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Välkommen till

Jämtland Härjedalen står inför stora möjligheter och flera utmaningar. De globala  

trenderna såsom urbanisering, hållbarhet och digitalisering ger oss nya förutsättningar att  

skapa ekonomisk tillväxt för vårt län med Östersund som nod. Fastighetsbranschen utgör  

en viktig del av utvecklingen och där SAMARBETE mellan olika branscher, kommuner,  

organisationer, entreprenörer och andra aktörer och hur vi AGERAR PÅ TRENDERNA är  

helt avgörande. 

SAMARBETSARRANGÖRER:

Hur tar vi tillvara möjligheterna, hur hanterar vi utmaningarna,  

hur samarbetar vi, hur agerar vi på rådande globala trender 

och hur tar vi ansvar?



För mer information :
Sara Nordstrand, tel: 063-146563

Mejl: sara.nordstrand@regionjh.se

ENERGIEFFEKTIVA FÖRETAG – JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Ett ramprojekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden

och Region Jämtland Härjedalen

Sök investeringsstöd för åtgärder som leder 
till energieffektivisering.

Stärk företagets konkurrenskraft och 
bidra till en bättre miljö!
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Vi ritar 
staden.

www.krooktjader.se

DIGITAL UTGÅVA av program,  

uppdaterad deltagarlista,  

tidsschema för speed-dating 

med mera, hittar du på:  

fastighetsdagenjamtland.se



MARLENE 
STRÖM 

Moderator
TRAMPOLIN PR

Moderator:

Marlene Ström är delägare och kommunikationskonsult 

på Trampolin PR. Med sin nyfikenhet och sitt intresse för 

samhällsfrågor skapar hon ett engagemang på scenen 

som dagens moderator.

FASTIGHETSDAGEN I JÄMTLAND är till för dig som verkar i fastighetsbranschen, med 

fokus på utveckling och fastighetsrelaterade frågor. Här har du möjlighet att lyssna på 

spännande föredragshållare, knyta nya kontakter, diskutera aktuella frågor och skapa 

givande möten med andra företag i branschen.



www.talgo.no

Concise klädning 
i MøreRoyal® 
- med dold infästning

Talgø har utvecklat en ny kollektion anpassat modern byggstil 
och arkitektur. Vi har samlat ett antal exklusiva MøreRoyal® 
produkter under namnet «Concise Collection®» med utvändig 
klädsel, trall, trätak och fasadläkter, där allt passar tillsammans. 
Räta linjer, skarpare kanter och ett stramare uttryck. Fokus på 
design och finish, samtidigt som vi har bevarat vår miljöprofil.  
Vi hoppas ni gillar produkterna!



www.talgo.no

Concise klädning 
i MøreRoyal® 
- med dold infästning

Talgø har utvecklat en ny kollektion anpassat modern byggstil 
och arkitektur. Vi har samlat ett antal exklusiva MøreRoyal® 
produkter under namnet «Concise Collection®» med utvändig 
klädsel, trall, trätak och fasadläkter, där allt passar tillsammans. 
Räta linjer, skarpare kanter och ett stramare uttryck. Fokus på 
design och finish, samtidigt som vi har bevarat vår miljöprofil.  
Vi hoppas ni gillar produkterna!

Föreläsare:
Klimatfokus och energirevolution! 
Vad händer på miljöområdet och hur påverkas  
fastighetsbranschen i länet?

Andreas Gyllenhammar har en bakgrund som strategisk 

rådgivare inom hållbarhet med många fastighetsbolag som 

kunder. Från sin position som hållbarhetschef på Sweco har 

han en god bild av hur samhället utvecklas på olika skalor 

och utifrån denna gör Andreas en analys av vilka föränd-

ringskrafter som kan påverka fastighetsbranschen i länet 

mest den kommande tiden. Att energi har gått från att vara 

en räkning till att bli en högst strategisk fråga är något som 

Andreas kommer arbeta med i sin nya roll på Jämtkraft.

Allmännyttig digitalisering – förändring i kraft av volym

Den digitala omställning inom allmännyttan har påbörjats. 

95 företag med 530 000 bostäder har anslutit sig till  

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ, med syfte att  

allmännyttan och de bolag som deltar ska vara ledande 

inom digitalisering i fastighetsbranschen inom tre år. Men 

redan idag finns det fantastiska initiativ och exempel 

från Allmännyttan som sätter kundnytta i fokus och som 

samtidigt stärker den ekonomiska, sociala och ekologiska 

hållbarheten.

