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Alltid lika spännande att följa
utvecklingen i Göteborg!
Den 6 april 2017 är det dags igen för Business Arena Göteborg, med fyra heldagsseminarier och
ett antal fördjupningar i diverse spännande och aktuella ämnen. Förra året hade vi glädjen att
hälsa 1 037 besökare välkomna. Man måste säga att Göteborg, Västra Götaland och hela västra
Sverige är ett tacksamt ämne. Det händer massor både på den övergripande nivån och ner på
enskilda projekt. Det är sjätte gången vi arrangerar Business Arena i Göteborg, och det ska bli
riktigt spännande att följa upp det som har hänt sedan förra året.

Liksom förra året kommer vi att bjuda på Kommunicate som ger dig som är intresserad en
aktuell och kortfattad överblick över viktiga projekt i regionens kommuner.
Johan Zetterstedt
vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena

För presentationerna står ansvariga politiker och tjänstemän som delger sina visioner för sina
kommuner. Missa inte heller vår speciella välkomstträff kvällen innan evenemanget.
På välkomstträffen samlas regionens verksamma politiker, företag och branschaktörer för att
tillsammans förbereda sig inför nästkommande dag.

Med det vill jag och mina kollegor hälsa er varmt välkomna till Business Arena Göteborg och
Svenska Mässan den 6 april!

#BUSINESSARENA

OM BUSINESS ARENA
Business Arena är Nordens ledande m
 ötesplats 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

Umeå

rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor

22 feb 2017
Umeå Folkets
Hus

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, a
 rkitekter och r egionföreträdare
för att utbyta erfarenheter, knyta k
 ontakter 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.

Stockholm
20-21 sep 2017
Stockholm
Waterfront

Se www.businessarena.nu för mer information.

Göteborg
6 apr 2017
Svenska Mässan

Almedalen
3-7 jul 2017
Restaurang Supper
på Burmeister

Malmö
20 apr 2017
Malmö Live

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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5 april kl. 19.00-22.00

Välkomstträff på Gothia Tower 3
Kvällen den 5 april inleder vi under mer informella former
Business Arena Göteborg 2017 med en välkomsträff.* Vi träffas i
Gothia Towers festvåning Imagine på 29:e våningen där vi erbjuder
mingelmat och dryck. Tillfället ger utrymme att förbereda sig för
nästkommande dag och ger samtidigt möjligheten att träffa nya och
gamla branschbekanta.

PROGRAM
19.00

Mingel med enklare förtäring och förfriskningar

19.30-19.45

Välkomstanförande
Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt, grundare av Business Arena

Välkommen till vår region!
Det händer massor av saker i Göteborg och Västra Götaland. Både på den
övergripande nivån och ner på enskilda projekt. Välkommen till en ovanligt
spännande region!
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Välkommen till vår hemmamarknad!
Bostäder, kontor, arenor, handel och inte minst stora
stadsutvecklingsområden. Det här är vår hemmamarknad. Välkommen!
Johan Skoglund, vd, JM
Hans Wallenstam, vd, Wallenstam

22.00

Avslutning

*Anmälan till välkomstträffen görs i samband med anmälan till Business Arena Göteborg

FÅ UT ÄNNU MER AV
BUSINESS ARENA
Ladda ned vår app där du bland annat får överblick över programmet, möjlighet att skapa
ditt eget schema, deltagarlista, information om aktuella talare och partners samt praktisk
information om eventet.

Appen finns att ladda ned i App Store och Google Play

Aktivera med koden:
goteborg

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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09.00-10.15

GEMENSAM INLEDNING

Gemensam inledning
MODERATOR

Caroline
Sundewall

09.00

MEDVERKANDE TALARE I URVAL

Johan
Zetterstedt

Ann-Sofie
Hermansson

Farida
Rasulzada

Peter
Wågström

Mariette
Hilmersson

Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

			

09.05

Välkomstanförande av kommunstyrelsens ordförande
Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

		

09.15

Hur tar man tillvara medarbetarnas kreativitet – utan att det uppstår kaos?
Kreativitet har alltid varit viktigt i näringslivet. Men något har hänt. I dagens alltmer kunskapsbaserade och snabbföränderliga ekonomi kan 		
företagets överlevnad hänga på medarbetarnas kreativitet och företagets förmåga att ta hand om den. Fördelarna för företaget är många. Det 		
finns forskning som visar att medarbetare som får vara kreativa mår bättre och presterar mer. Samtidigt krävs mod från ledningens sida och att
man satsar på en arbetsstyrka som uppvisar mångfald i alla avseenden. Här berättar en expert på kreativitet i arbetslivet om hur man bär sig
åt för att lyckas.
Farida Rasulzada, Doktor i psykologi, forskare inom kreativitet och lönsamhet i företag

09.45

Panelsamtal: Utmaningar och möjligheter på samhällsbyggnadsområdet
När svenskarna flyttar till de stora städerna som aldrig förr behövs det massor av nya bostäder, trafikinfrastuktur och arbetsplatsområden. För
att det ska fungera ska det planeras, byggas, finansieras och förvaltas fastigheter i en väldig skala. Det behövs kompetent arbetskraft och det 		
gäller att konjunkturen inte tappar farten i en turbulent omvärld. En panel med personer på högsta nivå i branschen diskuterar sakernas tillstånd
i samhällsbyggnadssektorn.
Peter Wågström, vd, NCC
Mariette Hilmersson, vd, Förvaltnings AB Framtiden
Jesper Göransson, vd och koncernchef, Peab
Johan Skoglund, vd och koncernchef, JM

