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Arrangeras av:

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

FRAMTIDENS BOENDE 
FÖR ÄLDRE 2016
Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovs- 
anpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt 
KONFERENS 20-21 APRIL • SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

• Framtidens omsorg och boende för äldre – hur hanterar du  
samhällsförändringar och arbetar innovativt för att möta behoven?

• Strategisk samhällsplanering och bostadsförsörjning för att  
utveckla staden och bygga fler attraktiva och trygga bostäder  
för äldre 

• Prognostisering och kostnadsberäkning av boenden för äldre  
för att satsa rätt utifrån kommunens resurser och mål

• Behovsanpassad arkitektur och design för att skapa trygga,  
trivsamma och inspirerande inne- och utemiljöer

• Välfärdsteknologi som möjliggörare för ett ökat kvarboende  
i hemmet – så inför du ny teknik som används och gör nytta

• Framtidens omvårdnads- och demensboenden – tendenser kring 
planering, arkitektur och byggnation 

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Jojo Park 
Lokalstrateg 
Mölndals stad

Kaj Andréasson 
Tf. Fastighetschef 
Mölndals stad

Lars Callemo 
Fd. VD 
Sollentunahem

Kristin Hagström 
Metodutvecklare 
Göteborgs stad

Eva Herbertsson 
Utvecklingsledare 
Karlskrona kommun 

Erika Barreby 
Strateg 
Västerås stad 

Maria Sandhagen 
Enhetschef Hälleborgs  
äldreboende 
Västerås stad 

Anders Lindberg 
Projektledare 
Ramböll Sverige AB 

Marie Villman 
Boendestrateg 
Örebro kommun 

Linda Björn 
Arkitekt 
Marge arkitekter

Alf Orvesten 
Arkitekt 
LAND Arkitektur

Harriet Kristensson 
Socialt ansvarig  
samordnare 
Ljungby kommun

Ola Malm 
Arkitekt 
Arkitektbolaget Kronoberg

Magnus Falk 
Verksamhetschef  
äldreomsorg 
Gnosjö kommun

Britt Östlund 
Professor 
KTH, Skolan för 
Teknik och hälsa

Ewa Samuelsson 
Politiker och utredare 
Utredningen om 
bostäder för äldre 

Anna Bengtsson 
Agr. doktor 
Sveriges lant-
bruksuniversitet 
(SLU) 

Kerstin Kärnekull 
Arkitekt och förfat-
tare om boendefrå-
gor

SPECIELLT INBJUDEN SPECIELLT INBJUDEN SPECIELLT INBJUDEN ORDFÖRANDE

Två hela  dagar konferens 
– nätverka och lyssna till 

ledande experter och 
praktikfall! 

Citat från våra tidigare  
konferenser om Framtidens 

boende för äldre:

”Bland de bästa jag har varit på”

”Mycket bra! I varje föreläsning 
fanns det något som jag kan ta 
med mig i mitt fortsatta arbete”

”Bra och engagerade föreläsare 
med stor förankring i verkligheten. 
Många bra och nya uppslag att ta 

med sig från dessa två dagar”

Konferensen Framtidens  
boende för äldre har varit  

fullbokad under de tre senaste 
åren och fått 4,2 i snittbetyg!
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ONSDAG 20 APRIL 2016

08:30 Registrering och morgonkaffe med smörgås

09:00 Ordföranden inleder den första konferensdagen

Kerstin Kärnekull 
Arkitekt och författare om boendefrågor

Kerstin Kärnekull är arkitekt och har arbetat med boendefrågor i 
hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är medlem i forskargruppen Bo i 
Gemen skap (BIG) och bor i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. 
Kerstin har bland annat skrivit böckerna ”Bygga för seniorer” och 
”Bygga seniorboende tillsammans – en handbok” samt har varit 
medredaktör för ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och 
bogemenskap” (2014). Kerstin är aktuell som en av experterna i den 
statliga utredningen om bostäder för äldre.

