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RESTAURANG SUPPER

PÅ BURMEISTER

Lunch för partnerdelegater

Rakt på sak
Amanda Lundeteg, VD, Allbright
Paus

Klarar våra fastigheter och byggande det
klimat och energimål som är på gång?

Paus

Bostadsproblematiken
- dags att bryta ny mark?
Paus

Hur ska staden byggas
– om nästa generation får bestämma
Rasmus Törnblom, förbundsordförande (MUF)
Paus
Lunchdiskussion:
Fastighetsbranchen
– bäst av de sämsta på jämnställdhet?
Lunch för partnerdelegater

Rakt på sak
Marie Linder, hyresgästföreningen
Paus
Ett tryggare samhälle
– vad är bästa sättet att få social- och
fastighetskapital att växa?
Eftermiddagsfika

Hur ska Europaspåret integrera
Sverige med kontinenten?
Paus

Konkurrens som på drivare
i utvecklingen

Paus

Hur ser förutsättningarna för
bostadsbyggande ut?

Paus

Hur ska staden byggas
– om nästa generation får bestämma
Philip Boström, förbundsordförande (SSU)

Paus

Lunchdiskussion:
Äldreboende
– fungerar den tyska modellen?

Lunch för partnerdelegater

Rakt på sak
Talare meddelas senare

Paus

Den hållbara fastigheten
– ett pågående projekt

Eftermiddagsfika

Vilka samhällsfastigheter ger
höghastighetsjärnvägen?

Paus

Kompetensförsörjning
– dags att kliva ur comfort zone?

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.30

12.30-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-15.45

15.45-16.15

Lunchdiskussion:
Minusräntan
– hot eller möjlighet?

Lunchdiskussion:
Från markanvisning till färdig bostad
– hur effektivisterar vi processen?

Kommunala fastigheter
– hur finansieras de på bästa sätt?

Allmännyttan växlar upp
– samlat grepp i Göteborg?

Mingel 20.00-24.00

Paus

Spårbunden stadsutveckling

Hur maximerar Norrköping
nyttan av Ostlänken?
Paus

Eftermiddagsfika

Eftermiddagsfika

Vad är nästa steg för
samhällsfastighetsbolagen?

Paus

Rakt på sak
Johan Karlström, VD, Skanska

Lunch för partnerdelegater

Paus

Hur ska staden byggas
– om nästa generation får bestämma
Sara Skyttedal, förbundsordförande (KDU)

Business Arena 2016 avslutas

Lunch för partnerdelegater

Hur löser akitekterna bostadskrisen?
Sju gånger sju kreativa minuter på scen!

Paus

Hur ska staden byggas
– om nästa generation får bestämma
Hanna Cederin, förbundsordförande (Ung Vänster)

Paus

Privat fastighetsägare - offentlig hyresgäst
- hur fungerar det?

Skulle det kunna byggas mer
än det byggs?
Paus

Paus

Integration i verkligheten, skolor
och bostäder för alla

Paus

Paus

Hur ska staden byggas
– om nästa generation får bestämma
Mårten Roslund, språkrör (Grön Ungdom)

Paus

Allmännyttan växlar upp
- samlat grepp i Stockholm?

Paus

Utifrån vilka värderingar vill vi
utveckla den smarta staden?

Varför är Malmö just nu fokus
för fastighetsinvesterare?

Hur håller man staden öppen för alla?

Hur byggar vi tätt, blandat och för alla?

9.15-10.00

Paus

Paus

Paus

Paus

Paus

9.00-9.15

Frukostspecial:
En växande marknad i norr?

Frukostspecial:
Hur kan man använda fastigheter och stadsbyggande för ett tryggare samhälle?

Frukostspecial:
Hur ska Stockholms Centralstation utvecklas
för att bäst stötta befolkningstillväxten?

Frukostspecial:
Hur bygger vi ett modernt sammhälle?

Frukostspecial:
Veckan som kommer

8.15-9.00

Frukostvärd:

Miljöpartiet

FREDAG 8 JULI

Analys av dagens parti
– Miljöpartiet

Frukostvärd:

Sverigedemokraterna

TORSDAG 7 JULI

Analys av dagens parti
– Sverigedemokraterna

Analys av dagens parti
– Socialdemokraterna

Analys av dagens parti
– Centerpartiet

8.00-8.15

Frukostvärd:

Kristdemokraterna

ONSDAG 6 JULI

Analys av dagens parti
– Kristdemokraterna

Frukostvärd:

Frukostvärd:

Socialdemokraterna

TISDAG 5 JULI

7.45-8.15

Centerpartiet

MÅNDAG 4 JULI

#BUSINESSARENA
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

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 även i Umeå.
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 24 februari

och investerare, politiker, arkitekter och r egionföreträdare för att

Umeå Folkets Hus

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 s amhällsutveckling
och nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information.

Stockholm 21-22 september
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Almedalen 4-8 juli

Malmö Live

Restaurang Supper
på Burmeister
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Allt fler hittar till Burmeister
Välkommen till Almedalen och Business Arena i sommar! Det är femte året i rad som vi arrangerar Business Arena i Almedalen
och allt fler hittar till oss vilket är både roligt och glädjande. Konceptet har satt sig och vårt breda utbud lockar Almedalens
besökare, inte bara de som hör hemma i fastighetsbranschen, till Burmeister i högre utstäckning. I år har vi dessutom äran
att genomföra Business Arena Almedalen tillsammans med betydligt fler partners än tidigare; i år medverkar 47 företag och
organisationer från branschen och vår sektor.
I programmet ser vi åter utfrågningen ”Så ska staden byggas – om nästa generation får bestämma”, där morgondagens ledande
politiker uttalar sig i stadsbyggnadsfrågor. Vi ser även en favorit i repris av heta stolen-konceptet ”Rakt på sak” med bland annat
Amanda Lundeteg, Marie Linder och Johan Karlström som medverkande.
Som vanligt blir det mycket mer, med analyser, debatter och utfrågningar om allt från bostadsmarknaden till jämställdhet
och miljö.
Varmt välkommen till Business Arena Almedalen och fem innehållsrika dagar på Burmeister!

