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Välkomstträff i Clarion Living Room
Under kvällen serveras lättare förtäring med förfriskningar
(observera att föranmälan krävs)
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Gemensam inledning
Förmiddagskaffe, Kommunicate och tid att knyta nya kontakter
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Lunch, Kommunicate och tid att knyta nya kontakter
Seminarier och fördjupningar
Eftermiddagskaffe, Kommunicate och tid att knyta nya kontakter
Seminarier och fördjupningar
Business Arena afterwork

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA MALMÖ 2018

MALMÖ OCH
SÖDRA SVERIGE
– i händelsernas centrum

Bilden av Malmö är mångfacetterad. Hela
regionen sjuder av liv, rörelse och framåtanda.
Samtidigt tornar mörka moln upp sig med både
utmaningar och möjligheter som följd. Bilden som
ibland förmedlas i media av staden och regionen
är inte alltid positiv och smickrande, men under
ytan finns en enorm potential.
Sektorn för den byggda miljön, med fastigheter, bostäder och
infrastruktur som enskilda plattformar satta i helhet, utgör
mycket viktiga pusselbitar i bygget av Sveriges södra region och
dess framtid. Välkommen till Business Arena Malmö den 24 april
där vi djupdyker i händelsernas centrum.
Psst...! Missa inte vår traditionsenliga välkomstträff kvällen
innan evenemanget. På välkomstträffen samlas regionens
verksamma politiker, företag och branschaktörer för att
tillsammans förbereda sig inför nästkommande dag.

Johan Zetterstedt
Vd Fastighetsnytt,
grundare av Business Arena
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VÅRA PARTNERS

REAL ESTATE

LÄS MER PÅ BUSINESSARENA.NU

OM BUSINESS ARENA
Business Arena är Nordens ledande m
 ötesplats 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. I maj 2018 tar vi steget ut i
världen och arrangerar Business Arena London. Samma månad lanserar vi även vår
nya lokala satsning Business Arena Satellit, med första anhalt Luleå och senare
under året Uppsala.

Nyhet!

Genom ett omfattande och mångsidigt program med s eminarier och talare

LULEÅ
29 MAJ

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 meningsfulla utbyten
mellan privat och offentlig s ektor. På evenemangen träffas bland
annat nationella och internationella fastighetsägare, utvecklare
och investerare, politiker, arkitekter och r egionföreträdare för att
utbyta erfarenheter, knyta kontakter och göra affärer. Genom
att samla branschens alla ledande företag, beslutsfattare och

UMEÅ
21 FEB

aktörer under ett och samma tillfälle h
 oppas vi på att varje
Business Arena-arrangemang ska resultera
i s amhällsutveckling och nya affärer.
Se www.businessarena.nu för mer information

Nyhet!

UPPSALA
14 NOV

STOCKHOLM
19-20 SEP

GÖTEBORG
10 APR
ALMEDALEN
VECKA 27

Nyhet!

LONDON
17 MAJ

MALMÖ
24 APR
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ANVÄND APPEN
PÅ BUSINESS ARENA
MALMÖ 2018
Slipp hålla koll på det tryckta programmet,
gör ett eget schema av dina
favoritseminarium och missa
inga pausaktiviteter.
Miljösmart och effektivt!
1. Ladda ned appen
Sök på ”Business Arena” i App Store eller Google Play.

2. Fyll i ditt namn
och aktivera eventet
När du öppnar appen första gången skriver du in
ditt för- och efternamn, och väljer sedan det
Business Arena-event du avser besöka i menyn.
Tryck på ”Aktivera event”. Klart!

3. Gör ditt eget program
Se programmet och samla alla dina favoritpunkter direkt
i telefonen! Favoritmarkera seminarier och fördjupningar
du är intresserad av.

4. Ställ en fråga till panelen
På plats kan du ställa frågor till personer på scen
under fliken ”Dialog”.

Gör anteckningar direkt i appen

5. Utvärdera programpunkter

Få notiser – riskera inte att glömma
någon viktig programpunkt eller
händelse under eventet

Säg vad du tycker! Betygsätt programmet direkt i appen.
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Andra smarta
funktioner:

#BUSINESSARENA

23 APRIL KL. 18.00-21.00

Välkomst-

TRÄFF
I CLARION LIVING ROOM
Vi inleder Business Arena Malmö 2018
med vår sedvanliga välkomstträff kvällen
innan kongressen. Den 23 april bjuder vi alla
anmälda* deltagare till Clarion Living Room
där det bjuds på mingel, förfriskningar
och tilltugg.

*Du måste vara anmäld till välkomstträffen
för att kunna delta. Anmälan sker i samband
med anmälan till Business Arena Malmö.
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PLAN 2

– TID ATT KNYTA NYA KONTAKTER OCH INSPIRERAS AV VAD
SOM HÄNDER I SÖDRA SVERIGE
I pauserna pågår Kommunicate. Här blir du inspirerad och informerad av engagerade
representanter från våra kommuner i söder när de presenterar visioner och planer
för framtiden. Det handlar om allt från infrastruktur och utvecklingsplaner till
markanvisningar och vad som händer med fastighetsbestånden i den
berörda kommunen.
Kommunicate arrangeras som ett samtal med moderatorn och statsvetaren
Stig-Björn Ljunggren. Förutom att du har möjlighet att knyta nya kontakter så kan du
ställa frågor direkt till ledande företrädare från kommuner och näringsliv.
Välkommen att inspireras under pauserna.

10.25-10.40 Helsingborgs stad
Helsingborg – en skön känsla av att allt är möjligt

10.40-10.55 Staffanstorps kommun
All time high i Staffanstorp

När du kommer till Helsingborg är det lätt att slås av den framåtanda och
optimism som råder. Det investeras väldigt mycket i staden, här pågår
många byggprojekt och platsen vibrerar av en skön känsla av att allt
är möjligt.

Har Staffanstorp nått ”all time high”? De senaste åren har gått som
på räls för kommunen där antalet bostäder, arbetstillfällen och
företagsetableringar ökat explosionsartat på den senaste tiden.

