Kursinbjudan
Kreativa dagar med kalkylering och prissättning!
Tekniken med att räkna på jobb och avtal mellan trädgårdsanläggare och kund utvecklas hela tiden.
Vi har förfinat kursen från Mölle 2015 och kommer nu kalkylera gruppvis, diskutera utfall och utbyta
erfarenheter. Vi kommer att få prova på ett kalkylprogram, utvärdera ett par ”-case”.
Föreläsare dag 1:
Christoffer Karlberg från KP System. KP System började på 1980-talet att ge ut sammanställningar
för kapaciteter och kostnader inom markanläggningsbranschen. Detta har senare gått vidare mot att
utveckla kalkylsystem för markbranschen, och nu även på skötsel och underhåll. Vad kostar
egentligen en arbetstimme? Hur man går från ritning eller förfrågan till en strukturerad kalkyl.
Osäkerhetshantering. Taktik vid prissättning.
Ulf Karlberg från Karlberg Konsult AB. Ulf har drivit Väla Mark och Trädgård i många år och sitter nu
i förbundsstyrelsen. Han har ett stort intresse i kalkylering och LOU upphandlingar och kommer guida
oss i olika kalkylerings ”-case” både anläggning och skötsel. Vi kommer att använda oss av KP- System
men även se på andra lösningar.
Föreläsare dag 2:
Per Nevermann från Solna Trädgårdsanläggningar. Per driver Solna Trädgårdsanläggningar sedan
många år tillbaka och utför nästan uteslutande arbeten åt privatpersoner. Att ge offert samt att
senare arbeta åt privatpersoner är som många har upplevt väldigt speciellt och här kommer Per att
dela med sig av sina erfarenheter han har samlat på sig genom åren. Till Pers föreläsning kommer
förmodligen fler att ansluta då dag 2 är Stockholmsföreningens höstträff!

Välkommen med din anmälan
När:
Var:
Pris:
Anmälan:

Medtag:

20 oktober 2016, 08.00 serveras kaffe, 08.30 - 17.00 kurs
21 oktober 2016 09.00 - 14.00
Skepparholmen Spa – och konferenshotell, Franckes väg, Saltsjö-Boo
4 900,- exkl. moms, kursavgift, enkelrum (1 natt), fika, lunch och gemensam
middag dag 1, frukost, lunch och fika dag 2.
Snarast till pb.miljo@telia.com dock senast 2016-09-20. Anmälan är bindande men
kan överlåtas på annan. Kursen kan vid för få anmälningar komma att ställas in så
anmäl er så snart ni kan! Meddela ev allergier.
Egen dator som kalkylprogrammet KP system finns nerladdad på. (Ni kommer att
få en länk dagen innan så att vi kan jobba i programmet under kursen).
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