Johan Zetterstedt
vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena

#BUSINESSARENA

PARTNERS BUSINESS ARENA ALMEDALEN 2016
PER DEN 17 MAJ 2016
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Almedalen 2016
Om Almedalsveckan

Partiets dag

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det
hela började 1968 då Olof Palme talade från ett lastbilsflak 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 samhällsfrågor
möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under
Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen.
Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för
alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan.
Deras m
 edverkan med seminarier, presskonferenser och tal från
Almedalen utgör basen i evenemanget, men andra arrangemang är
minst lika viktiga.

Söndag 3 juli

Torsdag 7 juli

Liberalerna

Sverigedemokraterna

Måndag 4 juli

Fredag 8 juli

Centerpartiet

Miljöpartiet

Tisdag 5 juli

Lördag 9 juli

Socialdemokraterna

Moderaterna

Onsdag 6 juli

Söndag 10 juli

Läs mer: www.almedalsveckan.info

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

Almedalen 2015 i siffror

35 000
besökare

1 645
arrangörer

3 465
programpunkter

218 370
tweets

Källa: almedalsveckan.info

FOTO: LEANDERFOTOGRAF
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CENTERPARTIETS DAG I ALMEDALEN

Måndag 4 juli
Medverkande talare i urval:

Stig-Björn
Ljunggren

07.45

Annica
Ånäs

Philip
Botström

Karin
Karlsbro

Linus
Kjellberg

Meeri
Wasberg

Frukost
Det serveras frukost som du äter i lugn och ro i trevlig miljö medan du lyssnar på dagens första programpunkt som startar 08.00.

08.00

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

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Centerpartiet
15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under
dagen och det avslutande partiledartalet.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: veckan som kommer – vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen?
Under den här programpunkten gör vi en djupdykning i veckan som kommer. Givetvis med en branschanpassad vinkling.
Panelen analyserar vad vi kan förvänta oss av veckan; politiskt, generellt och som bransch. 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 TALARE: Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg, Marianne Förander, Executive Director, EY,
Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter, Henrik Saxborn, vd, Castellum, Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

09.00

Paus

09.15

Hur bygger vi tätt, blandat och för alla?
När dagens städer behöver växa brukar den täta staden lyftas fram, effektivt utnyttjande av ytor utan att för den skull göra avkall på
livskvalité. När dagens städer behöver växa förordas också blandstaden, alla funktioner ska finnas på plats, det ska vara en social mix
och en estetiskt varierad arkitektur. Lättare sagt än gjort? Hur kan man planera ett bostadsområde som är inkluderande, har en
attraktiv atmosfär, är tryggt att vistas i och där allt inte ser likadant ut? Vad innebär tät och blandad bebyggelse i praktiken?
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter,
Annica Carlsson, vd, Equator, Daniel Markström, arkitekturchef, Humlegården, Gunilla Högbom, chef projekt, AFA Fastigheter,
Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef, Atrium Ljungberg

10.00

Paus

10.30

Hur ser förutsättningar för ökat bostadsbyggande ut?
Svenska städer växer så det knakar och det är inte bara i Stockholm det ropas efter fler bostäder. Men är förutsättningarna
annorlunda? Dyr mark, långa planprocesser med många överklaganden är vardag i Stockholm samtidigt som det behövs fler ”billiga”
bostäder, som fler kan efterfråga. Vilka är utmaningarna i urbaniseringens spår i Sverige?
MODERATOR: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling TALARE: Martin Willén, bitr. stadsbyggnadschef,
Örebro kommun, Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert, Riksbyggen, Sara Johansson chef fastighetsutveckling, Concent,
Sven Renström, vd, Olov Lindgren

#BUSINESSARENA
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

11.00

Paus

11.15

Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
I den här programpunkten sätter morgondagens beslutsfattare perspektiv på viktiga storstadsfrågor som stadsplanering, bostäder,
transporter, handel och miljö. Under 15 minuter berättar Philip Botström, förbundsordförande i SSU om sin syn på dagens heta
storstadsfrågor och om sina visioner för framtiden. Vad är det första han skulle vilja ändra på om han fick möjligheten?
MODERATOR: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige TALARE: Philip Botström, förbundsordförande, SSU

11.30

Paus

11.45

Äldreboenden – fungerar den tyska modellen i Sverige?
Mer än hälften av tyska äldreboenden drivs av icke vinstdrivande organisationer. Är non-profitmodellen ett koncept att utveckla och
utöka även på den svenska marknaden?
MODERATOR: Richard Naring, kommunikationskonsult TALARE: Jens Nagel, tysklandschef, Hemsö, Torsten Hammann, vd, AWO,
Per Berggren, vd, Hemsö, Ann-Sofie Wetterstrand, socialchef, Ersta Diakoni

12.30

Partnerlunch

13.30

Rakt på sak
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Meddelas senare

13.45

Paus

14.00

Den hållbara fastigheten – ett pågående projekt?
Först är det arkitekterna och teknikkonsulterna som integrerar hållbarhet i designen. Sedan kommer en resurseffektiv byggprocess
och ett ständigt arbete med energieffektivitet och optimering i förvaltningen av den färdiga fastigheten. I det befintliga beståndet
handlar det om att investera klokt i tid och så att det går att räkna hem. Dessutom ska hållbarhet vara social idag, med allt vad det
innebär. Här diskuterar vi hur man åstadkommer en hållbar fastighetsförvaltning över tiden.
MODERATOR: Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen TALARE: Filip Elland, hållbarhetssamordnare, Castellum,
Rebecka Yrlid, hållbarhetschef, Humlegården, Eva Eriksson, projektledare, Forsen, Lina Ahlström, hållbarhetsspecialist, Ramböll,
Johan Augustsson, fastighetsdirektör, Lidl

