
Ur innehållet

•	 Det	senaste	inom	juridiken	och	aktuell	praxis	samt	hur		
du	på	bästa	sätt	tillämpar	miljöbalken	och	plan-	och		
bygglagen	(PBL)	i	praktiken

•	 Allt	du	behöver	veta	om	Proposition	2013/14:128		
–	samordnad	prövning	av	trafikbuller	enligt	Miljöbalken		
och	PBL	

•	 Så	arbetar	du	mer	framgångsrikt	med	trafikbuller	redan		
i	stadsplaneringen	–	riktvärden	och	undantag	vid		
nybyggnation	och	förtätning	av	staden	

•	 Att	kartlägga,	mäta	och	beräkna	trafikbuller	–	vilka		
standarder	som	gäller	samt	hur	du	redovisar	resultatet

•	 Så	tar	du	fram	en	förvaltningsövergripande	bullerstrategi		
med	konkreta	åtgärdsprogram	och	handlingsplaner	

•	 Hur	du	kan	arbeta	strukturerat	med	trafikbuller	och		
prioritera	insatser	där	behoven	är	som	störst

•	 Effektiva	åtgärder	för	hantering	och	reducering	av		
buller	i	befintliga	och	bullerutsatta	stadsmiljöer

•	 Buller	och	dess	påverkan	på	hälsan	–	ta	del	av	den		
senaste	forskningen!	

trafikbuller 2015
NatioNell bullerkoNfereNs 26-27 jaNuari 2015 i stockholm

Anmäl dig tidigt	
–	läs	om	våra	rabatter	på	baksidan!
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två hela dagar konferens –  
nätverka och lyssna till ledande  

experter och praktikfall!



Måndag 26 januari 2015

09:30 registrering och morgonkaffe

10:00 Ability Partner inleder konferensen och lämnar 
över till konferensens moderator

Lisa Johansson
tekn. lic. och akustikkonsult
Structor Akustik AB 

lisa är civilingenjör med inriktning väg- och vatten och teknisk 
licentiat inom akustik. hon har arbetat med akustik sedan år 2000 
som forskare och konsult. lisas projekt återfinns i samtliga skeden 
av samhällsbyggnadsprocessen, från mycket tidiga utredningar 
inom översiktsplaner, detaljplaner och förstudier till utredningar och 
åtgärder i befintlig miljö och projektering.

EXPErTandFÖrandE 
10:10 De senaste juridiska regelverken – tolkningar, 
rättsfall och praxis gällande trafikbuller 
•	 Vad	säger	miljöbalken	om	trafikbuller?

•	 Vad	är	det	som	gäller	enligt	plan-	och	bygg	lagen	(PBL)?

•	 Så	är	kopplingen	mellan	miljöbalken	och	PBL	idag,	specifikt	 
 kring buller

•	 Vad	innebär	bullerdirektivet?

•	 Att	tillämpa	befintligt	regelverk	i	praktiken	–	vad	gäller	för	trafik- 
 buller i samband med:

 - detaljplan

 - byggande

 - utveckling och förtätning av staden

 - infrastruktur

•	 Exempel	från	rättsfall	och	aktuell	praxis

Tomas Underskog
advokat och delägare
Advokatfirman Åberg & Co 

tomas arbetar med miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt.  
han har femton års erfarenhet inom området och en omfattande 
erfarenhet av alla typer av frågor inom dessa områden. under 
denna	punkt	kommer	han	att	gå	igenom	miljöbalken	och	PBL	samt	
förklara	kopplingen	mellan	dessa	två.	Vidare	kommer	Tomas	att	
berätta om bullerdirektivet och vad den innebär för er som jobbar 
med buller-frågor. han kommer även grundligt gå igenom praktiska 
tillämpningar	av	regelverken	samt	ge	exempel	på	aktuella	praxis.	

11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande 

EXPErTandFÖrandE
11:30 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken 
och plan- och bygglagen – allt du behöver veta om 
propositionen 2013/14:128
•	 Vad	är	innebörden	av	remissen/den	nya	lagen?	Vilka	nya	 
	 krav	ställs?