Vad innebär energiomställningen för fastigheter

Jonas Silfver Wikstrand jobbar som digitaliseringschef på 

Diös och kommer på ett inspirerande vis prata om hur 

energiomställningen påverkar hur fastighetsägare, och i 

förlängningen hyresgäster, bör tänka och agera kring energi- 

och hållbarhetsfrågor. Jonas behandlar frågor som: Vilka 

förändrade affärsmodeller kommer krävas för en lyckad 

omställning? Hur kan vi jobba med optimering av energi- 

användningen? Kan vi ta bättre beslut med stöd i data? Vilka 

affärsmöjligheter finns i och med energiomställningen?

JONAS  
HÖGSET 

Chef för  
Fastighet & Boende
SVERIGES ALLMÄNNYTTA

ANDREAS  
GYLLENHAMMAR

Enhetschef Strategi,  
innovation & hållbarhet
JÄMTKRAFT

JONAS SILFVER 
WIKSTRAND 

Digitaliseringschef
DIÖS



DET REGIONALA PERSPEKTIVET
Nätverk av mer än 100 betalande företag.
En affärsplattform med ett strategiskt och 
regionalt mervärde.

Den röda tråden genom näringsliv, 
akademi, offentlighet och samhälle i 
region Jämtland Härjedalen.

samlingnaringsliv.se

Finns det platser 
du undviker?
Som en av Sveriges största ägare av bostäder och samhällsfastigheter 
engagerar vi oss i våra områden och i de människor som lever och 
verkar där. Vi på Rikshem vill skapa inkluderande och attraktiva 
bostadsområden och städer. Då är trygghet en av de viktigaste frågorna. 

Därför låter vi just nu våra hyresgäster med hjälp av en GPS-knapp 
berätta var de känner sig otrygga. Vi kallar det Trygghetskollen. 

Närmare 1200 personer är med och berättar var i Luleå, 
Umeå, Östersund, Västerås, Norrköping, Kalmar och 
Helsingborg som tryggheten kan förbättras. 

rikshem.se/
trygghetskollen



14.45  Megatrender inom besöksnäringen 

 Jacob Dahlberg 
 Frösö Park Fastighets AB

14.55  Utställarinformation 

 Per Mainwaring 
 Objektvision AB

15.05  Utveckling av unika mötesplatser i centrum 

 Erik Odén 
 Odéns Fastigheter

15.15  Utställarinformation 

 Ulrika Öst 
 PWC

15.25  Vad planeras och byggs i Östersund 

 Maria Boberg 
 Östersunds kommun

15.40 Investeringsstöd för energieffektivisering 

 Sara Nordstrand 
 Region Jämtland Härjedalen

15.50 Ladda för elbilar, så kan ni installera laddstationer 

 Moa Brevik 
 Region Jämtland Härjedalen

16.00  Etablering av samiskt parlament och museum 

 Jerker Bexelius 
 Stiftelsen Gaaltije

16.10  Vindparksinvesteringar i länet 

 Gabriel Duveskog 
 JP Vind

16.20  Centrumutveckling i framtiden 

 Jonas Silvfer Wikstrand 
 Diös

16.30  Vad händer hos Åre / Östersund flygplats 

 Peter Fahlén 
 Swedavia

MiniföredragFinns det platser 
du undviker?
Som en av Sveriges största ägare av bostäder och samhällsfastigheter 
engagerar vi oss i våra områden och i de människor som lever och 
verkar där. Vi på Rikshem vill skapa inkluderande och attraktiva 
bostadsområden och städer. Då är trygghet en av de viktigaste frågorna. 

Därför låter vi just nu våra hyresgäster med hjälp av en GPS-knapp 
berätta var de känner sig otrygga. Vi kallar det Trygghetskollen. 

Närmare 1200 personer är med och berättar var i Luleå, 
Umeå, Östersund, Västerås, Norrköping, Kalmar och 
Helsingborg som tryggheten kan förbättras. 

rikshem.se/
trygghetskollen



Bergs Hyreshus investerar i huvudsak i större underhållsåtgärder under den närmaste 

perioden om 5 år. Det innebär att bolaget har ett relativt stort behov av hantverkare 

som kan arbeta på ramavtal och likaså också arbeta med större underhållsprojekt.  

Utöver det planerade underhållet bedömer bolaget att det kommer att ske ombygg-

nationer av lokaler i ganska stor omfattning. Det kommer att handla om anpassning 

för hyresgäster samt också omvandling av lokaler mot bostäder. Såväl underhålls- 

som ombyggnadsinvesteringarna kommer att ske spritt över vårt bestånd som finns 

över hela Bergs kommun.

