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Arrangeras av

NATIONELL KONFERENS 
20-21 NOVEMBER 2019 
STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

• Trender och utveckling – badanläggningars roll i samhället och nya behov och utmaningar att hantera 

• Framgångsrika strategier och vägval vid nybyggnation samt renovering – så fattar du rätt beslut och  
driver processen

• Att utveckla en hållbar badanläggning med god inomhusmiljö – välgrundade materialval, god luft-  
och vattenkvalitet, energioptimering m.m 

• Ägar- och driftansvaret – hur avgör du vad som blir bäst?  

• Så skapar du en attraktiv och välbesökt badanläggning som svarar upp mot olika målgruppers  
önskemål och behov 

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Hanna Hammarlund, Mark-och exploateringschef, Motala Kommun
Jimmy Szigeti, Biträdande kommundirektör, Motala kommun
Lasse Karlsson, Fastighetschef, Östhammars kommun
Pye Seaton, Projektledare, Stockholms stad 
Izabela Balog Topalović, Enhetschef, Halmstad kommun
Andreas Wullf, Anläggningschef, Medley, Växjö 
Andreas Lagrelius, Säkerhetsansvarig, Medley, Växjö
Marie Holmqvist, Anläggningschef, Eriksdalsbadet
Mats Rosén, Driftchef, Fyrishov 

MODERATOR OCH 
TALARE
Ulf Isaksson 
Badkonsult 
Ablix AB

LYSSNA TILL INSPIRERANDE OCH KUNNIGA EXPERTER

Populär konferens  

– fullbokad  

vid tidigare tillfällen!

FRAMTIDENS  
BADANLÄGGNINGAR 2019 
Så skapar du en attraktiv och hållbar badanläggning som svarar upp mot 
nya förutsättningar och behov 



ONSDAG 20 NOVEMBER

09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:30-09:40 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderator.

Ulf Isaksson 
Badkonsult 
Ablix AB

Ulf är ledande badkonsult med erfarenheter från mer än 50 olika 
badprojekt och har arbetat som ansvarig för sju olika anläggningar. 
Han sitter med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har 
tidigare varit ordförande för Svenska Badmästareförbundet. Ulf har 
en gedigen kunskap om badanläggningar och kommer att guida 
oss genom konferensens båda dagar samt ge oss en inblick i 
framtidens badanläggningars roll och utformning. 
 

09:40-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Trender och framtidsspaning – framtidens 
badanläggningar 
• För vem bygger vi framtidens badanläggningar – förändringar av 

badanläggningars roll i samhället och nya behov och utmaningar 
att hantera

• Framtidens badanläggningar – vad kommer vi se mer av 
framöver? 

• Hur bemöter man en allt större efterfrågan på mer komplicerade 
badanläggningar som samtidigt ska vara miljövänliga och 
energisnåla?

• Utformning och byggnation – en internationell utblick 

Ulf Isaksson 
Badkonsult 
Ablix AB

10:40-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:10-12:00 EXPERTANFÖRANDE

Att skapa en hållbar badanläggning – så förlänger du 
anläggningens livslängd genom välgrundade val 
• Kostnadseffektiva lösningar för en hållbar och modern 

badanläggning 
• Så får du ned energiförbrukningen – projekt som effektiviserat 

energianvändningen
• Hållbara material – vilka är bäst lämpade för din anläggning och 

vad bör man prioritera? 

Bror Sederholm  
Specialist 
RISE  

Bror arbetar som forskningsledare/specialist på RISE KIMAB inom 
avdelningen Korrosion. Mångårig erfarenhet av korrosion och 
korrosionsskydd av metalliska material och betongkonstruktioner 
i badanläggningar. Har varit projektledare i flera projekt inom 
Energiforsk, Trafikverket, Swerea KIMAB, SBUF, Vinnova, BeFo 
och SKB. Har publicerat flera forskningsrapporter inom framför allt 
betongområdet.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:50 EXPERTANFÖRANDE

Så bygger du en attraktiv badanläggning – strategiska 
vägval att ta hänsyn till 
• Att bygga för framtiden – hur man utformar ett badhus så det blir 

hållbart och attraktivt i många år framåt 
• Hur effektiviserar du nybyggnationen – beslutsprocess, 

organisation och verkställande
• Så får du ned kostnaderna vid nybyggnation och undviker 

förseningar och merkostnader
• Så utformar och designar man en komplett anläggning utifrån 

nya krav och behov genom anpassningsbar arkitektur
• Hur tar vi hänsyn till målgruppens behov och önskemål vid 

planering, byggnation och renovering av badanläggning 

Malin Ahlstedt
SAR/MSA
Norconsult

Malin är uppdragsledande arkitekt med specialistkompetens 
badanläggningar. Hon leder flerfacksuppdrag med flera inblandade 
discipliner och underkonsulter. Hon har arbetat med badprojekt 
i mer än 10 år och är väl insatt i möjligheter och svårigheter i 
badprojekt som logistik, funktion och tekniska lösningar.