Nya invånare och nya jobb gör att Helsingborg växer i rekordsnabb takt och
staden uppmärksammas av många som både nytänkande och spännande.
Kom hit så förstår du varför.

CLAES MALMBERG
Chef för
näringslivsutveckling
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MODERATOR
Stig-Björn Ljunggren,
statsvetare

Trots orossignaler på bostadsmarknaden märks ingen avmattning i
Staffanstorp. Förfrågningar om mark, detaljplaner och konsumenter
fortsätter trilla in. För två år sedan valde BMW att förlägga sitt centrum för
Norden och Baltikum i Staffanstorp, vilket har medfört fler jobb och fler
inpendlare. Hur förvaltar Staffanstorps kommun dessa goda tider vidare?

CHRISTIAN SONESSON
Kommunstyrelsens
ordförande (M)

#BUSINESSARENA

12.20-12.35 Trelleborgs kommun
En regional (och digital) kärna

14.35-14.50 Landskrona stad
Tydliga mål som ger tydligt resultat

Trelleborgs geografiska läge gör staden och hamnen till strategiskt viktiga
för näringslivet och hela Skånes tillväxt. Nu satsar kommunen på ett av de
största stadsomvandlingsprojekten i regionen: Kuststad 2025, vilket öppnar
upp för nya synergieffekter samt ökad efterfrågan på varor och tjänster
från fler företag i sydvästra Skåne.

Var befinner du dig om du har Ven i väster och Grumslövs backar i norr? I
kuststaden Landskrona! Ett gott geografiskt och logistiskt läge med goda
pendlingsmöjligheter inom Öresundsregionen gör Landskrona attraktivt på
många sätt. Samtidigt finns utmaningar, många av social karaktär.

Samtidigt strävar Trelleborgs kommun efter att växa på rätt sätt – fler
människor innebär ett ökat behov av service. Här gäller det att ta vara på
digitaliseringens möjligheter, där kommunen har prisats ett flertal gånger
för sina projekt.

FREDRIK GEIJER
Kommundirektör

CHARLOTTE LINDSTRÖM
Projekledare,
Kuststad 2025

Sedan fem år tillbaka finns Landskrona Stadsutveckling AB, grundat av
Landskrona stad och fem större privata fastighetsägare med syftet att
vända utvecklingen i de centrala stadsdelarna och göra dem mer attraktiva
att investera, bo och verka i. Välkommen att lyssna till Landskronas
nytillträdde stadsdirektör som berättar mer om hur staden successivt
lyckas med sina mål och hur framtidens stadsutveckling tar form
– och det tydligt.

CHRISTIAN ALEXANDERSSON
Stadsdirektör

12.40-12.55 Eslövs kommun
Det ska vara lätt att leva
Industrin kommer tillbaka till Eslöv! Flertalet stora arbetsgivare gör
stora investeringar och Orkla och Nordic Sugar väljer nu att flytta delar
av produktionen till kommunen. Det är lätt att svara på varför: Här
finns närheten till de stora exportmarknaderna i hela Skåne, Danmark
och övriga Europa. Eslöv har de senaste åren satsat stort på att stärka
företagskulturen i kommunen, ett arbete som ger frukt.
Som mittpunkt i den dynamiska Öresundsregionen betyder Eslöv mycket
för näringslivet, tillväxten och människorna. Nu bygger kommunen för
framtiden och satsar på 4 000 nya bostäder till 2035. Det ska vara lätt att
leva livet i Eslöv – hur? Välkommen att lyssna.

Foto: Car
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LARS PERSSON
Näringslivschef
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JOHAN ANDERSSON
Kommunstyrelsens
ordförande (S)

13

#BUSINESSARENA

09.00-10.15

GEMENSAM INLEDNING

LOKAL: KONSERTSALEN

Gemensam inledning
Moderator: Sabinije von Gaffke, Global Communications Expert

Sabinije
von Gaffke

09.00

Johan
Zetterstedt

Katrin
Stjernfeldt Jammeh

Anders
Almgren

Foto: David Lundin

Foto: Jens Olsson

Foto: Kennet Ruona

MEDVERKANDE TALARE I URVAL

Peter
Danielsson

Milad
Mohammadi

Öppningsanförande
Johan Zetterstedt, vd Fastighetsnytt och grundare av Business Arena

			

09.10

Välkommen till södra Sverige
Två högre lärosäten i världsklass, två sjukhus i världsklass, ledande forskningscentra, en bro och en ytterligare en på gång. Södra Sverige är 		
porten till omvärlden och en region med en ung, mångkulturell befolkning. Man har gjort stora och viktiga investeringar och flera är på gång 		
vilket medför att det finns en enorm potential för utveckling och tillväxt, i synnerhet i det transnationella samarbetet. Regionen brottas 		
samtidigt med sociala utmaningar, vilket ofta är det som uppmärksammas i riksmedia, men utmaningar innebär också möjligheter.
Välkommen till en diskussion om hur södra Sverige ska maximera sina möjligheter.
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad
Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande (S), Lunds kommun
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M), Helsingborgs stad

		

09.30

Hur mångfald bygger värden
Hur möter man utmaningarna i en värld i ständig förändring där hjulen snurrar allt fortare? Vi ser över våra affärsmodeller men det är kanske 		
ännu viktigare att kunna erbjuda en arbetsmiljö som kan hantera nya krav och utmaningar. En arbetsplats som inte bara speglar samhällets 		
mångfald utan också får människor att känna sig involverade skapar värden för både individ, företag och samhälle. Men hur når vi dit och varför
är det så viktigt? Hur går vi från ord till handling i vårt förändringsarbete? Lyssna till inspiratören och entreprenören Milad Mohammadi som 		
berättar varför våra olikheter är våra största tillgångar.
Milad Mohammadi, föreläsare, statsvetare, jurist

		

10.15

Förmiddagskaffe, tid att knyta nya kontakter och Kommunicate

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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11.00-16.15

