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Inbjudan till Norrköpings Byggdag den 16 oktober 2019



Välkommen till Norrköpings Byggdag 2019!
Byggdagen är en given eftermiddag för dig som är intresserad av 
tillväxt och utveckling, bygg- och fastighetsfrågor både på lokal, 
regional och nationell nivå.

I Norrköping står vi inför den största stadsomvandlingen genom tiderna och i Inre 
hamnen ser vi nu hur projektet går framåt. Snart kommer det hända saker även 
på Butängen och angränsande områden för att ge plats för Ostlänken. Förutom 
presentationer med kopplingar till detta kommer vi bland annat även att få tankar 
kring framtidens byggande i Sverige. 

Och som vanligt kommer det att finnas gott om tid för nätverkande!

Illustration Castellum / Enter Arkitektur

Tid: Onsdagen den 16 oktober, kl 13.00 - 17:00

Plats: Flygeln, Louis De Geer konsert & kongress

Välkommen med din anmälan senast den 10 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.

https://sr.artologik.net/norrkoping/Survey/1245


13.00  Välkommen
 Moderator Caroline Johansson inleder årets Byggdag.

13.05  Byggande i Norrköping
 Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, ger sin syn på byggande i Norrköping   
      tillsammans med Reidar Svedahl, kommunalråd och Ulf Sjögren, ordförande   
 Sveriges Byggindustrier i Norrköping. 

13.15  Vem väljer bygg när ingen vill välja?
 Ulrik Hoffman talar om nästa generation och bilden av byggbranschen.   
 Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern

 

13.40  Kompetensförsörjning genom Yrkeshögskola
 Tidigare studenter vid Byggledarutbildningen berättar om utbildningen och vart det tagit  
 dem.

13.50  Digitalisering inom byggbranschen
 Andreas Furenberg ger en bild av hur digitalisering kan ge nya möjligheter.    
 Andreas Furenberg, Peab

 

14.10  Cirkulära material och metoder i ett bostadsprojekt

 Cirkularitet är önskvärt och efterfrågat i byggbranschen. Projektet Cirkularitetsindex   
 syftar till att ta fram ett verktyg som ska underlätta användning av cirkulära material.  
 Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen och Emma Östlund, projektledare EttElva

 

14.30  Fika
 Paus med möjlighet till mingel och utbyte av visitkort.

15.00  Vad händer regionalt?
 Våra grannkommuner berättar kort om vad som är på gång.

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

15.50  Magisk verksamhetsutveckling
 Så ledarskapar vi en kraftfull verksamhetskultur där alla drar åt samma håll.   
 Göran Davidsson, Kreativ Idé

 

16.50  Avslutning
 Ulf Sjögren och Pontus Lindblom summerar dagen.

PROGRAM


