
 
 

G Ö T E B O R G S   F A S T I G H E T S F Ö R V A L T A R F Ö R E N I N G 

 
HÖSTKONFERENS PÅ FALKENBERGS STRANDBAD 

 
TORSDAGEN DEN 18 - FREDAGEN DEN 19 OKTOBER 2018 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 
 
TORSDAG 18 OKT: 

 
08.00-08.45  Samling 
 
08.45-09.00 Inledning av konferensen 
 
09.00- 09.45 Energieffektivisering och solceller 

Om energieffektivisering i fastighetssektorn samt om hur regionerna kan stötta och hjälpa 
företagen i energiarbetet. Solceller har genomgått en stark teknisk utveckling och ett prisfall på 
ca 75 % de senaste 5 åren. Lönsamheten är bättre än någonsin -om förutsättningarna är rätt. 
Solceller kan också kombineras med andra installationer för att räkna hem investeringen ännu 
fortare. 
Föreläsare: Jonas Nielsen, Region Hallands energikontor  

     Amar Delilovic, Sol i Väst, Hållbar Utveckling Väst 
 

09.45-10.30   HSB Living Lab, Framtidens boende 
  En diskussion kring framtidens boende!  Redovisning från HSB Living lab, ett verkligt och 

levande testlaboratorium om boende. 
  Föreläsare: Dan Henriksson HSB Living Lab 
 

10.30-11.00 Kaffe  
 
11.00-12.00 Drönare inom fastighetsförvaltingen 

Användningsområdet av drönare inom fastighetsförvaltningen är mångsidigt. Att tex använda 
sig av skylift eller bygga ställningar för att inspektera höghöjdsobjekt är ofta en långsam och 
kostsam metod. Ett alternativ är att använda en drönare för att inspektera svårtillgängliga 
platser på ett snabbt och säkert sätt. I anslutning till föreläsningen visas tekniken på plats och 
det kan finnas möjlighet till att prova att köra en drönare! 

  Föreläsare: Tomas Fransson, Pitchup 
 

12.00-13.15 Lunch 
 
13.15-14.00 Partnering i bygg och fastighetsbranschen- hur lyckas man? 

Partnering har fått ett stort genomslag i västra Sverige under senare år. Många lyckade projekt 
som genomförts till hög måluppfyllelse har skapat ringar på vattnet och flera förespråkar den 
relativt nya samverkansformen för att uppnå bästa möjliga kundvärde. Tanken med partnering 
är att alla aktörer får komma in tidigt i ett projekt, vilket gör att allas erfarenheter och 
kompetenser kommer till nytta på ett annat sätt än vid traditionella entreprenader.  
Vad bör man tänka på för att lyckas?  
Föreläsare: Marianne Wittbom Lilja, Urkraft 
 

14.00-15.00 ”Make it work –en guide till fungerande relationer”-Inspirationsföreläsning 
Mötet med andra människor kan ibland vara en utmaning, särskilt med de som inte är som man 
själv är. Att ändå få mötet att bli framgångsrikt handlar ofta om att våga utmana sig själv att 
pröva nya sätt att mötas på. Annika R Malmberg har genom åren inspirerat och tränat tusentals 
människor, ledningsgrupper, team och säljare, till framgång, personlig utveckling och 
förbättrade resultat. Annikas förmåga att skapa insikter och förändring genom humor och 
igenkänning gör henne till en av Sveriges mest uppskattade och bokade talare.  
Föreläsare: Annika R Malmberg, Framgångsexpert 

 
15.00-15.30 Paus 



 
15.30-16.30 ”Make it work – en guide till fungerande relationer”-Inspirationsföreläsning 
  Fortsättning 
 
16.30-1930 G3F:s föreningsaktiviteter 
 
2000- Middag  

 
 
 

FREDAG 19 OKT:  

 

09.00-10.00 Parallella samhällen/ Maria Wallin 
Maria Wallin är sociolog och jobbar som analytiker inom Göteborgs stad. I sitt arbete är hon 
inriktad på internationell migration, relationer, konflikter, mångkulturalism, normsystem, id-
uppbyggnad i förhållande till dessa ämnen och strukturellt våld. Hennes föreläsning kommer 
handla om hur parallella samhällssystem fungerar och samverkar, om deras skillnader, samt om 
utvecklandet av gäng och direkta orsaker till social oro i vårt samhälle. 
En mycket intressant och aktuell föreläsning! 
Föreläsare: Maria Wallin, Göteborgs Stad 

 

10.00-10.30 Paus 
 
10.30-11.30 Parallella samhällen (fortsättning) 
 
11.30-12.15 Dataskydd i smarta byggnader. Vad har hänt sedan GDPR infördes? 
  I takt med att tekniken gör våra hem och arbetsplatser smartare, ökar också behovet av ett 

strukturerat och genomtänkt system för att hantera information på ett ansvarsfullt sätt. Den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR), medför i detta sammanhang särskilda krav på 
fastighetsförvaltningen. Hur kan man som fastighetsägare agera korrekt, utan att hamna efter i 
teknikutvecklingen? 

  Dessutom uppdatering om vad som skett sedan GDPR infördes. 
  Föreläsare: Lars Melin, Lindals Advokatbyrå 
 

12..15-13.00 Avslutning och Lunch 
 
 

ANMÄLAN 
 
Konferensavgiften är preliminärt 4 395 kr exkl moms. Avgiften inkluderar logi, samt mat med dryck för 
vistelsen. 
Du kan även anmäla dig som dag-gäst utan övernattning, då till en kostnad av 2 995 exkl moms.  
 
Anmälan görs genom e-post till G3F:s ordförande Daniel Holmén, daniel.holmen@elofhansson.com 
Anmälan är bindande och faktureras i förskott. Ange fakturaadress i mailet, samt eventuell matallergi. 
Observera att fakturering sker via konferensvärden Parkeringstjänst Väst AB. 
 
Anmälan görs senast måndagen den 20 september.  
 
Observera att antalet platser är begränsade till max 50 st. Först till kvarn! 
 
Resan till Falkenbergs Strandbad sker på eget vis, men önskas samåkning försöker vi samordna 
deltagarna för transporten. 
 
Med varma hälsningar 
Styrelsen G3F 

mailto:daniel.holmen@elofhansson.com