SEMINARIUM 1

LOKAL: LIVE 1

TEMA: FASTIGHETER OCH FINANS

Ett enat Öresund – ett framtida nav
i norra Europa?
Även om drömmen om en sammanslagen Öresundsregion fortfarande känns väldigt avlägsen så kommer vi närmare
den med varje integrationssteg som tas. Drar man en cirkel med en radie om 1000 kilometer utifrån Malmö ser man att
staden Öresund kan bli navet i en ekonomisk superregion. För att komma dit krävs dock ett fokus, en målmedvetenhet
och framförallt en mental omställning – men det sägs att allt är möjligt i Malmö. Vad är det som krävs för att maximera
regionens potential, från regionalt och nationellt håll, och hur kan den lokala fastighetsmarknaden bidra?
Moderator: Erik Nyman, Executive Director, MSCI
Expertkommentator: Per Svensson, vd, Croisette Real Estate Partner
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Global makro med regional koppling
De ekonomiska vindarna har sällan varit lika förvirrande som nu. Det råder en högkonjunktur globalt och till och med euroområdet går bra men 		
samtidigt är den ekonomiska osäkerheten stor. Ifall det vänder så finns inget större handlingsutrymme, i alla fall inte penningpolitiskt, men 		
frågan är när det vänder och vad som kan trigga en vändning? En ekonom med en global utblick guidar oss i den makroekonomiska djungeln.
Roger Josefsson, chefsekonom, Macrobond Financial

11.30

Valet: Vad innebär det för regionsamarbetet i Öresund?
Något som kan sätta igång en konjunkturvändning är den politiska situationen, både globalt där hotet om en kärnvapenkonflikt är större än på 		
mycket länge, och här hemma där höstens val är bara fem månader bort. Vilka valfrågor är viktigast ur ekonomiskt hänseende, både för
näringslivet i stort men även för fastighetsmarknaden och för Öresundsregionen specifikt?
Martin Lindvall, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige
Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan

12.00
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13.30

En region, två länder – hur hanterar vi barriärerna?
Öresundsregionen är en transnationell region, vilket inte minst har blivit uppenbart genom gränskontrollerna mellan Köpenhamn och Malmö. 		
Detta innebär att det regionala samarbetet måste anpassas till två olika lagstiftningar och andra barriärer, som i sin tur leder till
effektivitetsförluster. Det finns andra liknande regioner i världen, hur har gränsproblematiken hanterats där?
Mattias Frithiof, avdelningschef, WSP Analys & Strategi

14.00

Öresund City – a vision
A few years ago, when Region Skåne held a competition regarding what the Öresund region could look like in 2030, the proposal “Give me your
tired” from Sweco Architechts won. The proposal is to unify Malmö and Copenhagen into one city by using small islands, bridges and tunnels. 		
According to the architects, one could create a European metropolis by uniting the cities. Is it merely a vision or can it become a reality and which
examples should be followed?
Urban Skogmar, Senior Architect, Studio Manager, Sweco Architects
Beryl Boonzaaier, Architect, Sweco Architects

14.30

Eftermiddagskaffe, tid att knyta nya kontakter och Kommunicate

15.15

Från vision till verklighet – hur maximerar man regionens potential?
Visionen om en enad Öresundsregion är visserligen fin men kan det någonsin bli något mer än en vision? Eventuellt skulle det kunna ta ett par 		
hundra år men frågan är huruvida det överhuvud taget är realistiskt och i så fall, vad är det som krävs för att nå dit? Vad krävs av politiken, vad 		
krävs av näringslivet och vad krävs av fastighetsmarknaden och samhällsbyggnadssektorn?
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad
Anders Jarl, vd, Wihlborgs Fastigheter
Camilla Wieslander, vd, Skanska Fastigheter
Ola Orsmark, vd region Öresund, Castellum
Thomas Frostberg, ekonomijournalist, Sydsvenskan

16.15
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11.00-16.15

SEMINARIUM 2

LOKAL: LIVE 2

TEMA: SAMHÄLLSBYGGNAD

Tillväxt till varje pris?
I dagens samhälle, oavsett om vi talar om finanskris eller högkonjunktur, är det ytterligheterna som tenderar att växa.
I vad som, åtminstone varit, världens jämlikaste land ser vi ökande ekonomiska klyftor. Samtidigt hörs från de flesta
platser i landet med tillväxt att planen är att allt ska bli större, tätare och snabbare. Springer vi för fort? Går det att gå ”all
in” och samtidigt ha en tillväxt man kan kalla hållbar? Samtidigt förändras arbetsmarknaden i spåren av digitaliseringen.
Hur kommer det automatiserade samhället att se ut? Digitaliseringen innebär också att behovet av att mötas blir allt
viktigare, hur skapar vi utrymmen för människan som uppmuntrar till kreativitet och öppenhet?
Moderator: Sabinije von Gaffke, Global Communications Expert
Expertkommentator: Victoria Percovich-Gutierrez, social hållbarhet, White Arkitekter

Foto:Thomas Zaar
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En jämlik balansgång
Vi är vana att tänka på Sverige som ett jämlikt land men även här ser vi ökande, ekonomiska klyftor. Men hur står det till egentligen? Samtidigt 		
som vissa undersökningar pekar på att vi är bäst på att bekämpa inkomstklyftor så är Sverige det OECD-land där inkomstklyftorna har ökat mest
sedan 1990-talet. Trenden är tydlig, de som har mycket har fått mer, men det är också en grupp som bidrar till hela landets ekonomiska 		
tillväxt. Samtidigt skapar stora ekonomiska klyftor ett instabilt samhälle. Hur ser balansgången ut och vilka utmaningar har Sverige i jakten på 		
tillväxt och jämlikhet?
Andreas Bergh, universitetslektor Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

11.30

Tillgänglig tillväxt

	Sverige har onekligen stått emot finanskrisen på ett bra sätt. Men när framgång ska omvandlas till hållbar tillväxt är frågan hur strategin ska se
ut – inte minst när det ska gå fort. Vi är i färd med att bygga ikapp en skuld på både bostadsmarknaden och inom infrastruktur och här gäller det
att matcha utbud med efterfrågan, något som visat sig svårt inom exempelvis bostadsbyggandet. Hur har södra Sverige hanterat frågor som
sysselsättning och integration när tempot har skruvats upp? Det är måhända en utopi att få alla nöjda men hur ska stad och region tänka för att så
många som möjligt kan ta del av tillväxten?
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
Per Tryding, vice vd, policychef, Handelskammaren
Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne

