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FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Med alla sina kvaliteter och alla sina brister står miljon programmets 
byggnader – 25 procent av Sveriges byggnadsbestånd – tålmodigt 
och väntar på sin nya framtid.
 
Renoveringen av miljonprogrammet kan utvecklas till en formidabel möjlig-
het! Med eftertanke och omsorg kan moderna tekniska åtgärd er förvandla 
dessa slitna, energislukande bostadsområden till energi effektiva föredö-
men. Men visst kostar renoveringarna stora summor pengar och återbe-
talningstiderna ter sig inte alltid vid första anblicken ekonomiskt försvarbara 
för fastighetsägarna. Så har vi råd att renovera? Har vi råd att avstå? Följ 
med oss på spaningen efter den goda, rätt ombyggda, energieffektiva 
miljon programsbostaden!

Välkomna!

Hans Nilsson
Ordförande i EnergiRådgivarna

Möjligheter för Miljoner 



tisdagen den 20 sePteMBer onsdagen den 21 sePteMBer
10.30–11.00 REgiStRERiNg ocH kaffE

11.00 Välkomna till Energirådgivarnas årliga kongress! Hans Nilsson, 
ordf i Energirådgivarna

Vi bygger om för ett hållbart samhälle
Per Grankvist, redaktör Veckans Affärer

11.45 ExEMpEl uR VERkligHEtEN
När fastigheterna inom miljonprogrammet uppfördes var kraven på 
energieffektivitet inte högt ställda. Detsamma gällde materialvalen. 
När byggnaderna nu närmar sig de femtio är de slitna och behöver 
moderniseras. Kraven på energieffektivitet måste tas hänsyn till i varje 
moment.
 
HSB Örnen i timrå.  Bertil Lehto, ordf. i Brf Örnen 
Brf Örnen satsar stort på solceller. 

Backa Röd. Mathias Wester, Poseidon
Området Backa Röd tillhör miljonprogrammet och ligger på Hisingen 
i Göteborg. Här har man byggt om ett fyravåningshus med 16 lägen-
heter till ett lågenergihus. 

12.30 – 13.30 luNcH

Rent slöseri i tvättstugan. Roland Jonsson, energichef, HSB
Så kan en tvättstuga bli energieffektiv!

14.00 gÖR oM, gÖR Rätt
Framgångsrikt upprustade flerbostadshus ger miljö- och energimäs-
siga vinster. Byggnaderna behöver mindre underhåll, de får ett bättre 
inneklimat och lägre driftskostnader. 

gör inte om samma misstag! Catarina Warfvinge, Bengt Dahlgren 
AB Berättar om hur man bygger och installerar vid en ombyggnad för 
att lyckas bättre ur energi- och miljösynpunkt än när Miljonprogram-
met uppfördes.

Boverkets nya regler. Björn Mattsson, Boverket 

15.00–15.30 fika

15.30 BliR dE oMByggda MiljoNpRogRaMS-
oMRådENa BRa fÖR HyRESgäStERNa?
När fastighetsägarna tar ansvar för byggnaderna och bjuder in hyres-
gästerna att medverka och påverka kan resultatet bli mycket lyckat 
för alla parter.

Hållbara järva. Lisa Enarsson, Stockholms stad
Här går man ”all in” och planerar en total, långsiktig omvandling av 
Järvafältet norr om Stockholm. Den första ombyggda byggnaden är 
renoverad, energieffektivare och klar.
 
HSB Hilda Rosengård. Giovanna Brankovic, ordf. i Brf Hilda
HSB:s miljöpris 2011. Ett unikt förnyelseprojekt i Rosengård i Malmö, 
där man målmedvetet och systematiskt med den senaste tekniken 
sparar energi och miljö.

16.30  SuMMERiNg ocH aVSlutNiNg fÖR dagEN 
HaNS NilSSoN

18.00 MiNgEl ocH StaNdup MEd StaffaN liNdBERg
Vi sträcker på benen och får äntligen prata med varandra också! Plus 
att vi applåderar Årets energirådgivare 2011.