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Vilka samhällseffekter ger höghastighetsjärnvägen?
Effektivare och snabbare kommunikationer skapar utrymme för att utveckla stad och näringsliv. Sverigeförhandlingen öppnar för
möjligheter på flera orter än enbart våra storstäder, eller som regeringens förhandlingsperson HG Wessberg uttryckte det under förra
årets Business Arena - vill man ha en station så går det alldeles utmärkt, om man betalar. Vilken ekonomisk och samhällelig nytta kan
det offentliga dra av en offentlig investering i infrastruktur? Hur får staden bästa möjliga utväxling av en ny station i samband med
utvecklingen av en höghastighetsjärnväg?
MODERATOR: Malin Svedmyr, utvecklingsansvarig division projektledning, Ramböll TALARE: Henrik Österberg, nationalekonom,
Evidens, Ingemar Rindstig , Executive Director/Nordic MSL, EY, Ulf Arumskog, utvecklingschef Ostlänken, Norrköpings kommun,
Ann Wiberg, chef affärsområde stadsprojekt, Jernhusen

15.30

Paus

15.45

Fastighetsbranschens kompetensförsörjning: dags att kliva ur comfort zone?
Fastighetsbranschen behöver öka sin kompetensförsörjning och effektivitet. Redan som det ser ut i dag har den svårt att rekrytera
folk, särskilt i storstadsregionerna där det råder brist på allt från handläggare till chefer. Branschen har en generellt sett snäv
rekryteringsbas med många interna branschrekryteringar och högt resursslöseri; mycket av den kompetens som finns hos personer i
andra branscher och hos nyanlända tas inte tillvara på. För att komma tillrätta med kompetensproblemen bör blickarna höjas:
branschen borde bli bättre på att hitta kompetens utifrån och våga prova nya arbetssätt. Vad krävs för att sektorn ska ta ett enat grepp
om frågan?
MODERATOR: Karin Karlsbro, hållbarhetschef, Fastighetsägarna Stockholm TALARE: Mona Finnström, vd, Fastigo, Bengt Johansson,
vd, Forsen, Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder, Anna Svanberg, vvd, Poolia
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SOCIALDEMOKRATERNAS DAG I ALMEDALEN

Tisdag 5 juli
Medverkande talare i urval:

Anna
Molén

07.45

Rasmus
Törnblom

Heléne
Hill

Nisha
Besara

Caroline
Szyber

Stefan
Ränk

Frukost
Det serveras frukost som du äter i lugn och ro i trevlig miljö medan du lyssnar på dagens första programpunkt som startar 08.00.

08.00

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

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Socialdemokraterna
15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under
dagen och det avslutande partiledartalet.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: hur bygger vi ett modernt samhälle? På jakt efter den perfekta samhällsbyggnadsprocessen
Hur ser en väl fungerande process ut? Hur bör kommuner och branschens aktörer samarbeta bättre för att bygga ett modernt
samhälle? Huddinge kommun har en betydande roll i Stockholmsregionens tillväxt och ska tillsammans med marknadens aktörer öka
bostadstakten samt skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen. För att kunna stå redo och leverera löften ställs höga krav på
samhällsplanerings- och samhällsbyggnadsprocessen och framförallt ett aktivt engagemang från både kommuner och branschens
aktörer. Hur når de dit?
MODERATOR: Fredrik Welander, kommunikationsstrateg TALARE: Malin Danielsson (L), ordförande, Huddinge kommuns
samhällsbyggnadsutskott, Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun, Nancy Mattsson, chef projektutveckling,
JM Bostad, Peter Lindwall, regionchef Stockholm, NCC Boende, Mårten Othérus, regionchef Stockholm, Veidekke

09.00

Paus

09.15

Hur håller man staden öppen för alla?
En av de saker som gör storstaden attraktiv och kreativ är att det uppstår möten mellan människor av olika bakgrund. Det offentliga
rummet som mötesplats är därför lika viktigt för tillväxten som för demokratin. Går det att balansera marknadskrafternas inflytande
med behovet av ett offentligt rum? Vad kan arkitekter och planerare göra för att göra storstaden inkluderande? Hur ser de stora
fastighetsägarna på sin roll när det gäller att göra staden tillgänglig för alla?
MODERATOR: Anna Molén, stadsutvecklingsstrateg och planarkitekt, Tyréns TALARE: Yves Chantereau, senior arkitekt, partner,
Equator, Paul von Doninck, affärsstrateg stationer, Jernhusen, Per Orrestig, fastighetschef, AFA Fastigheter, Peder Wallgren,
affärsområdeschef, Wallenstam, Caroline Arehult, vd, Skanska Fastigheter

10.00

Paus

10.30

Bostadsproblematiken – dags att bryta ny mark?
Ledtider, mark, särkrav, buller, amorteringskrav och finansieringsproblematik. Att hindren är många vet vi men det görs också mycket
och det finns exempel på prispressade husbyggen, billiga studentlösningar, hyresdifferentiering eller varianter på ägande. För att
komma framåt är det Ibland nödvändigt att våga pröva nya vägar. Här träffar vi några av dem som vågat satsa.
MODERATOR: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter TALARE: Stefan Ränk, vd, Einar Mattsson, Myr Ullhammar,
projektchef, Magnolia Bostad, Sara Johansson, chef fastighetsutveckling, Concent, Gustav Hemming, regionplaneringslandstingsråd,
Stockholms läns landsting

