Bygg och Fastighet
SKL Kommentus Inköpscentral
SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat ett ramavtal för
bostadshus, som kommunen kan använda för att avropa särskilda
boenden för äldre när man bygger nytt. Detta kan spara kommunen
både tid och resurser, som annars krävs för projektering och
upphandling.
16:30-16:40 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen
16:40 KONFERENSEN AVSLUTAS

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket
och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.
Kontakta oss så berättar vi mer!
Janne Huttunen
Tel: 08-694 91 00
Mobil: 070-495 73 50
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker
konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 %
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Goda skäl att delta på konferensen
• Sveriges viktigaste konferens om boende för äldre – behov, trender och utveckling – ta med dina kollegor och få
nya insikter
• Ta del av den senaste forskningen om de äldres behov och krav vad gäller olika typer av bostäder och boenden
i framtiden
• Lär dig mer om hur du kan prognostisera, kostnadsberäkna och finansiera olika boenden för äldre
• Ta del av hur du genom rätt planering kring lokalresurser och äldreomsorg kan spara pengar och bättre möta
kommunens behov
• Få inspiration från lyckade upphandlingar och byggnationer av framtidens trygghetsboenden, seniorbostäder
och vård- och omsorgsboenden för äldre
• Bli uppdaterad på det senaste inom behovsanpassad utformning av äldres hem och tekniska lösningar för att
öka tryggheten och förbättra boendemiljön
• Öka dina kunskaper om hur du implementerar välfärdsteknologi och den senaste forskningen inom området
• Möjlighet till ökade kunskaper kring hur du kopplar din boendestrategi till forskning om framtidens äldreomsorg
och boende för äldre
• Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Källa: Krook & Tjäder Arkitektbyrå

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

ANMÄLAN

Fyra sätt att anmäla sig
Webb: www.abilitypartner.se

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2020
Tid
Konferens 22-23 april 2020

Plats
Hotell Hasselbacken
Hazeliusbacken 20
Stockholm

Mail:

bokning@abilitypartner.se

Tel:

08-694 91 00

Post:

Ability Partner
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
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Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON

Boka senast 14 februari

KONFERENS TVÅ HELA DAGAR

6.990 kr

1.500 kr

rabatt

Boka senast 3 april
7.790 kr

batt

700 kr ra

Ordinarie pris
8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

Konferens 22-23 april 2020

Förnamn

Efternamn

E-post

Befattning

Avdelning			

Telefon

Fax

Företag / organisation

Adress			

Post nr

Ort

Tel växel

Bransch

Antal anställda

Betalningsvillkor

Boende

Avbokningsvillkor

Stockholm City
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega.
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet
om du anger våra koder vid bokning.

Djurgården
Hotell Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
Stockholm och övriga Sverige
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

Konferenskod: OFF1556

© Ability Partner 2020

Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

