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Arrangeras av:

UR INNEHåLLET

•	 Framtidens	idrotts-	och	fritidsanläggningar	–	senaste	forskningen	 
och	utvecklingen	vad	gäller	planering	och	byggnation	av	långsiktigt	 
hållbara	idrottsmiljöer

•	 Strategisk	idrotts-	och	anläggningsplanering	–	så	samverkar	du	 
inom	kommunen	och	externt	för	att	utveckla	idrotten	i	din	kommun	 
och	i	regionen

•	 Planeringsmodeller	och	strategiskt	arbete	för	att	bedöma	behovet	 
av	anläggningar	och	aktiva	mötesplatser

•	 Hur	du	utvecklar	attraktiva	anläggningar	för	breda	användnings- 
områden	och	en	hög	utnyttjandegrad

•	 Utformning	och	modernisering	–	så	skapar	du	framtidens	idrotts- 
anläggningar	och	samtidigt	bygger	in	en	flexibilitet	för	att	 
målgruppernas	olika	behov

•	 Attraktiva	utemiljöer	och	friluftsområden	–	så	når	du	din	kommuns	 
fulla	potential	och	utvecklar	stimulerande	platser	för	fysisk	aktivitet

•	 Spontanidrott	och	mötesplatser	för	kultur,	fritid	och	idrott	–	ta	del	av	 
internationella	och	svenska	erfarenheter!
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Fullbokat på förra årets konferens!
”Mycket bra! Varierande föreläsningar och  
bra kvalitet!”

”Alla föredrag var mycket intressanta!”

”Bra talare, bra lokaler, mycket bra mat,  
bra arrangemang!”

Källa: nord architects copenhagen



Onsdagen den 28 januari

09:30 Registrering med kaffe och smörgås

10:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensen ordförande

Torbjörn Neiman
Kultur- och fritidsdirektör, Järfälla kommun och ord-
förande i Föreningen Storstockholms Kultur- och 
Fritidschefer 

torbjörn neiman har bred erfarenhet av kultur-, idrotts- och fritidsfrå-
gor efter ett antal år som förvaltningschef inom området i södertälje, 
eskilstuna och nu som kultur- och fritidsdirektör i järfälla. utöver sitt 
arbete i järfälla kommun är han också ordförande i föreningen stor-
stockholms Kultur- och fritidschefer (fsKf). torbjörn är en mycket 
uppskattad och erfaren mötesledare, konferencier och moderator.

PraKTiKFaLL   
10:10 Samhällsbyggnad och idrottsutveckling  
i samverkan – så arbetar vi tillsammans för att skapa 
platser för ökad fysisk aktivitet och attraktiva idrotts-
miljöer i staden
•	 Hur	Malmö	stad	arbetar	aktivt	och	i	samverkan	för	att	få	in	idrott	 
 och fritid i ett tidigt skede i samhällsplaneringen
•	 Så	har	vi	strukturerat	vår	samverkan	för	att	se	till	att	vi	har	rätt	 
 kunskapsunderlag i rätt skede av planeringsprocessen
•	 Exempel	på	hur	vi	utvecklar	stadens	miljöer	för	att	förena	olika	 
 målsättningar såsom hållbarhet, en levande stad och kultur, idrott  
 och fritid

Thomas Sterner Camilla Anderson
avdelningschef Programarkitekt
Malmö stad Malmö stad 

malmö stad har under de senaste åren arbetat för att få in idrott, 
fritid och dess anläggningar i ett tidigt skede av samhällsplanerings-
processen. under anförandet kommer thomas och camilla att 
berätta hur de båda förvaltningarna samverkar för att bygga ett 
hållbart oh levande malmö med bra möjligheter för fysisk aktivitet, 
upplevelser och umgänge. 

PraKTiKFaLL  
11:00 Strategic planning of sports and community 
activities  in Manchester – ”Commonwealth Games to 
Olympic Legacy” 
•	 our journey - Vision, social and economic regeneration,  
 sports Policy 
•	 events and legacy 
•	 sports development and facility Programming 
  
Lee Preston 
Head of sport and community activity 
Manchester City Council
 
lee kommer att berätta om manchesters strategiska arbete med 
idrotts- och fritidsplanering. ett arbete som har satt manchester på 
kartan och som kännetecknas av ett förhållningssätt med  besöka-
ren i fokus. manchester har också arbetat framgångsrikt med att 
utveckla breddidrotten i staden.