#BUSINESSARENA
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

11.00

Paus

11.15

Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
I den här programpunkten sätter morgondagens beslutsfattare perspektiv på viktiga storstadsfrågor som stadsplanering, bostäder,
transporter, handel och miljö. Under 15 minuter berättar Rasmus Törnblom om sin syn på dagens heta storstadsfrågor och om sina
visioner för framtiden. Vad är det första Rasmus skulle vilja ändra på om han fick möjligheten?
MODERATOR: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige TALARE: Rasmus Törnblom, förbundsordförande, MUF

11.30

Paus

11.45

Fastighetsbranschen – bäst av de sämsta på jämställdhet?
Svenska börsbolag har kommit halvvägs till jämställdhet. I dag utgör kvinnor en femtedel av börsbolagens ledningsgrupper, vilket
innebär att det ”bara” är 20 procentenheter kvar till jämställdhetsmålet (60/40). I topp ligger fastighetsbranschen, som enligt de två
senaste rapporterna från stiftelsen AllBright utmärker sig från andra branscher vad gäller representation av kvinnor i ledningsgrupper
och styrelser. Fastighetsbranschen är dock endast bäst av de sämsta. Hur ökar vi tempot? Vilka tidsbestämda mål bör vi sätta? Vilka
konkreta åtgärder kan företag vidta för att skynda på jämställdheten? Vad krävs för att mota bort skygglapparna på arbetsgivare som
rekryterar traditionellt och homogent?
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Amanda Lundeteg, vd, stiftelsen AllBright, Ulrika Franke, vd, Tyréns,
Henrik Saxborn, vd, Castellum, Fredrik Wirdenius, vd, Vasakronan, Caroline Redare, HR-chef, Forsen

12.30

Partnerlunch

13.30

Rakt på sak – om makten, politiken och bostäderna med Marie Linder
Stämmer det att Hyresgästföreningen är en bromskloss som stoppar bostadsbyggandet? Vilka förslag har de själva för att skapa en
bättre bostadsmarknad? Vilken relation vill de ha till fastighetsägare? Hyresgästföreningens förbundsordförande finns på plats för
att ge svar på heta frågor! 15 minuter som ger insikt om viktiga omvärlds-och framtidsfrågor kring fastigheter, samhälle, politik och
utveckling. Under programpunkten delger en särskilt inbjuden gästtalare sin syn på en aktuell fråga som påverkar
samhällsutvecklingen i stort men även fastighetsbranschen och den byggda miljön.
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

13.45

Paus

14.00

Ett tryggare samhälle – vad är bästa sättet att få social- och fastighetskapital att växa?
Polis och rättsväsende ska hantera brottsligheten. Punkt slut. Nej, riktigt så enkelt är det tyvärr inte, och när det visar sig att de har
svårt att hantera viss typ av brottslighet påverkas omedelbart fastighetsägare, övrigt näringsliv, samhällsfunktioner och individer.
Under detta pass går vi in på nya sätt att hantera brott och hur fastighetssektorn i bred bemärkelse kan vara med och jobba parallellt
med samhällsnytta och egennytta.
MODERATOR: Mikael Lundström, vd, NAI Svefa TALARE: Magnus Lindgren, fil.dr. psykologi och f.d. polis, Tryggare Sverige,
Anne Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef, Svenska Bostäder, Terje Johansson, vd, MKB, Patrik Hall, vd, Heimstaden

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Hur ska Europaspåret integrera Sverige med kontinenten?
Hållbara och attraktiva städer och stadsdelar kräver en väl fungerande infrastruktur för att möjliggöra såväl arbetspendling som
miljösmarta transporter. Landskrona stad har ett strategiskt läge mitt i Öresundsregionen och staden ser en stor potential i att satsa
på attraktiva miljöer för boende och företagande. Staden vill dessutom integrera Sverige än mer med kontinenten via en ny fast
förbindelse över Öresund, Europaspåret. Kom och lyssna till hur Europaspåret är tänkt att konstrueras samt hur förbindelsen kan bidra
till såväl Öresundsregionens som den Nordiska regionens utveckling.
MODERATOR: Nisha Besara, vd, Unga Klara TALARE: Michael Svane, branschdirektor, Dansk Industri, Jakop Dalunde,
riksdagsledamot, Miljöpartiet, Christian Alexandersson, utvecklingschef, Landskrona stad, Ann-Sofie Hermansson,
kommunstyrelsens ordförande (S), Göteborgs Stad

15.30

Paus

15.45

Konkurrens som pådrivare i utvecklingen?
Byggandet har ökat men inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Det behöver byggas snabbt och det behövs
kompetens och utveckling för att fylla de luckor som behöver täppas till. Hur ser det ut med konkurrensen i branschen? Vissa
kommuner arbetar med att få in fler aktörer, på andra orter dominerar ett fåtal byggare. Hur får vi till en bättre konkurrens på den
svenska byggmarknaden? Är det beslutsfattarna eller beställarna som äger frågan? Vilka alternativ finns på marknaden för ett
konkurrenskraftigt och effektivt byggande?
MODERATOR: Meddelas senare TALARE: Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD), ordf. för civilutskottet, bostadspolitisk talesperson,
Kristdemokraterna, Paul Lindquist, fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Stefan Dahlgren, ordförande,
CM-bolagen, Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
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KRISTDEMOKRATERNAS DAG I ALMEDALEN

Onsdag 6 juli
Medverkande talare i urval:

Tomas
Ernhagen

07.45

Amanda
Lundeteg

Reza
Yazdi

Katrin
Stjernfeldt Jammeh

Mårten
Roslund

Anette
Sand

Frukost
Det serveras frukost som du äter i lugn och ro i trevlig miljö medan du lyssnar på dagens första programpunkt som startar 08.00.

