
Näringslivskontoret

Med framtiden i sikte 
Inbjudan till Norrköpings Byggdag den 26 oktober 2016

NORRKÖPINGS KOMMUN I SAMARBETE MED



Välkommen till Norrköpings Byggdag 2016!
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.

Bild över centrala Norrköping

Tid: Onsdagen den 26 oktober, kl 13.00 - 17:00

Plats: Flygeln, Louis De Geer konsert & kongress

Välkommen med din anmälan senast den 21 oktober.

Anmäl dig via e-post till naringsliv@norrkoping.se. 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 näringslivskontoret på tfn 011-15 15 11.



13.00  Välkommen 
 Moderator Hans Tjernström inleder  
 årets Byggdag.

13.05 Byggande i Norrköping  
 Kommunalråden Kikki Liljeblad och  
 Reidar Svedahl, samt Anne   
 Revland, näringslivsdirektör, och Jan  
 Malmberg, Sveriges Byggindustrier   
 ger sin syn på byggande i    
 Norrköping.

13.15  Plats för fler som            
 bygger mer    
 Hur en bättre konkurrens    
 kan bidra till ökat bostadsbyggande  
 och ett större utbud av bostäder.   
 Jonas Hammarlund, Boverket  

13.35  Mångfald och     
 möjligheter    
 PEAB fick en riktig väckarklocka och  
 har nu inlett ett offensivt    
 mångfaldsarbete. PEAB’s arbetssätt   
 och tips på hur man kan komma   
 igång.          
 Maria Hernroth, PEAB

14.00  Ostlänken – dagens och   
 framtidens utmaningar  
 Projektets största utmaningar,   
 entreprenaduppdelning samt tidplan   
 för Östergötland.    
 Håkan Gunnar, Trafikverket

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

15.00  Vad händer regionalt? 
 Linköping, Söderköping, Finspång,   
 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.

15.45  Personligt ledarskap  
 Vi får lyssna till en av Sveriges bästa   
 föreläsare. Han är utbildad    
 yrkesofficer och civilekonom och har   
 jobbat med ledarskap i mer än 30   
 år både i Sverige och internationellt.        
. Torkild Sköld

16.45  Avslutning    
 Hans Tjernström och Anne   
 Revland summerar dagen. 

PROGRAM


