
I en trevlig fysisk miljö under Business Arena Göteborg kommer representanter från olika kommuner i västra Sverige 
i kortfattad 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.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare

10.30-10.45 Göteborgs Stad
Byggen för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen 
– hur planerar Göteborg att förverkliga dessa planer?

Göteborg har storslagna framtidsplaner inom stadsbyggnadsområdet och 
är redan igång med arbetet att förverkliga dem. I gamla hamnområdet 
vid Göta Älv ska man bygga Älvstaden, ett projekt som omfattar närmare 
250 miljarder kronor, och i andra delar av staden ska man även förnya och 
sammanlagt har man stadsbyggnadsplaner för hisnande 1 000 miljarder 
kronor i staden. Hur ska man se till att visionerna blir verklighet, 
i ett marknadsklimat där det är stor konkurrens om bygg- och 
projektledningskompetens på alla nivåer, och hur ska det finansieras?

Andreas Göthberg, gruppchef FDI, Business Region Göteborg 
Henrik Einarsson, avdelningschef, Business Region Göteborg

12.30-12.45 Härryda kommun
Det händer i Härryda

Härryda kommun har med sitt läge mitt i Sveriges tredje största 
resandestråk unika möjligheter. Den nya Götalandsbanan skapar bland 
annat möjlighet att göra Mölnlycke mer attraktivt med 3000 nya bostäder. 
Här planeras dessutom en helt ny stad: Landvetter södra. Staden, som 
bland annat formas av barn och ungdomar i Minecraft, ska rymma 25 000 
invånare och kopplas samman med flygplatsstaden Airport City. Häng med 
på tåget – det händer i Härryda!

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef, Härryda kommun 
Lotta Kjällström, projektledare Landvetter södra, Härryda kommun 
Kristina Englund, mark- och bostadschef, Härryda kommun

12.45-13.00 Mölndals kommun 
Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod 
och kreativitet förstärker vi Västsverige

Det är visionen i Mölndal och just nu pågår många spännande  
stadsutvecklingsprojekt där visar att vi är en modig stad med tydlig historia. 
En stor omvandling av vår stadskärna är på gång med en helt ny innerstad, 
Forsåker och Kvarnbyn. Forsåker kommer att bli ett av Västsveriges största 
stadsutvecklingsprojekt och vi planerar för en byggstart under 2019. Längs 
med E6 ligger det gamla pappersbruket som sedan länge är stängt. Nu är 
det dags för detta industriområde, att omvandlas till en ny pulserande 
stadsmiljö. Forsåker ska bli en energigivande kraftkälla som bidrar med 
växtkraft och inspiration till hela regionen. Här möts cirka 3 000 bostäder 
med butiker, restauranger och kontor i en kontrastrik miljö. Följ vår 
spännande resa!

Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Mölndals stad 
Bjarne Fjellanger, vd, MölnDala Fastighets AB

13.00-13.15 Alingsås kommun 
Trivsamma trästan blickar framåt

Två år innan Göteborg firar Alingsås 400 år 2019. Kommunen har en stolt 
tradition av företagsamhet som skapats av profiler som Jonas Alströmer 
men nu blickar man framåt och har lanserat ett tillväxtprogram som 
underlag för kommunens utvecklingsstrategi framöver. Stadens strategiskt 
viktiga läge 50 kilometer nordost om Göteborg, längs Västra stambanan och 
E20, skapar bra förutsättningar för expansion. Välkommen till en diskussion 
om Alingsås Tillväxtprogram och de möjligheter som kommunen erbjuder.

Magnus Thordmark, näringslivschef, Alingsås kommun

14.30-14.45 Jönköpings kommun
Strandängen, en ny stadsdel i Jönköping

Jönköping är en kommun i tillväxt och med framtida satsningar på 
infrastruktur blir staden ett nav i framtidens Sverige. Det indikerar en 
befolkningstillväxt som i sin tur kräver nya bostäder och ett antal större 
stadsbyggnadsprojekt pågår. Ett av dessa är Strandängen där Jönköping i 
ett fantastiskt naturskönt men ändå centrumnära läge vid Vätterns strand 
bygger en ny stadsdel. Man har tagit hjälp av framstående arkitekter och 
med det högprofilerade Ormhuset som landmärke ska stadsdelen rymma 
cirka 1200 bostäder i blandade upplåtelseformer. Detaljplanarbete för 
andra etappen av Strandängen pågår och området förväntas stå klart 
2022. Vätterhem samverkar i detta projekt med en av kommunens ledande 
privata aktörer, Tosito. Idén är att bygga med blandade upplåtelseformer, 
olika storlekar, prisnivåer och med stort inslag av utbildning, arbetsplatser, 
verksamheter och rekreation. En modern ABC-stadsdel.

Thorbjörn Hammerth, vd, Vätterhem
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Kommunicate  pågår i pauserna 

#BUSINESSARENA