08.00

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

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Kristdemokraterna
15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss under
dagen och det avslutande partiledartalet.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: hur ska Stockholms Centralstation utvecklas för att bäst stötta befolkningstillväxten?
Centralstationsområdet är en viktig hub för kollektivtrafiken i regionen och en entré till Stockholm. 2017 öppnas tidsfönstret för
utvecklingen av området när Citybanan tar över pendeltågstrafiken. Hur ska denna viktiga del av city och framtidens Centralstation
utvecklas för att möta en växande regions behov och krav? Hur påverkar en väl fungerande kollektivtrafik en regions tillväxt?
MODERATOR: Marianne Olsson, strategikonsult TALARE: Ann Wiberg, chef affärsområde stadsprojekt, Jernhusen,
Roger Mogert, stadsbyggnadssborgarråd, Stockholms stad. Fler talare tillkommer.

09.00

Paus

09.15

Varför är Malmö just nu i fokus för fastighetsinvesterare?
Malmö är en stad som växer i många avseenden. Allt fler företag förlägger verksamhet och huvudkontor till staden. Det kommunala
bostadsbolaget slår rekord när det gäller nyproduktion av bostäder. Hur kommer det sig att intresset för att investera i Malmö har
ökat? Vilken är temperaturen på den kommersiella fastighetsmarknaden? Vilka är de tyngsta transaktionerna på senare år?
MODERATOR: Pernilla Arnrud Melin, Vice President, MSCI TALARE: Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB, Åsa Henninge, analyschef,
NAI Svefa, Ola Orsmark, vd Region Öresund, Castellum, Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO (S), Malmö stad

10.00

Paus

10.30

Allmännyttan växlar upp – samlat grepp i Stockholm?
Bostadsproduktionen tickar uppåt men behöver lyfta ännu mer, inte minst saknas det hyresrätter för de med lite mindre plånböcker.
I Stockholm kavlar allmännyttan nu upp ärmarna för att fördubbla sin nyproduktion. Med kraftsamlingen Stockholmshusen tar
Stockholms stad ett gemensamt grepp för att sänka produktionskostnaderna och byggstarta 3 500-5 000 hyresrätter fram till 2020.
MODERATOR: Åsa Henninge, analyschef, NAI Svefa TALARE: Anette Sand, vd, Familjebostäder, Mikael Källqvist, vvd och
förvaltningschef, Svenska Bostäder, Eva Nygren, vd, Stockholmshem, Mikael Anjou, vd, Einar Mattsson Byggnads AB

11.00

Paus

11.15

Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
I den här programpunkten sätter morgondagens beslutsfattare perspektiv på viktiga storstadsfrågor som stadsplanering, bostäder,
transporter, handel och miljö. Under 15 minuter berättar Mårten Roslund om sin syn på dagens heta storstadsfrågor och om sina
visioner för framtiden. Vad är det första Mårten skulle vilja ändra på om han fick möjligheten?
MODERATOR: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige TALARE: Mårten Roslund, språkrör, Grön Ungdom

#BUSINESSARENA
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

11.30

Paus

11.45

Från markanvisning till färdig bostad – hur effektiviserar vi markanvisningsprocessen?
Bristen på byggbar mark nämns ofta som en stark bidragande faktor till bostadsbristen. Kommunerna blir då boven i dramat då det är
deras uppgift att ta fram mark till bostäder. Andra pekar på byggherrarna som inte vill bygga för mycket i taget då det kan minska
lönsamheten i övrigt bestånd. Frågan är hur vi vässar markanvisningsprocessen och gör den effektivare så att en markanvisning leder
till bostad inom en rimlig tidsram? Hur kan processen kalibreras till att skapa konkurrens på byggmarknaden, som i sin tur leder till fler
bostäder? Hur får vi in fler mindre aktörer som är mer snabbfotade och drivna? Och slutligen, varför tyder undersökningar på att det
finns ett stort antal byggrätter som inte utnyttjas? Välkommen till en diskussion om en av bostadsbristens viktigaste parametrar.
MODERATOR: Kenneth Hagström, vd, Norra Staden Fastighetsutveckling TALARE: Jenny Linné, avdelningschef mark & exploatering,
Tyresö kommun, Martin Willén, bitr. stadsbyggnadschef, Örebro kommun, Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun,
Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun, Helena Dalhamn, affärsområdeschef samhällsbyggnad, NAI Svefa

12.30

Partnerlunch

13.30

Rakt på sak – om makten och politiken med Amanda Lundeteg
Vad krävs för att minska antalet ryggdunkande kompisrekryteringar mellan manliga chefer? Här utfrågas Amanda Lundeteg, vd på
stiftelsen AllBright som varje år granskar jämställdheten i svenska börsbolag och placerar dem därefter på vita, gråa och svarta listor.
15 minuter som ger insikt om viktiga omvärlds-och framtidsfrågor kring fastigheter, samhälle, politik och utveckling. Under
programpunkten delger en särskilt inbjuden gästtalare sin syn på en aktuell fråga som påverkar samhällsutvecklingen i stort men även
fastighetsbranschen och den byggda miljön.
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Amanda Lundeteg, vd, stiftelsen AllBright

13.45

Paus

14.00

Klarar våra fastigheter och vårt byggande det klimat- och energimål som är på gång?
Vi vet att förändringar i klimatet pågår och att fler är på väg. Som betydelsefull samhällsbyggnadsaktör är det viktigt att branschen
förbereder byggprocesserna därefter. Åtgärder måste vidtas för att byggandet ska vara hållbart över tid och det är inte längre en fråga
om när, utan om hur. För att minska klimatpåverkan har regeringen satt ambitiösa energimål. Har vi den teknik som behövs för att
möta målen på ett kostnadseffektivt sätt? Är det möjligt att möta framtidens energikrav i bostäder utan att kostnaderna skenar? Vilka
åtgärder krävs för att byggandet ska vara hållbart över tid?
MODERATOR: Mikael Lundström, vd, NAI Svefa TALARE: Bo Strandberg, miljöchef, Wallenstam, Anna Denell, hållbarhetschef,
Vasakronan, Ulf Wiklund, marknads- och utvecklingsansvarig, Tyréns, Reza Yazdi, energi- och hållbarhetsansvarig, Rikshem,
Katarina Rosenqvist, hållbarhetschef, Lidl

