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 08.15 Registrering och frukostmingel

Kom i tid, träffa branschkollegor och knyt nya 
kontakter innan själva seminariet börjar.

 09.00 Välkommen!

Eddie Ekberg, chefredaktör Lokalnytt och Fastig-
hetssverige, Ellinor Persson, Moderator, Ingemar 
Rindstig, sidekick

 09.10 Analys: Förutsättningar för fastighets-
marknaden

Hur kommer utvecklingen av den internationella 
och svenska ekonomin att påverka fastighets-

marknaden i allmänhet och kontorsmark-
naden i synnerhet? Vilka är riskerna, 
vad händer med räntan och vad kan vi 
förvänta oss av 2018 i form av stimulan-
ser och valfläsk? 
Arvid Lindqvist, analyschef, Catella 
Corporate Finance

 09.35 Investeringsläget för kontors-
fastigheter

Hur ser några av de ledande bygg- och 
fastighetsaktörerna på investeringsläget 
i kontorsfastigheter nu och framgent? 
Var gör man de bästa affärerna och 
vilka typer av affärer kommer vi att få se 

kommande år? 
Anders Nyström, vd, Savills, Ola Serneke, vd, 
Serneke Group och Therese Rattik, vd, Areim

 10.00 Intervju: Stora internationella aktörens 
syn på Stockholms kontorsmarknad

I vintras köpte brittiska M&G Real Estate kontors-
fastigheten Blekholmen 1 mitt emot Centralstatio-
nen i Stockholm för 2,2 miljarder kronor, vilket var 
deras enskilt största förvärv i Europa. Här berättar 
M&G Real Estates CIO om sin syn på Norden 
och Stockholm som investeringsmarknad, som 
kontorsmarknad och om hur deras planer ser ut 
framöver. (Intervjun hålls på engelska) 
Tony Brown, CIO, M&G Real Estate

 10.25 Fika och mingelpaus

 11.00 Behöver vi egentligen kontor?

Den mobila, smarta tekniken gör att vi kan utföra 
vårt jobb var som helst. Arbete är något man gör, 
inte en plats man går till. Vad är kontorets viktigaste 
uppgift och varför ska vi ha kontor överhuvud- 
taget? 
Charlotte Vikström, affärsutvecklare och 
kontorsexpert, Castellum

 11.25 Analys/trend: Uthyrning

Vilka är trenderna på kontorshyresmarknaden? 
Vad kan vi förvänta oss avutvecklingen gällande 
hyror och vakanser? Vad efterfrågas av dagens och 
morgondagens kontorshyresgäster och var hittar vi 
hyresgästerna i framtiden? En panel med kunniga 
och erfarna personer resonerar. 
Marie Bucht, vd, Novi Real Estate, Ulrika Rosén, 
New Property, Andreas Malmsäter, uthyrnings-
chef, Fabege

 11.50 Sveriges Snyggaste Kontor 2017!

Prisutdelning i tävlingen Sveriges Snyggaste 
Kontor som arrangeras av Fastighetssverige och 
Lokalnytt för sjätte gången. Bli först att få veta vilket 
som är Sveriges snyggaste kontor 2017. 

 12.00 Vinnarkontoret

Här blir vi allra först med att få en ingående inblick i 
Sveriges snyggaste kontor; hur har man tänkt kring 
hållbarhet, design, arbetsmiljö etc – kort sagt: Hur 
skapar man Sveriges snyggaste kontor? 

 12.15 Lunch och mingelpaus
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 13.20 Jätteprojekten som formar om Stock-
holm City

Just nu planeras det för hundratusentals kvadratme-
ter ny kontorsyta i centrala Stockholm. Hur resonerar 
de ledande utvecklarna när de ska skapa framtidens 
mest attraktiva kontorslokaler?

13.20 Sergelhuset

Vasakronans jätteprojekt på 60 000 
kvadratmeter som involverar tre 
byggnader på tre gator vid Sergels 
Torg. Projektet startade i och med SEB:s 
påbörjade utflyttning i somras. 

Anna Nyberg, chef för fastighetsutveck-
ling, Vasakronan

13.35 Project Access/Hästen 21

Project Access är namnet på Pembroke Real Esta-
tes utvecklingsprojekt för kvarteret som omgärdas 
av Regeringsgatan, Mäster Samuelsgatan och 
Norrlandsgatan. 2015 stod Mästerhuset färdigt, i 
somras öppnade Smålandstorget och nästa steg 
är utvecklingen av fastigheten Hästen 21, gamla 
NK-Passagen. Linn-Marie Nordh, projektledare på 
Pembroke, berättar mer om planerna för kvarte-
ret och visionen att göra det mer tillgängligt för 
allmänheten. 
Linn-Marie Nordh, projektchef, Pembroke 
Real Estate

13.50 T30/T31

Kontorsdelen av AMF Fastigheters gigantiska stads-
utvecklingsprojekt Urban Escape. T31 på 18 563 
kvadratmeter kontor är redan färdigställt. T30 på 30 
053 kvadratmeter kontor beräknas stå klart 2019. 
Tomas Krywult, affärsområdeschef Stockholm City

 14.05 Kontorshälsa

Det finns knappt något mer stillasittande jobb än 
kontorsarbetet. Och all forskning visar att just stilla-
sittandet är väldigt ohälsosamt. Så här levereras ett 
antal tips och råd samt inte minst några praktiska 
övningar!  
Karin Ståhl, partner, GoToWork

 14.30 Fika och mingelpaus

 15.05 Kontorstrend: Det senaste inom 
co-working

Den senaste tiden har nya typer av kontorsmötes-
platser vuxit fram i hög hastighet. Unga, snabb-
växande företag efterfrågar flexibla lokaler och 
en kreativ gemenskap där målet är att lokalen ska 
stödja affären. Hur tänker dessa aktörer, hur kan 
fastighetsägarna möta utvecklingen och hur stor 
kan den här trenden bli? 
Patrik Åström, vd, Helio Works, Göran Garberg, vd, 
United Spaces och Lars Edberg, förvaltningschef, 
AFA Fastigheter

 15.30 Konsten att njuta av livet – och ändå få 
saker gjorda 

En av Sveriges bästa och mest efterfrågade talare 
knyter ihop dagen med ett framträdande som inspi-
rerar och garanterat inte lämnar någon oberörd. 
Olof Röhlander, mental tränare, författare, Årets 
Talare 2015 m.m. 
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