12.00
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13.30

Gränsöverskridande och spontant – den ultimata mötesplatsen
När vi skapar nya platser pratar vi gärna om de spontana och gränsöverskridande mötena, men det är lättare sagt än gjort. Oavsett om det är i 		
kontorshuset eller i stadsrummet är ambitionen en plats välkomnande för alla, där gärna det innovativa uppstår när olika kulturer och discipliner
möts. Hur formar vi platsen som öppnar för dialog? Räcker det med en plats eller kan man addera något för att ge det ”spontana” mötet en skjuts?
Hur skapar man en atmosfär som kan överbrygga distansen mellan människor?
Magnus Thure Nilsson, CEO, Media Evolution City
Sophie Brömster, psykologkandidat, Psykologifabriken
Freddie Bergkvist, projektchef Foajen, Jernhusen AB

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe, tid att knyta nya kontakter och Kommunicate
Den digitala människan
Den digitala transformationen sker oavbrutet runt omkring oss och våra konsumtionsmönster när det gäller varor och tjänster har vänts upp och
ner på bara några få år. Frågan är vad det innebär för människan att det som tidigare var science fiction som AI och robotar i dag är verklighet. 		
Kommer vi också utvecklas med hjälp av ny teknik, bli snabbare, smartare och starkare? Eller blir det precis tvärtom när maskiner gör jobbet 		
bättre? Är vi i framtiden upphöjda till supermänniskor eller reducerade till användare? Vad väntar runt hörnet?
Sara Öhrvall, Co-founder, Senior Advisor, MindMill Network

15.45

Robot eller människa – vem gör vad?
Hur rädda ska vi vara för att förlora jobbet i det allt mer automatiserade samhället. Vissa hävdar att vartannat jobb är automatiserat inom 20 år.
Förändringen har redan skett på många ställen, på gott och ont. Hur kan en framgångsrik övergång se ut?
Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef, Malmö stad
Eleonore Schlyter, enhetschef myndighetsprocessen, Trelleborgs kommun
Gunnar Karlsson, professor, KTH

16.15
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11.00-16.15

SEMINARIUM 3

LOKAL: KUBEN

TEMA: BOSTAD

Nästa steg för den skånska
bostadsmarknaden
Med ett knappt halvår kvar till valet och en bostadsmarknad i gungning är frågan mer aktuell än på många år. I de
skånska städerna har byggtakten dragit iväg och stora projekt börjar äntligen falla på plats. Vilka är utmaningarna
framåt? Och med 108 nationaliteter bara i Malmö, en stor del av befolkningen under 30 år och kontinenten ett (långt)
stenkast bort – hur förvaltar man sina möjligheter?
Moderator: Kristina Alvendal, stadsbyggnadsexpert
Expertkommentator: Tor Borg, Head of Research Nordics, National Director, JLL

Foto: Caroline Berg

Foto:André de Loisted
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Status på en marknad i gungning
Runt om i Sverige har bostadsmarknaden svajat de senaste månaderna, så även i Skåne. Gungningarna kommer efter år av debatt kring hur		
byggandet ska kunna öka – vilket det således gjort på sista tiden. Vad är det egentligen som pågår? Har vi byggt fel – eller för mycket? 		
Välkommen till en dragning där vi tar pulsen på bostadsmarknaden just nu.
Joakim Lusensky, analyschef, Mäklarsamfundet

11.20

Bostadsmarknaden: En perfekt storm?

	

Många är de bolag som tagit chansen att öka sina bostadsportföljer i det exceptionellt gynnsamma läge som varit på bomarknaden de senaste 		
åren. Med låga räntor, kommuner som jobbat frenetiskt med att ta fram nya planer och nya sätt att jobba har bolagens projektportföljer vuxit 		
markant jämfört med innan. Vad händer nu – när marknaden svajar? Vad gör bolagen för att gardera sig mot stora svängningar i marknaden?
Erik Karlin, vd, Tobin Properties
Emma Järund, affärsområdeschef bygg och fastighetsutveckling, Helsingborgshem
Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB

12.00
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13.30

Frågan som glömdes bort?
Hösten 2015 var flyktingfrågan på allas läppar och nästan dagligen på tidningarnas förstasidor. ”Var ska alla bo?” frågade man sig och 		
regeringen tog till alla möjliga knep för att dämpa situationen. Nu har tiden gått och frågan har halkat längre ned på dagordningen. Samtidigt 		
börjar kommunerna i många fall närma sig de två år som de enligt lag är ansvariga att tillhandahålla boende för nyanlända – innan de hänvisas 		
till den ordinarie bostadsmarknaden – en marknad med höga trösklar även för de som varit i Sverige betydligt längre. Att man inte längre pratar
om frågan dagligen – betyder det att den är löst?
Frank Strand, seniorkonsult, Sharing Capabilities

14.00

Uppföljande panel – social bostadspolitik
Under flyktingkrisen 2015 slöt många delar av samhället upp för att hjälpa. En del var bostads- och fastighetsbolagen som på olika sätt försökte
hitta bostäder för människor att bo i – även om kommunerna ofta fick hitta andra sätt att lösa bostadssituationen. Hur jobbar bolagen med 		
frågan idag? Är det något man saknar från politiken? Vad hade man kunnat göra bättre och vad gör man för att sänka de ordinarie trösklarna?
Bjarne Stenquist, Advisor, Sweden Green Building Council/CityLab Action
Linda Jonsson, analytiker, Veidekke
Charlotte Hauksson, Business Developer Sustainability, WSP Sverige AB
Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe, tid att knyta nya kontakter och Kommunicate
Hur får man de unga att stanna?
Skåne är känt för mycket – här finns Öresundsbron, öppna landskap, spettekaka, fotboll och falafel. En annan skånsk USP är de många 		
universiteten och högskolorna – och de många unga människor som finns i regionen. Hur tar man tillvara på den så stora andelen unga i 		
befolkningen? Var och hur bor de när de pluggar eller flyttar hemifrån – och hur skapar man förutsättningar för att de ska stanna kvar?
Hannah Wadman, samhällsplanerare, Malmö stad
Åsa Kalée, projektchef, Good Malmö