11:50 Lunch och nätverkande

eXPerTanFÖrande
12:50 Framtidens idrottsanläggningar och flexibla  
platser i staden 
Under anförandet kommer du att få ta del av det senaste från 
Danmark och Köpenhamnsområdet vad gäller utveckling av idrotts-
anläggningar och spontanidrottsplatser. Du kommer att få höra 
om arbetet bakom och utformningen av flexibla sportanläggningar, 
innovativa spontanidrottsplatser och framtidens samlade miljöer för 
skola, kultur och idrott.

del 1 Att utforma attraktiva idrottsmiljöer och spontan-
idrottsanläggningar som lockar till ökad fysisk aktivitet
•	 Lyssna	till	det	senaste	inom	stadsutvecklingen	i	Köpenhamn	där	 
 man	har	utvecklat	flexibla	platser	för	den	icke-organiserade	idrotten	
•	 Detta	säger	forskningen	om	vart	vi	är	på	väg	i	utvecklingen	av	 
 framtidens idrottsmiljöer
•	 Anläggningar	och	miljöer	för	spontanidrott	–	strategier	för	att	 
 utveckla spontanidrotten och förnya stadens idrottsmiljöer

del 2 Hur du utformar gränsöverskridande miljöer och 
anläggningar där skola, kultur och idrott hänger ihop
•	 Så	arbetar	vi	med	att	föra	in	fysisk	aktivitet	i	samhällsplaneringen	 
 och skapa framtidens stadsmiljö där skola, kultur och idrott  
 hänger ihop
•	 Så	involverar	du	medborgarna	i	planering	och	utformning	av	 
 stadens idrottsmiljöer
•	 Exempel	från	Fælleds	skolegård,	Carlsberg	UCC,	Bernstorffs- 
 parken och Guldberg skole

del 3 Flexibla sportanläggningar och idrottsmöjlig- 
heter för fler – så utformar du lokalen för att möta  
behoven hos flera olika sporter och evenemang
•	 Hur	bör	vi	se	på	design	och	utformning	av	flexibla	sportanlägg- 
 ningar för att de ska möta olika sporter och behov?
•	 Viktiga	principer	för	att	säkerställa	lokaler	för	många	års	teknisk	 
 och idrottsmässig utveckling 
•	 Lethal	–	ny	innovativ	multi-anläggning	för	idrott	och	kultur	i	 
 Ørestad

Johannes Pedersen
Partner
NORD Architects Copenhagen 

nord architects copenhagen är ett dansk arkitektkontor som tar 
ett brett grepp kring arkitektur, stadsutveckling och innovation. by-
rån arbetar utifrån metoden ”process design” där förändringsledning 
är en viktig del av projekten. Genom hela processen arbetar man i 
tvärprofessionella team med arkitekter, stadsplanerare, landskaps-
arkitekter, konstnärer och forskare. johannes är partner på nord 
architects och har arbetat med en rad uppmärksammade projekt, 
från utveckling av offentliga miljöer till byggandet av skolor, idrotts-
anläggningar, spontanidrottsanläggningar och vårdboenden. Han är 
också en mycket uppskattad och flitigt anlitad föreläsare i danmark 
och i sverige.

PraKTiKFaLL  
13:50 Att skapa ett hållbart idrottspolitiskt program 
som leder till bättre idrottsmöjligheter för medborgare 
och föreningar
•	 Att	hitta	en	balans	mellan	kommunens	olika	uppdrag	för	att	 
 stärka folkhälsa och god idrottsutveckling med idrottsrörelsens  
 uppdrag och önskemål
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Sveriges bästa idrottsstad 2014!

Årets idrotts- kommun i Skåne!

Källa: nord architects copenhagen



 

•	 Processen	med	att	ta	fram	ett	idrottspolitiskt	program	för	att	nå	 
 en långsiktig idrottsutveckling i lunds kommun
•	 Hur	vi	genom	ett	100	–	punktsprogram	omsätter	det	idrotts- 
 politiska programmet till praktisk handling

Dan Kanter Mikael Johansson
fritidschef utvecklingsstrateg
Lunds kommun Lunds kommun
  
lunds kommun blev utnämnd till ”Årets idrottskommun 2013” av 
skåneidrotten för att genom ett nytt idrottspolitiskt program stärka 
både den folkrörelsebaserade föreningsidrotten och den egen-
organiserade och spontana idrotten. dan och mikael berättar om 
arbetet med programmet samt på vilket sätt det bidrar till att höja 
kommunens attraktivitet.