KONTAKT

Sven-Erik Freskgård  |  sven-erik.freskgard@bergshyreshus.se  |  0687-164 52 

bergshyreshus.se



Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag, som finns i tio städer med huvud- 

kontor i Östersund. Strategin handlar om stadsutveckling med visionen om att 

skapa Sveriges mest inspirerande städer. Vår syn på stadsutveckling är att ta en 

aktiv och drivande roll för att skapa en inspirerande och trygg stad där människor 

vill bo, jobba, shoppa, ta del av ett mixat utbud och umgås. Det handlar om ett 

långsiktigt hållbart engagemang som skapar tillväxt. Vi har förändrat våra beteen-

den när det gäller hur vi shoppar, hur vi upplever och hur vi jobbar. Det skapar nya 

förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer. Det är också 

vår utmaning. Vi är övertygade om att det handlar om att skapa attraktionskraft 

genom förändrat utbud och kanske framförallt inspirerande miljöer.

Som en helt naturlig del av vår strategi om stadsutveckling har vi bestämt oss för 

att fokuserat äga fastigheter med centrala lägen (i city) i våra tio städer och vi både 

utvecklar de fastigheter vi har och bygger nya. Just nu pågår det stora projekt i alla 

våra städer. De lokala teamen med affärschefen för varje stad i spetsen är de som 

gör alla affärer och de som sitter på relationsnycklarna lokalt. Vår absoluta  

övertygelse är att relationer är nyckeln till allt. Därför satsar vi stenhårt på att  

bli experter på just relationer och kundvård.

Välkommen till våra städer!

KONTAKT

Johan Fryksborn  |  johan.fryksborn@dios.se  |  010-470 96 04

dios.se



Frösö Park Fastighets AB äger och förvaltar fd. flygflottiljområdet F4 sedan 2011.  

Ett område som ligger på västra Frösön och har Åre Östersund Flygplats som 

granne. Området har varit militärt i över 300 år och området med byggnader bär 

på en massa spännande historia. Vi hade tidigt det glasklara målet att skapa en 

levande park med plats för alla och det är enligt den övertygelsen vi jobbar än 

idag. Nu arbetar över 500 personer inom olika branscher här ute dagligen och vi 

jobbar ständigt med att utveckla området för att ge fler möjlighet att ta del av vårt 

fantastiska område. Vi brukar säga att vi utvecklar Sveriges bästa läge och det är vi 

stolta att få göra.

KONTAKT

Fredrik Karlstedt  |  fredrik@frosopark.se  |  070-683 26 93

frosopark.se



HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt 

cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. I Jämtland sköter vi i 

dagsläget förvaltningen åt 98 bostadsrättsföreningar med 4597 lägenheter och 882 

lokaler samt 138 hyreslägenheter i egna fastigheter. Det är vår förhoppning att inom 

några år komma igång med ytterligare en nyproduktion på Storsjöstrand etapp 2 i 

Östersund. HSBs uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda 

boendet. Som kooperativ organisation har HSB ständigt fokus på medlemsnytta och 

medlemsinflytande. Vår verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, 

förvaltningstjänster och nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande,  

både för våra boende och samhället i stort.

KONTAKT

Willy Runnzell |  willy.runnzell@hsb.se  |  070-646 78 81

hsb.se 



Krokomsbostäder är ett kommunägt bostadsbolag i Krokoms kommun. Vi erbjuder 

ett schyst boende till alla oavsett fas i livet. Krokomsbostäder är Krokoms kommuns 

största hyresvärd med ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av 

kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Ungefär vart sjätte hushåll bor 

hos oss vilket innebär ett särskilt ansvar att förvalta.

Vi äger och förvaltar ca 1 200 bostäder och ca 23 000 m2 lokaler, till detta har vi  

uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler om ca 110 000 m2.

Under 2020 producerar vi 16 nya lägenheter i centrala Krokom och helrenoverar ett 

20-tal lägenheter. Under de kommande 2–5 åren producerar vi fler nya lägenheter i 

Krokom, Ås och Aspås.

KONTAKT

Pär Malmrot  |  par.malmrot@krokomsbostader.se  |  0640-164 63

krokomsbostader.se



Kungsleden är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kontor 

och andra kommersiella fastigheter i tillväxtregioner. Våra kunder är ett tvärsnitt av  

Sveriges näringsliv, från mindre företag till globala koncerner. 