		

10.15

Förmiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 1

TEMA: FASTIGHETER, EKONOMI OCH FINANS

Ett Göteborg i omvandling
– hur påverkas den kommersiella
fastighetsmarknaden?
Den göteborgska fastighetsmarknaden skriker efter nya lokaler, främst kontor, för kommersiell verksamhet. Lokala
aktörer vittnar om en kontorsbrist och historiskt låga vakanser. Samtidigt är det globala läget svårtolkat, både ekonomiskt
men framförallt politiskt, och osäkerheten stor som vart vi är på väg. Även på den inhemska fastighetsmarknaden finns det
en tillstymmelse till ovädersmoln i form av den paketeringslagstiftning som nu planeras, något som om det slår slint kan
fundamentalt påverka marknaden. Till vilken grad påverkas prisbildningen på marknaden av läget idag och hur kommer
det att se ut framöver?
Moderator: Caroline Sundewall, styrelseproffs och journalist
Expertkommentator: Thomas Persson, partner, Cushman & Wakefield

Foto: Sofia Sabel

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Caroline
Sundewall

11.00

Thomas
Persson

Stig-Björn
Ljunggren

Ulla
Werkell

Katarina
Areskoug Mascarenhas

Rudolf
Antoni

Det globala makroläget – hur påverkas den regionala ekonomin?
Den svenska industrins hjärta slår i Västsverige som av hävd är Sveriges mest industritunga region. Det beror så klart till stor del på hamnen som
exportindustrin varit beroende av för att kunna exportera sina produkter. Tillverkningsindustrin är arbetskraftsintensiv och när det krisar till i
den globala ekonomin reagerar industrin med att effektivisera och skära kostnader. Samtidigt får man ett incitament att anamma ny teknologi.
Det leder till färre bostäder och färre anställda och en ekonomi i omställning men frågan är hur snabbt den processen går? På vilket sätt påverkas
den västsvenska ekonomin av de globala makrotrenderna?
Håkan Frisén, prognoschef, SEB
Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska handelskammaren

11.30

Ett osäkert politiskt läge – vad händer härnäst?
I USA har Donald Trump nu tagit över presidentskapet efter den oväntade segern i presidentvalet. Det var den andra triumfen för en populistisk
och kanske även osaklig politik i ett uppmärksammat val på kort tid och risken finns att flera sådana följer, bland annat i Frankrike och Tyskland.
Väljarnas budskap är tydligt och frågan är hur det påverkar europeiska valrörelser, bland annat i Sverige och hur påverkar den politiska 		
osäkerheten marknaderna?
Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens kontor i Sverige

12.00

12

Lunch och tid att knyta nya kontakter*
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13.30

En ny paketeringslagstiftning – vad innebär det egentligen?
Regeringen har för ambition att sätta stopp för den så kallade kattrumpan, det vill säga paketering av fastigheter i syfte att minimera skatt. Det
kan få en markant effekt på den svenska transaktionsmarknaden som den ser ut idag då i stort sett varenda fastighetsaffär numera genomförs 		
som en bolagsaffär. Hur kommer marknaden att påverkas mer specifikt och vad innebär den lag som väntas föreslås 31 mars 2017?
Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna
Morgan Furby, Partner, PwC

14.00

Hur påverkas värdena av den nya paketeringslagen?
En tillgångs värde är per definition en funktion av den information och de marknadsförhållanden som föreligger vid varje given tidpunkt.
Med tanke på det uppstår den viktiga frågan om hur värderingen av fastigheter påverkas när ny lagstiftning omkullkastar vårt sätt att göra
affärer inom sektorn.
Bo Nordlund, redovisningsexpert, BREC AB
Erik Norrman, regionansvarig värdering Väst, NAI Svefa

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Hamnens roll som ekonomisk motor i framtidens Göteborg
Göteborg är en hamnstad och oavsett all omställning av stadens ekonomi kommer den förbli en hamnstad. Det mesta tyder på att hamnen alltid
blir en viktig motor i stadens näringsliv men vilken roll kommer den att spela i framtidens Göteborg?
Arvid Guthed, Port Development, Göteborgs Hamn

15.45

Framtidens ekonomi i Göteborg
Den globala ekonomin genomgår nu en omvandling som är pådriven av ett teknologiskt paradigmskifte som många kallar den nya industriella 		
revolutionen. I Göteborg har man ett framstående tekniskt universitet där man bland annat forskar på spetsnivå om mirakelsubstansen grafen 		
och det är ett led i stadens utveckling från industri- och varvsstad till kunskapsstad. Hur kommer framtidens ekonomi i Göteborg att se ut och 		
vilka krav ställer det på stadens fastighetsmarknad?
Rudolf Antoni, vice vd, Fastighetsägarna GFR
Anna Honnér, direktör marknad och försäljning, Göteborg Energi
Johan Trouvé, vd, Västsvenska handelskammaren
Nicklas Arfvidsson, vd, Chalmersfastigheter

16.15

Business Arena Göteborg afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 2

