VÄLKOMMEN TILL NBO:s ÅRSKONFERENS 2018

HUR BIDRAR VI TILL ATT FN:S
GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL UPPFYLLS?
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, bjuder i samverkan med
årets värd HSB in dig till två spännande dagar med inspiration och diskussion om de stora utmaningar
som finns för att få en mer hållbar bostadsmarknad och stadsutveckling i våra nordiska länder.
I år tittar vi närmare på trenderna på den nordiska bostadsmarknaden – vilka utmaningar står
de nordiska länderna inför, vilka lösningar finns och hur kan vi samarbeta?
Vi diskuterar dessutom de nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationernas
bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Hur ökar vi tillgängligheten, hur kan fler unga få en egen bostad
och hur kan äldre bo på ett sätt som passar deras behov? Hur kan vi minska energianvändningen
och leva och verka mer resurseffektivt? Och vilken betydelse har egentligen de nordiska kooperativa
och allmännyttiga bostäderna för ett hållbart Norden?
Tillsammans utser vi vinnaren av NBO:s Bostadspris, som i år röstas fram av konferensens deltagare.

PRAKTISK INFORMATION:
Datum och plats: 30 –31 augusti 2018 på Scandic Hasselbacken, Stockholm
Anmälan: Via denna länk senast 15 juli
Pris: 3 400 SEK inklusive alla måltider och studietur
Hotellrum bokas här med koden BARB290818 senast den 29 juli
Detaljerat program presenteras inom kort på NBO.nu
För ytterligare information, kontakta linn.matic@hsb.se

Vägbeskrivning från Stockholm Central:

Från Stockholm Arlanda

Spårvagn:
Gå 500 meter från Centralstationen till Sergels Torg och ta spårvagn
nummer 7 till Gröna Lund. Resan tar cirka 10 minuter.

Bil:
Från Arlanda flygplats tar du E4 söderut
mot centrala Stockholm. Sväng in på
Valhallavägen vid Norrtull och följ den tills
den tar slut. Sväng sedan höger och kör
över bron ut till Djurgården. Följ därefter
skyltarna mot Scandic Hasselbacken.

Taxi:
Från Stockholms centralstation kan du ta en taxi direkt till Scandic
Hasselbacken. Resan brukar ta 10 minuter från stationen till hotellet.

Tåg:
Arlanda Express avgår från två stationer
på flygplatsen: Arlanda Södra och Arlanda
Norra. Tågen går direkt till Stockholms
centralstation och resan tar 20 minuter.
Gå 500 meter från Centralstationen till
Sergels Torg och ta spårvagn nummer 7
till Gröna Lund. Resan tar cirka 10 minuter.

