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BUSINESS ARENA NORRKÖPING 21 MARS 2019

VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA NORRKÖPING 2019

MED DIN BUSINESS
PÅ AGENDAN
ALL BUSINESS IS LOCAL. En mening som kan
kännas lite löjlig att översätta till svenska, men
som sammanfattar mycket. År 2018 gjorde
Fastighetsnytt, som står bakom konceptet
Business Arena, ett strategiskt val: att satsa

CECILIA DIAMOND
Eventansvarig
073-558 66 43
cecilia.diamond@fastighetsnytt.se

på lokala mötesplatser med fokus på enskilda
kommuner.
DEN 21 MARS 2019 är det dags för Business Arena
Norrköping – en del av satsningen ”Satellit”. En
lokal arena med fokus på investeringsmöjligheter,
den lokala fastighetsmarknaden och framtiden.

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

NORRKÖPING ÄR SVERIGES logistiska nav –
Europavägar, järnvägen, flyget och hamnen i
kombination med stora obebyggda markområden
och universitet skapar unika förutsättningar.
Staden står inför en spännande framtid där inte
minst projekt som Ostlänken och Inre Hamnen
spelar viktig roll.
MÅLET MED BUSINESS ARENA är att skapa en

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

mötesplats som driver samhällsutveckling. Vi
fokuserar på det som ger affärsnytta: rätt plats
att mötas och knyta nya kontakter – med rätt
förutsättningar. Vi vet att alla affärer är lokala.
VÄLKOMMEN TILL BUSINESS ARENA NORRKÖPING.
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FRIDA AHLBERG
Deltagaransvarig
072-523 60 61
frida.ahlberg@fastighetsnytt.se

#BUSINESSARENA

BUSINESS ARENA NORRKÖPING 2019

VÅRA PARTNERS
PER DEN 9 JANUARI 2019

ARRANGÖRER

DET HÄR HÄNDER PÅ

BUSINESS ARENA
NORRKÖPING 2019
Välkomstträff
20 mars • 17.00-19.00
Magnentus Building
Nya Torget, Hospitalsgatan 30

TORSDAG 21 MARS
08.00-09.00

Registrering och kaffe

09.00-10.00

Gemensam inledning

10.00-10.45

Fika och tid att knyta nya kontakter

10.45-11.45

Seminarium 1 och 2

11.45-13.00

Lunch och tid att knyta nya kontakter

13.00-14.00

Seminarium 1 och 2 och fördjupning 1

14.00-14.45

Fika och tid att knyta nya kontakter

14.45-15.30

Seminarium 1 och 2 och fördjupning 2

15.30-15.45

Bensträckare och byte av lokal

15.45-16.15

Gemensam avslutning

16.15-17.00

Business Arena after work

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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PROGRAMÖVERSIKT

BUSINESS ARENA NORRKÖPING 2019 | LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS

TORSDAG 21 MARS
08.00

Registrering och kaffe

09.00

Gemensam inledning

10.00

Fika och mingel med utställare

10.45

Seminarium 1

Seminarium 2

Fastighet och finans

Samhällsbyggnad

All-time high i Norrköping?
Hyres- och transaktionsmarknaden

Status på Ostlänken
Hur ser regionen ut när ostlänken är satt?

11.45

13.00

Lunch och mingel med utställare

Seminarium 2

Fördjupning 1

Fastighet och finans

Samhällsbyggnad

Tillväxten i Sveriges logistiknav

Integration under hård press

Investeringscase:
Inre hamnen

Seminarium 1

En vattennära innerstad
Olika vägar – samma bostadsmål

14.00

14.45
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Fika och mingel med utställare

Seminarium 1

Seminarium 2

Fördjupning 2

Fastighet och finans

Samhällsbyggnad

Arkitekttävling:

Industri, kunskap och historia
– hur präglas ekonomin?

