
Inbjudan till

FÖRETAGSLEDNING & ORGANISATIONSUTVECKLING

På förtroendemannakonferensen får du ta del av olika projekt och samver-
kansmodeller som på olika sätt bidrar till ökad trygghet i bostadsområdet.

Att känna trygghet i sin bostad och sitt bostadsområde är viktigt för alla – gammal 
som ung. Bostadsföretagen har under många år arbetat med fysiska åtgärder för att 
öka boendetryggheten, till exempel elektroniska lås, säkerhetsdörrar och inbrotts-
säkra förråd. Men trygghet handlar om mer än säker teknik, det handlar också om 
sociala förhållanden i ett bostadsområde. 

Därför är ett förebyggande och aktivt arbete för att förbättra den sociala miljön 
minst lika viktigt. Det kan handla om att underlätta kontakten mellan de boende, 
förebygga vräkningar och hemlöshet och samverka med andra för att skapa alterna-
tiva utvecklingsmöjligheter för ungdomar som annars riskerar att hamna i kriminali-
tet eller utanförskap.

Under konferensen får du en aktuell utblick över viktiga bostadsfrågor, insikt i det 
ekonomiska läget i Sverige idag och möjlighet till partivisa gruppmöten. Välkommen 
till en aktuell och engagerande konferens! 

information

Tid & plats
1-2 december i Stockholm

Hotell Marriott Courtyard Stockholm, 

Rålambshovsleden 50

 

Pris
2 dagar – 3 800 kr

1 dag – 2 300 kr

I priset ingår kaffe, lunch och vid 

bokning av 2 dagar ingår även mid-

dag dag 1. Moms tillkommer

Logi
Hotellrum är reserverade på 

Marriott Courtyard. Deltagarna bokar 

och betalar för rummen själva.

Se mer hotellinfo nedan

Målgrupp
Styrelseledamöter i SABO-företagen

Information
Gunilla Wikman Arnberg

Tel 08-406 5570

gunilla.wikman@sabo.se eller 

fax 08-20 99 04 

Nytta, kunskap 
och kontakter

förtroendemanna-
konferens 2010
- Tema: Trygga, säkra bostadsområden

 

Anmälan
Det enklaste och snabbaste 

sättet att anmäla sig är via 

hemsidan www.sabo.se, klicka 

på länken utbildning och kon-

ferens. Vi kan även ta emot 

anmälningar via e-post, 

anna.sundmark@sabo.se, 

fax eller per post. Var då noga 

med att ange namn, företag, 

faktureringsadress, telefon och 

e-postadress. Ange även eventu-

ella val (seminarier, hotell, kost).

Snarast

     HOTELLINFORMATION:
     För bokning av hotellrum ring 08-441 31 30 och uppge bokningskod SAB. Öppetider 
     08.30-17.00 Det går även bra att maila till reservation.stockholm@courtyard.com 
     Pris per rum 1 040 kronor inklusive moms och frukost.

     Rummen fi nns bokningsbara fram till 17 november därefter bokas rum i mån av plats.



annat på gång

SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 

Besöksadress Vasagatan 8–10, Box 474, 101 29 Stockholm 

Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

SABOs Bredbandsdagar 2010
10-11 nov i Göteborg

Fokus: Rekrytering
11 nov i Stockholm

Våga fråga!
11 nov i Stockholm

Grannmedling fördjupning
16-17 nov i Stockholm

Kundserviceutbildning 
- Skrivkurs
16-17 nov i Stockholm

Träff om kooperativ hyresrätt
16-17 nov i Stockholm

Offentlighet och sekretess
18 nov i Stockholm

Bostadssociologi
- Mer tak över huvudet
23-25 nov Stockholm

Bovärdsutbildning
- Bostadsföretaget och de 
äldre hyresgästerna
23-24 nov i Stockholm

Hyresjuridik II
24-25 nov i Göteborg

Finansiering i praktiken
24 nov i Stockholm

2 dec i Stockholm

Förtroendemannakonferens 2010
1-2 dec i Stockholm

Miljökommunikation för 
bostadsföretag
1-2 dec i Stockholm

Att bemöta hot och våld
7-8 dec i Stockholm

Fastighetsägarnas juridiska ansvar 
9 dec i Stockholm

Flygande Start på Jobbet
14-15 dec i Stockholm

preliminärt program 
ONSDAGEN DEN 1 DECEMBER

16.30 Registrering med kaffe och smörgås

17.30 Partivisa gruppmöten

20.00 Middag på restaurang Björk

TORSDAGEN DEN 2 DECEMBER 

08.30 Registrering

09.00 Leif Jakobsson, styrelseordförande i SABO hälsar välkommen

09.15 Bostadspolitiken idag
representant från regeringen ger regeringens syn på bostadsfrågorna

10.15 Kaffe

10.45 Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden
Svante Öberg förste vice riksbankschef ger en dagsaktuell överblick

11.45 Lunch

12.45 Att bygga trygga områden
Bo Grönlund, lektor vid Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn berättar om 

brottsförebyggande stads- och bebyggelseplanering

13.30 En trygg och säker stad där ungdomar känner framtidstro och delaktighet
Dan Gaversjö, Ung o Trygg i Göteborg, berättar om hur de kommunala bostadsfö-

retagen samverkar med polis, åklagarmyndighet, stad och förvaltningar för att mot-

verka att ungdomar hamnar i kriminalitet, missbruk och annat utanförskap

14.15 Kaffe

14.30 Samverkan för att förebygga vräkning och hemlöshet
Inger Andersson, AB Nynäshamnsbostäder och Kerstin Gyll, Nynäshamns kommun 

socialförvaltningen berättar om sitt förebyggande samarbete

15.00 Aktuellt från SABO
Kurt Eliasson, VD 

15.30-15.45 Avslut Leif Jakobsson


