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Samhällsbyggaren
Ett magasin från Samhällsbyggarna – Bygg och Fastighetssektorns riksorganisation

Samhällsbyggarens målgrupp är beslutsfattare,
specialister och studenter inom bygg- och fastighetssektorn. Från planering och projektering till byggande
och förvaltning.
Samhällsbyggaren når en inflytelserik läsekrets.
Både dagens och morgondagens beslutsfattare och experter
inom bygg- och fastihetssektorn.
Tidningen innehåller artiklar om: ny teknik, projekt, personer,
lagar och forskning inom sektorn. Läs om infrastruktur, husbyggande, bostäder, kontor, grundläggning, fastighetsförvaltning,
fastighetsvärdering med mera.
Bland läsarna finns: anläggningsprojekterare, byggprojektledare,
fastighetsekonomer, fastighetsjurister, förvaltare, geotekniker,
konstruktörer, lantmätare, mark- och exploateringsingenjörer,
miljöexperter, stadsutvecklare, teknikkonsulter, trafikplanerare,
värderare med flera.

Teman och utgivningsplan 2018
Nr

Tema

Sista bokning Material Utgivning

1

Smarta städer

12/1

24/1

15/2

2

Social hållbarhet

20/4

2/5

24/5

3

Klimatet, cirkulär ekonomi

24/8

5/9

27/9

4

Digitalisering

9/11

21/11

13/12

Tidningen ges ut av:
Samhällsbyggarna Sverige AB som ägs av
föreningen Samhällsbyggarna, Box 16132,
103 23 Stockholm. Tel 08-545 217 50
info@samhallsbyggarna.org
www.samhallsbyggarna.org

Samhällsbyggarna är en branschövergripande ideell nätverksorganisation
med cirka 5 000 medlemmar. Våra medlemmar är i huvudsak civil- och
högskoleingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning samt studenter från
dessa högskoleutbildningar. Samhällsbyggarna är ett nationellt nätverk
som är unikt i sin bredd och med sin spetskompetens inom samhällsbyggnadsområdets alla delar.
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