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VÄLKOMMEN TILL  
BOSTADSRÄTTSDAGEN 2017 
Med Bostadsrättsdagen vill vi skapa en arena för medlemmar 
och andra aktiva inom fastighets- och bostadsrättsbranschen 
att utbyta erfarenheter, bredda och fördjupa kunskaper 
samt bygga och förstärka relationer. Under dagen kommer 
det att hållas föreläsningar. Dessutom visar ett stort 
antal leverantörer upp sina tjänster och produkter. Det är 
tillsammans som vi bygger det goda boendet! 

HÅLLPUNKTER 

 09.45–10.00 Registering 

 10.00–15.45 Utställningssalen är öppen
  Träffa utställare och HSB personal.  
  Här serveras kaffe och tillbehör under  
  hela dagen.

 10.10 Välkommen till Bostadsrättsdagen 
                                     
 10.30 Första föreläsningspasset startar

 12.00–13.00 Lunchen serveras

 13.00–16.00 Träffa volontärer fr. Frivilligcentralen

 14.15  Fika. Kaffe och fikabröd serveras. 

 15.00 Inlämning tipsrunda 
  Deadline för inlämning av tävlings-  
  formulär i HSB Norrs monter.
 
 15.30  Avslutning och prisutdelning  
  Fina priser delas ut till vinnarna i   
  tipsrundan. Plats: Scenen i Mässhallen
 
 15.45 Bostadsrättsdagen 2017 avslutas 

 16.00 Hemresa gemensam transport 
  Avresa mot Skellefteå 

MISSA INTE! 

Tipspromenad mässhallen 
Passa på att gå en spännande tipspromenad i 
mässhallen. Frågor och svarsblankett ligger får 
du vid registreringen. Svaren finner ni utställar-
nas monter. Fina priser väntar för vinnarna.

Tips från din brf
Har din brf gjort något ni är extra stolta över 
– både i stort och smått? Något vi kan berätta 
om i HSB Uppdraget eller kanske på hsb.se? 
Lämna ditt tips i idélådan vid samlingspunkten  
i mässhallen.

Fråga experterna 
Träffa HSB experterna i vår monter. Bland  
annat kommer HSB juristen Viktoria Nielsen 
vara på plats för att svara på frågor. Ta även 
del av våra demonstrationer kring digitala  
tjänster i mässhallen. 

Frivilligcentralen
Frivilligcentralen i Umeå förmedlar kontakt 
mellan människor som behöver lite extra stöd 
i vardagen och volontärer. De vill stödja och 
hjälpa personer som är ensamma, har svårt 
att komma ut på egen hand eller på annat sätt 
behöver någon att träffa ibland. Ställ era frågor 
och träffa dem bredvid HSBs monter.



HWC

FÖRRUM

KAPPRUM

KÖK

MÖTESRUM

LOBBY

ENTRÉ

FÖRRÅD

HELPDESK

HISSHISS

HISS

HISS
TRAPPA T2

RULLTRAPPA

TRAPPA T1

1

3

2

UTSTÄLLARE  UTSTÄLLARE   FÖRELÄSNINGSSALAR 
1. Umeå Energi
2. Garo
3. Franke
4. Nola
5. RCO
6. Electrolux Home
7. Weber
8. Swoosh
9. Sealed Air
10. Aptum
 

11. Com Hem 
12. FSN
13. Proline
14. Electrolux Proffesional
15. Secor
16. TBO
17. Bredbandbolaget
18. HSB Norr
19. HSB Vind
20. Assa Abloy
 

1. Sal 1
2. Sal 7

ÖVRIGT
3. HSBs digitala tjänster/demo
4. Frivilligcentralen
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DAGENS ALLA FÖRELÄSNINGAR

TID / PLATS

10.30–11.00
Sal 1   
   
   
 
 
  
10.45–11.15
Sal 7

 

 
11.15–11.45
Sal 1

12.45–13.15
Sal 1

 
 

12.45–13.15
Sal 7

Utmaningar och möjligheter för  
en bostadsrättsförenings ekonomi
Hur ser ekonomin ut i din förening? Demo av tjänsten ”webbinfo” som ger styrelsen full 
insyn i det ekonomiska läget samt tips och råd om hur en sund och hållbar ekonomi kan 
uppnås.
Föreläsare: Annelie Berg