TEMA: STADSBYGGNAD, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLE

Hur länkas stadsmiljön samman när
Göteborg växlar upp?
Med en ambition att förvandla staden från en stor småstad till en liten storstad har nu Göteborg växlat upp rejält i sina
tillväxtambitioner. Storskaliga infrastruktursatsningar och nya stadskvarter är på gång. För att undvika växtvärk gäller
det att alla drar åt samma håll för bästa resultat. Hur ser regionens målsättning ut, och vilka för dess talan? Samtidigt
ser vi nya konstellationer dyka upp, redo att tackla större stadsbyggnadsprojekt. Vilken väg framåt är den bästa för
Göteborg?
Moderator: Karin Klingenstierna
Expertkommentator: Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Foto: Johan Knobe

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Karin
Klingenstierna

11.00

Gunilla
Grahn-Hinnfors

Mark
Isitt

Kicki
Björklund

Hans
Wallenstam

Irene
Ek

Samarbete och samverkan – snack eller verkstad?
Det pratas samverkan i alla dess former men hur fungerar det i praktiken? Det är ofta lätt att hitta goda relationer inom sin egen sfär men 		
när tillväxten sker samtidigt på många olika fronter gäller det även att lyckas dra jämt över både block-, bransch- och organisationsgränser.
Hur ser samarbetsklimatet ut i Göteborg, drar alla åt samma håll när staden ska växa in i en större kostym? Samtidigt tas de stora
infrastrukturbesluten i Stockholm, finns det saker att förbättra för att regionen ska göra sin röst hörd?
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Göran Cars, professor i stadsplanering, KTH
Mark Isitt, journalist och författare
Hans Wallenstam, vd, Wallenstam

12.00

14

Lunch och tid att knyta nya kontakter*

#BUSINESSARENA

13.30

Hur klarar sig den klassiska industrin i den digitala eran?
Det talas mycket om digitalisering och framgångsrika digitala tjänster får stort utrymme i media. Samtidigt vilar till stor del det svenska 		
välståndet på de stora tillverkande industriföretagen. Den klassiska industristaden Göteborg har starka traditioner på området. Hur kan de anrika
storföretagen använda sig av innovation och den digitala ekonomins möjligheter för att utvecklas?
Irene Ek, analytiker, Tillväxtanalys

14.00

Hur blir staden en katalysator och arena för framtidens näringsliv?
Representanter för Nordic City Network ger sin syn på det urbana näringslivets utveckling och behov av fysisk och social organisering.
Linda Apelgren, processansvarig för översiktplanen, stadsbyggnadskontoret Norrköping
Helena Paulsson, Urban Planning, Section Manager, ÅF

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Nya grepp om de stora stadsbyggnadsprojekten i Göteborg
Politikerna har enats om att bygga en multiarena som ska ersätta Scandinavium, frågan är bara vem som ska bygga. Ett förslag som ligger 		
på bordet kommer från den privata sektorn - ett konsortium med åtta olika bolag ska samsas om ett större stadsbyggnadsprojekt där den nya
arenan ingår. Förslaget innebär att konsortiet tilldelas marken mellan Valhalla och Ullevi för att utveckla stad med bostäder, affärer, restauranger
och hotell, i motprestation kommer bolagen sedan att finansiera den nya multiarenan. Hur skulle samarbetet se ut? Vilka fördelar finns med en 		
bred uppgörelse kring ett stadsutvecklingsprojekt?
Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör, Göteborgs Stad
Thomas Dahl, vice vd, Wallenstam

15.50

Visionen om ett större Göteborg
När 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser ska till i vad som kallas ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt är det mycket 		
som måste klaffa. Men allt börjar med en vision. I arbetet med Älvstaden har inspiration hämtats från flera håll, inte minst internationellt.
Lyssna till hur tankarna gick i planeringsarbetet för Älvstaden.
Anders Svensson, projektchef, Älvstaden

16.15

Business Arena Göteborg afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 3

TEMA: BOSTAD

Finns det plats för miljötänkande och
social hållbarhet när bostadsbyggandet
växlar upp?
Det handlar mycket om samma frågor år efter år när problemen på bostadsmarknaden diskuteras, men klart är att
produktionstakten ökar i hela landet. Så även i Göteborg där det exempelvis på den kommunala sidan startats eget
byggbolag med målsättningen att färdigställa 1 400 bostäder årligen. Viktigt är att de sociala och gröna byggstenarna
finns med i utvecklingen. Hur säkerställs att det inte får stå åt sidan när byggtakten ökar? Hur ser arbetsmarknaden ut
för ett fungerande bostadsbyggande? Hur har förändrade regelverk påverkat bostadsmarknaden i Göteborg?
Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, A-head
Expertkommentator: Christer Abrahamsson, regionchef Göteborg, Tyréns

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Anna-Karin S.
Öjerskog

11.00

Christer
Abrahamsson

Mariette
Hilmersson

Janica
Wiklander

Jonas
Högset

Anette
Frumerie

Finansiering av bostaden – bostadsrätt
Fler bostäder behövs men vilka har möjlighet att få tillgång till en bostadsrätt? Amorteringskraven sägs ha dämpat utlåningen, i alla fall om man
talar om bankvärlden. Priserna verkar dock hålla i sig, betyder det att allt fler utnyttjar så kallade blancolån. Har vi satt oss i en ännu svårare sits
när det gäller hushållens skuldsättning? Det är ”billigare” utanför storstäderna men vad betyder de förändrade regelverken i orter där värdena 		
inte stiger på samma sätt?
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
Ted Lindqvist, vd, Evidens
Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet
Ingela Gabrielsson, privatekonom, Nordea