Våra kunder är viktiga för oss! Därför har framgångsrika kundrelationer fått stå  

i centrum när vi utvecklat våra kundlöften:

• Vi sätter dig i centrum. Alltid. I allting.

• Vi får dig att känna dig välkommen.

• Vi bidrar till din affär.

• Vi samarbetar med dig och agerar snabbt för att underlätta din arbetsdag.

I Östersund äger och förvaltar Kungsleden ca 80 000 m2 (LOA). En övervägande andel  

av våra hyresgäster i Östersund består av statlig och kommunal verksamhet såsom  

Försäkringskassan, Polismyndigheten, RTJ, Ambulans, SOS Alarm, Åklagaren, Lantmäteriet 

samt Jämtlands Gymnasium. Det innebär högt ställda krav från oss och våra hyresgäster 

på Drift och Uh och ofta med kravet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Under 2020 har vi kommande investeringar i form av ett nytt häkte/frivård, diverse  

hyresgästanpassningar, mark- och anläggningsarbeten samt energibesparingsprojekt, 

solpaneler med mera.

KONTAKT

Per Englund  |  per.englund@kungsleden.se  |  070-674 28 28

kungsleden.se



Rut Odéns Fastigheter har en historia som sträcker sig till tidigt 1900-tal men är med 

andra ord allt annat än ett traditionellt fastighetsbolag. 2010 delades familjeföretaget 

upp inom släkten och Erik Odén tog som fjärde generationen över fastighetsbolagets 

verksamhet. 2017 tilldelades företaget utmärkelsen Årets Fastighetsprofil utav  

Fastighetsägarna MittNord. Fastighetsbolaget har sitt säte i Östersund och förvaltar 

centralt belägna fastigheter till en yta av 15 000 m2. Med utgångspunkt att bevara den 

gamla bebyggelsen och mixa den med nytt har vi i kvarteret Pantbanken/Prästgatan 

öppnat upp mellan tre fastigheter och rustat upp Mårtens torg som i dag inrymmer  

två restauranger med uteservering, en saluhall, frisersalong, yogalokal, mäklarfirma,  

inredningsbutik och en ny kreativ lokal till Gomorron Östersund som de hyr ut till 80 

olika företag, där bland annat IKEA har etablerat sig. 

Under hösten 2019 utvecklar vi nya kreativa lokaler till Gomorron Östersund på 300 m², 

Vi producerar också en ny lokal till Lilla Saluhallen och Jazzköket Bistro, där vi blandar 

konceptet saluhall och restaurang. I slutet av året kommer Magasinet och Hamngatan 

att utökas ytterligare, vilket är ett bevis på att det är just själva mixen av upplevelser  

som efterfrågas. 

Utmaningen är: hur fortsätter vi att utveckla våra centrumfastigheter?  

Vi är inne i en förändringsprocess, där vi går ifrån traditionell fysisk handel och kontor  

till möjligheten att mixa verksamheter och skapa levande och genuina mötesplatser  

där människor trivs.

KONTAKT

Erik Oden  |  a.odenz@hotmail.com  |  070-605 34 64



Persson Invest Fastigheter förvaltar lokaler för samtliga bolag inom bolagskoncernen 

från Stenungsund i söder till Kiruna i norr. Detta innebär att vi löpande utvecklar våra 

anläggningar runt om i Sverige för att optimera våra övriga affärsområdens nytta  

av lokalerna. Vi har kontinuerligt något eller några stora projekt igång med större 

anpassningar, rivningar eller nybyggnationer parallellt med sedvanliga större  

investeringar för nya och/eller befintliga hyresgäster eller planerade underhålls- 

åtgärder. Vi äger och förvaltar ca 200 000 m² kommersiella lokaler som vi löpande 

underhåller och reparerar, av dessa är ca 80 000 m² belägna i Östersund. Vi har höga 

krav på att våra fastigheter skall hålla en hög standard och lägger stora resurser varje 

år på att underhålla, förbättra och reparera våra tillgångar.

KONTAKT

Sofie Blom Bergström  |  sofie.bergstrom@perssoninvest.se  |  063-14 94 86

perssoninvest.se



Rikshem erbjuder boende på orter över hela Sverige och äger bostäder samt  

samhällsfastigheter. Rikshem ägs av fjärde AP fonden och AMF och är en  

långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter.  

Rikshem förvaltar idag drygt 2700 lägenheter i Östersund.