13:55-14:45 PRAKTIKFALL

Etablering av Lalandia och byggnation av kommunal 
simhall i Motala
• Hur blev Lalandia aktuellt för Motala?
• Hur samverkar kommunen och Lalandia i ett gemensamt 

projekt?
• Politisk beslutsprocess och föreningars delaktighet
 

Hanna Hammarlund  
Mark-och exploateringschef 
Motala Kommun

Jimmy Szigeti 
Biträdande kommundirektör  
Motala kommun 

Lalandia finns idag på två platser i Danmark; i Rödby och i Billund. 
De utgör Skandinaviens största semesteranläggningar och den 
första anläggningen öppnades 1988. Lalandias största attraktion 
är Aquadomen, ett inomhus äventyrsbad, men anläggningarna 
består även av restauranger, butiker, sportcenter med mera. Jimmy 
och Hanna ingår i Motala kommuns styrgrupp för projekt Lalandia 
i Motala och ansvarar för delprojekt ”Etablering Lalandia” och 
”kommunal simhall”. Jimmy och Hanna ingår även i en gemensam 
styrgrupp med Lalandia.

14:45-15:15 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:15-16:05 PRAKTIKFALL

Framgångsrik renovering av befintlig badanläggning  
– så driver du utvecklingen
• Att renovera eller bygga nytt – så resonerade vi utifrån 

hållbarhets-, säkerhets- och ekonomiaspekten när vi valde att 
renovera 

• Framgångsrik renovering av din badanläggning – så blir 
anläggningen modern och hållbar utifrån dina förutsättningar och 
behov 

• Innovativa och kostnadseffektiva renoveringslösningar genom 
nya arbetsmetoder – referensprojekt och goda exempel 

• Vilka åtgärder bör du fokusera på för att effektivisera 
renoveringsarbetet?
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• Utvärdering av renovering – så har badanläggningen fungerat 
efter en tids användning

Lasse Karlsson  
Fastighetschef  
Östhammars kommun

Östhammars kommun och Gimo simhall stod inför ett stort 
renoveringsbehov 2015. Januari 2018 öppnade badet återigen efter 
uppfräschningen. Lasse är fastighetschef och arbetade med projektet 
från start till slut. Han kommer under denna föreläsning att dela med 
sig av sina lärdomar kring besluts- och planeringsprocessen, den 
fysiska renoveringen samt vad det resulterade i. 

16:10-16:50 PRAKTIKFALL

Från beslut till byggnation – ett efterlängtat 
utomhusbad i kulturreservat 
• Från idé till verklighet – så har besluts- och planeringsprocessen 

sett ut kring ägar- och driftfrågor 
• Att bygga i ett kulturreservat – så säkerställer vi att föreskrifterna 

kring natur- och kulturvärden följs
• Hur prioriterar vi utifrån olika behov och önskemål och optimerar 

anläggningen genom att skapa rum för flera verksamheter

Pye Seaton
Projektledare
Stockholms stad 

Järvabadet är ett nytt utomhusbad/familjebad med placering 
på Järvafältet, intill Eggeby Gård, vilket är en utmaning i sig att 
bygga något inom ett reservatsområdet. Detta har medfört att 
kompensationsåtgärder ska utföras för att yta tas i anspråk. Internt 
inom staden är flera förvaltningar berörda, vilket kräver samordning 
av tex trafikfrågor och miljöfrågor. Under detta anförande delar Pye 
med sig av erfarenheter kring besluts- och planeringsprocessen 
gällande nybyggnation av badanläggning i reservatsområde.  

