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PARTNERS  BUSINESS ARENA MALMÖ 2016
PER DEN 27 NOVEMBER 2015

CMYK

Positiv/svart, används där färg inte är möjligt

Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder

Swedish Association
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Business Arena är Nordens ledande  mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och 

 samhällsbyggnadssektorn.  Evenemanget har sedan 2001  årligen genomförts i Stockholm. 

Under 2012 tog vi  evenemanget till Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby. Sedan 2015 

 arrangeras Business Arena även i Umeå.

Genom ett omfattande och mångsidigt program med  seminarier och talare av hög kvalitet 

fokuserar vi på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för 

Sveriges utveckling. Konceptet är detsamma oavsett plats, men har givetvis regionala och lokala 

inslag beroende på vilken ort evenemanget arrangeras i.

På Business Arena skapar vi förutsättningar för  meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig 

sektor. På  evenemangen  träffas bland annat nationella och  internationella  fastighetsägare, 

utvecklare och investerare, politiker,  arkitekter och  regionföreträdare för att utbyta 

 erfarenheter, knyta  kontakter och göra affärer. Genom att samla branschens alla ledande företag, 

 beslutsfattare och aktörer under ett och  samma tillfälle  hoppas vi på att varje Business Arena- 

arrangemang ska resultera i  samhällsutveckling och nya affärer.

Se www.businessarena.nu för mer information.

Om Business Arena

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena



Datum & nyckeltal

KATEGORI 2015 2014 2013 2012

Delegater 6100 5700 5200 4800

Partner 175 142 132 125

Stockholm

KATEGORI 2015 2014 2013 2012

Delegater 930 840 680 550

Partner 58 42 38 35

Göteborg

KATEGORI 2015 2014 2013 2012

Delegater 975 670 570 500

Partner 57 37 33 30

Malmö
Stockholm 21-22 september

Stockholm Waterfront

Almedalen 4-8 juli

Restaurang Supper 
på Burmeister

Göteborg 5 april

Svenska Mässan

Malmö 14 april

Malmö Live

Umeå 24 februari

Umeå Folkets Hus

KATEGORI 2015

Delegater 640

Partner 44

Umeå
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Ur många perspektiv är Malmö en intressant stad. Här finns en stor kunskapsindustri, hög 

 företagsverksamhet, stark innovation och vilja. Närheten till Danmark bidrar dessutom med en extra 

dimension och ett ökat antal möjligheter. Därför är vi glada att för femte året i rad kunna presentera 

Business Arena Malmö, där vi genom att belysa de lokala och regionala marknaderna sätter fokus på 

södra Sverige – och sedan ett år tillbaka även Danmark.

En av de stora programnyheterna 2016 är att vi lanserar årets nyhet Kommunicate också i Malmö. 

För att våra städer och regioner ska utvecklas krävs det att våra offentliga och privata aktörer för en 

tät dialog och med Kommunicate som plattform hoppas vi på att kunna bidra till att skapa en brygga 

 mellan de ansvariga politikerna och privata aktörerna och tjänstemännen.

 

En annan programnyhet är att vi utökar antalet seminarier från tre till fyra, där nykomlingen ägnas 

helt åt bostadsfrågan. Sist men inte minst introducerar vi konceptet med en välkomstträff, där vi 

samlar branschen redan kvällen innan och får chansen att bekanta oss med marknaden, regionen och 

aktörerna i den. Är du på plats i Malmö kan jag varmt rekommendera detta nätverkstillfälle.

 

Jag ser fram emot att få välkomna dig tillbaka till Business Arena Malmö och Malmö Live den 14 april!

Johan Zetterstedt

Vd Fastighetsnytt, Grundare av Business Arena

Fokus på dialog och nätverkande 
på Business Arena Malmö

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena



DET HÄR HÄNDER PÅ
BUSINESS ARENA MALMÖ 2016

Onsdag 13 april
19.00-22.00 Välkomstträff i Clarion Living Room.

 Under kvällen serveras lättare förtäring med förfriskningar. 

 Observera att föranmälan krävs. Görs i samband med anmälan 

 till Business Arena Malmö.

Torsdag 14 april
08.00-09.00 Registrering och frukost

09.00-10.15 Gemensam inledning

10.15-11.00 Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter (Kommunicate)

11.00-12.00 Seminarier och fördjupningar 

12.00-13.30 Lunch och tid att knyta nya kontakter (Kommunicate)

13.30-14.30 Seminarier och fördjupningar

14.30-15.15 Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter (Kommunicate)

15.15-16.15 Seminarier och fördjupningar

16.15-17.00 Business Arena after work

Nyhet!
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Idén med att inleda Business Arena redan kvällen innan lanserade vi första 
gången i Umeå 2015. Nu tar vi med oss konceptet till Malmö. 
Kvällen den 13 april inleder vi inofficiellt Business Arena Malmö 2016 
med en välkomstträff!

