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Real Estate Øresund tar temperaturen på och uppdaterar med de senaste 
händelserna på fastighetsmarknaderna i skåne och storköpenhamn. sedan 
starten 2008 har den utvecklats till fastighetsbranschens årliga mötesplats i 
Öresundsregionen. 
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8.15 regIsTrerIng oCH kaffe

09.00  välkommen
 Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
 Moderator: Mie Jernbeck, vd Mentor International

09.15 keynote speaker
09.35 Jesper Nygård, vd på den filantropiska föreningen Realdania, som årligen betalar 

ut miljonbelopp till danska byggprojekt inledningstalar. Han har en bred erfaren-
het från bostads- och fastighetsmarknaden i Danmark och var tidigare vd på det 
allmännyttiga bostadsföretaget KAB i 17 år.

 tema konJunkTur

09.40 svensk ekonomi
10.00 Anna Felländer, chefekonom på swedbank, beskriver konjunkturläget i sverige och 

ger oss sin prognos för tillväxten i landet. Hur utvecklas räntan, bostadspriserna 
och näringslivets investeringar?

10.05  dansk ekonomi
10.25 steen Bocian, chefekonom Danske Bank, ger en bild av konjunkturläget och utveck-

lingen i dansk ekonomi med tillväxten i fokus. Vilka effekter får den rekordlåga räntan 
på bostads- och fastighetsmarknaden?

10.30 kaffepaus

 tema marknadskoLL

11.15  rådgivarpanel: så är läget på fastighetsmarknaden
11.35 Ulrika Lindmark, chef för analys och värdering Newsec, Christer Cronholm, vd 

Cronholm Kommersiella, och Peter Winther, adm. direktør sadolin & Albæk, hjälper 
oss att reda ut det senaste om hyresnivåer, vakansgrader och transaktioner i stock-
holm, Köpenhamn och skåne.

11.40  vår syn på skåne och köpenhamn
11.55 Ola Orsmark är ny vd på Briggen som är ett av de svenska fastighetsbolag som äger 

fastigheter på båda sidor sundet. Han ger oss sin syn på marknadsläget och tankar 
kring hur Briggen kommer att agera framöver.

12.00 aktuell över sundet
12.15 Dorte Mandrup, professor och grundare av Dorte Mandrup arkitekter, är med flera 

prestigeuppdrag i Malmö aktuell över sundet. Kontorshusen vid Malmö Live och vid 
Ikea i svågertorp har hennes signatur.

program

12.20 LunCH

 tema nYBYggen

13.25  så bygger vi framtidens stad
13.40  En ny statlig arkitekturpolitik och nästa steg i utvecklingen av Malmös stadsmiljö. 

så ser agendan ut för Christer Larsson som är regeringens särskilde utredare och 
Malmös stadsbyggnadsdirektör.

13.45  förste hyresgästen i glasvasen
14.00 Peter Linderoth, partner Mannheimer swartling, ger oss företagets argument för 

att välja Nyhamnen i Malmö och kontorshuset Glasvasen som nästa hemvist. 2016 
flyttar de in i husets tre översta våningar.

14.05 utfrågning: därför satsar vi på söder och H+ i Helsingborg
14.25 Magnus skiöld, vd Midroc Property Development, och thomas Bråhagen, regionchef 

Helsingborg på Wihlborgs fastigheter, berättar hur de satsar på nya kontor centralt i 
Helsingborg.

14.30 Cfff prisutdelning av real estate Øresund award 2015
14.45 Peter Palm, utvecklingsledare på CFFF vid Malmö högskola, och representanter 

från juryn korar årets vinnare bland branschens bästa aktörer. 

14.50 kaffepaus

 tema nYsTarT fÖr ÖresundsregIonen

15.40 danska investeringar som ska vända utvecklingen
16.00 Britt Andresen, chefanalytiker på Øresundsinstituttet, fokuserar på de stora inves-

teringar som görs, främst i Öresundsregionens danska del, och jämför det med 
utvecklingen i stockholm och Göteborg. Hur står sig regionen i konkurrensen?

16.05 Öresundsregionen i ett globalt perspektiv
16.25 Kathy Pain är professor i fastighetsutveckling på Henley Business school i storbri-

tannien. Hon ger oss sin syn på Öresundsregionen och dess styrkor och svagheter, 
vilka utmaningar vi står inför samt hur vi ska behålla regionens attraktivitet.

16.30 skånsk politikerpanel om regionens framtid
16.50 Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Lund och Helsingborg: Katrin stjernfeldt 

Jammeh, Anders Almgren och Peter Danielsson, diskuterar hur regionen kan få en 
nytändning och fortsätta attrahera företag och invånare.

16.55 summerIng oCH efTerfÖLJande mIngeL med vIn oCH TILLTugg
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Ta del av våra analyser

som medlem får du tillgång till Øresundsinstituttets oberoende analyser som hjälper dig att 
vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i regionen. Vi fungerar även som ett regionalt 
analyscentrum och utför som oberoende aktör uppdragsanalyser åt våra medlemmar. 

snabb tillgång till fakta
Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum med uppdrag att öka inte-
grationen i regionen genom en ökad kunskapsspridning. som medlem får du åtkomst till 
det fakta- och statistikbibliotek som vi under det närmaste året kommer att göra tillgängligt 
online för våra medlemmar.

de senaste nyheterna
Vår oberoende nyhetsbyrå News Øresund hjälper dig att följa de senaste nyheterna om ut-
vecklingen i Öresundsregionen, Danmark och sverige. I medlemskapet ingår även fria pre-
numerationer på vår nya kvartalstidskrift News Øresund.

fritt deltagande på våra konferenser 
som medlem har du alltid två fria platser på våra konferenser. Øresundsinstituttet samlar 
medlemmar från samhälle, akademi och näringsliv vilket ger ett unikt nätverk. 

Läs mer på: www.oresundsinstituttet.org

BLI medLem I 
ØresundsInsTITuTTeT
dansk-svenskT kunskapsCenTrum

ØresundsInsTITuTTeT är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum  
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad känne - 
 dom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med 
finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, uni- 
versitet, högskolor och det privata näringslivet.
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