
09.45-10.10 EUR 100 billion to be invested
Gothenburg has a growing economy and population. In central Gothenburg alone,  
5 million square metres will be developed by 2035, as part of the River City development.  
Talare: Patrik Andersson, Business Region Göteborg

10.15-10.40 I Landvetter Södra byggs en modern och hållbar stad från grunden
Centralt i Västsverige med ett attraktivt läge vid den nya beslutade järnvägen mellan Göteborg och Borås och nära  
Landvetter flygplats byggs ett nytt modernt hållbart samhälle för minst 25 000 människor. Möjligheterna är mycket  
stora att ta tillvara på innovativa lösningar inom ett flertal områden exempelvis mobilitet, energi och hållbart byggande.  
Härryda kommun blir en nationellt viktig aktör för att minska bostadsbristen och sprida innovativa hållbara lösningar 
genom sin utveckling av Landvetter Södra.  
Talare: Maria Ådahl och Per Vorberg, Landvetter södra utveckling AB

10.45-11.10 Market talks
Intervju med: Sofia Ulver, Konsumtionsforskare, Lunds universitet

11.15-11.40 Fastighetsbranschens framtida finansiering
Kan de finansiella marknaderna möta investeringsbehoven i en värld där oron för den växande skuldsättningen gör  
det svårare och dyrare att låna kapital samtidigt som staten jagar skattekronor i fastighetsbranschen? Hur känslig  
är egentligen fastighetsbranschen för sämre finansieringsvillkor och ökade skattebördor?  
Talare: Ulla Werkell, Skatteexpert Fastighetsägarna och Tomas Ernhagen, Chefsekonom, Fastighetsägarna

11.45-12.15 Köpenhamn i fokus för svenska fastighetsinvesterare
De svenska fastighetsbolag har sedan finanskrisen blivit stora aktörer på den danska fastighetsmarknaden och då främst 
i Köpenhamn. Under 2017 uppgick de svenska fastighetsinvesteringarna i Danmark till mer än 24 miljarder svenska kronor, 
en i det närmaste fördubbling på ett år. Bland aktörerna finns Wihlborgs, Heimstaden, Castellum, Balder, Niam, Akelius och 
nu även Klövern och Ikano. I en anlys visar Øresundsinstituttet hur de svenska bolagen varit med om att förnya den danska 
fastighetsmarknaden och skapat ökad likviditet. Talare: Johan Wessman, VD Øresundsinstituttet

12.30-13.00 Din framtid finns i Boråsregionen
Med nya beslut kring stora infrastruktursatsningar i hela regionen ökar möjligheten till etablering. Vi har  
konkurrenskraftiga markpriser gällande både bostäder och industrimark. Vi har en lokal entreprenörsanda  
för globala marknader inom e-handel, logistik och fordonsindustrin.  
Talare: Johanna Heleander, Sebastian Mårtensson, Anders Gemfeldt, Borås Business Region

13.15-13.40 Så blev Linköping årets stadskärna
Talare: Marianne Lind, Näringsutvecklare Linköpings kommun och  
Rikard Norman, Näringspolitisk ansvarig Linköping Fastighetsägarna

13.45-14.15 Draknästet
Se nystartade bolag pitcha sin idé för landets största fastighetsbolag.
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14.30-15.00 Market talks
Intervju med: Roxanna Slavcheva, The Economist

15.15-15.45 Det globala kapitalet 
Utifrån de senaste makroekonomiska bedömningarna och politiska händelserna ger Ingemar Rindstig en uppdaterad bild 
av det globala investerarklimatet. Vart är kapitalet på väg? Talare: Ingemar Rindstig, Chef Real Estate Nordics EY

15.50-16.15 Alingsås 4oo år
2019 fyller Alingsås 400 år. Redan nu satsar vi pch planerar för framtidens Alingsås. En blandstad där vi värnar  
om stadens själ och samtidigt utvecklar den med nya bostäder och verksamheter. Inom de kommande åren ska  
över 2000 bostäder byggas i varierande former i sju attraktiva områden i Alingsås.  
Talare: Aila Hirvonen Bremefors, Stadsarkitekt Alingsås kommun

16.20-16.50 Så tycker svenska folket om de nordiska huvudstäderna
Ny rapport presenteras. Talare: David Björnberg, Utredare Fastighetsägarna
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