En hållbar framtid / Smarta hem
Vad kan vi göra tillsammans för att påverka framtiden? Hur lever vi mer hållbart och 
klimatsmart? Hur fungerar solceller och kan det vara något för en bostadsrättsförening? 
Vad är smarta hem och vad kan våra hemma göra för oss?
Föreläsare: Magnus Berg och Kent Bergkvist, Umeå Energi

Ny-, till- och ombyggnader i bostadsrättsförening
För att göra ny- till- och ombyggnader i bostadsrättsföreningen gäller det att hålla koll på 
vilka beslut som ska fattas av styrelsen respektive föreningsstämman. Hur går besluts-
gången? Vi reder ut begreppen och delar med oss av värdefulla tips längs vägen. 
Föreläsare: Samuel Bernberg 

Vad gäller vid upphandlingar?
En fortsättning på föreläsningen ”Ny, till- och ombyggnader i bostadsrättsförening”.  
Hur går man tillväga vid upphandlingar?  Vilka fallgropar finns, och hur kan de undvikas?
Föreläsare: Pär Johansson

 
Hur skapar vi en trivsam och hållbar tvättstugemiljö?
Hur kan vi skapa en trevligare tvättstugemiljö och samtidigt ta ansvar för hållbarheten? 
Tvättstuga är något som de flesta föreningar har, men samtidigt kanske de inte är det 
viktigaste prioriteten för bostadsrättsföreningen. Vi ger tips på vad man kan göra för att 
få en trivsammare tvättstuga både för de boende och för miljön.
Föreläsare: Carina Flipp, Electrolux Proffesional



TID / PLATS

TID / PLATS

13.30–14.00
Sal 1   
   
   
 
 
 
14.15–14.45
Sal 7

 
 

15.00–15.30
Sal 1

HSB Juristen: Allt du behöver veta om delat  
medlemskap och andrahandsupplåtelse
Att föräldrar hjälper sina barn att köpa lägenheten är inget ovanligt, men vad säger regelverket 
om det? Måste föreningar acceptera ägare som inte har för avsikt att bo i lägenheten? Vilka 
regler gäller vid andrahandsuthyrning? Har en bostadsrättsförening rätt att ta ut en avgift vid 
andrahandsuthyrning och hur går man till väga?
Föreläsare: HSB Juristen Viktoria Nielsen 

Att skapa en attraktiv och hållbar bostadsrättsförening
Hur kan vi tillsammans skapa en attraktiv bostadsrättsförening och samtidigt arbeta mer håll-
bart? Vilka möjligheter finns för våra innergårdar, och hur skapar vi en trivsam relation till våra 
grannar och får hela föreningen delaktig? Vi tittar på goda exempel ifrån HSB brf Biologigränd 
för inspiration.
Föreläsare:  Bertil Sawert och Per Sörlen från Biologigränd

 
HSB Juristen: Allt du behöver veta om störningar och förverkningsgrunder
Att bo i bostadsrätt kan innebära att det uppkommer störningar från grannar. Vad kan styrelsen 
göra för att förebygga och vid uppkomna störningar hantera dem på rätt sätt? Kan störningar 
tillslut bli till en förverkandegrund?  
Föreläsare: HSB Juristen Viktoria Nielsen

 
DEMO AV DIGITALA TJÄNSER 

10.30–11.30  Underhållsplan i praktiken 
Demoplats 3  Vi bjuder på en demonstration av det digitala verktyget Underhållsplan i praktiken. Det  
  finns utrymme till frågeställningar och vi bjuder på tips för att underlätta ert arbete med  
  föreningens underhållsplan. 
  Expert: Jörgen Swensson, Förvaltare HSB Norr

14.00–15.00  Föreningsdokument i HSB Portalen 
Demoplats 3  Vi demonstrerar och visar grunderna i Föreningsdokument. Exempelvis hur ni laddar upp  
  olika dokument som protokoll, avtal mm. 
  Expert: Malin Bohman, Fastighetsekonom, HSB Norr
 



ANTECKNINGAR