Innovation sätter regionen på kartan

Norrköpings nya centralstation

15.30

Bensträckare och byte av lokal

15.45

Gemensam avslutning Härifrån till framtiden
Gemensam summering

16.1517.00

Business Arena after work

#BUSINESSARENA

OM BUSINESS ARENA
Business Arena arrangerades första gången 2001 och har sedan
dess kommit att bli Nordens största mötesplats för aktörer på
ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.
Business Arena arrangeras årligen i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Umeå och London samt under Almedalsveckan.

LULEÅ
28 MAJ

År 2019 expanderar Business Arena ytterligare
internationellt och lanserar Business Arena Helsinki.
Sedan våren 2018 pågår även satsningen Business
Arena Satellit – lokala arenor med lokala frågor
i fokus.
Som deltagare på Business Arena får
du tillgång till ett omfattande och
mångsidigt seminarieprogram med
fokus på aktuella frågor avgörande för
Sveriges utveckling.

UMEÅ
14 FEB

Varje Business Arena skapar
förutsättningar för meningsfulla

HELSINKI
4 FEB
2020

utbyten mellan privat och
offentlig sektor som leder till
samhällsutveckling och nya
affärer.
UPPSALA
14 NOV
2018

www.businessarena.nu

NORRKÖPING
21 MARS

STOCKHOLM
18-19 SEP

GÖTEBORG
16 MAJ

ALMEDALEN
VECKA 27

MALMÖ
2 APRIL

LONDON
23 MAJ

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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Följ oss på
businessarena.nu och i
sociala medier @businessarenafn
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Business Arena Norrköping 21 mars 2019

GEMENSAM INLEDNING
Norrköping är Sveriges logistiska nav. Här möts Europaväg, järnväg, flyg och hamn
med stora obebyggda markområden och universitet i en riktigt lyckad USP-cocktail.
Samtidigt är Norrköping en stad med en stolt industriell historia, men också en stad
i förvandling – vilket är nödvändigt för att möta regional och global konkurrens.
Hur skapas tillväxt – ekonomisk, akademisk och social – utan att göra avkall på de
egenskaper som fört staden dit den är idag? Vad ska Norrköping vara i framtiden?

Moderatorer: Amelia Adamo, grundare, senior editor M Magasin
Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

AMELIA ADAMO

JOHAR BENDJELLOUL

TALARE
I URVAL
09.00

Öppningsanförande

	Moderatorerna för dagen Amelia Adamo och Johar Bendjelloul, hälsar välkomna.

09.10	Välkommen till Norrköping
Ett halvår efter riksdagsvalet välkomnar stadens högst uppsatta politiker oss till Norrköping – en
stad som präglas av framåtanda, men med en fot kvar i historien. Vad står högst på den politiska
dagordningen just nu? Vilken riktning tar staden framåt?
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun

09.30	Från rivselstad till trivselstad

LARS STJERNKVIST

O: JOHAN KNO
BE
FOT

Från Louis De Geers handelskompani, via textilindustrin och spårvagnar till 2010-talets innovationshubbar har Norrköping förändrats genom historien – en historia som satt sin prägel på stadsbygget.
Från imponerande palats, via ett förändrat industriområde mitt i smeten till en ny stadsdel i hamnen
kan man även idag följa stadens arkitektoniska spår. I den här punkten tittar vi på Norrköping utifrån
– en stad vars arkitektur beskrivits som en blandning av smurfhits och världsarv. Vad vill man att
Norrköping ska vara för något?
Mark Isitt, journalist och författare

10.00

Fika och mingel med utställare
MARK ISITT

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
Moderator: Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx

10.45-11.45 
Inledning: Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx
Panel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx

11.45-13.00 Lunch och tid att knyta kontakter, plan x

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Moderator: Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Expertkommentator: Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx

13.00-14.00 Inledning: Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx
Panel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx

14.00-14.30 Kaffe och tid att knyta kontakter, plan x

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Moderator: Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Expertkommentator: Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
Xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxx

14.30-15.30 
Inledning: Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx
Panel: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxx
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Seminarium 1: Fastighet och Finans

TALARE
I URVAL

ALL-TIME HIGH I NORRKÖPING?