•	 Vad	du	behöver	beakta	vad	gäller	trafikbuller	i	samband	med	 
 nybyggnation:

 - lokalisering

 - utformning

 - placering

•	 Vad	innebär	de	nya	kraven	på	redovisning	av	bullervärden	vid	 
	 planläggning	och	bygglovsprövning?

•	 Övrigt

Tomas Underskog
advokat och delägare
Advokatfirman Åberg & Co 

under denna programpunkt kommer tomas att förklara innebörden 
av	den	nya	remissen/lagen	samt	vad	du	behöver	ta	hänsyn	till	 
gällande nybyggnation. han kommer även ha en genomgång av 
vad de nya kraven innebär för dig och hur du ska förhålla dig till och 
börja jobba med dem. 
  
12:20 lunch och nätverkande 

EXPErTandFÖrandE
13:20 Så påverkar trafikbuller människans hälsa  
– de senaste rönen från forskningen
•	 Vilken	påverkan	har	trafikbuller	på	människan	och	vår	hälsa?	

•	 Vad	innebär	proposition	2013/14:128	och	nya	riktvärdena	ur	 
	 hälsosynpunkt?

•	 Vilka	åtgärder	finns	och	hur	tillämpas	de	på	bästa	vis?

Charlotta Eriksson
med. Doktor 
Karolinska institutet
 
Det är känt sen länge känt att buller har en påverkan på människans 
hälsa. under detta pass kommer charlotta att redogöra för vilka 
konsekvenser buller har på oss människor samt vad den senaste 
forskningen säger. hon  kommer även berätta hur de nya riktvär-
den påverkar hälsan samt vilka åtgärder som är mest effektiva för 
friskare invånare i din kommun.

PraKTiKFaLL
14:10 hållbar stadsplanering, tillväxt och förtätning av 
staden med hänsyn till trafik- och industribuller
•	 Tillväxt	och	nya	bostäder	vs	omgivningsbuller	–	våra	utmaningar	i	 
	 en	snabbt	växande	region

•	 Så	kan	du	arbeta	framgångsrikt	med	trafik-	och	industribuller	och	 
 ta hänsyn till buller redan i stadsplaneringen

•	 	Hur	vi	tillämpat	riktvärden	och	undantag	vid	planering	och	 
 nybyggnation av bostäder

•	 Hur	du	på	ett	framgångsrikt	sätt	kan	hantera	buller	vid	förtätning	 
	 av	staden	–	konkreta	exempel		

Kristin Andersson
stadsbyggnadschef
Solna stad

Solna	är	en	av	de	mest	expanderande	städer	i	Sverige!	Då	det	
byggs mycket i staden behöver de göra vissa avvikelser från 
riktvärden. under denna talarpunkt kommer kristin att berätta hur 
de arbetar med dessa avvikelser och hur de planerar nybyggnation 
med hänsyn till trafikbuller och industribuller.

15:00 eftermiddagskaffe och nätverkande 
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PraKTiKFaLL
15:30 Storsatsning på nya bostadsobjekt i en snabbt 
växande kommun – så skapar huddinge kommun en 
hållbar stadsplanering med trafikbuller i beaktning 
•	 Hur	kan	vi	hantera	buller	vid	förtätning	av	staden?		

•	 Hur	kan	vi	hantera	buller	vid	planering	av	nybyggande	av	 
	 bostäder?

•	 Så	arbetar	Huddinge	kommun	med	sitt	åtgärdsprogram	 
	 –	konkreta	exempel

Lotta Berggren
Projektledare
Huddinge kommun

lotta arbetar på huddinge kommuns miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltning med hela samhällsbyggnadsprocessen från idé till 
genomförande. hon har tjugo års erfarenhet inom området och en 
omfattande erfarenhet av alla typer av frågor inom detta. just nu 
jobbar huddinge kommun med ett åtgärdsprogram med syftet att 
förbättra ljudmiljön och minska antalet boende som är störda av 
buller. syftet är också att skapa former för ett strukturerat och konti-
nuerligt arbete med bullerfrågor och det är detta lotta kommer att 
berätta om under denna talarpunkt.