11.30

Finansiering av bostaden – hyresrätt

	

Fler bostäder behövs men vilka har möjlighet att få tillgång till en hyresrätt? I Göteborg har allmännyttan tagit bort inkomstkraven för 		
bostadssökande, andra åtgärder som undersöks är kompiskontrakt och möjligheter för hyresgäster att söka omflyttning hos alla bolag 		
inom Framtiden. Det sparsamma utbudet innebär samtidigt att det uppstår submarknader med svartkontrakt eller oskäliga
andrahandsuthyrningar där alltför många får dela på liten yta. Vilka verktyg finns för att komma tillrätta med detta? Det byggs nytt men hur 		
skapar vi ett bättre utnyttjande av hyresbeståndet. Vad händer med hyresexperimenten i Frihamnen?
Mariette Hilmersson, vd, Förvaltnings AB Framtiden
Stefan Dahlbo, koncernchef, Mitt Alby
Maria Meyer-Martins, vd, Boplats Göteborg AB

12.00
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13.30

En effektivare byggsektor – hur står det till med konkurrensen?
En av de stora knäckfrågorna är hur vi bygger fler bostäder åt de som har sämre betalningsförmåga. Ett problem som lyfts fram är de höga 		
byggkostnaderna i Sverige. Efterfrågan är stor på nya bostäder och kapaciteten hos byggbolagen räcker inte alltid till för att täcka alla behov 		
vilket kan resultera i höga byggkostnader. Enligt en rapport från Sabo har vissa orter upplevt att de inte fått in några anbud överhuvudtaget. 		
Är ökad konkurrens svaret? I Göteborg har allmännyttan startat ett eget byggbolag men krävs det att vi även öppnar upp för utländska aktörer?
Är ett gemensamt nordiskt regelverk svaret?
Anette Frumerie, vd, Besqab
Jonas Högset, fastighetsutveckling, SABO
Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutveckling

14.00

Vikten av att skynda på rätt sätt när vi bygger nytt
Byggkranarna blir en allt vanligare syn i landet, fler och fler bolag söker sig till bostadssektorn i takt med att efterfrågan ökar. Finns det en risk 		
att natur, kultur och inte minst människan hamnar i skymundan när det ska gå snabbt? De sociala aspekterna när man pratar den fysiska miljön,
både inom- och utomhus, är viktiga frågor redan i planeringsstadiet för att man ska lyckas bygga en välmående stad.
Örjan Wikforss, arkitekt och professor
My Ekrelius, managementkonsult, Preera
Christina Ingelsten, hållbarhetsansvarig Skanska Nya Hem, Skanska

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Förorten också en del av staden
Oro i omvärlden har inneburit att protektionismen fått fäste på flera håll, dessa negativa vindar har även blåst inom vårt eget land. Här har
samhällsbyggnadssektorn en central roll att spela. När det svaga utbudet av bostäder skapar barriärer och underblåser segregation är det viktigt
att rätt fokus finns i stadsplaneringen. Stora planer finns för Göteborgs innerstad är men vad händer ute i förorterna? Går det att på ett bättre 		
sätt knyta ihop stadens ytterområden så att de inte riskerar att bli satelliter med svag koppling till resten av staden. Hur ser stadens planer ut i 		
förorterna? Vilka är utmaningarna?
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs Stad
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Janica Wiklander, arkitekt och kontorschef Göteborg, Tengbom
Heléne Blennermark Zendegani, integrationsansvarig, Poseidon
Cornelis Uittenbogaard, urbanvetare, PhD, Stiftelsen Tryggare Sverige		

16.15

Business Arena Göteborg afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 4

TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Från kontor till logistik – det senaste
inom kommersiell fastighetsförvaltning
Förvaltning av fastigheter är fastighetsföretagets kärnverksamhet. En specialiserad verksamhet som formas av faktorer
som kundens särart, användningsområdet, byggnadens egenskaper, det geografiska läget, företagskultur och mycket
annat. Välkommen till ett seminarium där vi ser närmare på hur förvaltning av olika typer av fastigheter och fångar upp
de senaste trenderna.
Moderator: Ellinor Persson, journalist och programledare
Expertkommentator: Marie Bucht, blivande vd, Novi Real Estate

Foto: Anna-Lena Ahlström

MEDVERKANDE TALARE I URVAL:

Ellinor
Persson

11.00

Marie
Bucht

Lena
Nyquist

Per-Henrik
Hartmann

Linda
Schuur

Allan
Lavén

Aktuella trender på förvaltningsområdet
Ett kommersiellt fastighetsbolags leverans är framgångsrik när kundens verksamhet fungerar som det är tänkt. I ett kontorslandskap,
i ett köpcentrum, i ett flerbostadsområde, på ett höglager. Vilka är de mest intressanta övergripande trenderna på förvaltningsområdet idag?
Anders Nyström, CEO/Head of Property Management, Savills Sweden
Marit Appelgren, vd, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB
Dan Sandén, vd, Skövdebostäder