15.45

När de stora projekten lämnar ritbordet
Runt om i Skåne har många stora bostadsprojekt planerats de senaste åren – och till skillnad från många städer i övriga Sverige har man
faktiskt kommit en bit påväg. Ett exempel är den nya stadsdelen Brunnshög i Lund och Culture Casbah i Rosengård. Även i Oceanhamnen i
Helsingborg har markanvisningarna börjat trilla in. Vad är status för regionens stora projekt? Vilka utmaningar stöter man på? Påverkas man 		
något av den turbulenta marknaden?
Eva Rydén Dalman, projektchef Brunnshög, Lunds kommun
Anders Landsbo, projektledare H+, Helsingborgs stad
Petra Sörling, vd, Rosengård Fastighets AB
Therese Andersson, enhetschef samhällsplanering, Region Skåne

16.15
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11.00-16.15

SEMINARIUM 4

LOKAL: LIVE 3

TEMA: FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hur förvaltar vi för den nya
generationen?
Malmö är en fastighetsmarknad i snabb förändring och utvecklingen, inte minst på kontorsstocken i staden, har
varit enorm. Det är också en stad med en ung befolkning, den genomsnittlige Malmöbon är 29 år och internationell,
vilket skapar andra krav på fastigheternas och inte minst förvaltningens modernitet. Dagens unga nöjer sig inte med
gårdagens standard utan kräver en snabb, hållbar och digital förvaltning. Hur förvaltar man fastigheter på en marknad
som domineras av unga brukare med kvalitetstänk?
Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog, moderator, föreläsare och ledarskapscoach
Expertkommentator: Marie Bucht, vd, Novi Real Estate
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Vilka krav ställer en ung hyresanvändare till fastighetsägaren?
Dagens unga generation kräver mer än vad äldre generationer gjorde, på gott och ont, eller kanske är de bara bättre på att formulera sina 		
krav. Hursomhelst så ställs den traditionella fastighetsförvaltningen inför nya utmaningar när man ska vara attraktiv för dagens unga, som även
om de fortfarande är i minoritet blir morgondagens majoritet bland brukarna av fastighetsstocken. Är de ungas kvalitetskrav orimliga eller kan 		
det vara så att kvaliteten generellt är hög men att avarterna uppmärksammas i större utsträckning?
Robin Rushdi Al-Salehi, hållbarhetsförvaltare, Hemsö
Ludvig Haav, Digital Sustainable Designer CODE, arkitekt, Tengbom

11.30

Hållbar fastighetsförvaltning – bra för alla?
En hållbar fastighetsförvaltning syftar inte längre enbart på miljöfrågor utan även ekonomisk och social hållbarhet. Rimligtvis borde de ligga i 		
allas intresse om fastighetsbolag utgår ifrån ett hållbarhetstänk i sitt förvaltningsarbete men är det alltid lönsamt – för alla?
Olof Andersson, vd, Trianon

12.00
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13.30

Vem ska anpassa sig?
Varje år investerar svenska fastighetsägare stora summor pengar i hyresgästanpassningar. Det kan te sig naturligt då självklart har olika 		
hyresgäster olika preferenser men å andra sidan känns det inte helt i enlighet med modernt synsätt att riva ut och slänga relativt ny inredning 		
bara för sakens skull. Frågan är, kan inte hyresgästen anpassa sig?
Magnus Prochéus, fastighetschef kommersiellt, Stena Fastigheter
Anders Henningsson, Director, Head of Occupier Services Sweden, Savills
Mikael Strand, regionchef Malmö, Wihlborgs Fastigheter

14.00

Case: Smart och klart
Olika hyresgäster har olika behov och ibland behöver man snabbt ett nyckelfärdigt kontor för en kortare hyresperiod. Ett kontor som i övrigt 		
uppfyller alla vanliga krav. Det kan dock vara dyrt för en fastighetsägare att tillhandahålla ett sådant men det finns koncept som möter just 		
denna efterfrågan. Är det ett bra alternativ för alla?
Anna Stenkil, regionchef Öresund, Vasakronan

14.30
15.15

Eftermiddagskaffe, tid att knyta nya kontakter och Kommunicate
Den AI-drivna schackterminatorn – är framtiden här?
I december 2017 slogs schackvärlden av häpnad av AI-algoritmen AlphaZero som på fyra timmar kunde återskapa all den schackkunskap – och lite
till – som det tagit människan 1500 år att ta fram. Algoritmen pulveriserade världens starkaste schackdator i en match. AlphaZero visade att 		
AI-teknologin har kommit betydligt längre än vad vi anade och frågan är vad som händer näst?
Jesper Hall, schackpedagog och föreläsare, Sveriges Schackförbund

15.30

Optimala flöden med hjälp av AI
Framtidens fastigheter är flexibla och kan anpassas till framtidens behov. Det innebär bland annat att man behöver kunna optimera flöden, både
vad gäller människor och andra flöden. För att kunna optimera flöden behöver man dock förstå dem, man behöver förstå och förutse hur 		
människor rör sig för när det kommer till kritan så är det människor som skapar flöden. Logistikbranschen har kommit långt i denna process med
hjälp av artificiell intelligens. Vad kan vi lära oss av datorernas förståelse och vilka lärdomar kan ett segment ta ifrån ett annat?
Jakob Lilliemarck, Computational/Industrial Designer, Tengbom
Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna Stockholm
Jesper Hall, schackpedagog och föreläsare, Sveriges Schackförbund

16.15
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Fördjupningar 11.00-12.00
11.00-12.00

