
I mars lämnade Storbritannien in sin begäran om utträde ur EU. I USA förändrar den nye presidenten inriktningen på både 
inrikes- och utrikespolitik. Sverige återinför värnplikten. Nya skatteregler ser ut att förändra en hel del för fastighetsbranschen, 
bostadsbyggandet verkar ha kommit upp på högre nivåer i storstäderna och många företag i branschen satsar på att rekrytera 
nyanlända. Det finns ovanligt mycket allvarliga och intressanta ämnen att ta upp under årets Business Arena Stockholm.

Välkommen till en partnerträff där vi riktar blicken mot Business Arena och vad som förändras när Fastighetsnytt har Bonnier 
som nya ägare.

Moderator Karin Klingenstierna

Program

13.15-13.40 Business Arena och Fastighetsnytt som en del av Bonnier 
 – vad kommer att hända nu? 
 Vid årsskiftet tog mediekoncernen Bonnier över Fastighetsnytt som ny ägare. Här berättar de nya ägarna om sin  
 syn på Business Arena, fastighetsbranschen och sin egen utveckling de närmaste åren.

 Talare
 Tomas Franzén, koncernchef, Bonnier AB
 Anders Eriksson, affärsområdeschef, Bonnier News
 Lotta Edling, chefredaktör och ansvarig utgivare, Dagens industri
 Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt

13.40-13.45 Business Arena – så går det till!

13.40-14.10 Business Arena Stockholm 2017

 Övergripande om programmet
 Aktualitet, kontinuitet, bredd. Linda Lagerdahl, projektledare för programarbetet, ger en kort översiktlig 
 beskrivning av seminarieprogram och fördjupningar i det skede av arbetsprocessen där vi befinner oss.

 Ett redaktionellt förhållningssätt
 När ett Business Arena växer fram sker det i samverkan med det redaktionella arbetet på Fastighetsnytt. 
 Daniel Bergstrand, vice vd och senior redaktör, Fastighetsnytt, berättar om vårt sätt att förhålla oss när vi 
 sätter samman innehållet.

 Kundnytta, affärsnytta, samhällsnytta
 Som mötesplats för samhällsbyggnadssektorn har Business Arena en mycket speciellt kommersiell potential 
 för deltagande företag och individer. Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt, informerar om möjligheterna 
 på plats i Stockholm.

 Moderatorn avslutar

14.10-15.00 Avslut/kaffe

Dramatik i omvärlden och inhemska 
utmaningar – så tar vi upp det!
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