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Hur ser vi till att det finns skolor
och äldreboende åt alla?
Paus
Hur jobbar byggarna för att skapa
bostäder som flertalet kan efterfråga?
Paus

Regionerna tar plats
i stadsplaneringen

Paus

Behövs ytterligare riktlinjer inom
bostadspolitiken?

Paus

10.30-11.00

11.00-11.15

11.15-11.45

11.45-12.00

Morgondagens transporter
– traditionellt eller futuristiskt?

Avslutning

Paus

Klimat, energi och miljö – hur effektiviserar
vi det befintliga beståndet på bästa sätt?
Paus
Stadsplanering för social hållbarhet
– hur får man in de mjuka värdena?
Paus
En digital revolution – hur påverkar den
fastigheter och städer?
Business Arena afterwork
Värd: Datscha

Paus

Finns det plats för miljötänkande och social
hållbarhet när bostadsbyggandet växlar upp?

Paus

Social och ekonomisk hållbarhet
– hur bidrar fastighetsbranschen?

Paus

Hur skapar vi det moderna samhället
med hjälp av fler spårvägar?

Business Arena afterwork
Värd: Huddinge kommun

14.15-14.30

14.30-15.00

15.00-15.15

15.15-15.45

15.45-16.00

16.00-16.30

Paus

Hur kan fastighetsbolag motverka ökande
otrygghet i bostadsområden?

Paus

Hur arbetar fastighetsbranchen med
miljömässig hållbarhet?

Paus

Hur ser morgondagens arbetsplatser ut
– och var ligger de?

Hur skapas en hållbar stadsdel?

Vad är det attraktiva
kontorserbjudandet?

13.45-14.15

Paus

Paus

*Rubriken syftar på allmännyttan

Business Arena afterwork

Mer konstruktiva dialoger eller är det
åsikter till varje pris som gäller?

Paus

Vilka nya grepp kan vi använda
oss av i kompetensbristens spår?

Paus

Betalar fastighetsbranchen tillräckligt
mycket skatt?

Paus

Effektiv samverkan i stadsbyggnadsprocessen
– hur skapar vi bäst förutsättningar?

Paus

Närmar vi oss en ny
social bostadspolitik?

Glödhet bostadsmarknad – men vad
är det som attraherar köparna?

Paus

Paus

Boende för äldre – ett inslag
i stadsplaneringen?

Flexibelt byggande av samhällsfastigheter
för framtida hyresgäster
Paus

Paus

Hur arbetar staden med förorterna
för att undvika ökad segregation?

Paus

Stadsplanering – hur viktig är
den politiska förankringen?

Paus

Serieproduktion – lösning eller fallgrop?

Paus

Paus

Vilka verktyg använder de komuner
som lyckas med bostadsbyggandet?

Paus

De nya svenskarna – en resurs
för fastighetsbranschen

Paus

13.30-13.45

13.00-13.30

12.30-13.00

STOCKHOLMSLUNCHEN
En global huvudstadsregion på framväxt
(program pågår 12.15-13.15)

Paus

Paus

10.15-10.30

STOCKHOLMSLUNCHEN
En global huvudstadsregion på framväxt
(program pågår 12.15-13.15)

Hur kan fastighetsägare och handel
samverka för att skapa trygghet?

Så ökar vi takten på Stockholms
bostadsbyggande

Hur ser fördelningen av hyreskakan ut?

9.45-10.15

12.00-12.30

Paus

Paus

Paus

9.30-9.45

Varför byggs det mer i Malmö
än i Göteborg och Stockholm*?

Kan man vända ett miljonprogramsområde
– och samtidigt lyfta en hel stad?

Plats för alla
– lika självklart som svårt?

9.00-9.30

Hur kan fastighetsbranschen bidra till
den regionala utvecklingen?

Paus

Paus

8.45-9.00

En ny handelsgeografi – hur anpassar
sig fastighetsbranschen?
Paus

29 000 jobb skapas när
stationsområdet utvecklas

Kan man kombinera kraftig
tillväxt med långsiktighet?

Veckan som kommer

8.15-8.45

Dagens parti – Kristdemokraterna

TORSDAG 6 JULI

Paus

Dagens parti – Socialdemokraterna

Dagens parti – Centerpartiet

Dagens parti – Liberalerna

8.00-8.15

ONSDAG 5 JULI

TISDAG 4 JULI

MÅNDAG 3 JULI

Avslut

Hur löser arkitekterna
bostadskrisen?

Paus

Hur bygger vi bort
bristen på bostäder?
– Bostadsbyggarna tänker fritt

Paus

Vad kan vi förvänta oss av den
kommande valrörelsen?

Paus

Hur utvecklas samhällsbyggnadssektorn
under Almedalsveckan?

Dagens parti – Sverigedemokraterna

FREDAG 7 JULI
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Om Business Arena
Business Arena är Nordens ledande mötesplats för beslutsfattare i
fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. E
 venemanget
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 i Umeå och från och med 2018
även i London.
Genom ett omfattande och mångsidigt program med s eminarier 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 m
 eningsfulla utbyten
mellan privat och offentlig s ektor. På evenemangen träffas bland
annat nationella och internationella fastighetsägare, utvecklare

UMEÅ
21 FEBRUARI
2018

och investerare, politiker, arkitekter och r egionföreträdare för att
utbyta e
 rfarenheter, knyta kontakter och göra affärer.
Genom att samla branschens alla ledande företag, b
 eslutsfattare
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.
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Branschens hjärtefrågor
– för sjätte året i Almedalen
På Business Arena i Almedalen samlar vi stora delar av branschens aktörer för att diskutera nutid, framtid, möjligheter och
utmaningar. Tillsammans sätter vi våra frågor på agendan och visar på vilket sätt vi vill bidra till ett bättre samhälle genom våra
fastigheter, utvecklingsprojekt och vårt samhällsbyggnadsengagemang. Det är sjätte året i rad som vi arrangerar Business
Arena Almedalen och allt fler hittar till oss vilket är både roligt och glädjande. Konceptet har satt sig och vårt breda utbud från
tidigt morgon till sen eftermiddag lockar många av Almedalens besökare, inte bara de som hör hemma i fastighetsbranschen.
I år genomförs Business Arena Almedalen tillsammans med ännu fler engagerade partners än tidigare; i år medverkar 61 företag,
kommuner och organisationer från branschen och vår sektor. Varje dag inleds som tidigare med Stig-Björn Ljunggren som
ger en analys av dagens parti samt en kommentar och reflektion från talet kvällen innan. Som vanligt blir det mycket samtal,
analyser, debatter och utfrågningar om allt från bostadsmarknaden till jämställdhet och miljö. Nytt för i år är att vi även håller
till i Burmeisterska Huset som ligger i direkt anslutning till de övriga plokalerna. Här disponerar våra partners privata mötesrum
under givna tider.
Varmt välkommen till Business Arena Almedalen och fem innehållsrika dagar på Restaurang Supper på Burmeister!