EXPERTANFÖRANDE
09:30 Framtidens äldreomsorg och boendemiljöer för 
äldre – strategier och planering för att möta växande 
behov av boendemiljöer för äldre
• Vilka är förutsättningarna för framtidens äldreomsorg?
• Hur hanterar vi samhällsförändringarna och teknikutvecklingen i 

planeringen av framtidens boenden för äldre?
• Livslångt boende och hemmet som vård- och omsorgsmiljö  

– vilka är de senaste trenderna och utvecklingen?
• Hur bör vi förhålla oss till boendeplaneringen för äldre med  

vårdbehov för att garantera en trygg och trivsam boendemiljö?

Britt Östlund
Professor 
KTH, Skolan för Teknik och hälsa

Vi står inför ett demografiskt skifte där mer än en miljon personer 
kommat införlivas i gruppen +60 inom en 10 års period. Detta kräver 
att vi arbetar mer innovativt, samverkar brett med olika aktörer och 
framförallt lyfter in de äldre i planeringen. Välfärdsteknologins alla 
möjligheter behöver vi förstå bättre och utnyttja mer. Bostads- 
planeringen och bostadsproduktionen måste prioriteras högre  
för att vi ska kunna erbjuda en mångfald av boendeformer. Britts  
föreläsning ger dig förhållningssätt och metoder i din boende- 
planering som tar sin utgångspunkt i aktuell forskning om  
framtidens boendemiljöer för äldre.

10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
11:00 Bostäder för äldre och åtgärder för en bättre 
bostadssituation för äldre
• Vad menar vi när vi talar om bra bostäder för äldre?
• Vilka problem och utmaningar finns?
• Konkreta förslag på hur vi kan arbeta för att skapa bättre bostäder 

för äldre

Ewa Samuelsson
Utredare och politiker 
Utredningen om bostäder för äldre 

Utredningen om bostäder för äldre tillsattes av den förra regeringen i 
mars 2014 och den blev klar den 1 oktober 2015. Hör om  
bakgrunden till utredningens förslag om hur våra äldre ska bo 

framöver såsom stöd för att installera hissar, investeringsstöd 
till trygghets-bostäder, kreditgarantier för kooperativa hyresrätter, 
bogemenskaper och flyttbidrag. Under början av året är utredningen 
skickad på remiss.

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Prognostisering och kostnadsberäkning av 
boenden för äldre för att satsa rätt utifrån kommunens 
resurser och mål 
• Så har vi gått emot en mer strategisk lokalresursplanering för att 

bättre kunna belysa och bedöma behoven
• Att ställa krav i mark- och exploateringsavtalet för att säkra att vi 

integrerar och bygger fler boenden för äldre
• Hur vi tar fram genomarbetade beslutsunderlag gällande framtidens 

demografi och livsstil för äldre
• Så använder vi prognosunderlaget och statistiska beräkningar för 

att uppskatta behov och kostnader för olika typer av boenden 

Jojo Park
Lokalstrateg
Mölndals stad

Kaj Andréasson
Tf. Fastighetschef
Mölndals stad

En god strategisk planering och prognostisering är en förutsättning 
för att lyckas med skapandet av goda boendemiljöer för äldre. I en 
växande kommun med stora behov av kommunal service är det 
viktigt att lyfta lokalplaneringsfrågan i organisationen. Genom att 
ställa krav i ett tidigt skede av stadsplaneringen kan man lättare 
förverkliga tillgängliga och trygga bostäder och boenden och som 
också integreras på ett naturligt sätt i staden. Lyssna till kunskap 
och erfarenheter från Mölndals stad.

