
Fastighetsbranschens mötesplats i Malmö!

PARTNERS:ARRANGÖRER:

 08.15 Frukostmingel och registrering

Kom i tid, ät en lätt frukost och träffa branschkollegor 
under trevliga former innan själva seminariet börjar.

 09.00 Välkommen

Eddie Ekberg, chefredaktör, Lokalnytt och  
Fastighetssverige 
Gunnar Wrede, moderator

 09.10 Makroanalys

Hur ser det makroekonomiska läget i världen ut och 
hur påverkas Sverige och den svenska fastighets-
marknaden? 
Roger Josefsson, chief economist, Macrobond 
Financial

 09.35 Snabbväxaren Serneke

Sedan starten 2002 har bygg- och fastighetskoncer-
nen Serneke Group vuxit oerhört snabbt och bolaget 
är förknippat med spektakulära projekt som Prioritet 
Serneke Arena och Karlastaden i Göteborg. I höstas 
tog bolaget steget till börsen och gör nu en storsats-
ning i Skåne. Hur ser bolagets grundare och vd på 
den skånska marknaden? 
Ola Serneke, vd, Serneke Group

 09.55 Kompetenstrender

Kompetensbristen är en av bygg- och fastighetsbran-
schens absolut största utmaningar, och än större blir 
den framöver med tanke på alla infrastruktur- och 
bostadsprojekt som ska genomföras. Hur ser tren-
derna och kandidatflödena ut? Vad lockar de unga 
talangerna och vad bör företagen göra för att hålla 
kvar dem? 
Susanne Åhlén, vd, Fasticon Kompetens, 
Håkon Hansen, regionchef, Fasticon Kompetens

 10.20 Fika och mingelpaus

 10.50 Juridik - aktuella avgöranden

Delphi berättar om några av de mest intressanta 
fastighetsrättsliga avgörandena den senaste tiden. 
Vad betyder de i praktiken? och vad ska man som 
fastighetsägare tänka på för att undvika de juridiska 
fallgroparna? 
Oskar Frankki och Jonas Månsson, Delphi 
Advokatbyrå

 11.10 Tema: Så här ökar vi bostadsbyggandet!

Kent Persson, utvecklingschef på Heimstaden är före 
detta moderat partisekreterare och kommunalråd i 
Örebro. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, 
är S-märkt debattör med flera tunga uppdrag inom 
Socialdemokraterna bakom sig. De båda har olika 
lösningar på bostadskrisen – och lösningarna korrelerar 
inte speciellt bra med deras politiska bakgrunder. Här 
presenterar de sina olika lösningar på bostadskrisen.

 11.10 Marknaden löser bostadsbristen - med 
billiga hyresrätter

Just nu står ett stort antal seriösa aktörer och knackar 
på kommunernas dörrar och vill bygga 1000-tals 
bostäder. Ska bostadskrisen kunna lösas behöver 
samarbetet emellan kommuner och marknaden 
bli bättre. Kommunerna borde våga dra nytta av 
bolagens stora vilja att bygga fler hyresbostäder och 
underlätta för det. 
Kent Persson, utvecklingschef/senior investment 
manager, Heimstaden

 11.25 Eget ägt boende som bas är lösningen

Bostadsbristen i Sverige handlar bland annat om 
svårigheter att finansiera nya bostäder. Med en ny, 

radikalt annorlunda, bostadspolitik med det ägda bo-
endet som bas löser vi den här knuten - och därmed 
bostadsbristen. Några av verktygen är subventionerat 
bosparande och startlån enligt norsk förlaga.  
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

 11.40 Debatt: Billiga hyresrätter kontra eget ägt 
boende 

Kent Persson, Heimstaden och Lennart Weiss, 
Veidekke

 11.55 Profilen - Greg Dingizian

Född i Bagdad, uppvuxen i Rosengård – i dag 
arbetade vice ordförande och största ägare i Victoria 
Park. Däremellan bland annat entreprenör i vege-
tarisk snabbmat, vd för HSB Malmö och tre år som 
utarbetad på semester på Bali. Profilen Greg Dingizian 
intervjuas om livsresan och framtidsplanerna. 
Greg Dingizian, arbetande vice styrelseordförande, 
Victoria Park

