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Nominerade till Årets Bok 2019 hos
Svensk Byggtjänst
Fyra böcker utgivna av Svensk Byggtjänst har nominerats till "Årets Bok".
Böckerna spänner över flera fackområden inom samhällsbyggnadssektorn.
- Vi är oerhört stolta över våra nominerade och ser fram emot utmärkelsen
Årets Bok 2019, säger Helen Strandgren, förlagschef Svensk Byggtjänst.
DE NOMINERADE BÖCKERNA ÄR:
1. "300 frågor och svar om entreprenadjuridik"

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där
entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett
affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Byggindustrins frågespalt
Fråga juristerna.
Läs mer om boken här: https://bit.ly/2NmjGOw
2. "Att vara byggherre" av Nina Ryd och Sven Fristedt
Boken beskriver byggherrens situation som den aktör som initierar, leder och
driver byggnadsprojekt mot uppsatta mål för nytta åt boende, verksamheter
och samhällets funktioner.
Läs mer om boken här: https://bit.ly/2CikUE5
3. "Hållbart såklart! Fastighetsägarens guide till hållbara och levande
stadsdelar" av Susanna Elfors
Hållbart såklart! ger en teoretisk bakgrund till vad hållbar
stadsdelsutveckling är. Här beskrivs metoder och konkreta exempel på
hållbarhetssatsningar gjorda av olika fastighetsägare runtom i Sverige. Du
kan även läsa diskussioner kring huruvida hållbar stadsdelstutveckling kan
vara lönsamt.
Läs mer om boken här: https://bit.ly/2oPYO8Q
4. "Puckelboll – den orättvisa spelplanen" av Johan Ferner Ström
Puckelboll är en konstnärlig betraktelse av företeelsen fotboll, där planen
mer liknar livets spelplan, som i själva verket varken är liksidig eller jämn.
Bollen studsar sällan dit man vill, planhalvorna är inte likadana för alla och
målen är definitivt inte lika stora. Orättvisorna i planen gör spelet rättvist på
ett sätt som inbjuder till ett mer fantasifullt spel.
Läs mer om boken här: https://bit.ly/2WOxLaD

Juryn för Årets Bok 2019
En jury med representanter från byggbranschen kommer att välja en slutgiltig
vinnare. Juryn består av:
Viktoria Edelman

Viktoria är advokat och delägare på AG Advokat som är inriktad mot inom
bygg- och fastighetsbranschen. Viktoria arbetar sedan snart 20 år med
entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistelösning. Hon är flitigt anlitad
som föreläsare inom entreprenadrätt och är medförfattare till boken
Entreprenörens aviseringsplikt.
Jan Fredriksson
Jan är utbildad inom energi- och inneklimatteknik. Nu arbetar han som
journalist och teknikredaktör på tidskiften VVS-Forum. Han har också förflutet
som redaktör för AMA VVS & Kyla samt forskning och utbildning vid
Högskolan i Gävle.
Rikard Silverfur
Rikard arbetar som chef för Utveckling & Hållbarhet på
branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Rikard är civilingenjör vägoch vattenbyggnadskonst, KTH, och har bred erfarenhet som konsult,
byggherre, kommunal förvaltning, standardisering m.m.
Thomas Lundgren
Thomas är byggnadsingenjör med erfarenhet inom entreprenad, projektering
och byggmaterialindustrin. Thomas arbetar för Svensk Byggtjänst och har
tidigare arbetat med AMA. Idag är han produktområdeschef med ansvar för
Svensk Byggtjänsts produkter.
Vinnaren koras under kvällen den 23 januari 2020 på ett författarevent i
centrala Stockholm.
För dig som är journalist och intresserad av att delta – kontakta
helen.strandgren@byggtjanst.se
Följ oss i sociala medier för att läsa mer om de fyra nominerade titlarna.

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag.
Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för
att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.
Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och
fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare

2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också
tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se
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