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Hur maximerar Norrköping nyttan av Ostlänken?
Om pengar är ekonomins blodomlopp så har infrastrukturen en liknande funktion i samhället. Ett samhälle utan en väl fungerande
infrastruktur är ett dåligt fungerande samhälle och det gäller såväl länder som regioner som städer. En stad som vill växa klarar inte
tillväxten utan att samtidigt vara tillgänglig, annars har man inte den växtkraft som en modern stad behöver. Folk måste helt enkelt
kunna ta sig från platsen och tillbaka om det ska vara en attraktiv plats. Samtidigt är det viktigt att folk har någonstans att bo och
arbeta. En fungerande infrastruktur ger fler arbetstillfällen, både lokalt och regionalt, men det är just bostaden, den fasta punkten
i tillvaron som måste finnas tillgänglig. Med Ostlänken har Norrköping fått en fantastisk möjlighet att utvecklas som en framtida
dynamo i en region och ett land i stark tillväxt. Nu gäller att ta vara på den möjligheten, ta fram bostäder och skapa ett ännu mer
vibrant näringsliv.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare TALARE: Anne Revland, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun, Fredrik Wallin,
projektledare, Inre hamnen, Norrköpings kommun, Kikki Liljeblad, stadsplaneringsnämndens ordförande, vice KSO (S),
Norrköpings kommun, Åsa Henninge, konsult, NAI Svefa, Johan Karlsson, vd, Slättö förvaltning AB

15.30

Paus

15.45

Allmännyttan växlar upp – samlat grepp i Göteborg?
Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att Framtidenkoncernen ska ta det fulla ansvaret för bostadsproduktionen inom
hela koncernen. Framtiden ska bli en tydlig aktör på marknaden med målsättningen att under 2018 nå en nyproduktionstakt om 1 400
bostäder årligen. För att nå målet har man bland annat startat egen byggverksamhet som ska hantera all nyproduktion för koncernens
förvaltande bolag; Bostadsbolaget, Familjebostäder, Poseidon och Gårdstensbostäder. Stadsutveckling i samverkan är ett
återkommande ledord liksom fokus på framtid, hållbarhet och kvalitet. Här berättar några inblandade hur det skall gå till i praktiken
och vad man har på gång just nu.
MODERATOR: Emma Petersson, projektledare, Hifab TALARE: Mariette Hilmersson, koncernchef, Framtiden, Kicki Björklund, vd,
Bostadsbolaget, Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen, Framtiden Byggutveckling, Lars Johansson, styrelseordförande (S),
Framtiden, Michael Pirosanto, vd, Gårdstensbostäder
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SVERIGEDEMOKRATERNAS DAG I ALMEDALEN

Torsdag 7 juli
Medverkande talare i urval:

Lena
Boberg

07.45

Jonas
Nygren

Johanna
Frelin

Lennart
Sjögren

Sara
Skyttedal

Johan
Karlström

Frukost
Det serveras frukost som du äter i lugn och ro i trevlig miljö medan du lyssnar på dagens första programpunkt som startar 08.00.

08.00

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

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Sverigedemokraterna
15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss
under dagen och det avslutande partiledartalet.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: hur skapar vi framtidens hållbara platser utifrån hur invånarnas framtida konsumtionsmönster?
En förutsättning för att skapa en positiv social dynamik är att fastighetsägare ser utanför väggen på sina byggnader. Det påverkar
platsens attraktivitet och därmed fastighetsvärdet. När fastighetsägare och kommuner arbetar tillsammans kan vi skapa
förutsättningar för trygga och hållbara områden med både bostäder och service. Invånarnas konsumtionsmönster är också en del i hur
platser formas och upplevs. Finns en hållbar konsumtion? ICA Fastigheter och Evidens berättar om varför det blivit så självklart att ta
ett större ansvar för samhället.
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Lena Boberg, vd, ICA Fastigheter, Jan Oldebring, etableringsdirektör,
ICA Sverige, Thomas Sandberg, Evidensgruppen

09.00

Paus

09.15

Utifrån vilka värderingar vill vi utveckla den smarta staden?
Det låter som en klyscha, men den digitala utvecklingen i vad som har kallats ”den andra maskinåldern” skapar verkligen enorma
möjligheter inom ett område som stadsutveckling. Holistiska angreppssätt kan med digitala verktyg skapa städer som är rumsligt,
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Samtidigt finns det risker när en ökad mängd föremål har egen datakraft och
uppkoppling mot internet. Hur försäkrar man sig om att den smarta staden inte blir den övervakade staden på ett felaktigt sätt? Har
hållbarhet en speciell innebörd när det gäller digital teknik? Vilken typ av stad är det rimligt att förvänta sig om tio år?
MODERATOR: Lars Lidén, Meta och BIM Alliance TALARE: Johanna Frelin, vd, Tengbom, Petra Dalunde, Chief Operating Officer,
Urban ICT Arena, Kista Science City AB, Magnus Behrenfeldt, affärsområdeschef, AMF Fastigheter, Per Bjälnes, BIM-strateg, Tyréns,
Karin Jarl Månsson, vd, E.ON Försäljning