Johan Zetterstedt
vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena

#BUSINESSARENA

PARTNERS 2017

Värtahamnen
Royal Seaport

FOTO: LEANDERFOTOGRAF
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Om Almedalsveckan

Partiets dag

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det
hela började 1968 då Olof Palme talade från ett l astbilsflak vid
kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats
till att bli S
 veriges största politiska mötesplats. Genom demokrati
och ö
 ppenhet ger veckan alla som vill debattera s amhällsfrågor
möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten u
 nder
Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen.
Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för
alla. De politiska r iksdagspartierna är k
 ärnan i Almedalsveckan.
Deras medverkan med seminarier, p
 resskonferenser och tal från
Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är
minst lika viktiga.

Söndag 2 juli

Torsdag 6 juli

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Måndag 3 juli

Fredag 7 juli

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Tisdag 4 juli

Lördag 8 juli

Centerpartiet

Miljöpartiet

Onsdag 5 juli

Söndag 9 juli

Socialdemokraterna

Moderaterna

Läs mer: www.almedalsveckan.info

Almedalen 2016 i siffror
Källa: almedalsveckan.info

Evenemang per dag

40 000
unika deltagare

55%
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10 vanligaste sökorden
Innovation
Arbetsmarknad

Digitalisering

Utbildning
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Integration
Skola

fördelning kvinnor/män

47,88%
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kvinnor
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Hållbarhet

Mänskliga
rättigheter
Ekonomi

Politik

Sön
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LIBERALERNAS DAG I ALMEDALEN

Måndag 3 juli
Medverkande talare i urval:

Tobias
Olsson

Annie
Lööf

Jan-Olof
Jacke

Sophia
Mattsson-Linnala

Alf
Karlsson

Helene
Hill

08.00

Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt, grundare Business Arena, hälsar välkommen

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Liberalerna
En aktuell bild av partiet, opinionssiffror, utspel och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen?
En djupdykning i veckan som kommer, med en branschanpassad vinkling. Vad kan vi se fram emot? Vilka frågor kommer man att fokusera på
under veckan? Och framförallt, vilka frågor kommer man att fortsätta diskutera efter Almedalen?
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
Niklas Nordström, kommunstyrelsens vice ordförande, Luleå kommun, Johanna Frelin, vd, Tengbom, Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter,
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, Meit Fohli, Regionråd, Region Gotland

08.45

Paus

09.00

Plats för alla – lika självklart som svårt
I dagens urbaniserade värld är det viktigt att alla känner sig välkomna i staden, både vad gäller tillgång till bostad men även i de gemensamma
rummen. Vilka är utmaningarna när mångfalden styr utvecklingen? Hur ska vi tänka i stadsutvecklingen för att motverka de ökande sociala
klyftorna i samhället?
Moderator: Anna Molén, stadsutvecklingsstrateg, planarkitekt, Tyréns
David Johansson, fastighetschef, Humlegården, Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun, Katarina Fredrika, stadskreatör,
Nacka kommun, Annica Carlsson, vd, Equator, Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan, Sarah Delshad, frilansjournalist och föreläsare

09.30

Paus

09.45

Hur ser fördelningen av hyreskakan ut?
Ett bostadsprojekt omfattas av en mängd olika aktörer – det börjar med kommunens markanvisning och avslutas med att du
sätter nyckeln i låset till din nya lägenhet. Allt som händer däremellan leder fram till den hyra som sedan betalas in till hyresvärden.
Vad får du för hyrespengarna? Och vem är det som får ta del av dessa?
Moderator: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
Sven Renström, vd, Olov Lindgren, Marit Appelgren, vd, Byggvesta, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun

10.15

Paus

10.30

Regionerna tar plats i stadsplaneringen – hur arbetar de som lyckats?
Sveriges regioner har de senaste åren fått en allt större roll i debatten, i takt med att städerna blir allt trängre och infrastrukturen allt
viktigare för var människor och företag väljer att etablera sig. Hur ska man arbeta när stadsplaneringen går allt mer åt det regionala
hållet? Vilka utmaningar stöter kommuner och företag på? Finns det några risker med utvecklingen?
Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB
Kikki Liljeblad, kommunalråd (S), Norrköpings kommun, Susanne Bäckström, planarkitekt, regionchef stadsbyggnad, Sweco Architects,
Henrik Nordlöf, vice vd, fastighetschef, Slättö, Helena Olsson, chef stadsutveckling & samhälle, Fastighetsägarna Stockholm

11.00

Paus

BUSINESS ARENA ALMEDALEN 3-7 JULI 2017

11.15

Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?
Från det politiska perspektivet är bostadsfrågor en alltför het potatis och större förändringar göra sig icke besvär. Resultaten av de förändringar
som genomförs får inte alltid önskad effekt, underskottet av bostäder är en anledning. Hur skulle en bred överenskommelse över
blockgränserna kunna se ut? Vilka riktlinjer behöver/kräver branschen från statligt håll? Hur ska ansvarsfördelningen se ut för en långsiktigt
hållbar bostadsmarknad?
Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
Mikael Anjou, vice koncernchef, Einar Mattsson, Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun, Ingrid Gyllfors, vd,
Stockholms studentbostäder, Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder, Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem, Elin Sjöstrand Olander,
regionchef Öst, Riksbyggen

