Varmt välkommen
till Fastighetsdagen!
Varje år investeras det miljardbelopp inom fastighetsbranschen i Jämtland
Härjedalen där investeringarna är en viktig pusselbit för fortsatt tillväxt.
Regionen står inför en fortsatt tid med investeringar med en marknad av
gigantisk potential, där företagare kan uppleva det som utmanande att få
information och ta del av affärsmöjligheterna – det vill vi ändra på!
FASTIGHETSDAGEN I JÄMTLAND är till för dig med fokus på fastighetsrelaterade
frågor och utveckling. Under dagen får du möjlighet att lyssna på föredragshållare
och inspireras, knyta kontakter och diskutera frågor inom en rad olika områden.
Vi är idag nära 200 deltagare från både företag och offentlig sektor som har ett
gemensamt intresse att arbeta för att bli bättre på att tillvarata möjligheterna
som finns inom fastighetsbranschen.
Dagen genomsyras av inspiration, information och affärsmöjligheter med
sikte på kommande fastighetsinvesteringar och projekt i Jämtland där dagens
deltagande aktörer har ett gemensamt investeringsbehov på över 1,5 miljarder
kronor per år.
Denna dag är ett samarbete mellan fastighetsbolagen och det offentliga där vi
tillsammans vill göra vårt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna
för affärsmöjligheter.

SAMARBETSARRANGÖRER:

Inspirationsföreläsare
FRIDA WESTLIN arbetar som arkitekt på Krook & Tjäder
sedan 2014 och har stor erfarenhet av att rita och planera
hotell i tidiga skeden. Allt från mindre ombyggnationer
där det handlar om att få den lilla detaljen i flödet att
fungera, till helhetslösningar i nyetableringar, både som
nybyggnad eller ombyggnad av en befintlig fastighet
med tidigare användning. Frida drivs av att hitta flöden
och att skapa en funktionell arkitektur utan att tappa
den arkitektoniska upplevelsen.

VICTOR JOHANSSON arbetar som inredningsarkitekt och har
innan sammanslagningen med Krook & Tjäder startat upp
och drivit företaget, JV Arkitekter där han tillsammans med
sin partner arbetat med en arbetsprocess där helhetsupplevelsen och kundens affär fått stå i centrum. Hans erfarenhet sträcker sig från hotell- och restauranginredningar till
privatvillor och produktformgivning. Victor tror på engagerade miljöer som har något att säga och förmedla. Passionen
ligger i detaljerna; det är i det lilla man skapar det stora.

ERIK TARI är en typisk ”hemvändare” som efter tolv år i Göteborg
flyttat tillbaka till Östersund och Krook & Tjäders nystartade
kontor. Erik är arkitekt och arbetar med hela processen, från
små skisser i tidiga skeden och tävlingar, till projektering av
stora projekt med erfarenhet från bostäder, kontor, handel,
industri, hotell och stadsplanering. Erik strävar mot att skapa
arkitektur som är funktionell och vacker för brukaren, som
förhöjer sin omgivning, som kan leva långt in i framtiden och
som är bättre än vad beställaren hoppats få. Arbetar just nu
med framtiden för Åre Kabinbana.

DIÖS

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi finns i 10 prioriterade städer från
Borlänge i söder till Luleå i norr. Våra fastigheter är koncentrerade till centrum i
respektive stad. Vår ambition är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren. Utvecklingen av e-handel, nya möjligheter för logistik, nya typer av
kontorsmiljöer och behovet av attraktiva mötesplatser i centrum är redan här. Vi
har förändrat våra beteenden 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. På ett nytt sätt.
KONTAKT
Johan Fryksborn | johan.fryksborn@dios.se | 010-470 96 04

Kommande investeringar (2019)

100 mnkr

Hyresgästanpassningar nya och befintliga
lokalhyresgäster.

Planerade investeringar (2–5 år)

600-900 mnkr

Hyresgästanpassningar samt
eventuella nybyggnadsprojekt.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

1 5 mnkr

Underhåll såsom ytskikt, stambyten,
hissar, värme och ventilation.

Uppskattad årlig investeringsvolym
dios.se

100
mnkr

KUNGSLEDEN

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

Kommande investeringar (2019)

100 mnkr

Nytt Häkte/ Frivård. Div. hyresgästanpassningar. Åtgärder för minskade
energikostnader, solpaneler, Byte till EC- fläktar med mera.

Planerade investeringar (2–5 år)

60-70 mnkr

Nyuthyrningar, Div. hyresgästanpassningar, Åtgärder för minskade
energikostnader, solpaneler, Byte till EC- fläktar med mera.
Markarbeten, parkeringar, laddstationer. Byte tätskikt tak.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

3-4 mnkr

Ytskiktsrenoveringar. Tekniska
installationer. Markarbeten.

Uppskattad årlig investeringsvolym
kungsleden.se

8-12
mnkr

NP3

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Per den 30 juni
2018 uppgick fastighetsbeståndet till cirka 1 061 000 kvadratmeter uthyrningsbar
yta fördelat på 273 fastigheter inom fastighetskategorierna handel, industri, logistik,
kontor och övrigt där industri står för den största delen. I kategorin övrigt ingår bland
annat hotell och samhällsfastigheter som exempelvis skolor. Fastighetsbeståndet är
indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå.
KONTAKT
Marcus Carlsson | marcus.carlsson@np3fastigheter.se | 070-537 48 68

Kommande investeringar (2019)

70-90 mnkr

Diverse hyresgästanpassningar samt eventuella nybyggnationer
i Östersund med omnejd.

