
Lär dig samspelet
Hus och människor hör ihop. Men ibland störs samspelet. Husen mår dåligt och människor likaså.Problemen handlar om byggteknik, materialval, pengar och tidsfaktorer.

Conservator Academy inbjuder dig att överblicka och skaffa kunskap.Med två fullspäckade seminariedagar i samband med vårt 30-årsjubileum.Välkommen med anmälan på conservator.se   
Väl mött i KalmarSalen den 14 och 15 mars!

Eva Gustafsson
VD, Conservator AB

Eliten samlad
Tillfället är unikt. Sveriges främsta kunskapsbärare inom sina respektive ämnen avlöser varandra. Lyssnar på frågor. Svarar och förtydligar.Som deltagare blir du själv en del av eliten inom byggnation och fastighets- ägande. Allt upplagt för givande kunskapsutbyte.

Middag och underhållning
Conservator firar 30 år i branschen! Och sätter extra guldkant påhändelsen med festmiddag på kvällen mellan seminariedagarna. Allt kryddat med trivsamma inslag.
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Hus och människor
Seminarier om friska hus och fuktsäkert byggande

KalmarSalen, Skeppsbrogatan, Kalmar
14 – 15 mars 2018

CONSERVATOR ACADEMY INBJUDER TILL

Lär dig samspelet
Hus och människor hör ihop. Men ibland störs samspelet. 
Husen mår dåligt och människor likaså.Problemen handlar om byggteknik, materialval, pengar och tidsfaktorer.Conservator Academy inbjuder dig att överblicka och skaffa kunskap.

Med två fullspäckade seminariedagar i samband med vårt 30-årsjubileum.
Välkommen med anmälan på conservator.se   
Väl mött i KalmarSalen den 14 och 15 mars!

Eva Gustafsson
VD, Conservator AB

Eliten samlad
Tillfället är unikt. Sveriges främsta kunskapsbärare inom sina respektive 
ämnen avlöser varandra. Lyssnar på frågor. Svarar och förtydligar.
Som deltagare blir du själv en del av eliten inom byggnation och fastighets- 
ägande. Allt upplagt för givande kunskapsutbyte.

Middag och underhållning
Conservator firar 30 år i branschen! Och sätter extra guldkant på
händelsen med festmiddag på kvällen mellan seminariedagarna. 
Allt kryddat med trivsamma inslag.

✴


Slöjdaregatan 11  |  393 53 Kalmar  |  telefon 0480 - 888 50  |  www.conservator.se

L
U

N
A

R
T

IC
 1
7
12

Hus och människorSeminarier om friska hus och fuktsäkert byggande
KalmarSalen, Skeppsbrogatan, Kalmar

14 – 15 mars 2018

CONSERVATOR ACADEMY INBJUDER TILL

Lär dig samspeletHus och människor hör ihop. Men ibland störs samspelet. 

Husen mår dåligt och människor likaså.
Problemen handlar om byggteknik, materialval, pengar och tidsfaktorer.

Conservator Academy inbjuder dig att överblicka och skaffa kunskap.

Med två fullspäckade seminariedagar i samband med vårt 30-årsjubileum.

Välkommen med anmälan på conservator.se

   
Väl mött i KalmarSalen den 14 och 15 mars!

Eva GustafssonVD, Conservator AB

Eliten samlad
Tillfället är unikt. Sveriges främsta kunskapsbärare inom sina respektive 

ämnen avlöser varandra. Lyssnar på frågor. Svarar och förtydligar.

Som deltagare blir du själv en del av eliten inom byggnation och fastighets- 

ägande. Allt upplagt för givande kunskapsutbyte.Middag och underhållningConservator firar 30 år i branschen! Och sätter extra guldkant på

händelsen med festmiddag på kvällen mellan seminariedagarna. 

Allt kryddat med trivsamma inslag.

✴


Slöjdaregatan 11  |  393 53 Kalmar  |  telefon 0480 - 888 50  |  www.conservator.se

L
U

N
A

R
T

IC
 1
7
12

Hus och människorSeminarier om friska hus och fuktsäkert byggandeKalmarSalen, Skeppsbrogatan, Kalmar14 – 15 mars 2018

CONSERVATOR ACADEMY INBJUDER TILL
Lär dig samspelet

Hus och människor hör ihop. Men ibland störs samspelet. 

Husen mår dåligt och människor likaså.

Problemen handlar om byggteknik, materialval, pengar och tidsfaktorer.

Conservator Academy inbjuder dig att överblicka och skaffa kunskap.