11.45

Paus

12.15

Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt
Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa och hela landets tillväxtmotor. Trots att vår huvudstadsregion står sig väl
gentemot andra, så är konkurrensen knivskarp och många av de utmaningar som tornar upp sig på horisonten måste adresseras nu. Hur stakar vi
ut en väg ur bostadskrisen, hur attraherar vi talang, investeringar och innovation på en global marknad, hur bygger vi på ett smart sätt bort de
kapacitetsproblem som finns i våra transportsystem och hur stärker vi det ömsesidiga samspelet – och beroendet – mellan stad och land?
Välkommen till en intensiv lunchtimme där beslutsfattare, företagsledare, entreprenörer och kulturpersonligheter – ur olika perspektiv –
genom fem minuter långa inlägg, ger sin syn på huvudstadsregionen idag, och imorgon.
Moderator: Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet, Jan-Olof Jacke, vd, Astra Zeneca, Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter, Alexander Pärleros, entreprenör,
Alf Karlsson, statssekreterare åt bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Annika Rembe, generaldirektör, Svenska Institutet,
Salam Kurda, ordförande, Husby företagarförening, Mikael Ribbenvik, Tillförordnad generaldirektör, Migrationsverket Viktor Barth-Kron,
journalist, Dagens Nyheter

13.15

Paus

13.45

Vad är det attraktiva kontorserbjudandet?
I Stockholm är avsaknaden av kontorsytor stor och vi ser nya rekordnivåer på hyror. Samtidigt är marknaden i förändring där flexibilitet
efterfrågas, både vad gäller ytor men också hyreskontrakt. Var behöver en förvaltare ha sitt fokus i dagens kontorsmarknad? Vad efterfrågar
blivande hyresgäster när det ska signas hyreskontrakt? Hur går tankarna när det ska utvecklas nya kontorsytor?
Moderator: Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige
Lars Edberg, chef förvaltning, AFA Fastigheter, Micael Averborg, affärsutvecklingschef, Vectura, Peter Lind, fastighetschef, Humlegården,
Daniel Markström, regionchef stadsprojekt Stockholm, Jernhusen. Fler talare kan tillkomma.

14.15

Paus

14.30

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. 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 kan de nya bostadsområden som växer fram utformas så att de
främjar social hållbarhet?
Moderator: Daan Cedergren, regionchef husbyggnad Stockholm, Sweco arkitekter
Therese Berg, strateg social hållbarhet, Riksbyggen, Kristin Lundmark, hållbarhetsansvarig, Wästbygg, Ola Svensson, fastighetschef,
Stena Fastigheter Malmö, Annica Modin, stadsutvecklingsstrateg, Wallenstam

15.00

Paus

15.15

Social och ekonomisk hållbarhet – hur bidrar fastighetsbranschen?
Hur kan fastighetsföretagen engagera sig i området där man äger fastigheter och på så sätt bidra till en positiv social utveckling som kommer
såväl samhälle som företaget till del? Och som också ger ekonomisk hållbarhet. Här berättar talare med olika infallsvinklar om sociala insatser
med koppling till fastigheter och samhällsbyggnad.
Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
Ilija Batljan, vd, SBB, Marianne Förander, Executive Director, Real Estate, EY, Magnus Jählminger, affärsutvecklare, Magnolia bostad,
Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem, Susanne Ekblom, vd, Vectura Fastigheter

15.45

Paus

16.00

Hur skapar vi det moderna samhället med hjälp av fler spårvägar?
Spårväg syd ger 18 500 bostäder i Huddinge. Då blir Kungens kurva en urban stadsdel, och Flemingsberg en tät stadskärna med fler kontor och
mötesplatser. Hur planerar vi det moderna samhället? Vilka möjligheter skapar Spårväg Syd för regionen? Diskutera med representanter från
Huddinge kommun. Sverigeförhandlingens klartecken till Spårväg syd innebär nya resmöjligheter i södra Stockholm och byggstart för 18 500 nya
bostäder i Huddinge kommun. Såväl i Flemingsberg och Sveriges största handelsområde Kungens kurva sker en kraftig tillväxt och förtätning
till nya urbana stadskärnor. Flemingsberg expanderar med fler kontor och mötesplatser för människor, kunskap och idéer. Kungens kurva
omvandlas till en stadsdel med bostäder, kontor och skolor. Hur skapar vi det moderna samhället tillsammans? Vilka möjligheter skapar
Spårväg Syd för regionen? Möt representanter från Huddinge kommun, samt bygg- och fastighetsföretag, och ta del av den pågående
utvecklingen. Välkommen till Huddinges seminarium under Business Arena i Almedalen den 3 juli kl. 16:00 - 16:30, med fördjupad dialog därefter.
Moderator: Fredrik Welander
Helene Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun, Sara Andersson, områdesstrateg, Kungens kurva, Huddinge kommun,
Helena Liljedahl, vd, KF fastigheter , Signe Wernberg, områdesstrateg Flemingsberg, Huddinge kommun

16.30

Business Arena afterwork Värd: Huddinge kommun

#BUSINESSARENA
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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CENTERPARTIETS DAG I ALMEDALEN

Tisdag 4 juli
Medverkande talare i urval:

Martina
Mossberg

Ola
Serneke

Maria
Rankka

Johan
Torgeby

Ann-Margarethe
Livh

Sven-Erik
Bucht

08.00

Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt, grundare Business Arena, hälsar välkommen

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Centerpartiet
En aktuell bild av partiet, opinionssiffror, utspel och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: Kan man kombinera kraftig tillväxt med långsiktighet?
I dag står många av Sveriges kommuner inför stora utmaningar när befolkningen växer. Arbetet handlar om att skapa plats för nya invånare och
företag vilket kräver kompetens om såväl sociala frågor som stadsbyggande. I snabbväxande Haninge har kommunen och sju fastighetsbolag
bildat en samverkansgrupp med gemensam finansiering. Målbilden är långsiktig fysisk planering för att hantera utmaningarna. Hur fungerar det
praktiska samarbetet mellan kommunen och de privata aktörerna? Hur hanteras de sociala frågorna inom gruppen? Vilka är vinsterna för
kommunen och dess invånare?
Moderator: Göran Hult, senior rådgivare, NAI Svefa
Meeri Wasberg, kommunstyrelseorförande (S), Haninge kommun, Martina Mossberg, oppositionsråd (M), Haninge kommun, Carl Strufve,
Director Nordics, Grosvenor Europé, Carl-Henrik Appel, regionchef, Riksbyggen, Per-Gunnar Sabel, vd, Stena Fastigheter Stockholm,
Malin Kernby, chef affärsområde kommersiella lokaler, mark & exploatering, Wallenstam

