
Den 19 februari bjuder vi in till 
spaning och diskussion om 
klimatpåverkan och social 
hållbarhet. Välkommen att ta del 
av nya kunskaper, aktuella insikter 
och perspektiv från ledande experter 
inom byggbranschen. Dessutom 
presenteras Sveafastigheter Bostads 
årsbok ”INDEX 2018”.

Efter seminariet finns det möjlighet 
att stanna på mingel och se 
Världscuptävlingen i parallellslalom 
i Hammarbybacken, mittemot vårt 
kontor.  

Tid: 19 februari klockan 15.00-17.00
Plats: Fannys Väg 5, Nacka

Det finns begränsat med platser så 
OSA så snart som möjligt till 
info@sveafastigheter.se

Spaningen och diskussionen 
modereras av Sveafastigheters 
hållbarhetschef Harry McNeil.

Spaning och diskussion:

Socialt hållbara 
kvarter och minskad 
klimatpåverkan – 
så kan bostadsbyggare 
och fastighetsägare 
bidra



Program
Fastighetssektorns 
klimatpåverkan – hur tar 
vi oss an mänsklighetens 
viktigaste fråga?

Trygga och attraktiva 
kvarter – hur gör man 
för att bygga in social 
hållbarhet på riktigt?

Vilka är klimatförändringarnas viktigaste 
konsekvenser och hur påverkas de 
scenarier världen står inför? Lisen Schultz, 
biträdande chef på Stockholm Resilience 
Center delar med sig av sina viktigaste 
insikter. 

Konkreta åtgärder som ger resultat – 
Vasakronans hållbarhetschef Anna 
Denell, som 2018 tilldelades ”Greenbuild 
Europe Leadership Award” ger en bild av 
Vasakronans arbete med att minska sin 
klimatpåverkan.

Per Enarsson, nytillträdd miljöchef i Nacka 
stad, berättar om hur hållbarhet finns med 
i arbetet när Nacka kommun ska bygga 
14 000 nya bostäder och utveckla helt nya 
stadsdelar kring nya Nacka centrum och 
Järlahöjden.

Åsa Dahlin, stadsbyggnadsstrateg vid SBK
och utvecklingsledare för boende- 
och stadsmiljö i Kommissionen för ett 
socialt hållbart Stockholm berättar om 
erfarenheter och summerar resultatet av 
arbetet.

Victoria Percovich Gutierrez, 
hållbarhetsstrateg på White Arkitekter, 
med lång erfarenhet från omfattande 
stadsutvecklingsprojekt i Malmö där 
social hållbarhet och inkludering stått 
i centrum berättar om hur man genom 
bostadsprojekt kan skapa inkludering och 
minskade klyftor.

Hanna Zetterlund, doktorand vid 
Kulturgeografiska institutionen vid 
Uppsala Universitet och författare till 
en studie av kommunala strategier för 
aktiv markpolitik och socialt hållbar 
stadsutveckling. Hanna bjuder på 
best practice från kommuners arbete 
och angreppssätt för att främja social 
hållbarhet.

Anders Nylander, tidigare VD på 
Atrium Ljungberg och styrelseledamot 
i Sveafastigheter Bostad ger en 
spaning om hur hållbarhetsfrågorna i 
fastighetsbranschen har utvecklats de 
senaste tjugo åren.