PraKTiKFaLL
16:20 Förbättrad ljudmiljö och minskat buller genom 
smart bostadsbyggnation – ta del av erfarenheter från 
Umeå kommun 
•	 Går	det	att	bygga	bort	buller?

•	 Hur	man	kan	hantera	bullriga	miljöer	genom	att	bygga	bostäder	 
 med en tyst sida

•	 Våra	erfarenheter,	tips	och	råd

Annika Söderlund
chef för miljöplanering
Umeå kommun

annika jobbar som chef för miljöplanering i umeå kommun. Där 
arbetar hon med miljö- och hälsoskyddsbedömningar i planering, 
tillsyn, buller och luftkvalitetsfrågor. annika kommer under denna 
talarpunkt att gå igenom hur de på umeå kommun jobbar med att 
förbättra	ljudmiljön	i	den	växande	staden	och	Umeås	åtgärdspro-
gram mot buller. hon kommer bland annat redovisa hur de jobbar 
med bostadsbyggnation med en tyst sida samt dela med sig av 
sina erfarenheter kring hantering av trafikbuller.

17:10 Första konferensdagen avslutas
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08:30 registrering och morgonkaffe

09:00 Moderatorn inleder konferensens andra dag

EXPErTanFÖrandE
09:10 Så kartlägger, mäter och beräknar du trafikbuller
•	 När	ska	du	mäta	och	när	ska	du	göra	beräkningar?	

•	 Vilka	standarder	är	det	som	gäller	vid	beräkning	och	vid	mätning?

•	 Fördelar	och	nackdelar	med	båda	metoderna

•	 Genomgång	av	definition	av	bedömningspunkter	

•	 Så	redovisar	och	rapporterar	du	resultatet	

Jan Pons 
enhetschef akustik
Ramböll Sverige AB

jan har jobbat som akustiker och har en gedigen erfarenhet inom 
branschen. han kommer att vägleda dig genom denna djungel av 
siffror och rapporter. han kommer att förklara hur du praktiskt mä-
ter, beräknar och kartlägger buller i din stad och kommun.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PraKTiKFaLL 
10:30 Att ta fram ett förvaltningsövergripande åtgärds-
program med handlingsplaner för att reducera trafik-
buller – så arbetar Göteborgs stad
•	 Hur	du	tar	fram	ett	förvaltningsövergripande	åtgärdsprogram	 
 och handlingsplaner samt förankrar den i organisationen 

•	 Olika	åtgärder	som	vi	valt	för	reducering	av	trafikbuller

•	 Miljöövervakning	som	underlag	för	att	prioritera	och	sätta	in	 
 relevanta åtgärder där de behövs mest 

Martin Knape   Henrik Nystedt
miljöutredare  miljöutredare
Göteborgs stad   Göteborgs stad 

under denna talarpunkt kommer martin och henrik, som är miljö-
utredare	på	Göteborgs	stad,	att	tala	om	deras	åtgärdsprogram	för	
att minska på trafikbuller. De kommer att börja med att beskriva 
deras erfarenheter från arbetet med att ta fram åtgärdsprogrammet. 
Sedan	beskrivs	vilka	åtgärder/åtgärdsområden	som	ingår	i	åtgärds-
programmet, samt hur de arbetar med det. De kommer även att  
redogöra för hur de arbetar med miljöövervakningen som ett 
verktyg för att dels hitta de platser som är mest bullerutsatta, men 
också	för	att	t.ex.	identifiera	platser	där	de	vill	bevara/skapa	goda	
ljudmiljöer i staden. lyssna till hur en av sveriges mest trafikerade 
och	befolkningstäta	stad	arbetar	för	att	hålla	nere	ljudnivån!

