
första pris

Det fi nns över 800 000 lägenheter i fl erbostads-

hus från 1960-talets början till mitten av 1970-
talet. Merparten av dessa kommer att behöva 
omfattande renovering inom 15-20 år och för att 
klara detta måste ombyggnadstakten tredubblas. 
Hur detta ska kunna genomföras diskuteras på 
konferensen ”Professionell renovering i SABO-
företag”:

Tisdagen och onsdagen den 22 - 23 januari 
på Hotell Rival i Stockholm. 

På programmet står bland annat:

• Marknadens syn på utmaningen, representanter  
  från bygg- och installationsföretag
• Trender och inspiration från bland annat FoU   
   och högskolan
• Utställningar
• Redovisning och prisutdelning i tävlingen   
   Utmärkt!Renovering

Utmärkt! Renovering - En tävling i 
professionell renovering för tillverkare 
och entreprenörer.

SABO och Boverkets 
Byggkostnadsforum 
bjuder in tillverkare och 
entreprenörer till en 
tävling om bästa renove-
ringsprodukt respektive 
bästa renoveringsmetod 
för miljonprogrammets 
fastigheter. 
Ett antal tävlingsbidrag 
får möjlighet att presen-
tera sig på konferensen 
”Professionell renovering 
i SABO-företag”. 

Mer information och utförligare tävlingsregler 
fi nns på www.sabo.se 
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Första pris i tävlingen Professionell renovering 2009, tilldelas

för bidraget 

Juryns motivering:
 
”En produkt som vidareutvecklats för fler användningsområden. 
Produkten är miljövänlig och appliceras på väggar och tak med enkel 
sprututrustning. Dess egenskaper bidrar till ljudreduktion t ex i trapp-
hus, till lättskött fastighetsskötsel genom att vara antistatisk, m.m. 
Produkten är ång-genomsläpplig och har en brandskyddande effekt. 
Sammantaget medför dessa egenskaper att produkten kan bidra till att 
öka boendes behov av lugn och trygghet i hemmet.”

Jan Borgbrant / Juryns ordförande
Juryn
Jan Borgbrant – juryns ordförande    Rolf Kling – VVS-Företagen 

Håkan Nilsson – LKF   Carl-Göran Ek – HBV  

Stefan Strid – Hyresgästföreningen  Christina Krönert-Lindh – Öbo

Torbjörn Sjödin – Mitthem   Gösta Gustavsson – sekreterare  

Fibrite AB

Fibrite Base och Airless


