
Välkommen till
fastighetsdagen 11 april 
Ett kostnadsfritt sEminarium om fastighetsVärmepumpar

anmäl dig redan idag på www.skvp.se/fastighetsdagen

program - fastighetsdagen 11 april 2016

Tid: onsdagen den 11 april, kl.9.45-13.00 
(inkl. lunch) 

PlaTs: Lokal k16, stockholmsmässan, 
mässvägen 1, Älvsjö 

Frågor: kontakta karolina källqvist 
08-512 549 51, karolina.kallqvist@skvp.se  
eller Cecilia Branting 08-512 549 53, 
cecilia.branting@skvp.se 

antalet deltagare är begränsat så anmäl dig 
redan nu på www.skvp.se/fastighetsdagen 
dock senast den 28 mars. du behöver ingen 
separat biljett till seminariet, ditt namn står på 
gästlistan. du har även fri entré till nordbygg. 
Välkommen att besöka oss i monter a29:31 i 
samband med fas-tighetsdagen. seminariet 
är kostnadsfritt* och vi bjuder på lunch. 
*anmälan är bindande och vid eventuell oanmäld 
frånvaro tar vi ut en no show-avgift på 500 kr per person.

intresset för värmepumpar har ökat kraftigt 
hos fastighetsägare och bostadsrättsfören-
ingar, men många anser att frågan är komplex. 
det handlar om en stor investering och kan 
vara svårt att komma till beslut. nu vill vi ge dig 
chansen att skapa dig en egen bild samt infor-
mation om vad du ska tänka på vid valet av vär-
mepumpar som uppvärmningssystem. 

   under nordbygg, på stockholmsmässan, har 
vi ett seminarium som riktar sig till bostadsrätts-
föreningar samt privata och offentliga fastighets-
ägare. kom själv eller samla dina kollegor för ett 
seminarium som vi fyllt med kunskap, tips och 
goda råd. du kommer att få tillräckligt mycket in-
formation för att komma igång med dina projekt 
och fatta välgrundade investeringsbeslut.

09.45 registrering i lokal k16, stockholms- 
                mässan 

10.00 att bli med värmepump – vad ska man 
                tänka på?  
Att välja uppvärmningsform till sin fastighet eller bostadsrätts-
förening är ett stort, komplext och viktigt val. Det handlar om 
mycket pengar och det kan vara svårt att komma till beslut. När 
man funderar på att byta uppvärmningsform, vad mer är det 
man bör undersöka samtidigt? I detta inledande föredrag ges 
tips, råd och förslag på hur man bör gå tillväga för att undvika 
problem och fallgropar. 
Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumföreningen 

10.30 olika typer av värmepumpar –  
                övergripande teknik 
Många har redan en egen värmepump, eller känner säkert någon 
som har en.Men, hur fungerar den egentligen? Vilka olika typer 
finns det? Vad skiljer i investeringskostnad, effektivitet och 
återbetalningstid? Samt, vilken typ skulle kunna passa just mig? 
Johan Landé, Svenska Kyl & Värmepumföreningen 

11.00 hur påverkas ekonomin – hur vet jag 
                om det är lönsamt? 
Hur bör en investeringsbedömning av ett värmepumpsystem i 
en fastighet göras? Presentationen förklarar skillnaden mellan 
real- och nominell ränta och visar på hur olika antagen om av-
skrivningstider, räntesatser och framtida energipriser påverkar 
investeringskalkylen. 
Jan-Erik Nowacki, Svenska Kyl & Värmepumföreningen 

11.30 erfarenheter från ett verkligt fall 
Vad ska man tänka på vid en upphandling av ett värmepump-
system? Vilka leveransvillkor gäller, vilka uppgifter behöver 
lämnas och hur ska ett anbud se ut? 
Representanter från en värmepumpinstallatör och 
bostadsrättsförening 

12.00 lunch och mingel 

13.00 besök i a-hallen 
                 för de som önskar


