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SPEF-dagens agenda Miljonprogrammet
– värt att bygga vidare på

08.00-09.00  Samling med kaffe. Minimässa

09.00-09.05  SPEF inleder

09.05-09.45  Tegel/puts inom arkitekturen
   under rekordåren 
   tomas tägil, ltH

09.45-10.15  Kulturhistorisk värdering/urval 
   i modernismens byggnadsmiljöer
   Pål anders Stensson, riksantikvarieämbetet

10.15-10.30  Paus

10.30-11.00  Hur underhåller vi tegelfasader 
   på rätt sätt
   tomas gustavsson, tg konstruktioner ab

11.00-11.30  Energieffektiv renovering 
   av ett 50-tals hus
   Carl-Magnus Capener, SP

11.30-12.00  Rätt teknik vid utvändig tilläggsisolering
   johan jönsson, ltH

12.00-13.00   Lunch

13.00-13.30  Fukt- och värmetekniska aspekter på
   tegel- och lättbetongväggar – vid 
   tilläggsisolering och hydrofobering
   Kenneth Sandin, ltH

13.30-14.00  Invändig isolering med vakuumpaneler
   Pär johansson, Chalmers

14.00-14.30  Vad är egentligen lönsamt? 
   Fällor vid bedömning av 
   energisparåtgärders lönsamhet
   Hans lind, KtH

14.30-14.50   Kaffe

14.50-15.20  Tunga stommar minskar 
   energianvändningen och möjliggör 
   fördröjning av effektuttag
   anders rönnblad, Cementa

15.20-ca 16.20 Paneldebatt, moderator 
   Lars Adaktusson

16.20-ca 16.30 Avslutningsord från SPEF

16.30-  Minimässa

Plats:  Elite Park Hotell, göteborg 
Datum:  9 april
Tid:  08.00 – ca 16:30

Kostnad: 1.000 SEK. Faktura skickas efter anmälan.
Anmälan görs på www.spef.org.

antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.
Fika och lunch ingår.

vi hälsar dig hjärtligt välkommen!

SPEF

Ett tillfälle du inte får missa!
vi hoppas du har möjlighet att delta på SPEF-dagen 
där vi bjudit in flera intressanta talare som kommer 
att ge olika aspekter på Miljonprogrammets byggnader 
bl a om energieffektivitet, lönsamhet, tilläggsisolering 
och kulturhistorisk värdering. du får även chansen att 
träffa branschens ledande leverantörer. 
vi har även en minimässa där du får träffa branschens 
ledande leverantörer.

www.spef.org
Anmäl dig här:

SPEF i samarbete med ”nätverket för tungt murat och putsat byggande”

Dagen avslutas med en panel-
debatt där Lars Adaktusson 
är moderator.



SPEF box 5054

 102 42 Stockholm

 vid frågor kr ing SPEF-dagen, vänligen kontakta: 

 kar ina@spef.org

www.spef.org

SPEF
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening,  

SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen 

för murat och putsat byggande i Sverige. 

Föreningen grundades 1966 och har närmare femtio 

medlemsföretag över hela landet. gemensamt för 

medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av 

sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten.