Trafikbuller 2015

Mingel – passa på  
att nätverka under  
avslappnade former
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EXPErTanFÖrandE
11:20 effektiva åtgärder för reducering och hantering 
av buller vid nybyggnation och i befintliga och buller-
utsatta miljöer 
•	 Hur	man	kan	åstadkomma	bättre	ljudmiljöer	–	konkreta	metoder	 
 för att reducera bullret

•	 Vilka	åtgärder	är	mest	kostnadseffektiva?	

•	 Vilka	tekniska	och	innovativa	lösningar	kan	förbättra	ljudmiljön	 
	 och	hur	fungerar	de?

•	 Så	väljer	du	rätt	åtgärd	utifrån	din	unika	situation

Sofia Sjölinder   My Broberg
konsult    konsult
Structor Akustik AB Structor Akustik AB

sofia och my har stor erfarenhet av att hjälpa bland annat arkitek-
ter, planerare och byggare med att plantera bostäder för att erhålla 
bästa möjliga ljudmiljö i utsatta lägen samt innehålla gällande rikt-
värden	och	mål	vad	gäller	buller.	Vi	samarbetar	ofta	nära	kunderna	
för att de ska kunna utforma bästa möjliga förslag på byggnader, 
planlösningar	eller	bullerskydd	i	såväl	utredningar	i	tidiga	skeden/
nybyggnationer	(detaljplaner,	bygglov)	som	utredning	av	befintliga	
miljöer	(åtgärder).	Detta	pass	kommer	vi	fördjupa	oss	i	vilka	olika	
lösningar för bullerreducering som finns och vilka åtgärder som kan 
vara mest kostnadseffektiva för dig. 

12:10 lunch och nätverkande

PraKTiKFaLL
13:10 Så arbetar du strukturerat, långsiktigt och  
målinriktat för att minska trafikbuller 
•	 Hur	vi	tagit	fram	ett	nuläge	för	buller	samt	konkreta	mål	för	att	 
 minska trafikbuller

•	 Våra	åtgärder	och	hur	vi	arbetar	för	att	hantera	redan	buller- 
 utsatta områden och minska antalet människor som utsätts för  
 omgivningsbuller över riktvärdena

•	 Så	följer	vi	upp	våra	mål	och	tar	fram	årliga	handlingsplaner	för	 
 det kommunala vägnätet och de fastigheter som berörs

Marie Joelsson 
Planerare,	tekniska	kontoret
Västerås stad

Marie	jobbar	som	planerare	på	tekniska	kontoret	i	Västerås	stad.	
Där arbetar hon ca 50 % med olika trafikfrågor så som buller, for-
donsmätningar, cykel och fysisk tillgänglighet. Den övriga halvtiden 
arbetar hon med den övergripande strategiska trafikplaneringen, för 
att	väga	in	trafikfrågorna	tidigt	i	projekten	inom	exempelvis	över-
siktsplaner och områdesutredningar. marie kommer under denna 
punkt	bland	annat	att	berätta	hur	Västerås	stads	tekniska	kontor	
arbetar med bullerfrågorna och arbetet de har framför sig gällande 
den befintliga trafikbullermiljön, utifrån antaget åtgärdsprogram.

14:00 eftermiddagskaffe och nätverkande 

PraKTiKFaLL
14:30 trafikverkets strategi för att minska och hantera 
trafikbuller
•	 Våra	riktlinjer	för	ett	gemensamt	förhållningssätt	gentemot	 
 kommuner vid planering av bebyggelse med utgångspunkt från  
	 proposition	2013/14:128

•	 Den	senaste	forskningen	och	konkreta	exempel	på	hur	olika	 
 beläggningar och hastigheter påverkar buller på våra vägar

•	 Hur	vi	arbetar	för	att	minska	buller	direkt	vid	källan	på	kort	och	 
 längre sikt

•	 Våra	skyddsåtgärder	för	att	hantera	buller	längs	våra	vägar	och	 
	 järnvägar	–	hur	vi	prioriterar	och	riktar	våra	insatser

Lars Dahlbom  Karin Blidberg
bullerspecialist  Nationell samordnare buller & vibrationer 
Trafikverket  Trafikverket

under detta pass kommer lars och karin att berätta om trafikverkets 
strategi för att minska buller kring statliga vägar och järnvägar. Du 
kommer bland annat att få ta del av deras åtgärder samt hur de 
prioriterar och riktar sina insatser. utöver det kommer de att berätta 
om den senaste utvecklingen vad gäller effektiva åtgärder för att 
minska trafikbuller.

