Näringslivskontoret

Med framtiden i sikte
Inbjudan till Norrköpings Byggdag den 26 oktober 2017

NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED

Illustration från Inre Hamnen i Norrköping.

Välkommen till Norrköpings Byggdag 2017!
Framtiden är snart här. Vi närmar oss med stormsteg byggstarten
för Norrköpings största stadsomvandling genom tiderna, och vi kan
med blotta ögat se hur vår stad utvecklas varje dag.
Intressanta föredrag och gott om tid för nätverkande är Byggdagens signum, en
given eftermiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling, bygg- och
fastighetsfrågor både på lokal, regional och nationell nivå.

Tid:

Torsdagen den 26 oktober, kl 13.00 - 17:00

Plats: Flygeln, Louis De Geer konsert & kongress

Välkommen med din anmälan senast den 20 oktober.
Anmäl dig genom att följa anmälningslänken. Det kostar ingenting att delta i
Byggdagen, men om du har anmält dig och får förhinder vill vi att du meddelar det.
Vid frågor kontakta Britt Forsberg, näringslivsavdelningen på tfn 011-15 15 11.

PROGRAM
13.00 Välkommen

Moderator Hans Tjernström inleder
årets Byggdag.

14.20 Fika					
Längre paus med möjlighet 			
till mingel och utbyte av 			
visitkort.

Vad händer regionalt?
13.05 Byggande i Norrköping		 15.00 Linköping,
Söderköping, Finspång, 		
Kommunalrådet Kikki Liljeblad och		
Pontus Lindblom, 			
näringslivsdirektör, ger sin syn på 		
byggande i Norrköping 			
tillsammans med Jan Malmberg, 		
Sveriges Byggindustrier.

Katrineholm och Nyköping ger en 		
snabb bild av olika byggprojekt på 		
gång.

15.25 Det händer i Norrköping 		
Norrköpings kommuns genomförda, 		
planerade och pågående projekt.		
Hans Revenhorn, Norrköpings 		
kommun.

13.15 Bostadspolitik

En ständig återvändsgränd eller ljus 		
i tunneln? Jan Jörnmark, docent 		
i ekonomisk historia, 			
Handelshögskolan Göteborg. 		
		

15.45 Lyckliga platser

13.35 Branschen behöver 		
kvinnorna!				

Ikano Bostad arbetar aktivt för att 		
fler kvinnor ska söka sig till 			
hantverksyrken inom byggbranschen 		
och när de väl är på plats också trivas
och stanna kvar. 				
Patrik Rasmusson, Ikano Bostad.

14.00 Klart att det går att 		
bygga bostäder för alla		

		

Hur viktig är platsen för den 		
ekonomiska utvecklingen? 			
Urbanisering, digitalisering och 		
globlasering påverkar gapet mellan		
stad och land. Du kan vänta dig en		
spännande föreläsning om			
omvända samband samt vad		
det fakstiskt är som får människor 		
att flytta eller stanna på vissa platser i
dagens samhälle. .			
Charlotta Mellander, 			
Handelshögskolan Jönköping

Det byggs mer än på mycket länge 		
just nu. Samtidigt är frågan vad som 		
16.45 Avslutning				
byggs och för vem? Bostadspriserna 		
Hans Tjernström och Pontus 		
ligger på historiskt höga nivåer och 		
Lindblom summerar dagen.
mycket av det som byggs riktar sig till
människor med höga inkomster. 		
Sara Erman, chef projekt på 		
BoKlok, berättar om tankarna 		
bakom BoKlok, hur de lyckas bygga 		
för vanliga människor och hur de 		
boende trivs.				