HYRES- OCH TRANSAKTIONSMARKNADEN
Moderator: Amelia Adamo, grundare, senior editor M Magasin
Den östgötska hyres- och transaktionsmarknaden har de senaste åren beskrivits i väldigt positiva ordalag.
Goda segment är som i övriga landet: bostäder och kontor. Framtidsoptimismen i regionen är stor,
transaktionsvolymerna är i Sverige-topp och förväntningarna på Ostlänken är höga. Hur ser läget på marknaden
ut just nu? Runt om i Sverige bromsas bostadsbyggandet – men inte i Norrköping (ännu). Vad kommer hända?

P-O SKOOG

10.45-11.45 
Inledning: Gustav Källén, vice vd, Svefa
Panel: P-O Skoog, Fastighetsvärderare, Forum för Fastighetsekonomi
Christian Claesson, regionchef, Fastighets AB L E Lundbergs
Fler talare tillkommer

11.45-13.00 Lunch och mingel med utställare
CHRISTIAN CLAESSON

TILLVÄXTEN I SVERIGES LOGISTIKNAV
Moderator: Amelia Adamo, grundare, senior editor M Magasin
Norrköping har ett unikt läge i Sverige: E4:an, järnvägen, flyget och hamnen i kombination med universitet och
stora obebyggda markområden. Med dessa funktioner på plats har den fjärde storstadsregionen alla förutsättningar för fortsatt god tillväxt – eller?
Den ekonomi, lokal likväl global, som utvecklas sömlöst finns knappast. För att haka på huvudstadsregionens
enorma tillväxt krävs breda näringslivsperspektiv – finns det? Vilka tillväxthinder finns och hur ska den östgötska
regionen positionera sig i den globala logistikens mönster?

CHRISTOFFER BÖRJESSON

13.00-14.00 
Inledning: Christoffer Börjesson, CDO, Fastighetsägarna
Panel: Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun
Johanna Palmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
Henrik Åkerström, vd, Norrköpings Hamn
Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
Anna Gissler, vd, Stockholm Business Region

14.00-14.45 Fika och mingel med utställare

ANNA GISSLER

INDUSTRI, KUNSKAP OCH HISTORIA
– HUR PRÄGLAS EKONOMIN?
Moderator: Amelia Adamo, grundare, senior editor M Magasin
Med god tillgång på industri, modern teknologi och spjutspetsforskning samt ett lojalt näringsliv, blomstrar
investeringsviljan och tillväxten i Norrköping. Samtidigt brottas kommunen med strukturell arbetslöshet till
följd av tidigare fabriksnedläggningar. Kompetensbrist och integration är andra problem, vilket hämmar
Norrköping i utvecklingen från industristad till kunskapsstad. Hur påverkar stadens historia dagens ekonomi?
Hur ska Norrköping ta tillvara på sin kapacitet för att ekonomiskt frodas – oavsett regionalt och nationellt
klimat?

HANS NILSSON

14.45-15.45 
Inledning: Hans Nilsson, prefekt, Linköpings universitet
Panel: Linda Apelgren, strateg, Norrköpings kommun
Joachim Lindström, vd, iDeal of Sweden
Fler talare tillkommer

LINDA APELGREN
För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TALARE
I URVAL

Seminarium 2: Samhällsbyggnad

O: TRAFIKVERK
FOT
ET

EINAR SCHUCK

STATUS PÅ OSTLÄNKEN
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
När Ostlänken äntligen klubbats är det ett av de viktigaste projekten för regionen genom historien. Man ser
framför sig vitalisering av regionen där det strategiska läget stärks genom regionförstoring, närmare band
mellan grannstäder – och till Stockholm, många nya bostäder och arbetstillfällen. Vad är status på projektet nu?
Vilka hinder måste röjas för att nå visionen, och hur ser den egentligen ut?