11.30

Kompetens och rekrytering – vad är det branschen vill ha?
Demografi, behov av nya kompetenser, en potentiell begåvningsreserv i nyanlända, konkurrens om talanger med andra branscher. Och vad är 		
samhällsbyggnadssektorns arbetsgivare egentligen ute efter?
Elin Ahlström, försäljningschef Sverige, Regin AB
Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Mona Finnström, vd, Fastigo

12.00
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13.30

Kontor: Hur ser det attraktiva erbjudandet ut?
Det råder stor brist på vakanta kontorsytor i Göteborg och marknaden sägs vara stekhet. Vilka utmaningar ställer det förvaltarna inför, kan man
vara slapphänt och hyra ut vad som helst, eller gäller det att tänka nytt och hitta nya ytor och nya möjligheter? Hur skapar man då en attraktiv 		
men ganska liten yta och vad behöver man för infrastruktur för att ytan inte bara ska vara attraktiv utan även effektiv?
Mats Dynevik, marknadschef, Skanska
Kristina Pettersson Post, regionchef Göteborg, Vasakronan
Susanne Kovacs Österberg, arkitekt SAR/MSA, Tengbom

14.00

Bostäder: Hur utvecklas affären i praktiken?
Bostadsfrågan är på allas läppar. Hur tänker de bostadsfastighetsbolag som ligger i frontlinjen när det gäller förvaltning? Ser man några tecken 		
på att bostädernas utformning förändras? Ökar bostadsbolagens samhällsengagemang?
Per-Henrik Hartmann, vd, Familjebostäder i Göteborg
Linda Schuur, Architect M.ScA, Founding partner, STHLMNYC
Anders Johansson, bitr. Marknadsområdeschef för Bostad Göteborg, Riksbyggen

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe och tid att knyta nya kontakter*
Handel: Från upplevelse till volym – vilka grepp fungerar?
Med omsättningsbaserade hyror märks det direkt om lokalerna är tillräckligt ändamålsenliga. Den som äger handelsfastigheter arbetar med 		
kundens kund i sikte. Vilka är de rådande strategierna? Hur ser en framgångsrik förvaltning ut när det gäller handelsfastigheter? Vad kräver 		
handlaren av sin hyresvärd? Var kommer hållbarheten in?
Kathrine Heiberg, vd, Reteam Group
Fredrik Kolterjahn, Head of Research, JLL

15.45

Logistik: Nisch som säger mycket om framtiden?
Hela samhällsekonomin är beroende av transporter av varor och de fastigheter som huserar dem på deras väg till slutkunden. Modern logistik 		
är en högt specialiserad disciplin. Här berättar de som äger logistikfastigheter om den absolut senaste i utvecklingen. Kanske kan det ge insikter
om en kommande framtid även för förvaltare inom andra fastighetstyper?
Allan Lavén, Laven Management Consultants AB
Fredrik Jagersjö, ansvarig uthyrning lager/logistik, JLL

16.15

Business Arena Göteborg afterwork
*I pauserna pågår även Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 11.00-12.00
11.00-12.00

FÖRDJUPNING A | TEMA: TRANSAKTION OCH UTHYRNING

Hur ser marknaden ut i Göteborg med omnejd?
Stora portföljer har kommit ut på marknaden och volymen är stor, såväl i Västsverige som i övriga landet. Vilka lägen i Göteborg och andra städer i västra
Sverige är mest attraktiva och var finns mest potential? Vilka segment efterfrågar kapitalet mest och hur ser egentligen hyresmarknaden ut?

Moderator: Peter Wiman, Head of Research, Savills
Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
Anne Almlund Rosengren, chef fastighetsrådgivning Göteborg, Catella Corporate Finance
Cecilia Fasth, vd region Väst, Castellum

11.00-12.00

FÖRDJUPNING B | TEMA: ARKITEKTUR (I SAMARBETE MED SVERIGES ARKITEKTER)

Så skapar arkitekturen mervärde inom
fastigheter och samhällsbyggnad
Arkitekturen är en central del av samhällsbygget och det är i det offentliga rummet som vi skapar bilden av vårt samhälle. Tillsammans med sin omgivning
bildar arkitekturen en livsmiljö som påverkar människor på olika sätt. Att tidigt ha en stark vision, att kunna identifiera, tolka och formulera behoven är
avgörande för utgången av ett samhällsbyggnadsprojekt. Hur får vi miljöer som är inkluderande, långsiktigt hållbara och med en hög kvalitet där helheten
är större än delarna?

Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Nina Ryd, biträdande professor, Chalmers tekniska högskola
Hanna Areslätt, projektledare tidiga skeden och stadsutveckling, Tyréns
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs Stad
Mattias Lind, White Arkitekter Göteborg
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11.00-12.00

FÖRDJUPNING C | TEMA: HÅLLBARHET

Miljömässig hållbarhet i fastighetsbranschen
Den globala uppvärmningen fortsätter oberoende av om väljare i ett land tröttnar på ämnet. Den svenska fastighetsbranschen ligger långt framme
när det gäller lösningar som är positiva för miljön och när det gäller att hushålla med resurser. I den här fördjupningen diskuterar vi aktuella exempel
från samhällsbyggnadsområdet.
Moderator: Kristina Englund, affärsområdeschef, WSP Environmental
Fredrik Wahlberg, affärsutvecklare, Regin AB
Kristin Lundmark, hållbarhetsansvarig, Wästbygg Gruppen AB
Anders Erlandsson, arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör, Skanska
Magnus Tengberg, affärsområdeschef fastighetsutveckling Göteborg, Vasakronan
Björn Gustafsson, programansvarig stadsutveckling, Göteborg Energi

11.00-12.00

FÖRDJUPNING D | TEMA: REGIONER I FOKUS

Nya spår banar väg för regionen
En dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås kapar restiden mellan Västsveriges största städer till 30 minuter, och resan till Landvetter landar
på ynka 15. Vilka möjligheter skapar den nya järnvägen för kommunerna längs banan? Och hur hänger den nya järnvägen ihop med 25 000 nya invånare
i ”Landvetter södra”?