08.45

Paus

09.00

Kan man vända ett miljonprogramsområde – och samtidigt lyfta en hel stad?
Det fanns höga ambitioner med 60- och 70-talets funktionella byggande. Byggnadstekniskt var det ett lyckat projekt men i dag präglas många
av de så kallade miljonprogramsområdena av stora renoveringsbehov och sociala utmaningar. I Landskrona vill man omvandla
miljonprogrammet i Karlslund till att bli en integrerad och attraktiv stadsdel. Utöver bostäder ska området också bli ett regionalt besöksmål med
äventyrsbad, multisportanläggning och hotell. Kan man med ett helhetsgrepp kan vända på en negativ trend och samtidigt lyfta en hel stad?
Moderator: Helena Blomquist
Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad, Ola Serneke, vd, Serneke, Fredrik Alvarsson, projektutvecklingschef, Hemsö,
Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad

09.30

Paus

09.45

Så ökar vi takten på Stockholms bostadsbyggande
Med nya sätt att tänka och nya sätt att arbeta går det att skapa fler hyresrätter i Stockholm. Stockholms stad har genom sina förvaltningar och
bostadsbolag tagit fram Stockholmshusen: hållbara, välritade och välbyggda hyresrätter som kan byggas både snabbare och effektivare. Men
hur lyckas man gå från gamla, invanda hjulspår till att tänka nytt i planeringsprocessen? Hur är det att samarbeta över gränser med löpande
erfarenhetsöverföring? Och hur går man från att se sig som enskild entreprenör till samarbetspartner i ett stadsövergripande projekt?
Moderator: Karin Stener, kommunikationschef, Stockholmshem
Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V), Stockholms stad, Tomas Stoll, planchef Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad,
Bengt Rehn, ordförande, Stockholmshusen, Linda Scherdin, projektutvecklare, Stockholmshem, Håkan Axlund, projektchef,
NCC Bostad Stockholm

10.15

Paus

10.30

Hur ser vi till att det finns skolor och äldreboende åt alla?
I dag behövs det stora investeringar i nyproduktion av samhällsfastigheter. De senaste årens byggboom har haft fokus på bostäder och i spåren
av nya bostadskvarter uppstår också behov av skolor, vårdfastigheter, äldreboenden med mera. Hur ser behoven ut? Vem ska bygga och
finansiera morgondagens samhällsfastigheter? Hur kan kommunen säkerställa kvalitet och funktion när någon annan bygger?
Moderator: Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
Nils Styf, vd, Hemsö, Magnus Edlund, vd, Stenvalvet, Krister Karlsson, vice vd, fastighetsutvecklingschef, SBB, Lena Dahlstedt, stadsdirektör,
Nacka kommun, Mats Söderberg, chef fastighetsutveckling, Rikshem, Peter Wiman, analyschef, Savills
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11.00

Paus

11.15

Hur jobbar byggarna för att skapa bostäder som flertalet kan efterfråga?
Tillgång till mark, långa processer och höga kvalitetskrav innebär en utmaning för byggarna när de ska producera bostäder för de med mindre
plånbok. Men visst går det att bygga snabbt och prisvärt. Hur byggs denna typ av lägenheter, handlar det om rätt kommun? Lagom avstånd från
stadens centrala delar? Eller har man helt enkelt lyckats bygga upp en effektiv arbetsprocess?
Moderator: Karin Måwe, seniorkonsult, Evidens
Peter Lindwall, regionchef Stockholm, Bonava, Ingrid Gyllfors, vd, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Martin Andersson,
projektutvecklingschef Syd/Väst, Magnolia bostad, Catherina Fored, chef för stadsutveckling och exploatering, Byggvesta

11.45

Paus

12.15

Stockholmslunchen: En global huvudstadsregion på framväxt (Stockholms handelskammare)
Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa och hela landets tillväxtmotor. Trots att vår huvudstadsregion står sig väl
gentemot andra, så är konkurrensen knivskarp och många av de utmaningar som tornar upp sig på horisonten måste adresseras nu. Hur stakar vi
ut en väg ur bostadskrisen, hur attraherar vi talang, investeringar och innovation på en global marknad, hur bygger vi på ett smart sätt bort de
kapacitetsproblem som finns i våra transportsystem och hur stärker vi det ömsesidiga samspelet – och beroendet – mellan stad och land?
Välkommen till en intensiv lunchtimme där beslutsfattare, företagsledare, entreprenörer och kulturpersonligheter – ur olika perspektiv –
genom fem minuter långa inlägg, ger sin syn på huvudstadsregionen idag, och imorgon.
Moderator: Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Anna Johansson, infrastrukturminister (S), Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke och ledare av S-bostadsgrupp,
Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M), Johan Torgeby, vd, SEB, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S),
Niklas Nordström, kommunstyrelsens vice ordförande/kommunalråd (S), Luleå kommun, Stefan Ränk, vd, Einar Mattson, Viktor Barth-Kron,
journalist, Dagens Nyheter

13.15

Paus

13.45

Hur skapas en hållbar stadsdel?
När nya områden planeras finns många faktorer att ta hänsyn till. Boende för unga och äldre, skolor, vård, förutsättningar för en hållbar
transportinfrastruktur och handel. Hur kan företag samverka för att skapa en miljö som blir hållbar ur alla vinklar? Vad bör man tänka på när man
planerar ett nytt område?
Moderator: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium-Ljungberg, Sara Östmark, affärsutvecklingschef, Stenvalvet, Joakim Adgård,
försäljningschef B2B, E.ON, Annica Carlsson, vd, Equator, Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl Sverige

14.15

Paus

14.30

Klimat, energi och miljö – hur effektiviserar man det befintliga beståndet på bästa sätt?
Nya och smarta hus i all ära, men en av de största klimatbovarna i den byggda miljön är gamla och dåligt isolerade hus. I Sverige där behovet för
klimatreglering inomhus är stort blir problemet ännu mer påtagligt. Energieffektivisering har varit en tydlig trend de senaste åren men hur långt
har man egentligen kommit?
Moderator: Jahn Wahlbäck, seniorkonsult, Fasticon
Peter Lundstedt, fastighetsdirektör, Willhem, David Lindgren, hållbarhetsansvarig, Ramböll Sverige, David Johansson, fastighetschef,
Humlegården, Nicklas Walldan, chef teknik, service och utveckling, Vasakronan