10.45-11.05 
Einar Schuck, Regional direktör Planering, Trafikverket - Region Öst
Fler talare tillkommer

JOHANNA PALMÉR

HUR SER REGIONEN UT NÄR OSTLÄNKEN
ÄR SATT?
När Ostlänken väl är på plats kommer den att påverka rörelseströmmarna inom regionen och till Stockholm.
Med fler alternativ för bostad och arbete över kommungränserna måste kommunerna längs sträckningen
fråga sig vad de måste göra för att inte bli förlorare. Hur kommer pendlingsmönster att se ut? Finns det risk
att vissa städer enbart bli sovstäder – och är det isåfall ett problem? Och förutom bostäder förstärks också
arbetsmarknadsregionen – hur ser man framför sig att näringslivet kommer att påverkas?

11.05-11.45 
Johanna Palmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland

11.45-13.00 Lunch och mingel med utställare
ANDREAS CAPILLA

INTEGRATION UNDER HÅRD PRESS
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

ANNA LINDBERG

Under hösten 2015 sattes många kommuner under hård press i samband med flyktingvågen som fortsatte in i 2016.
Även om Östergötland inte var första anhalt, var det många som kom även hit. I Norrköpings kommun anser man
själva att det aldrig blev någon kris – utan att man lyckats bra med integrationen och de sociala utmaningarna. Hur
då? Vad har fungerat sämre – och vad hade man kunnat hantera bättre?

13.00-13.30 Anna Lindberg, CEO and Publisher, Östgöta Media
Fler talare tillkommer
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TALARE
I URVAL
OLIKA VÄGAR – SAMMA BOSTADSMÅL
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
En avgörande del i en lyckad integration är tillgången på bostäder. Precis som i 243 andra kommuner lider de
östsvenska kommunerna av bostadsbrist, även om tillskottet på nya bostäder varit större de senaste åren. Hur
ser bostadssituationen ut? Vilken roll spelar allmännyttan, och hur spelar de stora stadsutvecklingsprojekten i
regionen in? Vilka skillnader finns mellan de olika kommunerna i regionen?

FREDRIK TÖRNQVIST

13.30-14.00 
Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden
Lars Löfgren, marknadschef, Hyresbostäder i Norrköping
Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköpings kommun
Fler talare tillkommer

14.00-14.45 Fika och mingel med utställare

KARIN MILLES

LARS LÖFGREN

INNOVATION SÄTTER REGIONEN PÅ KARTAN
Moderator: Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter
Östergötland har de senaste decennierna utvecklats till något av ett nav vad gäller innovation och forskning, med
bland annat framstående forskningscenter i både Norrköping och Linköping, akademiskt sjukhus och forskning
kring miljöteknik och visualisering. På vilket sätt kopplar detta an till näringslivet i städerna? Är kommunerna med
på tåget? Hur påverkar inriktningen städernas varumärke?

HELÉNE NJORD-WESTERLING

14.45-15.30 
Inledning: Heléne Njord-Westerling, verksamhetschef, Norrköping Science Park
O: CRELLE EKS
TR
FOT

Panel: Sofia Seifarth, vd, Norrköping Visualisering
Fler talare tillkommer

15.30-15.45 Bensträckare

AN
D

SOFIA SEIFARTH

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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TALARE
I URVAL

Gemensam avslutning

HÄRIFRÅN TILL FRAMTIDEN
Moderatorer: Amelia Adamo, grundare, senior editor M Magasin
Johar Bendjelloul, journalist, Dagens Nyheter

MAGNUS MALM

Bygga Framtidens stad är det många som vill göra – men långt ifrån alla som kan.
Norrköping står inför stora och nödvändiga förändringar de kommande åren, här
gäller det att värna om både gammalt och nytt för att attrahera investerarna.
Vilken kapacitet har Norrköping att nå sina visioner? Vad kommer Norrköping vara
i framtiden?