Moderator: Göran Hult, senior rådgivare/managementkonsult, Sensa Corporate Advisors AB
Bengt Himmelmann, samhällsplaneringschef, Borås kommun
Sara Distner, projektchef, Trafikverket
Peter Lönn, kommundirektör, Härryda kommun

11.00-12.00

FÖRDJUPNING E | TEMA: HANDEL

Hur mår stadskärnorna ekonomiskt
– en presentation av Cityklimatet Väst

Foto: Sofia Sabel

En grundlig analys av ett antal branscher som är viktiga för stadsskärnornas ekonomi går det att kartlägga och jämföra den ekonomiska utvecklingen på
olika orter runt om i landet. Cityklimatet är en undersökning konsultföretaget WSP har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna och Svenska Stadskärnor där
man har studerat faktorer som påverkar företagande, handel och sysselsättning i större västsvenska kommuner. Välkommen till en lärorik genomgång av
en mycket intressant rapport.

Moderator: Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef, Fastighetsägarna
Fredrik Bergström, affärsområdeschef, WSP Analys & Strategi

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 13.30-14.30
13.30-14.30

FÖRDJUPNING F | TEMA: LOGISTIK

Marknaden för logistikfastigheter i Västra Götaland
Göteborgs hamn är en av Västsveriges starkaste ekonomiska motorer och dessutom av största vikt för svensk export- och importindustri. Det innebär också
att regionen är enormt viktig för landets logistiknäring och logistikläget Göteborg med omnejd är viktigt. På Hisingen byggs stora logistikparker liksom
runtom Göteborg och i Borås är e-handeln en viktig näring med tillhörande behov för logistik. Välkommen till en diskussion där vi tar tempen på en viktig
marknad och fördjupar oss i läget.

Moderator: Joakim Arvius, Senior Partner, Pangea Property Partners
Allan Lavén, konsult, Laven Management Consultants AB
Jesper Carlsöö, uthyrningschef, Corem
Cecilia Fasth, vd region Väst, Castellum
Anders Bothén, vd, Logistic Contractor

13.30-14.30

FÖRDJUPNING G | TEMA: HANDEL

Trender inom handel och handelsfastigheter
Handeln har alltid spelat en vital roll i staden och är på ett sätt kittet som håller ihop städerna. Den moderna staden är en gigantisk handelsplats och
handeln är en viktig faktor att ta hänsyn till när staden planeras och byggs. Trender i handeln påverkar därmed stadens utveckling men samtidigt påverkar
stadens utveckling trender inom handeln. Välkommen till en fördjupning där vi pratar om de senaste trenderna inom handel.

Moderator: Bojan Ticic, Associate Director, CBRE Capital Markets
Kathrine Heiberg, vd, Reteam Group
Dag Agård, handelschef, Wallenstam
Mattias Celinder, affärsområdeschef fastigheter, Atrium Ljungberg
Mats Hedenström, chef Näringspolitiska avdelningen, Svensk Handel
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13.30-14.30

FÖRDJUPNING H | TEMA: HÅLLBARHET

Social hållbarhet i fastighetsbranschen
Genom att engagera sig i området där man äger fastigheter kan ett fastighetsföretag bidra till en positiv social utveckling som kommer såväl samhälle som
företaget till del. Här berättar talare med olika infallsvinklar om sociala insatser med koppling till fastigheter och samhällsbyggnad.
Moderator: Helen Larsson, kommunikations- och hållbarhetskonsult
Filip Elland, hållbarhetschef, Castellum
Tobias Johansson, utvecklingschef Social hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden
Martin Marmgren, polis/debattör/civilingenjör
Joakim Henriksson, vd, OBOS
Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg

13.30-14.30

FÖRDJUPNING I | TEMA: STADSUTVECKLING

Culture Casbah – förändring på riktigt eller ännu ett projekt?
Kan ett enskilt stadsbyggnadsprojekt bli det lyft som krävs för att bygga samman en stad, inte bara fysiskt utan också socialt? Culture Casbah är ett unikt
och ambitiöst stadsbyggnadsprojekt som vann Best Futura Project på Mipim Awards 2013 men det var nog inte många som trodde att projektet skulle bli av.
Syftet med detta spektakulära stadsbyggnadsprojekt är att bygga ihop Rosengård - en nationellt känd stadsdel - med resten av Malmö. Det mesta talar nu
för att projektet blir av, tack vare ett för Sverige unikt upplägg med offentlig och privat samverkan.

Foto: Sofia Sabel

Hur ska man få ihop projektet ekonomiskt och hur lönsamt behöver det egentligen bli om det blir det lyft man hoppas för hela staden? Vad är det som krävs
för att Culture Casbah ska bli det sociala lyft man hoppas på för invånarna i Rosengård och hur viktigt är det för stadsdelens framtida utveckling? Slutligen,
vad kan andra stora städer i Sverige dra för lärdomar av projektet?