FÖRDJUPNING A | TEMA: HANDEL OCH LOGISTIK

LOKAL: LIVE 8

Växande e-handel lockar till investeringar i
nordisk logistik
Fler och fler av fastighetsjättarna ser logistik som med växande intresse i kölvattnet av e-handelns framfart. Inte minst ett Norden som ligger i framkant
vad gäller teknik och digital utveckling är intressant för investerare. Distributionskanalerna är det centrala och som konsument vill man gärna kunna välja
hur, när och var man får en leverans. Vilka utmaningar ställer detta på logistikbranschen? Vad ser e-handlarna för utveckling? Hur kan samarbetskanalerna
se ut mellan handel, logistik och fastighetsbransch?
Moderator: Fredrik Kolterjahn, Head of Retail Advisory, JLL
Christian Berglund, regionchef Malmö/Köpenhamn, Catena Fastigheter
Henrik Ahnström, marknadschef, Skanska Fastigheter
Marie Enhörning, näringspolitisk expert, Svensk Handel
Christoffer Börjesson, chef digital fastighetsutveckling, Fastighetsägarna
Henrik Pålsson, Associate Professor, Ph.D., LTH

11.00-12.00

FÖRDJUPNING B | TEMA: HÅLLBARHET

LOKAL: LIVE 9

Hur säkerställer man att det gröna verkligen är grönt?
Bygg- och fastighetsbolag stoltserar ofta med att deras nya hus kommer att certifieras utifrån olika standarder som på olika sätt ska garantera
fastigheternas miljömässiga standard. Andra företag emitterar gröna obligationer som ett sätt att grönmarkera sitt varumärke. Samtidigt har vi sett
exempel där fastigheter inte alls når upp till de högt satta målen när man väl testar fastigheten i praktiken. Hur följs miljöarbetet upp? Hur kan man som
konsument eller investerare vara säker på att det gröna verkligen är grönt?

Moderator: Karin Måwe, seniorkonsult, Evidens
Cecilia Ehrenborg Williams, vd, Sweden Green Building Council
Åse Togerö, Green Development Manager, Skanska
Staffan Fredlund, miljöchef, Wihlborgs Fastigheter
Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet, Atrium Ljungberg
Stefan Håkansson, Director City Energy Solutions, E.ON Energilösningar AB
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11.00-12.00

FÖRDJUPNING C | TEMA: DIGITALISERING

LOKAL: LIVE 10

Digitala drivkrafter på fastighetsmarknaden när
spelindustrin växer
Staden förvandlas till en spelplan när virtuella Pokémons ska infångas på gatorna, och under 2018 är det tänkt att Harry Potters värld ska ta över. Samtidigt
integreras spelindustrins kraftfulla spelmotorer i arbetsmiljön där vi planerar våra nya byggnader. Spelindustrin påverkar både vardag och hur vi bygger
våra stadsmiljöer. Spelbranschen är både viktiga hyresgäster och numera även fastighetsägare. Vad väntar runt hörnet i en bransch som växer så det
knakar? Finns det ytterligare synergier som kan att ta tillvara på för fastighets- och byggbransch?

Moderator: Pär Hagberg, avdelningschef BIM- och GIS-avdelningen Malmö, Tyréns
Nils von Heijne, Creative Director, medgrundare, SVRVIVE Studios
Peter Stenfelt, affärsområdeschef forskning och utveckling, OBOS Sverige AB
Anna Björklund, Business Development Manager, Skanska Öresund AB
Marianne Friis, Head of BIM Management, Arkitema

11.00-12.00

FÖRDJUPNING D | TEMA: INFRASTRUKTUR

LOKAL: LIVE 4-5

Skapar kortare avstånd en effektivare region?
Öresundsbron är idag en så självklar del av Öresundsregionen att det finns nog inte många som på riktigt kommer ihåg hur det var att ta sig från Malmö till
Köpenhamn innan juni 2000. Man tar bron för given tills nervösa politiker 60 mil bort bestämmer sig för att flödena över bron ska begränsas. Det som har
blivit en självklarhet slutar vara givet. Samtidigt pratas det om en mer integrerad region med fler fasta förbindelser. När bron öppnades kortades avståndet
mellan Malmö och Köpenhamn avsevärt ner men innebär fler fasta förbindelser per automatik att regionen blir mer effektiv? Om svaret är ja, varför bygger
man inte fler förbindelser samtidigt?

Moderator: Johan Wessman, vd, chefredaktör, Øresundsinstituttet
Björn Hasselgren, teknologie doktor, Senior Fellow, Timbro
Renée Mohlkert, tillförordnad näringslivsdirektör, senior rådgivare, Helsingborgs stad
Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad
Tore Englén, konsult, regional utveckling, WSP Analys & Strategi

11.00-12.00

FÖRDJUPNING E | TEMA: STADSBYGGNAD

LOKAL: LIVE 6-7

Hur ska Hyllie bli en dygnet runt-stadsdel?
Utvecklingen av Hyllie i Malmö har pågått i ganska många år nu, och kontoren och till viss del bostäderna ploppar upp som svampar på de tomter som finns
kvar. Men i takt med att stadsdelen färdigställs kommer frågetecken om hur man ska få liv i en stadsdel som i mångt och mycket bygger på kontorstider.
Hur gör man för att locka människor dygnet runt? Kan man bygga in förutsättningar för livlighet – eller är det något som måste komma av sig själv?

Moderator: Björn Bergman, vd, Svenska Stadskärnor
Staffan Andersson, regionchef hus Syd, Skanska Sverige AB
Magnus Alfredsson, enhetschef, Malmö stad
Tomas Kruth, processledare, Tyréns
Ulrika Lundquist, studiochef stadsbyggnad och landskap, arkitekt, Tengbom
Louise Palm, affärschef, NCC Building

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

25

BUSINESS ARENA MALMÖ 24 APRIL 2018

Fördjupningar 13.30-14.30
13.30-14.30

FÖRDJUPNING F | TEMA: KOMPETENS (I SAMARBETE MED FU)

LOKAL: LIVE 9

Hur förvaltar branschen verktygen för inkludering
och rekrytering?
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har under 2017, med medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonderna, tagit fram en rad verktyg. Dessa har
som mål att underlätta mottagandet av nya svenskar på våra arbetsplatser samt korta vägen till anställning. Nu finns även validering för fastighetsförvaltare
genom valideringsverktyget FAVAL på fem språk, utöver yrkesrollerna fastighetsskötare, -värd och -tekniker, och snart finns validering också för
fastighetsingenjörer. Under fördjupningen berättar vi om hur verktygen har mottagits och använts i praktiken.

