
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

I en trevlig fysisk miljö under Business Arena Malmö kommer representanter från olika kommuner i södra 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 Landskrona stad
Landskrona går en spännande framtid till mötes

Landskrona fortsätter i hög takt att förändra staden. Planchefen och 
näringslivschefen berättar kort om nya spännande stadsutvecklingsprojekt 
som syftar till att balansera bostadsmarknaden, öka handeln och attrahera 
till inflyttning och etablering.

Johan Nilsson, planchef, Landskrona stad 
Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad

12.30-12.45 Helsingborgs kommun
Sveriges åttonde största stad har de senaste åren genomgått 
stora förändringar, och många fler väntar!

I kommunen med Sveriges största livsmedelshamn passerades under 
hösten gränsen för 140 000 invånare och en ny fast förbindelse till Danmark 
kommer allt närmare. Ett av de stora projekten i kommunen de kommande 
åren är Oceanpiren – med bland annat en 100 meter lång ny kaj som i 
framtiden ska bli ett av Öresunds bästa kontorslägen. 

Claes Malmberg, chef näringslivsutveckling, Helsingborgs kommun

12.45-13.00 Kristianstads kommun 
Kristianstad växer!

Kommunen ligger mitt i en region med bra tillväxt, och inom kort kommer 
stora satsningar att göras i bland annat Åhus, som är kommunens växande 
pärla på den skånska östkusten. Här ska bland annat ett nytt hotell byggas, 
The Absolut Companys Visitor Center ska stå på plats och bostadsbyggande 
kommer att slå nya rekord.

Pierre Månsson, kommunalråd (L), Kristianstads kommun 
Patrik Möller, mark- och exploateringschef, Kristianstads kommun 
Krister Asplund, projektledare, The Absolut Company

14.45-15.00 Kalmar kommun 
Kalmar växer!

I Kalmar sker just nu stora omvandlingar. Mycket av den framtida 
utvecklingen kretsar kring det nya stadsintegrerade universitetet – en 
investering på hela 2 miljarder kronor. Dessutom ska 2 500 nya bostäder 
byggas i både centrala staden och i nya utvecklingsområden. Samtidigt 
satsar Landstinget i Kalmar på nybyggnation när e-hälsomyndigheten 
etableras i staden.

Rebecka Persson, samhällsbyggnadschef, Kalmar kommun 
Thomas Davidsson, näringslivschef, Kalmar kommun 
Björn Strimfors, stadsarkitekt, Kalmar kommun 
Pär Svanfeldt, exploateringschef, Kalmar kommun

Kommunicate  pågår i pauserna 
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