14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PraKTiKFaLL 
15:10 Framtidens badhus – metoder och arbetssätt för 
att identifiera behov och välja rätt väg i utformning och 
byggnation
•	 Framtidens	flexibla	och	hållbara	badhus	–	så	tar	det	sig	uttryck	i	 
 utformning och planering
•	 Ängelholms	badhus	–	hur	vi	planerar	och	bygger	ett	flexibelt	 
 badhus och kommunens nya landmärke och mötesplats 
•	 Lekbad,	spa	med	soldäck,	gym,	vattensportfaciliteter	och	rehab- 
	 center	–	så	har	vi	tänkt	för	att	skapa	ett	badhus	för	alla	åldrar

Malin Pappila
arkitekt sar/msa
ÅWL Arkitekter

Just	nu	pågår	byggnationen	Ängelholm	kommuns	nya	badhus	
som ska stå klart under hösten 2016. ett projekt som har en tydlig 
målsättning	om	att	bli	ett	flexibelt	badhus	och	en	central	mötesplats	
för alla och där badhuset ska bidra till en dynamisk och utökad 
stadskärna. malin är en av arkitekterna bakom bakom badhuset 
och berättar om utmaningar och möjligheter i byggnationen av 
framtidens badhus.

PraKTiKFaLL
16:00 Hur du utreder och planerar för ett miljömässigt 
och funktionellt hållbart badhus för simsport och även-
tyrsbad med fokus på en attraktiv idrottsmiljö
•	 Hur	Linköpings	kommun	har	arbetat	med	utredning	och	behovs- 
 analys inför upphandling av en ny modern anläggning för sim- 
 sport och äventyrsbad
•	 Så	har	vi	identifierat	våra	krav	på	anläggningen	för	att	göra	en	 
 bra upphandling och säkerställa att vi får det badhus vi vill ha
•	 Hur	vi	tänker	kring	utformningen	av	badhuset	för	att	det	ska	bli	 
 en attraktiv och funktionell anläggning samt fungera vad gäller  
 drift och underhåll

Karin Semberg
Kultur och fritidschef
Linköpings kommun 

Ann de Jonge
Vd
Lejonfastigheter

linköpings kommun vill erbjuda invånare och besökare en attraktiv 
och funktionell badanläggning för simsport, motion, badäventyr och 
rekreation. under anförandet kommer Karin och ann att berätta om 
arbetet med utredning och planering av den nya anläggningen. Hur 
man vill utforma badhuset för att ge såväl simporten som motions-
simningen optimala utvecklingsmöjligheter. 

 
 
16:50 Ordföranden sammanfattar dagen 

17:00 Den första konerensdagen avslutas

  TOrsdagen den 29 januari

08:00 Kaffe och smörgås

08:30 Ordföranden inleder den andra konferensdagen

PraKTiKFaLL 
08:40 Långsiktig planering för utveckling och  
modernisering av Karlstads kommuns idrottsanlägg-
ningar och miljöer
•	 Hur	Karlstads	kommun	har	nått	en	bred	politisk	förankring	i	 
 framtagandet av sin nya arenautredning
•	 Att	utifrån	kommunens	idrott-	och	fritidsuppdrag	nå	en	öppen	 
 och transaprent process på vägen till en hållbar plan för  
 utveckling av anläggningar
•	 Hur	vi	har	arbetat	strategiskt	och	utifrån	parallella	processer	för	 
 lokal planering, ekonomi och politiska beslut
•	 Så	har	vi	gjort	bedömningen	av	våra	anläggningars	 
 driftskostander, underhåll och investeringsbehov

Jonas Kirvall
strateg och utredare
Karlstads kommun

för att säkerställa tillgången till funktionella idrottsanläggningar och 
attraktiva idrottsmiljöer har Karlstads kommun arbetat fram en ny 
arenautredning. under anförandet kommer jonas att berätta om 
arbetet med att nå en bred politisk förankring, hur man har arbetat 
med innehållet i arenautredningen och hur man planerar att utveckla 
det nya idrottsområdet.