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar den första konferensdagen

17:00 MINGEL
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TORSDAG 21 NOVEMBER 

08:00-08:30 SAMLING

Samling, kaffe, te och smörgås

08:30-08:40 INLEDNING

Moderatorn inleder den andra konferensdagen

08:40-09:30 EXPERTANFÖRANDE

Så säkerställer du en hög vattenkvalitet som når upp 
till framtidens krav
• Nya vattenreningstekniker och moderna metoder – vad finns att 

tillgå och dess för- och nackdelar
• Finns det nya hot mot säkert vatten och hur kan dessa 

hanteras?
• Hur påverkar klor badanläggningen och vilka typer av klor är 

vedertagna för badhus att använda?
• Preventiva åtgärder – så minskar du föroreningar i vattnet

Michael Ohlsson
Expert vattenrening

Michael Ohlsson har erfarenhet från 50 badhusprojekt som 
ofta handlar om kostnadseffektiv ny vattenrening, renovering 
av bassänger eller hela badhuset. Michael arbetar som 
rådgivare inom badhus med opartiska besiktningar, utredningar, 
förfrågningsunderlag samt grund- och fortsättningskurser inom 
badhusvattenrening eller vägval för badhus.  Michael var en 
av författarna till SKLs skrift – Badhus Strategiska frågor och 
ställningstaganden – om renovering eller nybyggnation av badhus.

09:35-10:25 PRAKTIKFALL

Så har vi genom medledarskap och samverkan 
utvecklat en framgångsrik verksamhet
• Så skapar vi förutsättningar utifrån inkluderande och 

jämlikhetsperspektiv för skolelever
• Hur vi som arbetsgivare skapar en attraktiv arbetsplats och en 

attraktiv anläggning
• Hur vi skapar en säkrare och tryggare miljö utifrån de utmaningar 

som råder i vår samhällsutveckling 

Izabela Balog Topalović
Enhetschef 
Halmstad kommun

Izabela har de senaste tre åren jobbat som ansvarig chef för 
Halmstads fyra olika bad, Halmstad Arena bad samt deras 
tre utebad inom Halmstad kommun (Simstadion Brottet, 
Furulundsbadet och Getingebadet). Innan dess jobbade Izabela 
med rekrytering inom en större organisation där hon jobbade 
som rekryteringschef/bemanningschef. Det som har varit en viktig 
del i Izabelas arbete oavsett vilken tjänst hon haft är jobba efter 
”utvecklande ledarskapsmodellen”. Där medarbetarna spelar en 
otroligt viktig del i alla utvecklingsfrågor och där framgången är just 
hur en grupp berikas när samtliga erfarenheter, idéer, inspel och 
kunskaper leder till framgångsfaktorer i verksamhet.

10:25-10:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
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Välkommen till mingel!
– ta chansen att nätverka med kollegor från hela landet! 



10:55-11:45 PRAKTIKFALL

Så skapar du en trygg och säker badanläggning
• Så skapade vi en tydlig handlingsplan för att lyckas stävja 

problematiken med sexuella trakasserier
• Så kan du öka säkerheten på din anläggning – strategier och 

metoder
• Så skapar du en säker men inspirerande badanläggningsmiljö!

Andreas Wullf  
Anläggningschef
Medley Växjö

Andreas Lagrelius
Säkerhetsansvarig
Medley Växjö

Andreas är anlägggningschef på Medley i Växjö och har ett brinnande 
intresse för att skapa ett lag av medarbetare som vill sätta guldkant 
på en friskvårdsupplevelse. Andreas Lagrelius är simhalls och 
säkerhetsansvarig på Medley Växjö. Han har genom ett mångårigt 
engagemang inom Medley tillgodosett sig erfarenheter som gör 
simanläggningen till en inspirerande och säker plats att vara på.  

11:45-12:45 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

12:45-13:35 EXPERTANFÖRANDE

Så undviker du fuktskador och ökar luftkvalitén med 
rätt ventilation 
• Vad behöver du tänka på vad gäller ventilation för att få en god 

luftkvalitet i badanläggningen – tips och råd 
• Var och hur ska man ventilera för bästa effekt? 
• Hur rätt ventilation kan bidra till ökad hållbarhet av anläggningen 

– så gör du energibesparingar utan att luftkvalitén ska drabbas 
• Hur påverkar luftbehandling och vattenrening varandra?
• Problemet med returluft och kloraminer lösningar och utmaningar

Mille Örnmark
Sakkunnig bad
We Group 

Mille har mångårig erfarenhet av badbranschen och de kommer 
dela med sig av gedigen expertkunskap kring hur  du bäst tar dig 
an den komplexa inomhusmiljön som är en av badanläggningens 
största utmaningar. Under anförandet får du veta mer om bra 
lösningar för ventilation och luftfuktigheten. 