PRAKTIKFALL
13:50 Hur Sollentuna kommun och Sollentunahem  
gemensamt fått fart på byggandet av bostäder för äldre 
• Hur vi har gått från ett traditionellt tänkt till att våga tänka nytt vad 

gäller de äldres behov av bostäder och vad vi klarar av att bygga
• Så har vi fått fart på ny- och ombyggnationen av lägenheter 

genom att enas om genomförbara krav på äldres boenden
• Hur vi arbetar för att skapa attraktiva alternativ till pensionärer så 

att de vill och kan flytta

Lars Callemo
Fd. VD
Sollentunahem 

Den svenska boendemarknaden arbetar för fullt med att utveckla 
attraktiva seniorlägenheter och omvårdnadsboenden som är 
moderna och som utgår från individens behov. Hur förenar vi detta 
med kraven på att bygga mer och billigare? Sollentunahem har 
tillsammans med kommunen hittat en gemensam väg för att ta byg-
gandet framåt och där man tillhör de fastighetsföretag som bygger 
flest lägenheter i landet.

14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:10 Välfärdsteknologi som möjliggörare för ett ökat 
kvarboende i hemmet 
• Att utveckla och implementera välfärdsteknologi i hemmet utifrån 

den äldres villkor
• Hur Göteborgs stad förbereder sig inför framtiden genom att 

testa och införa välfärdsteknologi i de äldres hem
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• Hur vi har hanterat organisatoriska och tekniska utmaningar 
under implementeringen genom fokus på vad som blir bäst för 
individen

• Exempel på hur smart vardagsteknik kan stödja den äldres  
självständighet, trygghet och bekvämlighet i det egna hemmet 
och underlätta kommunikationen med omvärlden

Kristin Hagström
Metodutvecklare 
Göteborgs stad

Äldre i Göteborg ska kunna bo kvar längre i sina hem när Göteborgs 
stad och flera bostadsbolag satsar på en ökad gemenskap, bättre 
tillgänglighet och ny teknik för att skapa goda boendemiljöer.  
Staden har inom ramen för projektet eSenior testat välfärdstek-
nologi för äldre och nu fortsätter man med programmet attraktiv 
hemtjänst där man inför tjänsten trygghetskamera i alla stadsdelar. 
Kristin berättar om utmaningar och framgångar i arbetet med smart 
teknik för äldre och hur tekniken kan bidra till de äldres självständig-
het, trygghet och bekvämlighet i hemmet.

PRAKTIKFALL
16:00 Vägen till ett tryggt och inspirerande omvård-
nadsboende med en god social miljö 
• Planering och samverkan som grund för en lyckad byggnation av 

Handelsträdgården
• Att utforma innemiljöer och utemiljöer som stödjer en kvalitativ 

verksamhet och som skapar förutsättningar för de äldre att ha 
ett gott liv

• Fysiska rum för aktivitet och sociala mötesplatser – hur vi har 
försökt att på ett naturligt sätt bygga bort isolering och ensamhet 

Eva Herbertsson
Utvecklingsledare
Karlskrona kommun 

Handelsträdgården är på god väg att nå sin vision om att vara  
en förebild för äldreomsorgen i Sverige. Omvårdnadsboendet i 
Karlskrona vann den nationella tävlingen ”Bästa äldres boende” 
arrangerad av Rikshem och PRO. Hör om processen bakom och 
planering för att bygga rätt och skapa ett boende som känne-
tecknas av en god social miljö, närhet till service och en tillgänglig 
och estetiskt tilltalande inne- och utemiljö. Hur ett gott stöd från 
kommunledningen tillsammans med en bred sammanslutning kring 
visionerna för äldres boendemiljö har varit en viktig framgångsfaktor.

16:50 Ordföranden sammanfattar den första  
konferensdagen

17:00 Den första konferensdagen avslutas

Välkommen till mingel!
Passa på att nätverka och utbyta 
erfarenheter med kollegor från 
hela landet!
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TORSDAG 21 APRIL 2016