10.00

Paus

10.30

Skulle det kunna byggas mer än det byggs?
Det finns många olika orsaker till att det byggs för lite bostäder i de svenska tillväxtkommunerna. Vissa menar att en av dem är att
fastighets- och byggföretag inte vill förse marknaden med mer utbud än att priserna hålls uppe. Rationellt agerande på en marknad
eller bristande samhällsansvar i en fråga som påverkar hela ekonomin? Här förklarar ett antal insatta personer hur det egentligen
ligger till.
MODERATOR: Pernilla Arnrud Melin, Vice President, MSCI TALARE: Klas Ljungberg, affärsområdesansvarig kommun, Magnolia Bostad,
Sven Renström, vd, Olov Lindgren, Kent Persson, utvecklingschef, Heimstaden, Per Jutner, vd, Einar Mattsson Projekt AB

#BUSINESSARENA
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

11.00

Paus

11.15

Hur ska staden byggas – om nästa generation får bestämma?
I den här programpunkten sätter morgondagens beslutsfattare perspektiv på viktiga storstadsfrågor som stadsplanering, bostäder,
transporter, handel och miljö. Under 15 minuter berättar Sara Skyttedal, förbundsordförande Kristdemokratiska ungdomsförbundet
om sin syn på dagens heta storstadsfrågor och om sina visioner för framtiden. Vad är det första hon skulle vilja ändra på om hon
fick möjligheten?
MODERATOR: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige TALARE: Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU

11.30

Paus

11.45

Minusräntan – hot eller möjlighet?
Sverige, och den närmaste omvärlden, lever nu i en unik ekonomisk tidsålder vilket inte minst återspeglas i det rekordlåga ränteläget.
Även om minusränta är ett tecken på att allt inte står rätt till i ekonomin så innebär den på kort sikt ett enormt gynnsamt läge för den
svenska fastighetsmarknaden. Samtidigt kan den innebära risker, även på lång sikt, och det gäller att hålla tungan rätt i mun.
Vad innebär minusräntan rent konkret för fastighetsbranschen och kan de positiva kortsiktiga effekterna göra oss blinda för de
långsiktiga riskerna?
MODERATOR: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige TALARE: Mariell Juhlin, chefekonom, Hyresgästföreningen,
Ingemar Rindstig, Executive Director/Nordic MSL, EY, Per Gebenius, CFO, Slättö, Sverrir Thór, ekonomijournalist, Fastighetsnytt

12.30

Partnerlunch

13.30

Rakt på sak – om makten, politiken och bostäderna med Johan Karlström
Med bostadsbrist i tillväxtregionerna och en uppsjö av stora infrastrukturprojekt i hela landet verkar Skanska på en het marknad.
Här berättar Johan Karlström, vd, Skanska om företagets roll i utvecklingen av samhället och hur han ser på ledarskap.
15 minuter som ger insikt om viktiga omvärlds-och framtidsfrågor kring fastigheter, samhälle, politik och utveckling. Under
programpunkten delger en särskilt inbjuden gästtalare sin syn på en aktuell fråga som påverkar samhällsutvecklingen i stort men även
fastighetsbranschen och den byggda miljön.
MODERATOR: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert TALARE: Johan Karlström, vd, Skanska

13.45

Paus

14.00

Vad är nästa steg för samhällsfastighetsbolagen?
Nu har de specialiserade företag som är inriktade på samhällsfastigheter funnits i ett antal år. Svenska kommuner har avyttrat
bostäder, skolbyggnader, vårdfastigheter och andra typer av fastigheter som används av olika samhällsfunktioner. Vad är nästa steg
för de stora aktörerna på området? Vilken typ av fastigheter är mest intressanta idag? Hur har samhällsfastighetsbolagen påverkat det
svenska samhället?
MODERATOR: Lennart Sjögren, konsult TALARE: Anna Ahlsborger, transaktionschef, Hemsö, Magnus Edlund, vd, Stenvalvet,
Sven-Göran Svensson, t.f. vd, Rikshem, Jenny Asmundsson, fastighetsdirektör, Nacka kommun

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Spårbunden stadsutveckling
I både Stockholmsförhandlingen och den pågående Sverigeförhandlingen ligger tyngdpunkten på spårbunden trafik.
Investeringsbehovet i ny infrastruktur är skriande på många håll i landet, likaså när det gäller bostäder. Kopplingen mellan
bostadsutveckling och de nya transportsatsningarna är en central del i förhandlingarna. Hur kan kommunerna jobba för att utveckla
infrastrukturen? Är bostäder kopplat till infrastruktur en självklar lösning? Hur utnyttjar man bäst spårbundna transporter i
stadsutvecklingen?
MODERATOR: Lennart Sjögren, konsult TALARE: Henrik Gidmark, affärsutvecklingschef, Concent, Ann Wiberg, chef,
affärsområde stadsprojekt, Jernhusen, Thomas Sipos, vd, Profi Fastigheter, Ulrika K Jansson, planeringschef, Örebro kommun,
Jonas Nygren, f.d. KSO (S), Sundbybergs stad

15.30

Paus

15.45

Kommunala fastigheter – hur finansieras de på bästa sätt?
Det behövs fastigheter och lokaler för de välfärdsverksamheter som kommunerna ansvarar för, exempelvis äldrevård och utbildning.
Ofta är fastigheterna en stor utgiftspost i sammanhanget och därför blir finansieringen av dem en nyckelfråga. Hur använder man
skattebetalarnas pengar på bästa sätt? Så kallad hybridfinansiering, sale-and-leaseback, äga själv eller något annat? Välkommen till en
angelägen diskussion för många svenska kommuner!
MODERATOR: Lennart Sjögren, konsult TALARE: Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun,
Lennart Ingefeldt, Senior Client Manager, Nordisk Renting, Karl Johansson, chef transaktion, Rikshem,
Jonas Nygren, f.d. KSO (S), Sundbybergs stad
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MILJÖPARTIETS DAG I ALMEDALEN

Fredag 8 juli
Medverkande talare i urval:

Hanna
Cederin

07.45

Niklas
Nordström

Ann-Christin
Martens

Marianne
Olsson

Cecilia
Holmström

Maria
Nordlander

Frukost
Det serveras frukost som du äter i lugn och ro i trevlig miljö medan du lyssnar på dagens första programpunkt som startar 08.00.