15.00

Paus

15.15

Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena?
Att man behöver planera för att skapa social sammanhållning kan nog de flesta kommuner skriva under på, men hur går det till? En viktig
pusselbit är den politiska viljan, att våga göra saker lite annorlunda för att lyckas vända en negativ utveckling.
Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör, Luleå kommun, Ola Serneke, vd, Serneke, Erik Blohm, enhetschef exploatering,
Örebro kommun, Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun, Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg

15.45

Paus

16.00

En digital revolution – hur påverkar den fastigheter och städer?
En av de sektorer i samhället där digitaliseringen kanske kommer att påverka mest är fastigheter och samhällsbyggnad. Det kan handla om
hissar som känner igen de som arbetar i en byggnad, självkörande bilar på gatorna och hus som själva kan tala om var ett tekniskt fel uppstår.
Välkommen till en punkt där vi försöker analysera effekterna av den pågående utvecklingen, vara lite lagom visionära och ge ett
branschperspektiv på den digitala utvecklingen.
Moderator: Niklas Sörensen, vd, Ramböll
Mia Forsgren, kommunikationschef och digitaliseringsansvarig, Diös, Mark Humphreys, kontorschef Stockholm, Tengbom, Jenny Carlstedt,
digitaliseringsstrateg, medlem Sweco Smart city task force, Anna Ferreira Gomes, Head of sales Nordics, Datscha

16.30

Business Arena afterwork Värd: Datscha
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SOCIALDEMOKRATERNAS DAG I ALMEDALEN

Onsdag 5 juli
Medverkande talare i urval:

Terje
Johansson

Daniella
Waldfogel

Niklas
Nordström

Alexandra
Sjöberg

Staffan
Tell

Marina
Fritsche

08.00

Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt, grundare Business Arena, hälsar välkommen

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Socialdemokraterna
En aktuell bild av partiet, opinionssiffror, utspel och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: 29 000 jobb skapas när stationsområdet utvecklas
Välkommen till en frukost där vi djupdyker i en rapport från BuroHappolds som visar på stora ekonomiska effekter av en utveckling av
centralstationsområdet i Stockholm. Rapporten pekar på 2,3 miljarder i ekonomisk tillväxt för Stockholm och regionen och många nya jobb
skapas direkt och indirekt. Vilken skillnad gör olika exploateringsgrader? Och hur viktigt är denna utveckling för att Stockholm ska klara sitt
tillväxtmål och hur påverkar utvecklingen regionen?
Moderator: Daniella Waldfogel, näringsexpert, Stockholms handelskammare
Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S), Stockholms stad, Daniel Markström, regionchef Stadsprojekt, Jernhusen,
Anna Gissler, vd, Invest Stockholm, Tomas Krywult, affärsområdeschef Stockholm City, AMF Fastigheter, Daniel Markström,
regionchef stadsprojekt Stockholm, Jernhusen

08.45

Paus

09.00

Hur kan fastighetsmarknaden bidra till den regionala utvecklingen?
Allt fler svenska fastighetsägare blickar mot norra Sverige. Där finns andelar att hämta på en något underutvecklad marknad, där finns stora
rikedomar och där finns framförallt en hel del människor. Norra Sverige har, som alla regioner, utmaningar att brottas med men även en enorm
potential, något som fastighetsbranschen börjat inse i allt större grad. Här riktar vi fokus mot en allt hetare fastighetsmarknad. Vilka möjligheter
ser aktörerna? Vad lockar andra? Hur behöver regionen utvecklas för att maximera sin potential?
Moderator: Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
Niklas Nordström, kommunstyrelsens vice ordförande, Luleå kommun, Lars-Göran Dahl, affärsutvecklingschef, Diös, Johan Augustsson,
fastighetsdirektör, Lidl Sverige

09.30

Paus

09.45

Hur kan fastighetsägare och handel samverka för att skapa trygghet?
Alla vinner på det socialt hållbara samhället. Hur kan näringsliv och fastighetsbolag bidra till det? Hur skapas trygga och attraktiva miljöer för
kunderna och för kundernas kunder? Ett exempel på ett engagerat och långsiktigt samhällsengagemang är ICA-handlaren Jonas Berg som är
verksam i Södertälje. Under tio år har han arbetat för ökad integration genom praktikplatser och nya arbetstillfällen i sin butik. Här berättar han
och fastighetsägaren Ica Fastigheter hur ett samarbete för trygghet och social hållbarhet kan se ut i praktiken.
Moderator och talare meddelas senare

10.15

Paus

10.30

De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen
Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt finns en grupp i samhället som har svårt att komma in på arbetsmarknaden,
de nya svenskarna. Vi vill bjuda in till diskussion om hur vi på bästa sätt tar tillvara den kompetens som finns i denna grupp och också visa på vad
som görs i fastighetsbranschen redan i dag. Myndighetsapparater gör processerna långsamma och Arbetsförmedlingen har svårt att matcha
kompetensen med de behov som finns. Hur jobbar fastighetsbranschen för att lättare och snabbare få in nyanländ kompetens till företagen?
Hur valideras kompetensen på bästa sätt? Och hur går det med planerna på ett branschspecifikt statligt snabbspår?
Moderator: Mona Finnström, vd, Fastigo
Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare snabbspår nationell nivå, Arbetsförmedlingen, Maria Holmberg, HR-chef, Stena Fastigheter, Lena Nyquist,
verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Bo Strandberg, processledare social hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden
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11.00

Paus

11.15

Vilka verktyg använder de kommuner som lyckas med bostadsbyggandet?
När bostadsfrågan kommer på tal är det inte sällan som det kommunala planmonopolet nämns som boven i dramat. Men visst finns kommuner
som fått fart på byggandet. Vilka nycklar har dessa kommuner använt sig av? Är det verktyg som kan nyttjas av andra? Hur har man fått de
politiska hjulen att snurra bättre?
Moderator: Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun, Kikki Liljeblad, kommunalråd (S), Norrköpings kommun, Ulrika K Jansson,
förvaltningschef stadsbyggnad, Örebro kommun, Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun, Klas Ljungberg,
affärsområdeschef kommun, Magnolia bostad