08:30 Samling och morgonkaffe med smörgås

09:00 Ordföranden inleder den andra konferensdagen

PRAKTIKFALL
09:10 Nyttoskapande välfärdsteknologi i särskilt  
boende – vinster för verksamheten och den äldre
• Vilken nytta har de äldre av välfärdsteknologi? 
• Hur kan den äldre få en roligare och aktivare vardag med hjälp av 

tekniken?
• Möjligheter och utmaningar i implementeringen av trygghets-

lösningar och teknik som underlättar för personalen
• Hur vi mejslar fram fungerande rutiner för att tekniken ska passa 

individens behov och önskemål

Erika Barreby
Strateg
Västerås stad 

Maria Sandhagen
Enhetschef Hälleborgs  
äldreboende
Västerås stad 

Anders Lindberg
Projektledare
Ramböll Sverige AB 

Framtidens äldreboende handlar inte bara om inredning, arkitektur 
och energieffektivt byggande – det handlar också om det mjuka, 
om det engagemang som krävs för att skapa en hemliknande 
miljö där de äldre trivs, får stimulans och känner sig trygga. Genom 
fokus på mjuka värden såsom kvalitet och trygghet kombinerat 
med en innovationsvilja och öppenhet för ny teknik har ”Sveriges 
modernaste äldreboende” blivit verklighet, det nya äldreboendet 
Hälleborg i Västerås. Hör om möjligheterna med välfärdsteknologi 
i särskilt boende och hur ett helhetstänk kring människan, lokalen 
och tekniken ger resultat.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
10:30 Hemmakänsla, frihet och utevistelse i en trygg 
miljö – behovsanpassad arkitektur och planering för 
ett trivsamt och tryggt boende 
• Visionen om ett modernt vård- och omvårdnadsboende med 

utgångspunkt från de äldres behov av integritet, frihet, trygghet 
och stimulans

• Behovsanpassad arkitektur – så har vi utformat lokalerna och  
inredningen för att skapa trivsamma, funktionella och säkra 
miljöer 

• Utemiljöerna som en av de viktigaste funktionerna i det nya 
boendet – utformning av hälsofrämjande gröna uterum

• Lärdomar och erfarenheter av processen – från vision, politisk 
förankring till färdig byggnad

Marie Villman
Boendestrateg
Örebro kommun 

Linda Björn
Arkitekt 
Marge arkitekter

Alf Orvesten
Arkitekt
LAND Arkitektur

Det nya vård- och omvårdnadsboendet Trädgårdarna är den första 
byggnaden och startskottet på ett nytt expansivt område i Örebro 

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2016
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Sveriges bästa äldreboende!

Källa: Arkitektbolaget Kronoberg AB



kommun. Ett modernt och framtidsinriktat boende där man har 
lyckats hålla kvar vid sin salutogena vision genom hela byggpro-
cessen. Hör om planering och utformning av ett tryggt vård- och 
omvårdnadsboende där den äldre har ett stort mått av frihet och 
möjlighet till utevistelse.

11:30 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
12:30 Innovation och nytänkande för att skapa attrak-
tiva boenden och nå en hållbar stadsutveckling
• Framtidsinriktat äldrecentrum med kombinerat trygghetsboende 

och omvårdnadsboende - en viktig del i vårt omhändertagande 
av äldre och för stadsutvecklingen 

• Från behov av fler äldrebostäder till skapandet av ett attraktivt 
trygghets- och omvårdnadsboende i en öppen och inbjudande 
miljö

• Hur vi behövde tänka nytt och innovativt för att kunna förverkliga 
våra visioner om framtidens boende för äldre – erfarenheter från 
planering och byggnation

Harriet Kristensson
Socialt ansvarig samordnare
Ljungby kommun

Ola Malm  
Arkitekt  
Arkitektbolaget Kronoberg
 

Ljungby kommuns vision om att skapa framtidens boendemiljöer 
för äldre blev verklighet i och med skapandet av trygghets- och 
omvårdnadsboendet Åsikten – ett nytt äldrecentrum i kvarteret 
Bandybanan. Harriet berättar om visionsarbetet och delar med 
sig av erfarenheter från planering och uppförande av en unik och 
uppskattad boendemiljö för äldre.