13.30-14.30

Moderator: Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef, Fastighetsägarna
Terje Johansson, vd, MKB
Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget
Erik Selin, vd, Balder
Martin Grander, doktorand, Malmö Högskola

FÖRDJUPNING J | TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING (I SAMARBETE MED FU)

Så säkrar fastighetsbranschen kompetens
och arbetskraft
Vi hör det ständigt – att fastighetsbranschen har en stor kompetensbrist och ett enormt arbetskraftsbehov. Man ”stjäl” duktigt folk av varandra eftersom
det inte kommer in tillräckligt många nya människor i vår bransch.
I denna fördjupning vill vi lyfta fram olika vägar och lösningar som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och företag i branschen arbetar med för att
råda bot på bristen. Men vi vill också diskutera vikten av att fastighetsföretagen blir tydligare och mer öppna med hur behovet ser ut för att vi som jobbar
med kompetensfrågor ska kunna lobba för utbildningar och även jobba med påverkansarbete.
Moderator: Mona Finnström, vd, Fastigo
Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, och vd, FAVAL Validering AB
Bengt Jildmalm, grundare, Primär Fastighetsförvaltning
Magdalena Dawidson, HR-specialist, Familjebostäder i Göteborg
Bo Strandberg, processledare social hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden
Ingmari Frimanson, HR-specialist, Arbetslivsresurs AB
Cecilia Hamilton, branschstrateg, Arbetsförmedlingen Göteborg/Halland

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Fördjupningar 15.15-16.15
15.15-16.15

FÖRDJUPNING K | TEMA: AKADEMI & NÄRINGSLIV

Blir det fler bostäder snabbare med BoStad2021?
Uppföljning på förra årets populära seminarium om BoStad2021 och den följeforskning som bedrivs på Chalmers. Anders Svensson, Professor of the
practice vid Chalmers arkitektur, berättar tillsammans med aktörerna om gjorda erfarenheter hittills av ett otraditionellt arbetssätt för att snabba upp
planerings- och exploateringsprocessen. Vad får det för konsekvenser på faktorer som rättssäkerhet, tid, ekonomi och kvalitet? Vilka problem har man stött
på och vilka möjligheter har öppnat sig? Vilka analyser och reflektioner har forskarna gjort så här långt?

Moderator: Bengt Christensson, vd, CMB
Anders Svensson, Professor of the practice, Chalmers arkitektur
Ulf Kamne, byggnadsnämndens ordförande, Göteborgs Stad
Maria Lejon, projektledare Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
Erik Lavehall, affärs- och projektutvecklare, Fastighets AB Balder

15.15-16.15

FÖRDJUPNING L | TEMA: TRANSAKTIONER

Årets viktigaste affär – Castellums köp av Norrporten
2016 års viktigaste affär på den svenska marknaden var när Castellum köpte Norrporten för 26 miljarder kronor. Det var inte bara årets största affär
utan historiens näst största fastighetsaffär i Sverige. En affär som sedan har skapat följdaffärer då Castellum sedan man tillträdde Norrporten har sålt
fastigheter för närmare 7 miljarder. Trots det är man numera ett väsentligt större bolag och har i samband med affären, om än inte på grund av den, gjort
strukturella ändringar på bolaget. Hur ser det nya Castellum ut och vad har man att vänta av ett av Sveriges största fastighetsbolag?

Moderator: Sverrir Thór, redaktionschef, Fastighetsnytt
Henrik Saxborn, vd, Castellum
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15.15-16.15

FÖRDJUPNING M | TEMA: HÅLLBARHET

Ekonomisk hållbarhet i fastighetsbranschen
I själva verket hänger de tre aspekterna av hållbarhet intimt ihop: miljö, social, ekonomisk. I den här fördjupningen ser vi närmare på den sistnämna.
Hur kan de tre aspekterna i praktiken integreras till en hållbar och lönsam affär? Vilken typ av styrmedel kan man använda sig av?

Moderator: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna
Fredrik Ljungdahl, hållbar affärsutveckling, PwC
Peder Wahlgren, affärsområdeschef företag, Wallenstam
Camilla Nyman, vd, Göteborg & Co
Thomas Nystedt, finanschef, Vasakronan
Rikard Olsson, ansvarig affärsområde strategi & verksamhetsstyrning, Ekan Management

15.15-16.15

FÖRDJUPNING N | TEMA: REGIONER I FOKUS

Tändsticksstadens nya roll som transportnav
Tändsticksindustrin var en gång i tiden en viktig kugge i Jönköpings näringsliv, men allteftersom ekonomin utvecklats har staden behövt definiera om sig
och tack vare Jönköpings centrala läge i Sverige har staden blivit ett viktigt transportnav. Transportindustrin är redan idag stadens största näringsgren och
ju större behovet för moderna och centralt belägna logistikfastigheter blir, desto viktigare blir Jönköping som ett nav i landets varuförsörjning. Dessutom
tillför planerna på en höghastighetsbana med Jönköping som nod nya och spännande möjligheter. Välkomna till en fördjupning om staden vid Vätterns
södra ände med fokus på fastighetsmarknad, stadsbyggnad och framtid.