11.45

Paus

12.00

Flexibelt byggande av samhällsfastigheter för framtida hyresgäster – hur bär man sig åt?
Ett av problemen med dagens befintliga samhällsfastigheter är att de är byggda för länge sedan och inte anpassade till dagens behov.
Behovet för nya samhällsfastigheter är stort vilket medför ett behov för nybyggnation och då bör man bygga så flexibelt som möjligt för att
minimera det framtida ombyggnadsbehovet. Hur ska man bära sig åt för att planera och bygga så flexibla samhällsfastigheter som möjlighet och
vad är egentligen flexibelt?
Moderator: Mikael Lundström, vd, NAI Svefa
Anders Edwall, affärsenhetschef bostad, Forsen Care, Anna Marand, projektutvecklare, Hemsö, Ingemar Rindstig, Leader Real Estate Nordics, EY

12.30

Paus

13.00

Glödhet bostadsmarknad – men vad är det som verkligen attraherar köparna?
Nu har det svenska bostadsbyggandet ökat på riktigt och bristen gör att köparna står i kö. Frågan är bara om det som byggs är det som kunderna
verkligen efterfrågar? Landets ledande bostadssajt har unika data som visar vilka områden i landet som är mest attraktiva och vilka egenskaper
det är som gör dem attraktiva. Kan det vara så att politiker, tjänstemän och beslutsfattare inom bygg- och fastighetssektorn med det här
underlaget kan fatta ännu bättre beslut när framtidens bostadsområden ska byggas?
Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
Staffan Tell, pressansvarig och talesperson, Hemnet, Thomas Sandberg, Evidens, Linda Camara, operativ chef, Tengbom, Johan Karlsson,
vd, Slättö

13.30

Paus

13.45

Hur ser morgondagens arbetsplatser ut – och var ligger de?
I takt med att vi lär oss utnyttja den nya tekniken förändras också våra rörelsemönster. Den aktivitetsbaserade kontorsmiljön har öppnat för ett
flexiblare utnyttjande av ytor, men i dag är det många som också väljer att arbeta utanför kontoret. Vad kan vi förvänta oss av morgondagens
kontorsmiljöer? Personalbristen är en annan fråga. Inte minst kommunerna behöver visa sig vara en attraktiv arbetsgivare, även när det gäller
arbetsplatsen. Vilka olika lösningar arbetar kommunerna med i dag?
Moderator: Anders Nyström, CEO, Savills
Magnus Behrenfeldt, affärsområdeschef, AMF fastigheter, Lars Edberg, chef förvaltning, AFA Fastigheter, Johanna Persson, miljöansvarig,
Diös, Sara Ghaemi, projektledare, Sweco, Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm, Vasakronan, Katarina Wåhlin Alm, sverigechef,
NCC Property Development

14.15

Paus

14.30

Hur arbetar fastighetsbranschen med miljömässig hållbarhet?
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: Karin Karlsbro, hållbarhetschef, Fastighetsägarna Stockholm
Ulf Wiklund, marknadschef, affärsutvecklare, Tyréns, Johan Augstsson, fastighetsdirektör, Lidl Sverige, Teresa Mattisson, försäljningschef
energilösningar, E.ON, Henrik Nordlöf, vice vd, fastighetschef, Slättö

15.00

Paus

15.15

Hur kan fastighetsbolag motverka ökande otrygghet i bostadsområden?
Många som bor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden känner idag stor otrygghet. För första gången på 25 år ökar antalet mord
trendmässigt i Sverige. Det är inte enbart en fråga för polisen utan ett vidare samhällsproblem med utanförskap och ökande ekonomiska klyftor.
Fastighetsbolagen har en nyckelroll i sammanhanget och kan genom olika samverkande insatser motverka en negativ utveckling. Här diskuterar
representanter för stora bostadsbolag olika typer av konstruktiva insatser som kan göras.
Moderator: Mikael Lundström, vd, NAI Svefa
Unni Sollbe, vd, Stena Fastigheter Malmö, Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB, Marina Fritsche, ansvarig region Göteborg, Wallenstam

15.45

Paus

16.00

Morgondagens transporter – traditionellt eller futuristiskt?
Vi gillar räls i Sverige och en järnväg för snabbare tåg är ju en framtid som vi nästan kan ta på, men är det framtidens infrastruktur? En mer
futuristisk syn handlar snarare om tåg i vakuumtunnlar, självkörande bilar eller drönartransporter. Vi kan enas om att utvecklingen tangerar två
områden – snabbare och effektivare. Infrastruktur är ju som bekant också dyrt, så vad ska man satsa på - traditionellt eller futuristiskt?
Moderator: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Björn Tell, chef projektutveckling, Ramböll, Patrik Kindström, enhetschef trafik, tf avdelningschef planeringsavd, Örebro kommun,
Christian Gustavsson, kommunalråd (M), Linköpings kommun/vice ordf. Östgötatrafikens styrelse, Mikael Åstrand, forsknings- och
utvecklingschef, Infranord

16.30

Avslutning
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KRISTDEMOKRATERNAS DAG I ALMEDALEN

Torsdag 6 juli
Medverkande talare i urval:

Katrin
Stjernfeldt-Jammeh

Lars-Åke
Tollemark

Caroline
Szyber

Tomas
Alsmarker

Kristina
Edlund

Andreas
Nordgren

08.00

Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt, grundare Business Arena, hälsar välkommen

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Kristdemokraterna
En aktuell bild av partiet, opinionssiffror, utspel och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

En ny handelsgeografi – hur anpassar sig fastighetsbranschen?
Den geografiska kartan för handeln kan vara på väg att ritas om. Närbutikerna gör revansch från en tidigare förtvinad tillvaro, samtidigt möter
cityhandeln konkurrens från omkringliggande köpcentrum. Hur ser framtidens handel ut? Vilken typ av butiksytor kommer att efterfrågas
framöver? Hur kan en fastighetsägare anpassa sig till handelns framfart?
Moderator: Fredrik Kolterjahn, ordförande, NCSC, analyschef, JLL
Lars-Åke Tollemark, vd, Unibail Rodamco, Åsa Dahl, chef affärsområde Stationer, Jernhusen, Jonas Tapio, Leasing Director, Olav Thon,
Martin Sandgärde, chef handel Stockholm, Vasakronan