Med två fullspäckade seminariedagar i samband med vårt 30-årsjubileum.

Välkommen med anmälan på conservator.se

   
Väl mött i KalmarSalen den 14 och 15 mars!

Eva Gustafsson

VD, Conservator AB

Eliten samlad

Tillfället är unikt. Sveriges främsta kunskapsbärare inom sina respektive 

ämnen avlöser varandra. Lyssnar på frågor. Svarar och förtydligar.

Som deltagare blir du själv en del av eliten inom byggnation och fastighets- 

ägande. Allt upplagt för givande kunskapsutbyte.

Middag och underhållning

Conservator firar 30 år i branschen! Och sätter extra guldkant på

händelsen med festmiddag på kvällen mellan seminariedagarna. 

Allt kryddat med trivsamma inslag.

✴


Slöjdaregatan 11  |  393 53 Kalmar  |  telefon 0480 - 888 50  |  www.conservator.se

L
U

N
A

R
T

IC
 1
7
12

Hus och människor

Seminarier om friska hus och fuktsäkert byggande

KalmarSalen, Skeppsbrogatan, Kalmar

14 – 15 mars 2018

CONSERVATOR ACADEMY INBJUDER TILL

Lär dig samspelet

Hus och människor hör ihop. Men ibland störs samspelet. 

Husen mår dåligt och människor likaså.

Problemen handlar om byggteknik, materialval, pengar och tidsfaktorer.

Conservator Academy inbjuder dig att överblicka och skaffa kunskap.

Med två fullspäckade seminariedagar i samband med vårt 30-årsjubileum.

Välkommen med anmälan på conservator.se

   
Väl mött i KalmarSalen den 14 och 15 mars!

Eva Gustafsson

VD, Conservator AB

Eliten samlad

Tillfället är unikt. Sveriges främsta kunskapsbärare inom sina respektive 

ämnen avlöser varandra. Lyssnar på frågor. Svarar och förtydligar.

Som deltagare blir du själv en del av eliten inom byggnation och fastighets- 
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Seminarier om friska hus och fuktsäkert byggande

KalmarSalen, Skeppsbrogatan, Kalmar

14 – 15 mars 2018

CONSERVATOR ACADEMY INBJUDER TILL

Gillat! Förväntningarna var stora. Inte minst hos
oss själva. Och vad kunde egentligen gå fel – med gräddan
av kunniga föreläsare, och deltagare med stort intresse av alla ämnen.
Utvärderingen talade också sitt tydiga språk. Idel lovord.
Vi tackar och ser vårt 30-årsjubileum som nåt att verkligen minnas.

✴




Friskare framtid
Ämnet för dag 1 gick på både bredd och djup när det gäller våra mänskliga relationer till hus
och boende. Hälsoeffekter och åtgärder ventilerades. Och inte minst, svårigheterna att mäta
och fastställa kopplingen mellan ohälsa och boendemiljö.

Med andra ord laddat för diskussioner, både med föredragshållare och deltagare emellan.

Trivsamt
från första stund!
Så var vi igång. Glada och förväntansfulla 
deltagare anlände i en jämn ström.

VD Eva Gustafsson hälsade alla välkomna, 
med förhoppning om två givande dagar. 
Och så blev det. Med råge.

Conservator Academy – Hus och människorConservator Academy – Hus och människor

Elin Hagstad från 
Miljökontoret 
på Linköpings 
kommun fick en 
pratstund med 
Johan Jonsson 
från Conservator.

Direktkontakt och fika redan i entrén där Mikael 
Nilsson från Conservator träffade Daniel Richt 
från Projekt Alliansen.

Kaffe med prat och tilltugg 
– svensk fikakultur fungerar 
även på seminarium.

Sex föredrag senare var det dags 
för Anders Lundin att knyta ihop 
säcken för dag 1.
Men ingen trötthet märktes 
bland deltagarna. Alla lyssnade 
och antecknade flitigt. In i det 
sista.

…igång. I det här fallet mellan med-
arbetarna från Landstinget Blekinge.

Steven är klar, och tar en kopp 
med nästa föredragshållare
Erica Bloom, som strax ska
utreda sambandet mellan
föroreningar och hälsosymptom.

En välförtjänt bit mat
med tillhörande prat.

Steven Nordin inledde dagen.
Och så var diskussionerna…



Conservator – firar 30 år i branschen! Conservator – firar 30 år i branschen!

✴

Allt började med en något annorlunda 
affärsidé. Att konservera fabriksskorstenar, 
genom att reducera fukten och sen lägga 
locket på i väntan på nästa högkonjunktur.