Moderator: Andreas Hagberg, vd, Sensa
Carl-Johan Korsås, stadsdirektör, Jönköpings kommun
Stefan Attefall, ordförande, Vätterhem
Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C), Jönköpings kommun

15.15-16.15

FÖRDJUPNING O | TEMA: KONTOR

Efterfrågan och utbud på kontorsmarknaden i Göteborg
Kontorsmarknaden i Göteborg är stekhet och vakanta ytor finns knappt. Det kräver att man bygger nya ytor och ett antal större projekt är i pipeline.
Vilka är de viktigaste projekten för att tillfredsställa den befintliga efterfrågan? Hur ser finansieringen ut och hur långt fram i tiden blir de klara?
Och, slutligen, hur ska man kunna få fram tillräckligt med lokaler för att klara framtida behov?

Moderator: Gustav Dahlfors, regionansvarig, Newsec Asset Management
Lena Grimslätt, Head of JLL Göteborg, JLL
Magnus Andersson, regionchef, Fastighets AB Balder
Marcus Sandahl, säljchef, NCC Property Development
Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef, Platzer
Urban Hammarlund, regionchef Göteborg, Jernhusen

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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ORGANISATION & KONTAKTUPPGIFTER
PROGRAM & INNEHÅLL
Gruppen arbetar med research, konceptutveckling, koordination och
text när det gäller programmen till seminarier och fördjupningar inom
ramen för Business Arena.

PROJEKTLEDNING EVENEMANG
ANNA MAGNUSSON

Projektledare
anna.magnusson@fastighetsnytt.se
073-314 04 82

DANIEL BERGSTRAND

Koncept, programinnehåll, ansvarig text
daniel.bergstrand@fastighetsnytt.se
070-773 96 00

ANETTE UDD

Projektledare
anette.udd@fastighetsnytt.se
070-248 68 01

JOHAN ZETTERSTEDT

Koncept, programinnehåll
johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-733 41 80
HENRIK ZETTERSTEDT

Koncept, programinnehåll
henrik.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-735 22 12

SVERRIR THÓR

Research, programinnehåll, text
sverrir.thor@fastighetsnytt.se
076-250 77 45
MATTIAS FRÖJD

Research, programinnehåll, text
mattias.frojd@fastighetsnytt.se
070-425 45 83
MARIA NORDLANDER

Research
maria.nordlander@fastighetsnytt.se
073-746 46 67

LINDA LAGERDAHL

Projektledare programinnehåll
linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se
070-996 66 98
ANNA BRISTRAND

Projektledare programproduktion
anna.bristrand@fastighetsnytt.se
070-201 58 81
EMMA LUNDBERG

Programproduktion och administration
emma.lundberg@fastighetsnytt.se
070-715 79 97
VIKTOR LINDEVALL

Informatör
viktor.lindevall@fastighetsnytt.se
070-794 70 12
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REGISTRERING & ANMÄLAN
SANDRA KENNLÖV

Administration och ekonomi
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se
070-783 39 44

ÖVRIGA MEDARBETARE
CECILIA ZETTERSTEDT

Controller
cecilia.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-090 02 26
PETTER FURÅ

Art Director
petter.fura@fastighetsnytt.se
072-251 45 55
MIA RÄIKKÖNEN

Projektledare Fastighetsjobb
mia.raikkonen@fastighetsnytt.se
076-196 86 76
TARA CRUMP

Projektledare Fastighetsjobb
tara.crump@fastighetsnytt.se
076-555 96 81

#BUSINESSARENA

PARTNERMÖJLIGHETER
Gruppen arbetar med att erbjuda företag, kommuner, organisationer och andra en ökad affärsnytta i samband med de olika evenemangen.
Det handlar om såväl synlighet och närvaro under själva evenemanget som inför och efter. Partnererbjudandet finns i olika nivåer och du
kan delta som partner på en eller flera orter. Välkommen att kontakta någon av oss.

KRISTIAN WALLGREN

HENRIK ZETTERSTEDT

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

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

JONAS EKSTRAND

JOHAN ZETTERSTEDT

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

johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-733 41 80

JONAS HEDQVIST
jonas.hedqvist@fastighetsnytt.se
070-288 40 95

INFORMATION & ANMÄLAN

Gå 3 f
s a m m a rå n
f
– b e t a ö re t a g
la end
ast
fö r 2 !

Datum och plats

Meetingpoint

6 april 2017
Svenska Mässan, entré 8, Mässans gata 8
412 94 Göteborg
www.svenskamassan.se

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats genom att boka ett privat
konferensrum. Rummen ligger i Svenska Mässan, varav det ena rymmer
4 personer och det andra 14 personer.
Rummen kan bokas i 45 minuter långa sessioner mellan kl. 8-17.

Anmälan

Boka en session genom att kontakta Anna Magnusson
(anna.magnusson@fastighetsnytt.se).

Vi rekommenderar dig att vara ute i god tid med din anmälan.
Gör det via vår webb.
www.businessarena.nu/anmal-dig

Hotellbokning

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

För långväga gäster rekommenderar vi att boka rum på Gothia Towers som
ligger i direkt anslutning till Svenska Mässan

Avgifter

Gothia Towers
www.gothiatowers.com

5 995 kr per person exkl. moms
Hemsidor
www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt välkomstträff kvällen den 5 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.

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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