Moderator: Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Philip Österlund, vd, AFF
Pernilla Möller, HR-specialist, Riksbyggen
Rebecca Berglund, miljövärd, Bostadsbolaget Göteborg
Ingmari Frimansson, HR-specialist, Arbetslivsresurs
Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare Snabbspår, Arbetsförmedlingen
Carina Lundström, utvecklingsledare, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Carina Hubertsson, arbetsförmedlingschef, leverantörsuppföljare, Arbetsförmedlingen

13.30-14.30

FÖRDJUPNING G | TEMA: DANMARK 1

LOKAL: LIVE 10

Återhämtning och tillväxt – hur ser det ut framgent?
I takt med näringslivet har Danmarks fastighetsmarknad repat sig efter kraschen 2008 och värdena har börjat stiga, om än i en försiktig takt. Det
finns storslagna stadsutvecklingsplaner, bland annat i Nordhavn, och även mitt i stan har nya mästerverk i den danska arkitektoniska traditionen
färdigställts. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt återhämtning och högkonjunktur ut? Vilka trender formar just nu den kommersiella
fastighetsmarknaden och vilka segment är hetast? Obs! Delar av anförandet hålls på engelska.
Moderator: Fredrik Dackheden, Head of Transactions, Croisette Real Estate Partner
Victor Persson, Vice President, BlackRock
Christian Fladeland, Partner, Capital Markets, Sadolin & Albæk
Tom Rasmussen, Head of Asset Management, Heimstaden
Las Olsen, Chief Economist, Danske Bank
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13.30-14.30

FÖRDJUPNING H | TEMA: TRANSAKTIONER OCH UTHYRNING

LOKAL: LIVE 8

Stark marknad även 2018?
2017 var ett nytt starkt år på transaktionsmarknaden, även om det inte var i paritet med rekordåret 2016. Marknaden ser stark ut men det lurar en del hot
i vassen, som exempelvis paketeringsutredningen. Vilka trender är det som formar den sydsvenska transaktionsmarknaden och vilka segment är hetast?
Konjunkturen ser bra ut och det skapar en stark grund för den underliggande affären. Hur ser utbudet på ytor ut på marknaden och hur kan hyrorna (och i
förlängningen) värdena utvecklas?
Moderator: Anna-Carin Telin, projektledare, Partner, Nordier Property Advisors
Charlotte Norell, Head of Valuation & Analysis, Croisette Real Estate Partner
Fredrik Cronqvist, Partner, Brunswick Real Estate
Jarl Olsson, Partner, Catella Corporate Finance
Marlene Vintenius, uthyrare, Vasakronan

13.30-14.30

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

LOKAL: LIVE 6-7

Kvalitet i stadsutvecklingen kräver sin arkitekt
I tider av bostadsbrist och högt byggande riskerar kvalitet och hållbarhet att få stå tillbaka för kvantitetskrav. När kommunerna står inför ett allt mer
komplext stadsbyggande ökar behovet av arkitektkompetens hos såväl kommuner som byggbolag, samtidigt som hållbar stadsutveckling med hög
kvalitet kräver just sin arkitekt. Hur kan kvaliteten i det byggda värnas när byggtakten är hög och utmaningarna stora? Hur bygger vi städer som håller
över tid och inte bara framhastade bostäder? Vilken roll spelar arkitekten? Vad innebär regeringens förslag till ny politik för gestaltad livsmiljö för
samhällsbyggnadssektorn? Vad innebär regeringens förslag till ny politik för gestaltad livsmiljö för samhällsbyggnadssektorn? Vad är Boverkets roll?
Moderator: Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter
Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket
Eva Minoura, arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor Stadsbyggnad, Sveriges Arkitekter
Cord Siegel, arkitekt SAR/MSA, Hauschild + Siegel Architecture AB
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

13.30-14.30

FÖRDJUPNING J | TEMA: CASE – NY PÅ POST

LOKAL: LIVE 4-5

Ny på posten
Flera av Skånes större fastighetsägare har under våren 2018 sett sina vd:ar ta klivet över staketet till styrelsen där vd:n i samtliga fall har blivit ordförande
och därmed behöver ny bemanning tillsättas i bryggan. I samtliga fall från de egna leden. Dessutom har ett nytt stort bostadsbolag bildats och vd
följaktligen tillsatts. Vilka är dessa nya kaptener? Välkommen till en fördjupning där vi lär känna skånsk fastighetsmarknads nyaste makthavare, kryddat
med Malmös nytillsatta fastighets- och gatudirektör.
Moderator: Sverrir Thór, ekonomi- och finansredaktör, Fastighetsnytt
Petra Sörling, vd, Rosengårds Fastigheter AB
Ulrika Hallengren, tillträdande vd, Wihlborgs Fastigheter
Peter Syrén, vd, Midroc Properties
Per Ekelund,tillträdande vd, Victoria Park AB
Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör, Malmö stad

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

FÖRDJUPNING K | TEMA: DANMARK 2

LOKAL: LIVE 10

Köpenhamn: Sveriges näst största fastighetsmarknad?
När PwC och ULI listar Europas mest attraktiva städer för investeringar i fastigheter hamnar Köpenhamn på andra plats. Ett antal svenska
fastighetsinvesterare har redan upptäckt detta och investerat stort i grannlandets huvudstad. Svenska investeringar i danska fastigheter närmar sig
50 miljarder kronor och mer är att vänta. Vad är det som gör Köpenhamn med omnejd så attraktivt? Obs! Delar av anförandet hålls på engelska.