PraKTiKFaLL
09:30 Idrotts- och fritidsplanering för att möta nya 
vanor hos ungdomar 
•	 Trender	och	tendenser	kring	ungdomars	fritids-	och	idrottsvanor	 
 - vad säger aktuell forskning?
•	 Söker	ungdomar	större	frihetsgrader	i	sitt	fritids-	och	idrotts- 
 utövande? Hur påverkar det kommunens verksamhetsinriktning? 
•	 Exempel	på	hur	Stockholms	stad	arbetar	för	att	få	fler	att	bli	 
 fysiskt aktiva 

Magnus Åkesson
folkhälsoutvecklare
Stockholms stad

magnus är folkhälsoutvecklare i stockholms stad och kommer att 
berätta hur man planerar stadens verksamheter och anläggningar 
i syfte att anpassa till nya livsstilsvanor hos ungdomar. ett arbete 
som tar sin utgångspunkt studier kring ungdomars vanor samt stu-
dier kring hur ungdomarna nyttjar de offentliga satsningarna inom 
idrott och fritid. 

10:20 Förmiddagskaffe och nätverkande

FRAMTIDENS	IDROTTS-	OCH	 
FRITIDSANSLÄGGNINGAR	2015

Mingel - välkomna att nätverka  
under	avslappnande	former!

Källa: nord architects copenhagen
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PraKTiKFaLL
10:50 Kvinnors och tjejers idrottande – att identifiera 
behov och utveckla arbetsmetoder för att skapa lika 
förutsättningar för flickors och pojkars idrottsaktiviteter 
•	 Hur	du	genom	nya	förhållningssätt	och	genom	att	ta	reda	på	 
	 fakta,	lättare	kan	identifiera	vad	som	är	rätt	väg	att	gå	för	att	öka	 
 jämställdheten 
•	 Hur	kan	du	arbeta	annorlunda	och	närmare	föreningarna	för	att	 
 skapa bättre idrottsmöjligheter för tjejer? 
•	 Lyckade	insatser	inom	föreningsidrotten,	spontanidrotten	och	den	 
 egenorganiserade idrotten som har lett till en ökad jämställdhet 

Åsa Engwall
tf chef idrottsdriften 
Nacka kommun

nacka kommuns natur- och fritidsförvaltning har arbetet medvetet 
under en längre tid för att nå ut och skapa bättre idrottsmöjligheter 
för unga tjejer och kvinnor. Åsa kommer att berätta om förändrings-
ledning och hur man arbetar med olika insatser såsom att stötta 
föreningarna i deras arbete med mångfald och jämställdhet.

11:40 Lunch och nätverkande

PraKTiKFaLL
12:40 Hur man i Härnösand genomför en om- och  
tillbyggnation för att skapa en av Sveriges mest  
moderna ridanläggningar 
•	 Hur	kan	vi	få	fler	flickor	(och	pojkar)	att	idrotta	genom	 
 investeringar i ridsportsanläggningar?
•	 Så	har	vi	gått	från	idé	till	om-	och	tillbyggnation	av	ny	 
 ridsportanläggning
•	 Därför	valde	vi	aktiv	lösdrift!	Förutsättningar	för	den	moderna	 
 ridanläggningen

Roger Borgh Sofia Pettersson
byggprojektledare Kommundirektör
Arconi Design & Projektering,  Härnösands kommun
Härnösand

roger borgh är byggprojektledare och ansvarig för utformningen 
av Härnösands nya ridsportanläggning som uppmärksammats som 
en kvalitativ och kostnadseffektiv om- och tillbyggnation och som 
ett modernt ridhus. du kommer att få höra erfarenheter av besluts-
processen, planeringen och byggnationen av ridanläggningen. 

PraKTiKFaLL  
13:30 Attraktiva och tillgängliga friluftsområden för 
framtiden – så utvecklar Tyresö sina utemiljöer och 
skapar nya idrottsmöjligheter för allmänheten
•	 Hur	vi	har	lyckats	skapa	mer	attraktiva	och	tillgängliga	frilufts- 
 områden genom strategisk planering och ett brett åtgärds- 
 program för utveckling av utemiljöer
•	 ”Attraktiva	Alby”	–	så	planerar	kommunen	att	utveckla	frilufts-	- 
 och naturområdet för att erbjuda bra frilufts- och kulturaktiviteter  
 för hela familjen
•	 Varför	appar	och	e-tjänster?	Så	planeras	användandet	av	ny	 
 teknik för att lyfta in och kommunicera med medborgarna i deras  
 idrotts- och friluftsliv

Thomas Dennerby Carolina Fintling Rue
fritidschef Översiktsplanerare
Tyresö kommun Tyresö kommun

många av sveriges kommuner utvecklar sina friluftsområden för att 
öka den fysiska aktiviteten hos medborgarna. tyresö kommun har 
klättrat betydligt i rankingen över bra friluftskommuner i landet och 
är idag bland de tre bästa i stockholms län. thomas och carolina 
berättar om det flertalet insatser som gjorts för att skapa attraktiva 
och tillgängliga friluftsområden.