 12.15 Lunch och mingelpaus
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PARTNERS:ARRANGÖRER:

 15.10 Öresundspanelen

Representanter från politiken och näringslivet 
diskuterar Öresundsregionens viktiga framtidsfrågor: 
Hur ska de stora utmaningarna, med bland annat bo-
stadsbrist och integrationsproblematik, lösas på bästa 
sätt? Vilka är bromsklossarna för näringslivet och hur 
får man bort dem? 
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens  
ordförande, Malmö, Patrik Hall, vd, Heimstaden, 
Therese Sjögran, sportchef, FC Rosengård

 15.35 Key note speaker: Olof Röhlander

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

S P Å R :  H A N D E L / K O N T O R

Moderator: Gunnar Wrede

 13.15 Så ska Entré vändas

Köpcentrumet Malmö Entré blev aldrig någon succé 
för tyska Commerz Real. Nu ska lokala Trianon lyckas 
med det tyskarna misslyckades med, bland annat 
genom en satsning på socialt ansvar i samarbete 
med Malmö stad. Hör om planerna här! 
Olof Andersson, vd, Trianon

 13.35 Handelsfastigheter - trender

Genom e-handel och omnichannels ritas handelskar-
tan snabbt om. Hur ser trenderna inom retailsegmen-
tet ut, regionalt och nationellt? Hur ser framtiden för 
köpcentrum och handelsfastigheter ut? 
Peter Wiman, analyschef, Savills

 13.55 Bensträckare, möjlighet att byta spår

 14.00 Så kan fastigheter få människor att må bra

Castellum planerar att certifiera sitt projekt Emi-
nent i Hyllie enligt The Well Building Standard – en 
internationell standard som utgår från sju koncept 
som påverkar vår hälsa; luft, vatten, ljus, ljud, kost, 
motion och välbefinnande. Projektet blir då det första 
i Norden som Well-certifieras. Hur utvecklar man 
fastigheter som förbättrar människors hälsa? 
Tina Lindh, projektledare, Castellum

 14.20 Kontorsmarknaden - analys

Hur ser trenderna ut på transaktionsmarknaden för 
kontor? Vilka köper, varifrån kommer de och varför? 
Hur ser yield- och hyresutvecklingen ut? Vad kan vi 
vänta oss framöver? 
Fredrik Cronqvist, partner, Brunswick Real Estate

 14.40 Fika- och mingelpaus

S P Å R :  B O S T Ä D E R / L O G I S T I K

Moderator: Susanne Åhlén

 13.15 Transaktionsanalys – bostäder i 
Öresundsregionen

Hur hett är bostadssegmentet i Öresund på transak-
tionsmarknaden? Vilka affärer görs och vilka aktörer är 
mest aktiva? Hur ser trenderna ut? 
Jarl Olsson, vd, Catella Corporate Finance Malmö, 
Claes Lennartsson, associate director, Catella  
Corporate Finance Malmö

 13.35 Gamla kontor blir nya bostäder

Bostadsbristen gör att det i allt fler fall blir lönsamt att 
konvertera lokaler och kontor till lägenheter. Just nu 
skapar Stena Fastigheter 80 nya lägenheter i Malmö 
och Lund. Vilka är förutsättningarna för en lyckad 
konvertering till bostäder? 
Ola Svensson, fastighetschef, Stena Fastigheter i Malmö

 13.55 Bensträckare, möjlighet att byta spår

 14.00 Framtidens lager- och logistiklösningar

Den ökande e-handeln leder till att det ställs allt 
högre krav på lager- och logistiksegmentet. Samtidigt 
innebär automatisering och robotisering att lagerhan-
teringen utvecklas i en rasande fart. Hur ser trenderna 
ut, hur fungerar framtidens lagerhållning och hur 
påverkas fastigheterna av detta? 
Benny Thögersen, vd, Catena Fastigheter

 14.20 Logistikmarknaden i Öresundsregionen

Hur mår logistikmarknaden i Öresundsregionen? Hur 
utvecklas priser, hyror och yielder? Vilka affärer görs 
ochvilka aktörer är mest aktiva? 
Peter Wiman, analyschef, Savills

 14.40 Fika och mingelpaus
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