
 

Fredagen den 12 november 

 

07.30 Frukost och utcheckning. 

 

08.30 Hur kan vi hjälpas åt att dela med oss av  Martin Mårtensson 

erfarenheter gällande entreprenader  

av ombyggnader, installationer etc 

 

10.00 Kaffe 

 

10.30 Kommunikation i bostadsrättsföreningen Andreas Schönström 

  

 

12.00 Lunch 

 

13.00 Vad kan vi göra för att öka tryggheten i våra  Kjell Persson 

bostäder?   Ingvar Andersson 

 

14.00 Framtidens förtroendevald  Jimmy Bergman 

   Cecilia Nilsson 

15.00 Kaffe  

 

15.30 Utvärdering/Avslutning  Claes Petersson  

 

Välkommen med din anmälan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påverka framtiden i din bostadsrätt!  
Konferens den 11-12 november 

 

 



Påverka framtiden i din bostadsrätt! 

DEN 11 – 12 NOVEMBER PÅ FALSTERBO 

KURSGÅRD I HÖLLVIKEN. 

 

Intresseföreningen söker 50 personer. 25 stycken 

som idag inte är aktiva i sina bostadsrättsföreningars 

styrelse och 25 stycken som har suttit max i ett år i 

styrelsen. Varje förening får skicka max 1 person 

från vardera grupp, d.v.s. totalt 2 st.  

 

Syftet med konferensen är att väcka intresse i 

aktuella ämnen samt en entusiasmera unga och nya 

personer i våra bostadsrättföreningar. 

 

Målet är att hitta nya ledamöter till våra 

bostadsrättsföreningars och Intresseföreningars styrelser, framförallt från den yngre 

generationen. Vi vill, dessutom, öka samarbetet mellan föreningarna och Riksbyggen 

samt förstärka folkrörelsekänslan. 

 

Kostnad och anmälan 
Konferensen är kostnadsfri för föreningar som är medlemmar i Intresseföreningen. 

Eventuella resekostnader och förlorad arbetsinkomst får deltagarna själva står för 

alternativt bostadsrättsföreningarna.  

 

På grund av bestämmelser kring hotellbokning behöver vi din anmälan snarast  

för att kunna sammanställa antalet deltagare dock senast den 1 oktober. Anmälan är 

bindande och görs på bifogad blankett eller www.anmalan.riksbyggen.se.  

 

Bekräftelse med vägbeskrivning och deltagarelista översänds efter anmälningstidens 

slut.  

 

Mer information 
Vill du ha mer information kan du kontakta Andreas Schönström, 

Folkrörelsesamordnare Riksbyggen, tel: 046-16 57 02.Du kan även gå in på vår 

hemsida: www.ifsyd.se! 

 

Kursens innehåll 
Det preliminära programmet för årets utbildning ser ut så här: 
 
Torsdagen den 11 november 

 

09.30 Samling med kaffe och fralla  Niklas Pettersson 

 

09.45 Välkomna    Claes Petersson 

 

10.00 Hur fungerar en styrelsen i en bostadsrätts- Niklas Pettersson 

förening?    

 

11.00 Hur kan Intresseföreningen och Riksbyggen  Niklas Pettersson 

hjälpa er föreningen?   

 

12.00 Lunch och incheckning 

 

13.00 Hur arbetar Riksbyggen med miljöfrågorna  Kristina Söderling 

i förvaltningen. 

 

14.30 Kaffe 

 

15.00 Hur kan vi arbeta med klimatfrågan i våra  Raili Björn-Nilsson 

bostadsrättsföreningar?  Gerth Österberg 

  

16.00 Hur kan jag som enskild bostadsrättshavare  Niklas Pettersson 

vara med och påverka förändringar i min  Andreas Schönström 

bostadsrättsförening? 

 

17.00 Avslutning dag 1  Niklas Pettersson 

 

19.00 Middag med dans och underhållning V.g. vänd 

http://www.anmalan.riksbyggen.se/