19.30 oktoBERfESt Vid MäSSaN
Middag och glad samvaro tillsammans med övriga deltagare i Fastig-
hetsmässan avslutar kongressens första dag. 

08.30 fRaMtidSSpaNiNg!
Vi blickar framåt. Förnybar energi, flexibilitet i energisystemen, nya 
möjligheter och nya krav väntar runt hörnet. 

Nära Noll Energi-byggnader, Tomas Berggren, Energimyndigheten

Mimer i Västerås. Mikael Söderberg, teknik- och projektchef 
Tillsammans med ett stort antal samarbetspartners skapar Mimer 
framtidens boende med fokus på människan och miljön.
  
09.30-10.00 fika

Nya lösningar, solceller i fasaden, Zoltan Kiss och Mikael Abaji 
Hållbarhetsuppgradering i miljonprogrammet.

Renoveringsverkstan, Jan Kristoffersson, Riksbyggen
De goda exemplen ska fungera som piloter och förebilder för andra 
bostadsrättsföreningar i planering av och beslut om renoverings-
åtgärder. Projektet genomförs 2010–2013.

11.00 dEBatt ocH SaMMaNfattNiNg
Bygger vi för framtiden? Vad vill vi uppnå? Paneldebatt
Hans Nilsson summerar och avslutar.

OBS! Tid för reflektion och diskussion efter varje anförande.

dEltagaRaVgift
Energirådgivarnas kongress är öppen för allmänheten och 
kostar 3 100 kronor exkl moms per person. I denna avgift ingår 
ett medlemskap i föreningen under 2012. För medlemmar i 
Energirådgivarna kostar det 2 500 kronor exkl moms. 
Måltider och Oktoberfesten ingår i priset. 

Studerande är också mycket välkomna att delta på kongres-
sen. De betalar endast 575 kronor inkl moms per person och 
då ingår medlemskap i föreningen under 2012. Studenter som 
redan är medlemmar betalar 225 kronor inkl moms. Lunch och 
fika ingår i avgiften.

BoENdE
Vid behov av hotellrum, kontakta Hotellbokningen, tfn 036-10 
71 71 och uppge koden ”1040936”. Boka gärna rum så fort 
som möjligt, det är först till kvarn som gäller. Logi ordnas alltså 
inte av Energirådgivarna och ingår inte i kongressavgiften.

aNMälaN
Välkommen till Energirådgivarnas kongress! Anmälan sker på 
följande länk: Anmälan till kongressen

Staffan Lindberg har skrivit Jag skulle ha bytt till lågenergi-
lampa i hallen – en koldioxidbantares bekännelser. I maj–juni 
2011 deltog han i Elmopedturnén genom Sverige.

http://login2.axaco.se/C12573AD00300DBE/registrationForm?openagent&unid=48BC25F83CF3DE0BC12578B20044C7E9


energirådgivarna
Energirådgivarnas mål är att energianvändning ska ske till minsta
möjliga miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom effektivare energi-
användning och miljöanpassade energilösningar där förnybara energi -
källor används. Föreningen bedriver en mängd aktiviteter, t ex konfe-
renser, debatter, kurser, nyhetsbrevet Dialog, lobbying och samarbets-
projekt med andra organisationer. Energirådgivarna har idag cirka 500 
medlemmar. Läs mer om föreningen på www.energiradgivarna.com

kontakta oss gärna om du har frågor om kongressen:

Birgitta Govén, birgitta.goven@aton.se
Tel: 070-210 14 44

Hans Nilsson, nosslin@telia.se
Tel: 070-237 08 62

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

fyra Mässor.
en MötesPlats.

2011 ELMIA
FASTIGHET 2011

Nordens fackmässa
för utemiljöer

Jönköping, 20-22 september 2011

20–22 sePteMBer 2011, elMia, jönköPing
Mer info samt intresseanmälan hittar du på: www.elmia.se/fastighet