Lennart Gustafsson var ensam i firman i Kalmar.
En lika ensam kompanjon fanns i Karlskrona.
 Namnet Conservator kändes jättebra just då.
Det berättade ju precis vad man sysslade med. 
 Första halvåret, typ.

Sen kom det där med fuktskadade hus. Och anställda 
med muskler nog att släpa omkring på jättelika, blåa 
avfuktare. Slit och släp. Men firman växte. Inte minst 
på kunskapssidan, där man anställde fuktsakkunniga 
och välutbildade ingenjörer.

Med växande kunskap breddades också kompetensen. 
 Nu kunde man både konstatera, förebygga och 
åtgärda fuktskador. Och arbetade samtidigt med 
besiktning av hus – en balansakt mellan säljarens och 
köparens intressen, som enbart kunde hanteras med 
omutlig ärlighet.

En av de omutliga hette Eva. 
 I dag heter hon Gustafsson i efternamn och är VD
på Conservator. 
 Med Eva försvann både intresset och styrkan att 
släpa på blåa avfuktare. 
 De senaste 15 åren har Conservator varit renodlat 
kunskapsföretag.
 Och på den vägen ska det att fortsätta.

Visst kunde vi fortsatt på det gamla spåret, att 
vara lokala entreprenörer med fuktskador som vår 

huvudsakliga uppgift. Men då hade vårt 30-årsjubileum 
sett annorlunda ut. Med mindre folk. Och färre 
kompetenser från rikets alla hörn, samlade på ett och 
samma ställe.

Så vi är glada att det blev just såhär – en verklig 
anledning att festa!

Och visst blev det fest!All anledning att festa
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”Gästen gör festen” heter det. Och vi är 
mer än nöjda!
 Idel glada människor gjorde livet lätt 
för både oss och våra underhållare:
Daniel Alvegren, sång, gitarr, quisledare 
och frontman, Ida Seve, sång och
Joseph Appelquist, keyboard.

Ovan: vår egen Linus 
Björnlund, bluesman 
och pianist, bidrog också 
till underhållningen – 
liksom farsan, Lennart 
”Nenne” Gustavsson,  
med munspelstoner lika 
blå som de undanställda 
avfuktare han en gång 
släpat på.

Eva med fuktmätaren för 
dokumentation inför sanering 
av ett uppreglat golv.

En avfuktare installeras för att 
fuktsäkra en krypgrund.

Teknisk konservering av 
pannor och skortenar. 
Det var så det började.

På den tiden behövdes 
lite större bilar för
installation och service.



Conservator Academy – Hus och människorConservator Academy – Hus och människor

Hållbart byggande
– ett ämne som oroar
   Andra dagen handlade om byggteknik. Vikten

av att välja rätt material och metoder.
 Sju föreläsningar, som utan tvekan signale- 
rade allvar. Men tråkigt? Knappast om man är 
proffs och genuint intresserad av sitt ämne. 
Och…

Eller roar!
Mot slutet av dagen, när alla borde vara trötta dök 
han upp på scenen: Troed Troedsson.
 Sen var tröttheten som bortblåst.
 Ämnet var: ”Bygger vi för framtiden – eller bygger 
vi fast oss?”
 En frågeställning som känns omöjlig att svara 
entydigt på. Under Troeds ledning blev det i 
alla fall ett ämne som väckte både funderingar, 
instämmande nickar – och många hjärtliga skratt.

…det här med betongmätning. Det är ju otroligt 
kul. I alla fall om man heter Linus Björnlund eller 
Peter Brander.

Det handlade mycket om betong den här dagen. Materialval, fuktrisker och isolering. 
Föreläsarna avlöste varandra.

Peter Brander höll två föreläs-
ningar – ett om betongmätning 
och ett om projektering av golv.

Kaisa Svennberg redogjorde för  
nyheterna i Miljöbyggnad 2018.

Adam Stark och Hanna Rosen-
lund från Conservator hittade 
Inge Klasson från Corvara.



Tack alla! Vårt jubileumsfirande med seminarier och 
fest blev en positiv tillställning. Stort tack till alla som bidrog!
Med er hjälp tog kunskapen om hus och människor ett nytt steg
– i den riktning som vi vill fortsätta vår resa på Conservator.
Hoppas vi ses snart igen.

Conservator AB  |  Slöjdaregatan 11  |  393 53 Kalmar

telefon 0480 - 888 50  |  www.conservator.se


