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

 09.00 Välkomna!
Eddie Ekberg, chef redaktör, Fastighetssverige/
lokalnytt.se/Nordic Property News
Patrik Andersson, vd, Business Region 
Göteborg

 09.10 Makroanalys
I en värld som alltmer hänger samman påverkar 
de stora makrotrenderna även på mikronivå. Hur 
påverkar hot om globala handelskrig den svenska 
ekonomin? Hur utvecklas räntorna och hur påverkas 
ekonomin av den nya politiska situationen? Vilka är de 
viktigaste orosmolnen och hur ska de hanteras?
Olof Manner, analyschef, Swedbank

 09.35 Stadens nye ordförande
I november fick Göteborg ett nytt styre med moderaternas Axel 
Josefson i spetsen. Vem är han egentligen? Och hur ser planerna för 
stadens utveckling ut, vilka reformer står för dörren? 
Och hur påverkar detta bygg- och fastighetsmarknaden?
Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande (M) 

 09.55 Analys: Förutsättningar för fastighetsmarknaden
Vilka är de viktigaste trenderna på den svenska marknaden för tillfället 
och varför ser det ut som det gör? Vilka marknader är hetast och vilka 
underliggande faktorer ska vi hålla ögonen på? Vad 
har vi att vänta oss framöver?
Amanda Welander, chefsanalytiker, CBRE

 10.20 Fika- och mingelpaus

 10.50 Intervju: Framtidens tillträdande vd
Efter cirka tio år på HFAB och MKB Fastighets AB kommer Terje 
Johansson att tillträda som VD för Framtiden. Hur ser 
han på bostadsmarknaden och förutsättningar för 
nyproduktion, vilka erfarenheter har han med sig i 
bagaget?
Terje Johansson, tillträdande vd, Framtiden

 11.10 Kan vi bygga bort utanförskap?
Gårdsten fick alldeles nyligen stämpeln ”särskilt utsatt område” 
borttaget och räknas nu till ett tryggare område dit folk köar för en 
bostad. En av nycklarna för att göra stadsdelen mer stabil och socialt 
hållbar har varit att få ner andelen hyresrätter genom att bygga 
bostadsrätter och småhus. I Hjällbo, och flera andra miljonprograms-
områden, pågår liknande initiativ. Hur går detta till, hur stort kan det 
bli och funkar det överallt?  
Michael Pirosanto, vd, Gårdstensbostäder
Mikael Dolietis, vd, Egnahemsbolaget
Ola Serneke, vd, Serneke
Ulf Merlander, lokalpolischef i nordöstra Göteborg

 11.40 Profilen
Han är politikern och nationalekonomen som tog fastighets-
branschen med storm när han 2011 var med och utvecklade Riks-
hem till ett mångmiljardbolag. För tre år sedan drog 
han igång Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som 
på kort tid växt till ett bolag med fastigheter värda 
mer än 25 miljarder kronor. Vad väntar härnäst?
Ilija Batljan, vd, SBB Norden

 12.00 Lunch- och mingelpaus

Programmet för dagen fortsätter på andra sidan. 

Erik Blix Marie Bucht 
Novi Real Estate

Anders Hulegårdh 
Delphi

Susanne Åhlén 
Fasticon
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Spår: Region
Moderator: Erik Blix

 13.00 Utvecklingen i regionen
Kommunerna runt om Göteborg är inne i en kraftig 
tillväxtresa. Här blir du uppdaterad på ett flertal viktiga 
tillväxtparametrar.
Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg

 13.20 Stora planer i Mölndal
Det händer massor i Mölndal; nyligen öppnade 
miljardsatsningen Mölndal Galleria och bara 
några år bort ligger det gigantiska utvecklingsom-
rådet Forsåker. Hör om de framtida planerna här.
Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef, Mölndal
Bjarne Fjellanger, vd, Mölndala

 13.40 Bensträckare (möjlighet att byta spår)

 13.45 Sveriges största köpcentrumprojekt
Under våren öppnas Kongahälla Center, Sveriges
just nu största köpcentrumprojekt och det 
största i Göteborgsregionen sedan Allum 
byggdes. I princip alla ytor är uthyrda. Hur ser 
kommande planer ut och vad betyder projektet
för kommunen?
Haleh Lindqvist, kommundirektör, Kungälvs kommun
Erik Fischer, vd, Adapta Fastigheter

 14.05 Detta händer i Härryda
Logistik, handel, kontor och hotell i Airport
City Göteborg. Massor av nya bostäder i, bland 
annat, Mölnlycke Fabriker och Landvettersjön. 
Hör om allt som händer i Härryda och vad det 
betyder för kommunen här.
Fredrik Olsson, näringslivschef, Härryda
Eva Blomberg, projektchef, Next Step Group

Spår: Centrum
Moderator: Marie Bucht

 13.00 Utvecklingen i Göteborg
I regionens kärna Göteborg satsas det stort. Fram till 
2030 räknar man med 45 000 nya invånare och 60 000 
arbetsplatser. Här får du nyckeltalen.
Peter Warda, analytiker, Business Region Göteborg

 13.20 Märkesboom i Göteborg
Boss, Chanel, Michael Kors, Tesla. Listan på exklusiva 
varumärken som etablerat sig i centrala Göteborg 
kan göras lång. Var i ligger attraktionskraften och 
vilka etableringar väntar runt hörnet?
Fredrik Ottosson, affärsområdeschef, Hufvudstaden
Kristina Pettersson Post, regionchef, Vasakronan

 13.40 Bensträckare (möjlighet att byta spår)

 13.45 Tät och hållbar innerstad
I centrala Göteborg pågår det en mängd stora fastighets- och stads-
utvecklingsprojekt som bland annat kommer leda till 
en tätare stad. Hur tänker och planerar staden kring 
etisk, social och miljömässig hållbarhet i samband 
med den här stora utvecklingen?
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad

 14.05 Så ska Göteborg klara eventuella terrorangrepp
De senaste åren har ett stort antal terrorangrepp utförts mot 
människor i stadsmiljö. Hur kan vi bygga en stad som 
klarar angrepp och som är trygg för invånarna?
Dr Cornelis Uittenbogaard, stadsplanerare och 
forskare, Stiftelsen Tryggare Sverige

 14.25 Fika- och mingelpaus

 15.00 Så blir du en digital vinnare
Digitaliseringen håller på att förändra bygg- och fast-
ighetsbranschen i grunden. Hur ska man som aktör 
i fastighetsbranschen tänka för att inte missa tåget 
och vilka affärsmöjligheter uppstår? Här ges svaren.
Christoffer Börjesson, chief digital officer, Fastighetsägarna

 15.30 Den nya bostadspolitiken – vad händer nu?
Vad betyder det nya politiska läget för bostadspolitiken de närmaste 
åren och hur ska branschen egentligen agera?
Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke 
och S-märkt debattör

 16.00 Avslutning

Branschens mötesplats i Göteborg!
Arrangörer: Partners:
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