De senaste åren har tillväxtkurvan för Östersund ökat och ifjol nådde vi 63 227 

personer, vilket innebär en ökning på hela 626 personer. Vi som fastighetsägare 

märker detta genom ett fantastiskt högt söktryck på våra lägenheter men  

samtidigt en stor utmaning att tillskapa nya bostäder, allt ifrån nyproduktion till 

att hitta lokaler och ytor som går att omvandla till bostäder. När det skall göras i 

större omfattning så krävs resurser inte bara internt i bolagen utan även externt 

hos entreprenörer och hos bygglovsavdelningen på kommunen. Det finns även  

ett stort underhållsbehov som kombineras med kloka investeringar i fastigheterna, 

att satsa på energi och hållbarhet är givetvis en prioritet.

Rikshem har även påbörjat upprustning av våra utemiljöer i områdena körfältet 

och Torvalla. Vi vill kunna fortsätta se till att skapa attraktiva områden och bostäder 

för både de nyinflyttade i kommunen och för dem som vill ha ett attraktivt hållbart 

boende.

Vår senaste Nyproduktion Hyacinten är under produktion och planeras klart för 

inflyttning under februari år 2020.

KONTAKT

André Norberg  |  andre.norberg@rikshem.se  |  010-138 04 44

rikshem.se



SkiStaraktien är noterad på Nasdaq OMX, Mid Cap Stockholm. Koncernen äger och 

driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och 

Trysil i Norge och St Johann i Österrike. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med 

gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i tre segment; Infrastruktur, 

Skidanläggningar – drift och Exploatering. Visionen är att SkiStar ska skapa minnes-

värda fjällupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. 

SkiStars satsningar inom fastighetsutveckling och exploatering är expansiva och för 

Åre och Vemdalen har vi många projekt på gång kommande år. 

KONTAKT

Lars Lifvendahl  |  lars.lifvendahl@skistar.com  |  070-235 90 51

skistar.se 



Årehus AB är ett fastighetsföretag som till 100 % ägs av Åre kommun.  

Syftet med bolaget är att tillgodose behovet av bra hyreslägenheter, skolor,  

förskolor, vårdanläggningar, brandstationer, butiks- och industrilokaler samt  

god boendeservice till våra hyresgäster.

KONTAKT

Per Linde  |  per.linde@arehus.se  |  070-647 31 61

arehus.se



Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 4.000 bostäder och  

400 lokaler och förråd. Bostäderna hittar du i Östersund, Brunflo, Lit, Häggenås,  

Fåker och Tandsbyn.

De senaste åren har Östersundshem producerat 100-tals nya bostäder och fram  

till 2025 har företaget enligt kommunens tillväxtmål ett uppdrag att producera  

ca 150 lägenheter per år. Kundnyttan är i fokus och under de närmsta åren kommer 

bolaget att göra stora satsningar på underhåll av fastigheter och digitalisering.  

Under 2018 omsatte hela koncern ungefär 288 miljoner kronor.

KONTAKT

Kenneth Karlsson  |  kenneth.karlsson@ostersundshem.se  |  063-14 04 39

ostersundshem.se 



Östersunds kommun är en kommun i Jämtlands län. Kommunen är Norrlands sjätte 

största kommun vad gäller folkmängd. Fastighetsinnehavet består i huvudsak av 

skolor, vårdboenden, förskolor och fritidsanläggningar. En mindre del kommersiella 

och administrativa fastigheter. Östersunds kommun växer och med det behov av att 

utveckla och utöka skol- och förskolelokaler samt vårdboenden. Investeringar planeras 

(ej beslutade) i nytt kommunhus, bibliotek, VA- och avfallsanläggningar. Östersunds 

kommun äger och förvaltar ca 450 000 m2 (BTA). Den övervägande delen av hyres- 

gästerna är de egna kommunala verksamheterna. Reparationer och Underhåll bedrivs 

till viss del med egna resurser men den stora volymen sker med hjälp av entreprenörer 

på ramavtal. Många av våra fastigheter är byggda på 50-, 60- och 70-talet varför  

behovet av underhåll och reinvesteringar är stort. 

KONTAKT 

Hans Green  |  hans.green@ostersund.se  | 063-14 30 00

ostersund.se



Region Jämtland Härjedalen bedriver sjukvård och regional utveckling i Jämtlands län. 

