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Finansministern
medverkar på HSBs
seminarium i Almedalen
Vad anser finansminister Magdalena Andersson om möjligheterna att skapa
en ny social bostadspolitik, hur kan vi bygga nya bostäder som fler har råd

med och vad tycker egentligen DN:s Viktor Barth-Kron om branschens nya
bostadssatsningar. Det är några av frågorna som vi söker svar på när HSB
arrangerar bostadsseminarier under politikerveckan den 3–10 juli i
Almedalen.
HSB arrangerar tre bostadsseminarier på måndagen den 4/7 och ett på
onsdag den 6/7. Vi filmar samtliga seminarier som kan ses i efterhand på
hsb.se/almedalen. Företrädare för HSB medverkar även på en rad seminarier
som arrangeras av andra aktörer.
Här följer HSBs arrangemang i Almedalen:
Måndagen 4 juli
Hushåll utan sparande hänvisas till dyra boendeformer - hur bryter vi mönstret?
Vi behöver bli bättre på att ge fler möjlighet att hitta en egen bostad. Men
hur kan vi bygga bostäder som medelinkomsttagare har råd med? Och hur
kan vi skapa en sundare sparandekultur och realistiska möjligheter för unga
att ta sig in på bostadsmarknaden? Vi presenterar räkneexempel för att lösa
bostadsekvationen för både bostadsrätter och hyresrätter.
Tid: 07.45–9.00
Plats: Strandgatan 35, Visby
Arrangeras av: Swedbank och HSB
Medverkande
•
•
•
•
•
•
•

Sanna Edling, HSB
Arturo Arques, Swedbank
Lennart Weiss, Veidekke
Emil Källström, Centerpartiet
Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet
Lars Eriksson, Socialdemokraterna
Anna Bellman, Moderator

Hur bygga till fler?
Idag har för få människor möjlighet att bo i nybyggda bostäder.
Byggbranschen har fått kritik. Men nu har flera nya satsningar som ska
bredda bostadsutbudet dykt upp. Hur bra är de egentligen? Tre konkreta
projekt pitchas till en erfaren expertpanel som bedömer hur bra de flyger.
Tid: 10.45–11.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangeras av: HSB och SABO

Medverkande:
•
•
•
•
•
•
•

Emma Jonsteg, vd, Utopia
Viktor Barth-Kron, reporter, Dagens Nyheter
Barbro Engman, fd förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion, SABO
Sanna Edling, chef utveckling & hållbarhet, HSB ProjektPartner
Maria Strandberg, projektledare, jagvillhabostad.nu
Anna Bellman, moderator

Sista chansen för social bostadspolitik?
Bostadsfrågan har de senaste åren tagit en central plats i den politiska
debatten. Men trots det har alltför lite hänt för att lösa bostadskrisen. Det är
hög tid att partierna presenterar ett långsiktigt förslag på en ny social
bostadspolitik. Men finns viljan? Och kan de komma överens?
Tid: 11.30–12.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangeras av: HSB
Medverkande:
•
•
•
•
•
•
•

Magdalena Andersson, finansminister, Regeringen
Ewa Thalén Finné, bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
Anders Lago, förbundsordförande, HSB
Ulf Perbo, fd statssekreterare, Kristdemokraterna
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Jonas Nygren, fd kommunstyrelseordförande (S), Sundbybergs stad
Anna Bellman, moderator

Onsdag 6 juli
Hur kan dialog lokalt och globalt utveckla nya former för stadsutveckling?
Om Folkparken som mötesplats gav svar på flera behov sprungna ur den
andra industriella revolutionen. Hur ser 4:e industriella revolutionens
mötesplatser ut? Medborgardialog, flexibilitet, globalisering och
urbanisering är alla utmaningar som ställer krav på nya processer i svensk
och internationell bostadsutveckling.
Tid: 12:00 - 12:45
Plats: Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården
Arrangeras av: Kalejdohill, HSB Norra Storstockholm, Veidekke Bostad, Einar
Mattsson Projekt
Medverkande:

•
•
•
•
•
•
•

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande (s), Järfälla kommun
Håkan Berg, vd, HSB Norra Storstockholm
Kristian Ericsson, affärsutvecklingschef, Veidekke Bostad
Per Jutner, vd, Einar Mattsson Projekt
Mia Lundström, projektledare, Kalejdohill
Mårten Leringe, vd, C.F Moller
Emma Jonsteg, vd, Utopia

Här hittar du övrigt deltagande från HSBs företrädare i Almedalen, om allt
från urbaniseringens utmaningar till hur vi hundradubblar solelen.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 580 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
30 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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