08.00

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

08.00

Dagens parti analyseras – fokus Miljöpartiet
15 minuter om dagens parti. Vi ger dig en aktuell bild av partiet, opinionssiffror, de senaste utspelen och vad vi kan förvänta oss
under dagen och det avslutande partiledartalet.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare

08.15

Frukostspecial: en växande marknad i norr?
Allt fler får upp ögonen för norra Sverige. Etableringen av exempelvis Facebook visade att avstånden i världen krymper och
teknikutveckling och nya vägar att kommunicera innebär att det lokala blir det globala, även i vår norra landsände. Med en ökad
immigration finns också möjligheter till mångfald och arbetskraft om de sociala insatserna är de rätta. Men med tillväxt kommer också
behovet av nya bostäder och investeringar i det lokala näringslivet. Utmaningarna finns där men likaså möjligheterna. En nyckel är
samarbetet mellan kommuner och fastighetsbolag för att nå lyckosamma resultat.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare TALARE: Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun,
Kent Persson, utvecklingschef, Heimstaden

09.00

Paus

09.15

Integration i verkligheten, skolor och bostäder till alla
180 000 personer väntar på uppehållstillstånd, 100 000 av dem ska få boende i en av Sveriges kommuner under 2016. Det är på plats i
kommunerna som integrering ska ske. Med ansvaret för bostad, omsorg, utbildning och en meningsfull fritid ställs tuffa krav på
Sveriges kommuner. Bara på skolområdet beräknas behovet vara 230 nya skolor för att hitta platser för alla. Hur löser vi integrationen
när vi varken har bostäder eller skolplatser åt alla. Är kommunerna rustade för att tänka nytt och hitta de lösningar som krävs?
MODERATOR: Marianne Olsson, strategikonsult TALARE: Daniel Wong Katzman, analytiker, Hemsö Fastigheter AB,
Ann-Christin Martens, kommunalråd (S) och ordförande i Social- och omsorgsnämnden, Upplands Väsby kommun, Thomas Thunblom,
chef kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun, Jenny Asmundsson, fastighetsdirektör, Nacka kommun

10.00

Paus

10.30

Privat fastighetsägare – offentlig hyresgäst. Hur fungerar det?
För några år sedan valde Region Skåne att avyttra ett bestånd fastigheter som till stora delar innehöll lokaler för vårdverksamhet.
Fastigheterna ägs nu av samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet som i sin tur ägs av ett antal institutionella placerare med långsiktig
inriktning. Här berättar Region Skåne om motiven till försäljningen och hur det fungerar att vara hyresgäst i fastigheter man
tidigare ägde.
MODERATOR: Stig-Björn Ljunggren, statsvetare TALARE: Linda Strömbäck, fastighetschef, Region Skåne, Örjan Johansson,
chef förvaltning & projekt, Stenvalvet

11.00

Paus

11.15

Så ska staden byggas – om nästa generation får bestämma
I den här programpunkten sätter morgondagens beslutsfattare perspektiv på viktiga storstadsfrågor som stadsplanering, bostäder,
transporter, handel och miljö. Under 15 minuter berättar Hanna Cederin om sin syn på dagens heta storstadsfrågor och om sina visioner
för framtiden. Vad är det första Hanna skulle vilja ändra på om hon fick möjligheten?
MODERATOR: Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna Sverige TALARE: Hanna Cederin, förbundsordförande, Ung Vänster

11.30

Paus

11.45

Hur löser arkitekterna bostadskrisen? Sju gånger sju kreativa minuter på scenen
Enligt Boverket behöver det byggas 705 000 bostäder fram till 2025. Regeringen har satt upp 250 000 nya bostäder som mål till 2020.
Stockholms stads har ett mål om att bygga 40 000 nya bostäder till 2020. Av landets 290 kommuner har 183 ett bostadsunderskott
enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät. Bristen på bostäder, speciellt de som vanligt folk har råd med, är en STOR samhällsfråga idag.
En av de yrkesgrupper som har mest insyn och som dessutom kan mest om planering, byggande och utformning är arkitekterna.
Här ställer sig sju representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen och berättar om sina lösningar under sju
koncentrerade minuter.
MODERATOR: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter TALARE: Cecilia Holmström, strategisk rådgivare, Tengbom,
Anna Wijkmark, marknadschef, Reflex, Daan Cedergren, regionchef husbyggnad, Sweco Architects, Åsa Kalstenius, vd, Kod Arkitekter,
Pia Ölvebro, kundchef, Link Arkitektur. Fler talare tillkommer
SAMMANFATTAS AV: Marianne Olsson, strategikonsult, Maria Nordlander, journalist, Fastighetsnytt
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Partnerlunch och avslutning
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Normalläge bortom horisonten – men vad händer
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med låg ränta?

2

Mjuka värden i stadsrummet lyfter samhället

9

In med det nya eller rusta upp det gamla?
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utmaning
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Ökad byggtakt för bättre balans på
bostadsmarknaden
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Nya möjligheter inom förvaltning – från
digitalisering till efterfrågan på lokaler

11

Vad tycker människorna som bor i staden?

5

Utvecklingen i Mälardalsregionen – vad betyder
planerna för fastighetsmarknaden?

12

Hög aktivitet på fastighetsmarknaden i
Mälardalen – vad händer på de mest intressanta
orterna?

6

Framtidens handel – hur anpassar sig
fastighetsbranschen bäst?

13

Stark utveckling på fastighetsmarknaderna i
Malmö, Göteborg och norra Sverige

7

Arkitektur och samhällsbyggande – så möter vi
dagens utmaningar

14

Du smarta nya stad – hur ska vi använda de
digitala möjligheterna?
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