EXPErTanFÖrandE
15:20 nationell samordning av omgivningsbuller mellan 
myndigheterna – gemensam vägledning kring trafik-
buller 
•	 Gemensam	vägledning	om	tillämpning	av	riktvärden	och	dess	 
 undantag

•	 Så	samordnas	myndigheternas	vägledning	kring	trafikbuller	 
	 –	vem	gör	vad	och	vem	kan	du	vända	dig	till	i	olika	ärenden?

under detta pass går vi igenom myndigheternas gemensamma 
arbete i samband med trafikbuller. Du får ta del av den nationella 
samordningen och vad den innebär samt olika ansvarsområden 
bland myndigheterna.

Talare meddelas senare 

16:10 Konferensen sammanfattas av moderatorn

16:30 Konferensen avslutas
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Läs mer om våra övriga evenemang på 
www.abilitypartner.se

Goda skäl att delta på konferensen:

•		Möjlighet	att	uppdatera	dig	avseende	de	senaste	inom	juridiken,	 
	 allt	från	den	nya	lagen/remissen	till	miljöbalken	och	plan-	och	 
 bygglagen.

•		Få	möjlighet	att	få	ta	till	dig	den	senaste	forskningen	kring	 
 hälsoeffekterna till följd av trafikbuller.

•		Lär	dig	mer	om	hur	du	kan	arbeta	med	att	kartlägga,	mäta	och	 
 beräkna ljudnivån.

•		Ta	del	av	hur	andra	organisationer	har	arbetat	praktiskt	med	 
 trafik- och industribuller allt från planering av nya bostäder till  
 redan bosatta områden.

•		Du	få	ökad	kunskap	om	hur	du	tar	fram	en	bullerstrategi	med	 
 konkreta handlingsplaner och åtgärdsprogram.

•		Få	insikt	i	de	olika	åtgärdsalternativ	som	finns	på	marknaden	och	 
 vilka som är mest kostnadseffektiva för er.

•		Du	får	ökad	kunskap	kring	hur	trafikbuller	hanteras	på	de	statliga	 
 vägarna och järnvägarna.

•		Praktiska	exempel	på	hur	du	arbetar	mer	strukturerat	och	 
 målinriktat för att reducera bullret.

•		Ta	del	av	hur	några	av	Sveriges	snabbast	växande	och	 
 folktätaste städer handskas med trafikbuller.

•		Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	kollegor	från	hela	landet!

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	ambi-
tionen 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	
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!

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
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Konferenskod:	OFF1298

förnamn efternamn  e-post adress 

befattning avdelning   

Telefon	 Fax 

Företag	/	organisation	 Adress	 		

Post	nr	 Ort

Tel	växel	 Bransch	 Antal	anställda

Anmälan	till: trafikbuller 2015

Tid & plats 
Konferens 26-27 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 bokningar
Anmäl	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så	betalar	person	3,	4,	 
5 osv endast 50% av ordinarie pris, dvs 4.980 kr	för	konferensen.	Vid	olika	
bokningsalternativ gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris.

PEriOd Pris OrdinariE  raBaTT
Boka senast 14 november
Konferens	-	2	hela	dagar			 6.480	kr		 7.480	kr		 1.200 kr

Boka senast 19 december
Konferens	-	2	hela	dagar		 6.980	kr		 7.480	kr		 500 kr

Boka efter 19 december
Konferens	-	2	hela	dagar		 7.480	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!

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.