08.45

Paus

09.00

Varför byggs det mer i Malmö än i Göteborg och Stockholm*?
Vad skiljer bostadsmarknaden i Malmö, Göteborg och Stockholm från varandra? I Malmö genomförs nu i förhållande till de andra storstäderna,
relativt omfattande byggande. Vilka politiska och marknadsmässiga faktorer spelar in för att relativt de andra städerna, fastighetsvärdena nu
också stiger snabbast i Malmö? Vad innebär samarbetet mellan allmännyttan och privata bolag på satsningen Culture Casbah i Rosengård?
Välkommen till ett samtal om vad som skiljer bostadsmarknaderna i Malmö, Göteborg och Stockholm. *Rubriken syftar på allmännyttan.
Moderator: Thomas Pålsson, vd, Aspekta
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad, Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB, Patrik Hall, vd, Heimstaden,
Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD), ordförande Civilutskottet

09.30

Paus

09.45

Serieproduktion – lösning eller fallgrop?
Ett ökat industriellt byggande nämns från regeringshåll som ett sätt att höja bostadsproduktionen. Inte minst träbyggandet är i fokus då det
framhålls som ett sätt att både minska miljöpåverkan och sänka produktionskostnaderna. Vad innebär egentligen ett bostadsbyggande med ett
större prefabricerat inslag? Är det lösningen på bostadsbristen eller finns det risker vad gäller kvalité och arkitektoniska värden?
Moderator: Peter Sörman, vice vd, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna MittNord
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter, Jessika Szyber, Business Development Manager, Building Solutions,
Stora Enso Division Wood Products, Tomas Alsmarker, vd, Nyréns, Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

10.15

Paus

10.30

Stadsplanering – hur viktig är den politiska förankringen?
I fastighetsbranschen har boexpon en funktion, att testa nytt, skapa prototyper, utmana och sätta ribban för framtidens stadsutveckling. Då är
det av största vikt att det finns en politisk backning och en tjänstemannakompetens och kvalitetstänk som implementeras från dag ett. Hur
skapar man prototypen som ska stå i hundra år och hålla högsta möjliga kvalitet? Vad kan vi lära oss av gamla boexpon och vad har nuvarande
och framtida projekt för insikter att ge oss?
Moderator: Ewelina Tokarczyk Holm, kommunikationschef, Einar Mattsson
Marina Fritsche, ansvarig region Göteborg, Wallenstam, Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation, Atrium Ljungberg,
Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S), Linköpings kommun

11.00

Paus
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11.15

Hur arbetar staden med förorterna för att undvika ökad segregation?
Oro i omvärlden har inneburit protektionismen fått fäste på flera håll. När det svaga utbudet av bostäder skapar barriärer och underblåser
segregation är det viktigt att rätt fokus finns i stadsplaneringen. Höga värden lockar många intressenter för att utveckla våra innerstäder men
vad händer ute i förorterna? Går det att knyta ihop stadens ytterområden så att de inte riskerar att bli satelliter? Hur ser stadens planer ut i
förorterna? Vilka är utmaningarna?
Moderator: Helena Olsson, chef stadsutveckling & samhälle, Fastighetsägarna Stockholm
Helene Löfven, fastighetschef, MKB Fastighets AB, Ann-Katrin Dryselius, fastighetschef, Stena Fastigheter Göteborg, Britta Blaxhult,
chef mark- och projektförvärv, Einar Mattsson

11.45

Paus

12.00

Boende för äldre – ett inslag i stadsplaneringen?
De äldre lever längre och nya befolkningsprognoser indikerar att barnkullarna blir allt större vilket kombinerat skapar ett ännu större behov för
samhällsfastigheter. Frågan är om man inte behöver börja planera staden utifrån det behovet? Behöver man inkludera samhällsfastigheter och
då främst äldreboenden i själva stadsbyggnadsprocessen liksom man tidigare har gjort skolor och förskolor?
Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB
Eva Kriegelstein, projektchef, Stenvalvet, Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs kommun, Christina Rogestam,
förbundsordförande, SPF, Johanna Klint, analys- och strategichef, Vectura Fastigheter

12.30

Paus

13.00

Närmar vi oss en ny, social bostadspolitik?
Den senaste tiden har allt fler röster höjts för att få till stånd en ny social bostadspolitik. Vad är det man menar när man säger ”social
bostadspolitik”? Varför behövs en sådan? Är det bara staten som kan göra något åt problemet – eller kan bolagen agera på egen hand?
Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
Per Jutner, vd, Storstaden Stockholm Bostad AB, Marina Fritsche, ansvarig region Göteborg, Wallenstam, Marcus Svensson, vd,
ByggVesta Development AB Per Magnius, ansvarig nyproduktion, Olov Lindgren
		
13.30
Paus
13.45

Effektiv samverkan i stadsbyggnadsprocessen – hur skapar vi bäst förutsättningar?
Samverkan är ett av samtidens stora buzzwords och även om ensam sällan är starkast så är det ofta lättare sagt än gjort att skapa en
effektiv samverkan. I synnerhet när det gäller samverkan mellan det offentliga och det privata. Ibland kan det bero på att det inte går att hitta
en gemensam ståndpunkt och ibland kan det bero på att regelverket inte tillåter den samverkan som i slutändan kanske gynnar samhället mest.
Hur skapar vi en spelplan där båda kan lira tillsammans för ett starkare framtida samhälle?
Moderator: Lars Svensson, senior rådgivare, NAI Svefa
Jörgen Hultmark, affärsområdeschef, East Sweden, vd, Forsen Samverkan, Kikki Liljeblad, kommunalråd (S), Norrköpings kommun,
Carita Sandros, affärschef, Tyréns, Johan Kristiansson, vd, Sankt Kors, Anna Kullendorff, chef för transaktion och affärsutveckling, Profi

14.15

Paus

14.30

Betalar fastighetsbranschen tillräckligt mycket skatt?
Regeringens utredare i fastighetspaketeringsfrågan slår fast att branschen inte är underbeskattad, vilket många länge har hävdat att den är.
Trots det väljer utredaren att föreslå att fastighetsaffärer i bolagsform ska beskattas som vanliga fastighetsaffärer vilket leder till ökad
skattebörda för branschen. Förslaget har väckt en del ont blod men samtidigt tror många att det inte blir till lag. Varför ska man öka
beskattningen på en sektor som man konstaterar inte är underbeskattad? Vilken effekt kommer det att ha ifall förslaget blir verklighet?
Moderator: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
Annika Arnström, Partner, EY, Annie Franzon, transaktionsansvarig, Diös, Viktor Sandberg, Managing Partner, Svalner

