
 

Pressmeddelande den 4 april 2018 
 
 

Pressinbjudan: Assemblin arrangerar lunchsamtal 
om framtidens installationer på Nordbygg 
 
Under Nordbygg 2018 arrangerar Assemblin lunchsamtal om ny 
installationsteknik, automatisering och morgondagens energilösningar. 
Nordbygg är bygg- och fastighetssektorns viktigaste mötesplats och äger 
rum den 10-13 april på Stockholmsmässan. 
 
– Som en av Nordens ledande installations- och servicepartners vill vi på Assemblin 
lyfta viktiga ämnen inom branschen och öppna upp för diskussioner utifrån våra 
erfarenheter och samarbeten, förklarar Åsvor Brynnel, kommunikationschef på 
Assemblin. 
 
Lunchsamtalen äger rum i Assemblins monter A27:11. Branschledande experter 
har bjudits in för att diskutera högaktuella framtidsfrågor över en lunchmacka enligt 
följande: 
 
Onsdag 11 april kl 11:30 – Innovativa installationslösningar 
Om några av de spännande, nya lösningar som Assemblin testar för närvarande. 
Bland annat modulstambyten med Pipemodul som är nominerat till Nordbyggs 
Guldmedalj 2018. 
 
Torsdag 12 april kl 11:30 – Automatiserade lösningar och uppkopplade 
fastigheter 
Fastigheter blir allt mer tekniksmarta och de olika tekniska systemen kommunicerar 
i högre utsträckning med varandra. Assemblin delar med sig av sina erfarenheter 
och diskuterar spännande automationslösningar – bland annat IoT-lösningar för 
medeltida kyrkor. 
 
Fredag 13 april kl 11:30 – Framtidens energilösningar 
Förnyelsebara energikällor och energisnåla lösningar efterfrågas i allt högre 
utsträckning. Vi diskuterar möjligheter och utmaningar. 
 
– I montern ger vi också gratis rådgivning inom installation, automation och energi 
varje dag under mässan. På tisdagen den 10 april fokuserar vi främst på studenter 
och arbetssökande. Då finns olika yrkesgrupper och HR-representanter i vår 
monter, berättar Åsvor Brynnel. 
 
Under Nordbygg medverkar även Assemblins t f koncernchef Lennart Petersson i 
VVS-forums panelsamtal om affärsutvecklingen inom installationsbranschen. Dessa 
samtal äger rum torsdagen den 12 april. Först i VVS-forums monter A27:19,  
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kl 14:00-15:00, och sedan på Nordbyggscenen – EH:10, kl 15:15 - 15:45. 
 
Anmäl gärna medverkan under lunchsamtal till Åsvor Brynnel, 
kommunikationschef Assemblin: asvor.brynnel@assemblin.se,  
tel: 070-600 73 21 
 
 
 
Om Assemblin: 
Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med 
verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller 
tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, 
shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens 
styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 
miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns 
vi där du är. För dig. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se 