Moderator: Fredrik Dackheden, Head of Transactions, Croisette Real Estate Partner
Jesper Jensen, Associate Director, investeringsrådgivare, Newsec Egeskov & Lindquist A/S
Jenny Andersson, senioranalytiker, Øresundsinstituttet
Rikard Jacobsson, Director, PwC
Hanna Leidstedt, analytiker, Castellum

15.15-16.15

FÖRDJUPNING L | TEMA: STADSUTVECKLING (I SAMARBETE MED AKADEMIN)

LOKAL: LIVE 4-5

Vem äger framtidens städer?
Stadsutveckling har sällan varit en så het politisk fråga som idag. Digitalisering och nya former av ägande skapar möjligheter för hur vi bygger och bor, men
också nya utmaningar. Digitala boenden ställer frågan om vem som äger datan på sin spets. Vilka intresseavvägningar behöver göras i gränslandet mellan
individers medbestämmande, integritet och effektivitet? Hur transparent bör datainsamling vara? Vilka behov finns av gemensamma tillgångar
och tillgodoser vi det i dagens städer?
Lyssna på tre forskares framtidsspaning av hur gränserna mellan offentligt och privat ändras och vilka utmaningar vi kan förvänta oss inom
framtida stadsplanering.

Moderator: Helena Bohman, lektor i nationalekonomi, Malmö universitet
Peter Gottschalk, adjunkt i fastighetsvetenskap, Malmö universitet
Stefan Larsson, docent och lektor, LTH, Lunds universitet
Hoai Anh Tran, docent i urbana studier, Malmö universitet
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15.15-16.15

FÖRDJUPNING M | TEMA: SKOLFASTIGHETER

LOKAL: LIVE 8

Skolfastigheter i samverkan
– hur ska samarbetet optimeras?
Med stora inflyttningar, både från utlandet och i samband med naturlig urbanisering, har antalet skolbarn i alla åldrar ökat på flera håll i landet. Dessutom
finns det en renoveringsskuld i det befintliga beståndet vilket kombinerat skapar ett stort behov efter nya utbildningslokaler. Kommunerna jobbar i allt
större utsträckning med specialiserade ägare och förvaltare av utbildningsfastigheter och frågan är hur det samarbetet kan utvecklas till allas fördel, inte
minst för dem som i slutändan brukar lokalerna. När i processen ska samhällsfastighetsbolagen komma in? Vad ska de bidra med och vilka krav kan och ska
kommunen som beställare ställa?
Moderator: Christina Hansson, strategisk analys, Newsec Sweden
Veronica Wallerstad, affärsutvecklare, Stenvalvet
Anna Marand, projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB
Pål Svensson, servicedirektör, Lunds kommun
Mats Linderholm, fastighetsstrateg, Trelleborgs kommun

15.15-16.15

FÖRDJUPNING N | TEMA: SKATT

LOKAL: LIVE 6-7

Nu har vi facit – hur går branschen vidare?
Regeringen har lagt fram sin lagrådsremiss om förändringar av bolagsskatten. I den föreslår man, som väntat, begränsningar av ränteavdragen vilket är i
enlighet med EU:s direktiv. Det har rådit ovisshet om hur regeringen skulle agera men den variant man valde var ändå betydligt lindrigare än vad branschen
hade väntat sig. Något förslag om paketeringsregler är ännu inte berett. Frågan är nu hur branschen ska gå vidare? Hur påverkas den av ränteavdragsbegränsningarna? Vad händer med värdena och lönsamheten?

Moderator: Viktor Sandberg, Managing Partner, Svalner
Carl Lindberg, Senior Manager, Svalner
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna
Per-Erik Waller, Director, PwC

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats

Meetingpoint

24 april 2018
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 Malmö
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/clarion-hotel-congressmalmo-live/

Som partner kan du öka affärsnyttan på plats genom att boka ett privat
konferensrum. R
 ummen ligger i Clarion Hotel & Congress Malmö Live,
rymmer 16 personer i styrelsesittning och kan bokas i 45 minuter långa
sessioner mellan kl 8-17.
Boka en session genom att kontakta
Anette Udd
anette.udd@fastighetsnytt.se

Anmälan
Anmälningstrycket till Business Arena Malmö 2017 var högt, därför
rekommenderar vi dig att vara ute i god tid med din anmälan till 2018.

www.businessarena.nu/anmal-dig
För frågor kring anmälan, ring Fastighetsnytts växel: 08-652 89 80
Avgifter

Hotellbokning
För långväga gäster rekommenderar vi att boka rum på Clarion Hotel &
Congress Malmö Live som ligger i direkt anslutning till kongressen.
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/clarion-hotel-congressmalmo-live/

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

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt välkomstträff kvällen den 23 april (Obs! Ämnar du delta på välkomstträffen
ska detta anges i sambandmed anmälan). Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på plats och kan inte överlåtas till
en annan person under dagen. Notera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

30

#BUSINESSARENA

ORGANISATION & KONTAKTUPPGIFTER
PROGRAM & INNEHÅLL

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

JOHAN ZETTERSTEDT
Koncept
johan.zetterstedt@fastighetsnytt.se
070-733 41 80

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

LINDA LAGERDAHL
Gruppchef program
linda.lagerdahl@fastighetsnytt.se
070-996 66 98

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

SVERRIR THÓR
Text och programinnehåll
sverrir.thor@fastighetsnytt.se
076-250 77 45

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

MATTIAS FRÖJD
Text och programinnehåll
mattias.frojd@fastighetsnytt.se
070-425 45 83

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

MARIA NORDLANDER
Text och programinnehåll
maria.nordlander@fastighetsnytt.se
073-746 46 67

PROJEKTLEDNING EVENT
EMMA LUNDBERG
Projektkoordinator
emma.lundberg@fastighetsnytt.se
070-715 79 97

ANNA MAGNUSSON
Gruppchef event
anna.magnusson@fastighetsnytt.se
073-314 04 82

JIMMY BALMAIN LEHTINEN
Projektkoordinator
jimmy.b.lehtinen@fastighetsnytt.se
072-589 07 02

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

VERONICA PETTERSSON
Projektadministratör
veronica.pettersson@fastighetsnytt.se
070-558 65 71

SARA GOMMEL
Informatör
sara.gommel@fastighetsnytt.se
073-558 66 37

PETTER FURÅ
Art Director
petter.fura@fastighetsnytt.se
072-251 45 55

REGISTRERING & ANMÄLAN
SANDRA KENNLÖV
Administration och ekonomi
sandra.kennlov@fastighetsnytt.se
070-783 39 44

FRIDA AHLBERG
Projektadministratör
frida.ahlberg@fastighetsnytt.se
072-523 60 61

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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