Du som är på plats i Malmö redan kvällen innan är varmt välkommen 

till vår  välkomstträff, där vi under avslappnade former berättar mer om 

 nästkommande dag. Tillfället ger dig utrymme att förbereda dig inför det 

 kommande arrangemanget och möjliggör samtidigt för att träffa nya och gamla 

branschbekanta. Vi träffas i Clarion Living Room i Malmö Live mellan kl. 19-22.

Observera: Ämnar du delta på välkomstträffen den 13 april ska detta anges i samband med din anmälan.

Nyhet!

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

Kommunicate
Vi följer upp årets nyhet som vi lanserade i Stockholm

– Kommunicate. I en trevlig fysisk inramning kommer 

 representanter från olika svenska kommuner i kortfattad och 

informell form att berätta om aktuella planer och projekt. 

Det kan handla om utvecklingsplaner, markanvisningar, 

 förändringar i det egna fastighetsbeståndet och vad som är på 

gång avseende infrastruktur. 

Välkomstträff i Clarion Living Room

#businessarena
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Av tradition inleds Business Arena med ett gemensamt pass av övergripande karaktär. Medverkande 

talare är erfarna profiler med kunskap inom ämnen som ekonomi, politik och näringsliv. Tanken med 

ett gemensamt inledningspass är att ge nya perspektiv och lägga en intressant och tankeväckande 

grund för de diskussioner som väntar under dagen.

Den gemensamma inledningen följs av en 45-minuterspaus. Efter pausen börjar det första passet i 

respektive seminariespår samt fördjupningarna.

Vi arbetar fortfarande med inledningen och publicerar löpande uppdaterad information på hemsidan.

Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare

Gemensam inledning
TORSDAG 14 APRIL 09.00-10.15

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena

Anna Bellman



Öresundsregionen är en transnationell region som ännu inte är helt integrerad och där det enligt 

vissa finns ett hav av hinder mellan de olika delarna i regionen. Regionens potential är odiskutabel, 

men  samtidigt upplevs det som att mycket av denna potential inte tas tillvara. Vilka är hindren och är 

de  oöverkomliga? Är detta en svaghet eller en styrka i en tid då ingen egentligen vet vart den globala 

ekonomin är på väg? Har fastighetsmarknaden i Skåne återhämtat sig efter den danska kraschen? 

Välkommen till ett seminarium med en regional prägel och en internationell utblick.

Moderator: Pontus Herin, ekonomi- och samhällsjournalist

En regional  marknad eller flera lokala?

SEMINARIUM 1 | 11.00-16.15
TEMA: FASTIGHET OCH FINANS

Pontus Herin



När det gäller arkitektur är Malmö en föregångare i Sverige. Här betraktas kulturen som en del i 

 stadsutvecklingen. En motsvarighet finns tvärs över sundet och tillsammans har städerna Malmö och 

 Köpenhamn stora möjligheter att vara en globalt framgångsrik innovationshub. Ambitionen är en 

långsiktig och hållbar tillväxt med integration och jämlikhet som ledord. Hur utvecklas  infrastrukturen 

för att stärka regionen? Hur skapas möjligheter för unga att utvecklas och få arbete? Hur kan 

 innovation och kultur bidra till stadsutvecklingen?

Moderator: Anna Bellman, moderator och föreläsare

Kunskap, innovation och 
 entreprenörskap i stadsutvecklingen

SEMINARIUM 2 | 11.00-16.15
TEMA: STADSBYGGNAD, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLE

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena

Anna Bellman



Likt många städer präglas Malmö av bostadsbristen. Trots nyproduktioner och utformningar av nya 

stadsdelar har en stor andel av Malmös invånare svårt att ta del av det nya bostadsutbud som erbjuds. 

Inkomsterna räcker helt enkelt inte till. Samtidigt bidrar flyktingvågen till att skapa ett ökat tryck 

på staden och regionen att leverera bostadslösningar, både permanenta och tillfälliga. Hur arbetar 

staden för en socialt hållbar tillväxt i bostadsbyggandet? Vilka regelverk stjälper och vilka hjälper 

 bostadsproduktionen? Är social housing något som vi måste tillämpa i Sverige framöver? 

Välkommen till ett seminarium där vi lyfter möjliga lösningar på regionens omfattande bostadsbehov!

Moderator: Meddelas senare

Stort behov av bostäder 
– lösningar på kort och lång sikt

SEMINARIUM 3 | 11.00-16.15
TEMA: BOSTAD



Efter den byggboom som föregick Danmarks finans- och fastighetskris 2008 har byggandet,  oavsett 

segment, varit  ytterst begränsat i Köpenhamn. Nu har byggtakten börjat öka, främst på  bostadssidan 

och utrymmet för nya aktörer är stort. Myndigheterna väntar sig en  befolkningsökning om 

100 000 nya invånare på 12 år och bedömer att 45 000 nya bostäder behöver byggas. Man har  färdiga 

 detaljplaner för cirka 30 000 bostäder och bostadspriserna har återigen börjat stiga.