15.00

Paus

15.15

Vilka nya grepp kan vi använda oss av i kompetensbristens spår?
Bristen på kompetens ligger som en våt filt över hela fastighetsbranschen. Samtidigt poppar olika projekt och nya idéer upp runtom, där
rekryteringsprocessen utmanas av nya tankar, nya kompetenser blir viktiga och bolagen vågar testa nytt. Hur jobbar branschen med frågan?
Vad ska man göra för att bättre marknadsföra sig och locka över kompetens från andra branscher?
Moderator: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB
Mark Humphreys, kontorschef Stockholm, Tengbom, Andreas Nordgren, vd, Newsec kompetens, Anna Hofström, chef interim, Real Competence,
Peter Svensson, affärsområde Projektutveckling Bostadsutveckling, Peab

15.45

Paus

16.00

Mer konstruktiva dialoger eller är det åsikter till varje pris som gäller?
Det är en självklarhet att medborgare ska ha rätt att uttrycka sina synpunkter när det ska byggas och planer ska upprättas. Frågan är bara om
man måste tänka till kring formerna och åsiktskulturen i en tid av sociala medier, alternativa fakta och varierande respekt för domstolsbeslut.
Finns risken att konstruktiva samhällsvisioner obstrueras i en mer otyglad åsiktskultur?
Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling AB
Yves Chanterau, senior arkitekt, Partner, Equator, Ewelina Tokarczyk Holm, kommunikationschef, Einar Mattsson, Magnus Nilsson,
styrelseordförande, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna, Marcel Moritz, teamledare hållbarhet, Huddinge kommun

16.30
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Medverkande talare i urval:

Stig-Björn
Ljunggren

Isabel
Enström

Lennart
Weiss

Kristina
Alvendal

Yves
Chantereau

Cecilia
Holmström

08.00

Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt, grundare Business Arena, hälsar välkommen

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Sverigedemokraterna
En aktuell bild av partiet, opinionssiffror, utspel och vad vi kan förvänta oss under dagen och det avslutande partiledartalet.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: Hur utvecklas samhällsbyggnadsbranschen under Almedalsvecka? Veckan som gått.
Hur löser vi tillgången på bostäder för folk med normala inkomster? Hur bygger vi ett tryggare samhälle? Vad gör fastighetsbolagen egentligen
för miljön? Hur löser vi kompetensbristen? En vistelse i Visby under Almedalsveckan är minst sagt full av intryck. Det gäller fem heldagar på
Business Arena Almedalen också. Alltifrån bostadsbyggande och infrastruktur till arkitektur och hållbarhet. Här sammanfattar vi några av
huvuddragen under veckan som gått.
Moderator: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare
Isabel Enström, regionråd Region Gotland (MP), ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ingemar Rindstig, Leader Real Estate Nordics, EY, 		
Tomas Alsmarker, vd, Nyréns, Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Johan Zetterstedt, vd, Fastighetsnytt,
grundare, Business Arena, Margaretha Söderström, kommunikationschef, MKB Fastighets AB

08.45

Paus

09.00

Vad kan vi förvänta oss av den kommande valrörelsen – får vi något bostadsval?
Bostadspolitik har aldrig nått några stora höjder i svenska val och hamnar ganska långt ner när väljarna listar sina viktigaste frågor. Undantaget
är kommunvalet 1966 då bostadsfrågan blev central när Erlander hamnade i blåsväder. Inom branschen har ju bostadssituationen haft en
nyckelroll de senaste åren och inte minst efterfrågar man tydliga riktlinjer av våra politiker. Vilken är branschens roll när det gäller att sätta
bostäder på den politiska agendan? Vilken plats på listan tar bostadsfrågan när vi går till valurnorna 2018?
Moderator: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke, Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert, Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

09.30

Paus

09.45

Hur bygger vi bort bristen på bostäder? – bostadsbyggarna tänker fritt!
Den magiska siffran 700 000 nya bostäder hägrar vid horisonten. På vissa håll har byggandet onekligen tagit viss fart, men det ska till mycket
mer för att den omfattningen ska bli verklighet. Här låter vi de riktiga experterna – de som bygger bostäder – tänka fritt om hur de skulle göra
för att få riktig fart på produktionen. Representanter för tunga bostadsbyggare ställer sig på scenen och berättar om sina lösningar under
sju visionära minuter.
Moderator: Lennart Sjögren, konsult, Lennart Sjögren analys & utveckling
Yves Chanterau, senior arkitekt, partner, Equator, Margaretha Söderström, kommunikationschef, MKB Fastighets AB, Jonas Larsson,
energi- och miljöchef, Stena Fastigheter Malmö, Klas Ljungberg, affärsområdeschef kommun, Magnolia bostad, Carl-Johan Hansson,
chef affärsområde fastigheter, Riksbyggen. Fler talare kan tillkomma.

11.00

Paus

11.15

Hur löser arkitekterna bostadskrisen?
Arkitekterna är en av de yrkesgrupper som har mest insyn och som kan mest om planering, byggande och utformning i en situation där 240 av
landets 290 kommuner lider av bostadsbrist, över 700 000 nya bostäder behövs till 2025 och 40 000 nya bostäder ska byggas till 2020 – bara i
Stockholms stad. Bristen på bostäder är något som påverkar människors liv varje dag – och det som faktiskt byggs är det långt ifrån alla som kan
efterfråga. I den här punkten ställer sig representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen och berättar om sina lösningar under sju
koncentrerade minuter.
Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
Anna Wijkmark, marknadschef, Reflex, Pia Ölvebro, kundchef, Link Arkitektur, Mia Åberg, arkitekt, studiochef, partner, Equator,
Cecilia Holmström, Strategic Advisor, partner, Architect SAR/MSA, Tengbom, Daan Cedergren, regionchef husbyggnad, Sweco Arkitekter,
Edvin Bylander, arkitekt, ansvarig FOJAB Lab. Fler talare kan tillkomma.

12.30
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Bostad del II: Nytänkande i krisens spår

4
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Hållbarhet: Integrerat hållbarhetsarbete
i praktiken

13

Digitalisering: Från modeord till svarta siffror
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Arkitektur: Arkitekturens roll i
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and high returns
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