14:20 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PraKTiKFaLL
14:50 Idrottshall Visborg på Gotland – vår utmaning  
och möjlighet gällande nybyggnation av flexibel 
sportanläggning 
•	 Vad	krävs	för	att	tillgodose	både	elit-	och	breddidrotten	med	 
 dess olika förutsättningar och krav?
•	 Hur	vi	har	knutit	anläggningen	och	dess	möjligheter	till	det	kring- 
 liggande samhället och destinationsutvecklingen på Gotland
•	 Behov,	önskemål	och	resurser	–	hur	går	det	ihop?

Maria Modig
Kultur- och fritidsdirektör
Region Gotland

maria är kultur- och fritidsdirektör, region Gotland, och har varit 
med	från	idé	till	byggnation	av	kommunens	nya	sportanläggning	på	
idrottsområdet Visborg. Hon berättar om arbetet med att skapa en 
flexibel	sportanläggning	som	utformats	efter	breda	användningsom-
råden och för att nå en hög utnyttjandegrad av flera olika verksam-
heter.

PraKTiKFaLL
15:40 Regional samverkan kring idrott och dess miljöer 
– så ska idrotten bli en tillväxtmotor för Västerbotten
•	 Så	har	kommuner,	idrottsföreningar,	näringsliv	och	högskolor	 
 gått samman för att få igång en kreativ samverkan kring idrotten  
 och dess miljöer 
•	 Hur	en	strukturerad	och	strategisk	samverkan	har	hjälpt	till	att	 
 synliggöra idrotten som en ny näring och hur den kan bidra till  
	 ökad	tillväxt	för	regionen
•	 Så	arbetar	vi	för	att	boende	och	besökare	ska	kunna	utöva	ett	 
 modernt och attraktivt idrotts- och fritidsliv i regionen
•	 På	gång	vad	gäller	idrottsinnovationer	i	Umeå

Niclas Bromark
länsidrottschef
Västerbottens idrottsförbund

”sportregion Västerbotten” är satsningen där man ska lyfta Väster-
botten till att bli europas mest attraktiva sportregion. det handlar 
om hur man genom strukturerad samverkan ska kunna göra idrot-
ten till en drivande näring i regionen. niclas berättar om projektets 
utfall och framtida utmaningar.

16:30 Ordföranden sammanfattar dagen

16:40 Konferensen avslutas

Källa: nord architects copenhagen
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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.

Intresserad	av	en	affärsutställning?
ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumär-
ket 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!

Stefan Broman i tel: 08-694 91 00 i mobil: 070-999 72 35 
e-post: stefan.broman@abilitypartner.se

Janne Huttunen | tel: 08-694 91 00 | mobil: 070-495 73 50 
e-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Sagt om våra tidigare  
konferenser

”Välorganiserat, bra innehåll  
och goda föreläsare”

”Givande föreläsningar. Fick 
många förslag på systematiskt 
kvalitetsarbete.Roligt att utbyta 

erfarenheter med andra.”

”Hög kvalitet på talarna  
och bra innehåll”

”Bra blandning av  
forskning och praktik”
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Anmälan till: FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

Tid & plats 
Konferens 28-29 januari 2015 
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
Victory Hotel, lilla nygatan 5. tel: 08-506 400 50
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 personer
Anmäl minst 3 personer så får ni rabatt! Person 3, 4, 5 osv betalar  
endast 5.980 kr för konferensen. 

PeriOd Pris Ordinarie  raBaTT
Boka senast 17 oktober 
Konferens  6.480 kr  7.980 kr  1.500 kr

Boka senast 12 december
Konferens  7.280 kr  7.980 kr  700 kr

Boka efter 12 december
Konferens  7.980 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
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Konferenskod: off1296

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Konferens  

förnamn efternamn  e-post adress 

befattning avdelning   

Telefon	 Fax 

företag / organisation adress   

Post nr ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.

ability partner.indd   1 2011-02-09   14.15

Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.