13:35-14:05 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

14:05-14:55 PRAKTIKFALL

Så skapar du en attraktiv, inkluderande och trygg 
badanläggning utifrån besökarens behov
• Hur bemötande och service har en central roll i utvecklandet av 

en trygg badanläggning
• Så utformar du en inkluderande och tillgänglig anläggning som 

bemöter flera behov samtidigt

Marie Holmqvist
Anläggningschef
Eriksdalsbadet

Marie Holmqvist anläggningschef Eriksdalsbadet sedan 2016 
och har tidigare arbetat inom den privata sektorn hälsa friskvård. 
Idrottsförvaltningens vision är ett Stockholm där alla vill och kan röra 
på sig. För att nå detta strävar vi på Eriksdalsbadet att bli världens 
bästa simhallspersonal!
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15:00-15:50 PRAKTIKFALL

Att skapa en konkurrenskraftig verksamhet för såväl 
kunder som för personal
• Framgångsrik rekrytering – nyckeln till att bemanna rätt 

kompetens 
• Hur arbetar vi för att behålla vår personal under längre tid?
• Så utvecklar vi vår badanläggning för att vara attraktiva över tid 

för såväl besökare som för personal 

Mats Rosén
Driftchef
Fyrishov

Mats Rosén är driftschef på Fyrishov, ett bad under ständig 
utveckling, med ca 550 000 besökare årligen. Han har även 
erfarenhet från andra arenor, Gröna Lund, Kålmården, Skara 
Sommarland, Furuviksparken och Solvalla. Där är upplevelsen i 
fokus och service och värdskap är viktigt för att lyckas skapa bra 
gästmöten.

15:50-16:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen

16:00 KONFERENSEN AVSLUTAS

FRAMTIDENS BADANLÄGGNINGAR 2019
NATIONELL KONFERENS 20-21 NOVEMBER 2019 • STOCKHOLM

Sagt om konferensen

”Väldigt bra samordnat med och med  
bra och intressanta föredrag”

”Mycket nöjd med mixen och de olika  
infallsvinklarna”

”En väldigt stor bredd på frågeställningarna,  
och hög nivå!”

”Fick en hel del tips samt bra frågeställningar  
att ta med mig hem till min vardag”

”Bra mix av innehåll och besökare”

”Jag är glad att ha deltagit och har fått  
mycket bra information i ämnet”

”Uppfattade programmet som att de  
olika delarna kompletterade varandra”

”Jag känner mig mycket mer insatt i ämnet nu!”

Succékonferensen är tillbaka  

– fullbokad vid tidigare tillfällen!
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Goda skäl att delta på konferensen

 Uppdatera dig kring trender inom framtidens badanläggningar – förändringar av badanläggningars roll  
 i samhället och nya behov och utmaningar att hantera 

 Få insikt i hur du skapar en hållbar badanläggning och förlänger livslängden genom välgrundade materialval 

 Ta del av framgångsrika strategier och vägval vid nybyggnation samt renovering 

 Lär dig mer om ansvarsfördelning gällande ägar- och driftsfrågor 

 Inspireras av hur du kan planera, utforma, bygga och förvalta en attraktiv och välbesökt badanläggning som  
 svarar upp mot besökarnas önskemål och behov

 Få kunskap om vad du behöver tänka på för att få en god inomhusmiljö

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från hela landet! 

FRAMTIDENS BADANLÄGGNINGAR 2019
NATIONELL KONFERENS 20-21 NOVEMBER 2019 • STOCKHOLM

 

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att 
hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din 
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, 
events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och 
stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda 
evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och 
återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta 
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

 

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och  
bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter  
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Årets viktigaste konferens och mötesplats för dig som står  

inför renovering eller nybyggnation av en badanläggning
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Konferenskod: OFF1535

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Framtidens badanläggningar 2019

Tid 
Nationell konferens  
20-21 november 2019 

Plats 
Hotell Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

 Nationell konferens 20-21 november 2019 

Förnamn Efternamn E-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 27 september Boka senast 11 november Ordinarie pris

KONFERENS - TVÅ HELA DAGAR! 6.990 kr 7.790 kr 8.490 kr

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr exkl. moms per person.

1.500 kr rabatt
700 kr rabatt

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet  
om du anger våra koder vid bokning.

Stockholm City
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

Djurgården
Hotell Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

Stockholm och övriga Sverige
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.  
Ange kod: D000028081