Fastighetsinnehavet består i huvudsak av sjukhus, hälsocentraler, två folkhögskolor och 

bostäder via dotterbolag. Region Jämtland Härjedalen äger och förvaltar ca 220 000 m2 

i regionen. Reparationer och Underhåll bedrivs till viss del med egna resurser men den 

stora volymen sker med hjälp av entreprenörer på ramavtal. Många av våra fastigheter 

är byggda på 50-, 60- och 70-talet varför behovet av underhåll och reinvesteringar är 

stort samt en anpassning till den förändrade vården behövs. En fastighetsutvecklings-

plan tas upp för beslut under 2019 vilken innehåller mer specifik kring kommande 

investeringsbehov på 3,5 mdkr utspridd på en 15-års period förutsatt att den blir  

godkänd i regionfullmäktige. 

KONTAKT

Jan-Åke Lindroth  |   jan-ake.linroth@regionjh.se  |  070-595 80 97

regionjh.se 



Välkommen till Bryggan
Bryggan Fastighetsekonomi är ett fastighetskonsultföretag med ett 
nätverk av erfarna konsulter med fastighetsrelaterade specialist-
kunskaper inom transaktioner, värdering, plangenomförande och 
juridik.

Värdering av samtliga typer av fastigheter och förmedling av 
kommersiella fastigheter, förhandling samt rådgivning i anslutn-
ing till fastighetsintrång, markexploatering och detaljplanefrågor 
tillhör våra största affärsområden.

Bryggan har ett 20-tal medarbetare i Östersund, Falun, Luleå, 
Stockholm, Malmö, Jönköping och Göteborg. Av dessa är fn 12 st 
av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare.

Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, hyresgäster, advokat-
byråer, banker, försäkringsbolag, byggföretag, industriföretag, 
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, 
kommuner och statliga myndigheter.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

• Värdering och analys av alla typer av fastigheter
• Transaktioner - förmedling av kommersiella fastigheter
• Due Diligence och rådgivning
• Fastighetsjuridik och förhandling
• Fastighetsutveckling
• Projektledning inom exploatering
• Marknadsinformation

Se även vår hemsida www.bryggan.se

Norrbryggan AB
Falun    Östersund Luleå
Tomas Berggren 070-270 45 14   Caroline Sundberg Pouchard engt R 
Nils Spross 070-272 69 19 070-642 54 62
Jennie Åkerström 070-225 70 45 

Östersund
Anne-Katrin Ångnell Civlingenjör (L) 1996 - 
Mob; 070-653 04 44
Mail; anne-katrin.angnell@bryggan.se

Anne-Katrin är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 
och har snart 25 års erfarenhet från fastighetsvärdering, förvaltning 
och fastighetsutveckling i Jämtland och Västernorrland. Hon har 
arbetat nio år som fastighetsvärderare, varit vd för ett mindre 
fastighetsbolag, fastighetsanalytiker vid Diös och mark- och 
exploateringschef vid Östersunds kommun. Hennes specialområden 
är framför allt fastighetsvärdering av kommersiella fastigheter, 
bostäder och industri, kommunala planprocesser och 
fastighetsutveckling. 

Bengt Rådman Civlingenjör (L) 1983 - 

Mob; 070-229 31 24 
Mail; bengt.radman@bryggan.se

Bengt har 35 års erfarenhet av den offentliga sektorns mark-, 
exploaterings- och fastighetsverksamhet efter olika tjänster inom stat 
och kommuner i Jämtland. Åtta år som VD för Östersundshem har gett 
honom mycket stor kunskap och erfarenhet om den svenska 
bostadshyresmarknaden och de regelverk som omgärdar den. 
Exploateringsverksamhet samt plangenomförandefrågor är andra av 
Bengts specialområden.
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Deltagarlista
NAMN     FÖRETAG