PRAKTIKFALL
13:20 Salutogen design av demensboende utifrån de 
äldres behov och önskemål 
• Att skapa ett av Sveriges bästa demensboenden – våra  

erfarenheter
• Innemiljöer och utemiljöer som stödjer en kvalitativ verksamhet och 

skapar förutsättningar för de äldre att ha ett värdigt och gott liv
• Hur du håller förnyelsearbetet levande även efter inflyttningen 
• Vad du ska göra och inte göra när du utvecklar framtidens bo-

ende för äldre – erfarenheter och lärdomar
 
Magnus Falk
Verksamhetschef äldreomsorgen
Gnosjö kommun 
 
Bäckgårdens demensboende har uppmärksammats som en fram-
gångsrik ombyggnation av demensboende, en verksamhet som 
nu har varit i gång i några år. Hur blev det att arbeta och bo i det 
nya demensboendet? Vad tycker personalen, de äldre och dess 
anhöriga? Magnus berättar om resultatet av ombyggnationen och 
den vidareutveckling som sker av verksamheten och dess  
lokaler. Bäckgårdens demensboende nominerades till ”Bästa 
äldres boende” 2015.

14:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
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EXPERTANFÖRANDE
14:40 Framtidens kring- och utemiljöer – aktuell  
forskning om inspirerande och hälsofrämjande  
uterum 
• Utemiljön som arena för den äldres hälsa och trivsel
• Sambanden mellan den äldres hälsa och dess utemiljö
• Hur kan vi bli bättre på att anpassa kring- och utemiljöerna till de 

äldres olika behov?
• Att skapa inspirerande utemiljöer, terrasser och trädgårdar som 

inspirerar och aktiverar – zoner och miljökriterier som verktyg

Anna Bengtsson
Agr. doktor
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Utemiljöer som stärker hälsa och välbefinnande behöver utformas 
med en betydligt större variation och med bättre verktyg än idag. 
Det handlar om att bättre anpassa utemiljön utifrån de äldres olika 
behov. Med avstamp från sin nypublicerade avhandling om äldres 
utemiljöer, hälsa och välbefinnande får du förslag på hur du kan 
utveckla inspirerande utemiljöer, terrasser och trädgårdar. Hur du 
utifrån den äldres behov utformar såväl säkra som stimulerande 
och inspirerande utemiljöer. 

15:30 Ordföranden sammanfattar konferensen

15:40 Konferensen avslutas

Källa: Marge arkitekter & LAND Arkitektur

Källa: Arkitektbolaget Kronoberg AB
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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:
• Få fördjupade kunskaper 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 på kort och lång sikt

• Du får lära dig mer om hur du utvecklar ditt befintliga bostads- 
  bestånd för att skapa fler attraktiva och trygga bostäder för äldre

• Få inspiration från experter samt från pågående byggnationer av  
  framtidens bostäder, seniorbostäder och omvårdnadsboenden  
  för äldre

• Ökade kunskaper om hur du lyckas i om- och tillbyggnationen av  
  äldreboenden för att möta lagmässiga krav och skapa en optimal  
  boende- och arbetsmiljö

• Veta mer om hur du implementerar teknik i hemmet så att de  
  äldre känner sig trygga och trivs med att bo kvar hemma

• Uppdatera dig om det senaste inom behovsanpassad  
  utformning av boenden för äldre och ny teknik för att öka  
  tryggheten och förbättra arbetsmiljön

• Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela  
  landet

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att  
stärka varu-märket 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
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Källa: Arkitektkontor Kronoberg AB

Läs mer om våra övriga evenemang på  
www.abilitypartner.se
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Konferenskod: OFF1356

 Konferens   

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE 2016

Tid & plats 
Konferens 20-21 april 2016
Scandic Hasselbacken
Hazeliusbacken 20, Stockholm
Tel: 08-517 343 00

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma 
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 5.480 kr exkl. moms för konferensen.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 19 februari 
Konferens - 2 hela dagar  6.780 kr 8.480 kr 1.700 kr

Boka senast 8 april
Konferens - 2 hela dagar 7.480 kr 8.480 kr 1.000 kr

Boka efter 8 april
Konferens - 2 hela dagar  8.480 kr - -

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,  
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Källa: Arkitektbolaget Kronoberg AB