Varför ska man investera i Köpenhamn? På vilka sätt skiljer sig den danska och den  svenska 

 marknaden? Var byggs det och vilka lägen ses som mest attraktiva? Var finns den största uppsidan? 

 Varför har inte marknaden för kontor och handel repat sig?

Moderator: Joakim Ollén, vd, Kunskapsporten

Är Köpenhamn på väg tillbaka?

SEMINARIUM 4 | 11.00-16.15
TEMA: DEN DANSKA FASTIGHETSMARKNADEN

Joakim Ollén

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena



TORSDAG 14 APRIL 11.00-16.15

Fördjupningar
Parallellt med seminarierna går ett antal entimmeslånga fördjupningar som erbjuder  möjligheten 

att fördjupa sig i utvecklingen av en fråga. Precis som under seminarierna deltar framstående 

 branschprofiler. Formatet ger publiken goda möjligheter att delta i diskussionerna.

Fördjupningarna är organiserade i tre tidsblock under dagen: 
11.00-12.00, 13.30-14.30 och 15.15-16.15

11.00-12.00
Fördjupning A | Tema: Akademi och näringsliv 
Akademi och näringsliv

Fördjupning B | Tema: Regioner i tillväxt 
Mycket på gång i Helsingborg – hur blir planerna verklighet?

Fördjupning C | Tema: Arkitektur 
Arkitektur och samhällsbyggnad – så möter vi dagens utmaningar



För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena

13.30-14.30
Fördjupning D | Tema: Digitalisering och fastigheter 
Så påverkar digitaliseringen fastigheter, städer och samhälle

Fördjupning E | Tema: Handel 
Vad väntar runt hörnet för handeln?

Fördjupning F | Tema: Regioner i tillväxt 
Ängelholm – tillväxt, livskvalitet och stadsbyggnad

15.15-16.15
Fördjupning G | Tema: Logistik 
En allt viktigare länk till kontinenten

Fördjupning H | Tema: Förvaltning 
Digital fastighetsförvaltning – vilka möjligheter finns och hur tar vi dem tillvara?

Fördjupning I | Tema: Regioner i tillväxt 
Lund – innovations- och kunskapsstaden i snabb utveckling



Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt välkomstträff 
kvällen den 13 april (obs: ämnar du delta på välkomstträffen ska detta anges i samband med anmälan). Anmälan är bindande 
och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till en 
annan person under dagen. Notera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan 
bli fullsatta.

Datum och plats

14 april 2016 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Dag Hammarskjölds torg 2 
211 18 Malmö

Anmälan

Anmälningstrycket till Business Arena Malmö 2015 
var högt, därför rekommenderar vi dig att vara ute 
i god tid med din anmälan till 2016. 
www.businessarena.nu/anmal-dig 

För frågor kring anmälan, ring Fastighetsnytts 
växel: 08-120 971 80

Avgifter

5 995 kr per person exkl. moms

Hemsidor

www.businessarena.nu 
www.fastighetsnytt.se 

Meetingpoint

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats 
genom att boka ett privat konferensrum.  Rummen 
ligger i Malmö Live. Båda rummen rymmer 
12  personer i styrelsesittning och kan bokas i 
45 minuter långa sessioner mellan kl. 8-17.

Boka en session genom att kontakta Anette Udd 
(anette.udd@fastighetsnytt.se).

Hotellbokning

För långväga gäster rekommenderar vi att boka 
rum på Clarion Hotel & Congress Malmö Live som 
ligger i direkt anslutning till kongressen. 

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel- 
congress-malmo-live

INFORMATION & ANMÄLAN
Gå 3 frånsamma företag– betala endastför 2!



PROGRAMGRUPPEN

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

#businessarena

Daniel Bergstrand 
Koncept, programinnehåll, text

Johan Zetterstedt 
Koncept, programinnehåll

Linda Lagerdahl 
Projektledning, programinnehåll, research

Linda Workinn 
Projektledning, programinnehåll, research 
linda.workinn@fastighetsnytt.se | 070-031 39 90

Johanna Johansson 
Projektledning, programinnehåll, research

Sverrir Thór 
Text och programinnehåll

Mattias Fröjd 
Text och programinnehåll

Susanna Thulé  
Text och kommunikation

Petter Furå 
Art Director

Vill du komma i kontakt med någon ur programgruppen? 
Vänligen besök businessarena.nu/kontakta-oss

VILL DU BLI PARTNER?

Jonas Ekstrand
jonas.ekstrand@fastighetsnytt.se
070-737 96 37

Kristian Wallgren
kristian.wallgren@fastighetsnytt.se
070-488 86 04

Jonas Hedqvist
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
070 288 22 12

Henrik Zetterstedt
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-735 22 12