Emil Kristoffersson   Advokatbyrån Kaiding
Lars Mooe    Attacus Bygg AB
Timothy Kalkan    Attacus Bygg AB
Katarina Lindén    Bengt Dahlgren Brand & Risk
Mats Sundbom    Bengt Dahlgren Brand & Risk
Sven-Erik Freskgård   Bergs Hyreshus AB
Mattias Persson    Bergs Hyreshus AB
Jone Johnsson    Bergs kommun
Christer Larsson    BoNorr AB
Fredrik Blom    Business Region MidSweden
Johan Eriksson    Byggservice Sandnäset
Markus Jonsson    Deloitte
Lars Magnusson    Deloitte
Elisabeth Hallström   Deloitte AB
Johan Fryksborn    Diös
Johannes Sjölander   Diös
Ola Nowén    Diös
Jonas Silvfer Wiklander   Diös
Johanna Olofsson    Diös Fastigheter AB
Daniel Moverare    DNMK AB
Gustav Bruno    EAG Rental AB
Peter Martti    Ekeblad Bostad AB
Mari Nilsson    Expense Reduction Analyst
Annica Åslund Olsén   Fastighetsbyrån Höga Kusten
Mikael Marklund    Fastighetssnabben AB
Conny Åström    Fastighetsägarna MittNord AB
Carina Andersson    FJÄLS Bygg AB
Mikael Arvehed    FJÄLS Bygg AB
Jan Lindfors    Frys & Kylservice
Stefan Ståhlström    Frys & Kylservice
Håkan Göransson    Frys & Kylservice
Fredrik Karlstedt    Frösö Park Fastigheter
Gustav Jonsson    Gisteråsjöstrand Arkitektur
Karin Bellander    Gisteråsjöstrand Arkitektur
Krister Pålstam    Grant Thornton
Urban Carlsson    Grant Thornton



Johan Lovén    HENT
Willy Runnzell    HSB
Anders Bergman    HSB
Johan Holm    Isotimber
Jenny Berg    j.berg gardin markis inredning
Anders Westin    J.E. Nordins EL AB
Peter Nordström    J.E. Nordins EL AB
Erik Johansson    J.E. Nordins EL AB
Christer Thylin    J.E. Nordins EL AB
Jens Engström    Jamtbygg AB
Patric Pettersson    Jamtwood Consulting AB
Jenny Sundin    Jennyin Byggkonsult AB
Daniel Landgren    Johnsons i Östersund El AB
Patrik Fredriksson    Johnsons i Östersund El AB
Anders Carlsson    Johnsons i Östersund El AB
Fredrik Bergström    Jämtkraft
Kristina Andersson   Jämtkraft
Andreas  Gyllenhammar   Jämtkraft
Tony Grahn    Jämtlands Bygg & Hantverk AB
Per Åke Sandqvist    Jämtlands Bygg & Hantverk AB
Jerker Erhardsson    Jämtlands Bygg & Hantverk AB
Erik Vareberg    Jämtsol Energi AB
Katja Svanberg    Katja Aktiebolag
Örjan Wiklund    Krokoms kommun
Pär Malmrot    Krokomsbostäder
Gunnar Sundström   Krokomsbostäder
Mikael Söderström   Krokomsbostäder
Peder Lemon    Krokomsbostäder
Ingvar Gunnarsson   KrokomsPorten
Anna Gyllenswärd    Krook & Tjäder Arkitekter
Erik Tari     Krook & Tjäder Arkitekter
Per Englund    Kungsleden
Magnus Duveskog    Kungsleden
Mona Olofsson    Landstingbsostäder
Per Pålsson    Landstingbsostäder
Mikael Brink    Larm & Signalteknik AB

NAMN     FÖRETAG



Christina Rydell Ahlström   MAQS Advokatbyrå
Magdalena Persson   MAQS Advokatbyrå
Lena Kristoffersson   Maskinring Z
Daniel Molander    Miljöteknik MTAB
Pär Häffner    Miljöteknik MTAB
Håkan Klaesson    Miljöteknik MTAB
Daniel Norman    Miljöteknik MTAB
Mats Karlström    MK Bygg- & Energikonsult AB
Mikael Holmström   MRZ
Peter Kristensson    NCC Sverige AB
Linda Widegren    NCC Sverige AB
Anne-Katrin Ångnell   Norrbryggan AB
Bengt Rådman    Norrbryggan AB
Tomas Berggren    Norrbryggan AB
Nils Spross    Norrbryggan AB
Per Mainwaring    Objektvision
Leone Wiklund    Objektvision
Tommy Elfström    Oktopal AB
Anders Hellström    Optimal Ventilation AB
Markus Ödbring    OWL
Anders Åström    Peab Bostad AB
David Andersson    Peab Bostad AB
Pelle Simonson    Peak Region AB
Sofie Blom Bergström   Persson Invest
Peter Andersson    Persson Invest
Anders Persson    Persson Invest
Sven-Ingvar Svensson   Persson Invest
Viktor Ageskär    Provins Insurance
Gunnar Ageskär    Provins Insurance
Ulrika Öst    PwC
Douglas Carbell    PwC
Katarina Ryckenberg   Region JH Energikontoret
Moa Breivik    Region Jämtland Härjedalen
Ingrid Ahnlund Rode   Region Jämtland Härjedalen
Jan Åke Lindroth    Region Jämtland Härjedalen
Jörgen Svensson    Region Jämtland Härjedalen