15.45-16.05 
Christian Claesson, regionchef, Fastighets AB L E Lundbergs
Magnus Malm, vd, Magnentus
Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköpings kommun

16.05-16.15 
Gemensam summering
Vi summerar dagen tillsammans med Lars Stjernkvist,
kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun
och moderatorerna.
KARIN MILLES

Business Arena after work
16.15-17.00 
Business Arena after work

LARS STJERNKVIST
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Fördjupning 1

Fördjupning 2

Investeringscase: Inre hamnen

Investeringscase: Resecentrum

EN VATTENNÄRA INNERSTAD
13.00-14.00
Inre hamnen beskrivs som ”Norrköpings flaggskepp” och är bland de
största stadsutvecklingsprojekten i kommunen historiskt. Deadline är
2028, då ska 3.000 nya bostäder stå klara och befintlig hamnverksamhet
flyttas till Pampushamnen. Spaden för den första etappen sätts i marken
strax efter att nyårsklockorna ringt in 2019 och planarbetet för den
andra etappen har redan kommit igång. Vad innebär förändringen som
området står inför och var ligger utmaningarna? Vad innebär satsningen
för Norrköping och vilka investeringsmöjligheter ligger i pipeline?
Talare presenteras senare

NORRKÖPINGS NYA
CENTRALSTATION
14.30-15.30
Stadsdelen Butängen har länge präglats av handel och industri – men
är nu mitt inne i en stor omvandlingsprocess där nya centralstationen
blir kronan på verket i en helt ny innerstadsmiljö. Planprogrammet går
snart ut på samråd och en arkitekttävling planeras för resecentrum
stationsområdet. Kommunen söker nu en partner som kan vara med och
utveckla Norrköpings nya centralstation. Vad är målet och visionen? Kan
man inspireras av nytänkande lösningar i andra kommuner och länder när
man går vidare?
Talare presenteras senare

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu
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ANVÄND APPEN
PÅ BUSINESS ARENA
NORRKÖPING 2019
Slipp hålla koll på det tryckta programmet och gör
ett eget schema av dina favoritseminarium.
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! F
 avoritmarkera 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”.

5. Utvärdera programpunkter
Säg vad du tycker! På varje programpunkt kan du
ge oss betyg.

14

#BUSINESSARENA

INFORMATION & ANMÄLAN
Datum och plats
21 mars 2019
Louis De Geer Konsert & Kongress
Dalsgatan 15
601 81 Norrköping
www.louisdegeer.se

Viktigt att veta

Hemsidor

•

Registrering finns på plan 2 (entréplan).

•

Garderob finns på plan 2 (entréplan).

www.businessarena.nu
www.fastighetsnytt.se

Välkomstträff
20 mars 2019
Magnentus Building, Nya Torget,
Hospitalsgatan 30
602 27 Norrköping

•	Kongressen avslutas med en after work i
Trozelligalleriet, plan 1.

•	Frukost, fikapauser och lunch under
kongressdagen 21 mars serveras i anslutning till
utställningsytan i Trozelligalleriet, plan 1.

Hotellrekommendation

Anmälan

För långväga gäster rekommenderar
vi följande hotell:

www.businessarena.nu/anmal-dig

• Best Western Princess Hotel
• Scandic Norrköping City

Avgifter

• Elite Grand Hotel

5 995 kr per person exkl. moms

Se www.businessarena.nu/arenor/satellit/
business-arena-norrkoping
för erbjudanden till bra priser.

Erbjudande! Gå tre, betala för två.

Avgiften inkluderar frukost, lunch, kaffe, avslutande mingel med lättare förtäring och förfriskningar samt välkomstträff kvällen den 20 mars (Obs! Ämnar du delta på
välkomstträffen ska detta anges i samband med anmälan). Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott. De personliga deltagarbiljetterna lämnas ut på
plats och kan inte överlåtas till en annan person under dagen. Notera att vi reserverar oss för eventuella programändringar och för att vissa seminarier kan bli fullsatta.

KONTAKT PÅ PLATS
CECILIA DIAMOND
Eventansvarig
073-558 66 43
cecilia.diamond@fastighetsnytt.se

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

EMMA LUNDBERG
Content Manager
070-715 79 97
emma.lundberg@fastighetsnytt.se

För aktuell programinformation, besök businessarena.nu

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

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

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