
 
 
 

Information  
 
Vi tackar för, och bekräftar härmed din anmälan till SBRs kurs i Passivhus hösten 
2023. Kursen är indelad i 3 block som sker på Scandic Victoria Tower och digitalt via 
Teams. Se nedan för specifika datum. 

 
Plats: Scandic Victoria Tower, 
Adress:  Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista 
Telefon:  08-517 533 00  
 
För rabatt vid bokning av logi på Scandic: D354255085 

 
Block 1: 12-15 september. 

Där 12-13 september är fysiskt på Victoria Tower och 14-15 
september är digitalt via Teams. 

Block 2:   10-12 oktober. 
 Hela kurstillfället är fysiskt på Victoria Tower 
Block 3: 14-15 november 
 14 november digitalt via Teams, 15 november är fysiskt på  
 Victoria Tower. 
 
Den 16-17 november ligger tillvalen med studiebesök och uppdateringsdag vilka kräver 
egna anmälningar.  

 
Föreläsare: Simone Kreutzer Wesslund, IG Passivhus, m fl 

 
Avgift:  28 500kr (SBR-medlem 25 500 kr). Alla priser är exklusive 

moms. Kursdokumentation, ingår.  
 
 
Program till kursen skickas ca 10 dagar innan kursstart. 

 
Välkommen! 

Eva Björk 
  08-462 17 90 
E-post: info@sbr.se  

 
Villkor: 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar och att ställa in kurser eller aktiviteter vid för få antal 
deltagare. 

Alla kurser dokumenteras i en kurspärm (fysisk eller digital). Förtäring ingår i kurspriset 
(ej middag och ej vid prov eller tentamen). Vid symposium ingår även 
middag. Kursanmälan är bindande. Avbokning ska ske via mail till info@sbr.se och ska 
bekräftas från oss för att vara giltig. Avbokning senast 2 veckor före kursstart är 
kostnadsfri vid aktiviteter i Sverige, därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare 
än 1 vecka innan kursstart debiteras hela avgiften. Du kan till vissa kurser skicka en 
ersättare vid förhinder. Vid symposier, kurser eller resor utomlands så är anmälan 
bindande och ingen avbokning kan göras. 
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Betalningsvillkor 15 dagar. Vi tillämpar förskottsbetalning. Alla priser är exklusive moms. 
Kursavgiften skall vara SBR tillhanda senast dagen före kursstart. Dröjsmålsränta 
debiteras enligt räntelagen. 