NAMN     FÖRETAG



NAMN     FÖRETAG 

Sören Rådsäter    Region Jämtland Härjedalen
Marie Flodström    Region Jämtland Härjedalen
Carl Moberg    Region Jämtland Härjedalen
Sara Nordstrand    Region Jämtland Härjedalen 
Jimmy Anjevall    Region Jämtland Härjedalen 
André Norberg    Rikshem
Anders Söderlund    Rikshem
Richard Lindström   Rikshem
Björn Appelnäs    Rikshem
Emma Adolphi Andersson   Rikshem
Erik Odén    Rut Odéns Fastigheter AB
Claes-Göran Carlsson   Samling Näringsliv
Peter Vomacka    Samling Näringsliv
Niclas Andersson    Schneider Electric
Jonas Brunnström    Schneider Electric
Jimmy Persson    Storsjöbygdens Fastighetsförvaltning AB
Lina Bornegrim    Svefa AB
Lars Åstrand    Svefa AB
Marie Mattson    Svefa AB
Jonas Högset    Sveriges Allmännytta
Christin Andersson   Sveriges Byggindustrier AB
Viktor Karlsson    Sveriges Byggindustrier AB
Peter Enå    Sweco
Linda Hurtigh    Sweco Architects AB
Eva A Suneson    Sweco Architects AB
Joel  Karlsson    Sweco Management
Mattias Holgersson   Sweco Management
Fredrik Persson    Sweco Structures AB
Andreas Eriksson    Sweco Structures AB
Richard Grubb    Swedbank
Hans Ihrén    Swedbank
Ingela Eriksson    Swedbank
Sophia Andersson    Swedbank
Mårten Andersson    Swedbank
Marlene Ström    Trampolin PR
Helena Danielsson   Tyrens AB



Ulf Ejenstam    Ulf Ejenstam AB
Per Stafverfeldt    Vesterlins & Co
Elisabeth von Krusenstierna  Vesterlins & Co
Olof Graner    Vesterlins & Co
Annika Ljungdahl    VY Grafisk Design
Britta Holmblad    White arkitekter
Robert Schmitz    White arkitekter
Emma Lidar    WSP Akustik
Annica Renman    WSP Akustik
David Östling    WSP Akustik
Andreas  Wiklund    WSP Akustik
Helene Olausson    Årehus
Carina Otterfalk    Östersunds kommun
Fredrik Lindberg    Östersunds kommun
Kjell Svanberg    Östersunds kommun
Maria Boberg    Östersunds kommun
Magnus Lindgren    Östersunds kommun
Bengt Gryckdal    Östersunds kommun
Johan Magni    Östersunds kommun
Lars-Åke Wassö    Östersunds kommun
Nils Burman    Östersunds kommun
Hans Green    Östersunds kommun
Erik Huss     Östersunds kommun
Nils Burman    Östersunds kommun
Kenneth Karlsson    Östersundshem
Christian Olsson    Östersundshem
Karin Östberg    Östersundshem
Sandra Lindqvist    Östersundshem
Maria Östli    Östersundshem
Malin Gunnarsson    Östersundshem
Jessica Lundqvist    Östersundshem
Gunvor Nilsson    Östersundshem

NAMN     FÖRETAG



FOTO Östersundspulsen: sid. 1, 2 Tobbe Hising, sid. 5 Håkan Wike, sid. 16 bild th Göran Strand,  

sid. 32 Roger Sandberg. Övriga foton: Respektive företag. 

Formgivning: VY Grafisk Design 

www.fastighetsdagenjamtland.se 



Program
09.00–09.30

09.30–09.45

09.45–10.30

10.30–11.00

11.00–11.45

11.45–12.30

12.30–13.30

13.30–14.15

14.15–14.45

14.45–16.30 

16.30–19.00 

19.00

Registrering och mingel

Välkommen

Investeringar och underhållsprojekt  
som utvecklar Jämtland Härjedalen.  
Fastighetsbranschens aktörer blickar  
framåt och reflekterar från föregående år.

Fika och mingel vid utställningsytor

Föreläsning med Jonas Silfver Wikstrand

Föreläsning med Andreas Gyllenhammar

Lunch

Föreläsning med Jonas Högset 

Fika och mingel vid utställningsytor

Speed-dating med arrangörsföretagen 
Under tiden kan de som inte bokat in speed-dating  

lyssna på korta föredrag från scen

After Work 

Gemensam middag