Planerade investeringar (2–5 år)

20 mnkr

Åtgärder för minskade energikostnader, takåtgärder
med mera.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

4-5 mnkr

Takrenoveringar samt
måleriarbeten.

Uppskattad årlig investeringsvolym
np3fastigheter.se

1 5-20
mnkr

PERSSON INVEST FASTIGHETER

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 underhållsåtgärder. 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

Kommande investeringar (2019)

200 mnkr

Däribland flera nya tvättanläggningar för personbilar, en nybyggnation
av verkstadsbyggnad, kontorsanpassningar samt flera rivningsprojekt.

Planerade investeringar (2–5 år)

600-800 mnkr

Hyresgästanpassningar samt eventuella
nybyggnadsprojekt.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

1 5 mnkr

Underhåll av ytskikt, klimatskal,
mark och installationer.

Uppskattad årlig investeringsvolym
perssoninvest.se

1 50
mnkr

RIKSHEM

Rikshem erbjuder boende på orter över hela Sverige och äger bostäder och 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.
KONTAKT
André Norberg | andre.norberg@rikshem.se | 010-138 04 44

Kommande investeringar (2019)

1 50-200 mnkr

Kvarteret Hyacinten med flera.

Planerade investeringar (2–5 år)

300-800 mnkr

Rotrenoveringar (helrenoveringar) på cirka 900 st lägenheter samt successionsrenoveringar. I kvarteret Hyacinten
planeras att bygga 72 nya lägenheter fördelade på två bostadshus i fem våningar på Grundläggargränd. Ny stadsdel
i området Blomstergården, Karlslund tillsammans med
Östersunds kommun och Östersundshem.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

10-1 5 mnkr/år

Reparation och byten
av värmesystem, tak,
fönster, balkonger,
målning med mera.

Uppskattad årlig investeringsvolym
rikshem.se

ODÉNS FASTIGHETER

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

Kommande investeringar (2019)

5 mnkr

Upprustning kreativa miljöer och innergårsdmiljö.

Planerade investeringar (2–5 år)

8 5 mnkr

Restaurering gårdshus, upprustning till unika lokaler och nybyggnad
av lägenheter förutsatt att den nya detaljplanen antas.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

2, 5 mnkr

Energieffektivisering, lägenhetsrenoveringar med mera.

Uppskattad årlig investeringsvolym

7,  5
mnkr

SKISTAR

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 minnesvärda 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
Christer Larsson | christer.larsson@skistar.com | 076-833 99 06

Kommande investeringar (2019)

1 50-200 mnkr

Åre Sadeln 73 lägenheter, Vemdalen/Björnrike
nytt skidskolehus, 4-lägenhetshus med mera.

Planerade investeringar (2–5 år)

800-1200 mnkr

Åre Sadeln 40 lägenheter, Kabinbaneområdet
170 lägenheter, Kallströms lägda 50 lägenheter,
nytt pistmaskinsgarage med mera.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

20-30 mnkr

20 lägenheter i Vemdalen och
14 lägenheter Åre. Diverse omoch tillbyggnader bostäder
och övriga fastigheter.

Uppskattad årlig investeringsvolym
skistar.se

200
mnkr

BERGS HYRESHUS

Bergs Hyreshus investerar i huvudsak i större underhållsåtgärderunder 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 ombyggnationer av lokaler i ganska stor omfattning. Det kommer att handla om anpassning
för hyresgäster samt också omvandling av lokaler mot bostäder. Såväl underhållssom ombyggnadsinvesteringarna kommer att ske spritt över vårt bestånd som finns
över hela Bergs kommun.
KONTAKT
Hans Green | hans.green@bergshyreshus.se | 0687-164 50

Kommande investeringar (2019)

1 1 mnkr

Omvandling lokaler till bostäder samt ombyggnation lokaler.

Planerade investeringar (2–5 år)

2  5 mnkr

Energieffektiviseringar, renoveringsarbeten, stambyten med mera.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

8, 5 mnkr

Reparation och byten av tak, fönster,
balkonger, byten låssystem samt
yttre och inre målning.

Uppskattad årlig investeringsvolym
bergshyreshus.se

8,  5
mnkr

HÄRJEGÅRDAR FASTIGHETER

Härjegårdar Fastighets AB är ett helägt kommunalt aktiebolag, verksamt inom Härjedalens
kommun, med huvudkontor i Sveg. Företaget representerar den s.k. allmännytta, äger och
förvaltar ca 1150 lägenheter på orterna Sveg, Funäsdalen, Hede, Vemdalen, Bruksvallarna,
Ljusnedal, Ytterhogdal och Lillhärdal. Företaget äger och förvaltar även ett antal äldreboenden och uthyrningslokaler för kommersiell verksamhet. Totalt fastighetsbestånd
ca 90.000 kvm. Företaget har i dagsläget ca 30 anställda.
KONTAKT
Hans Heuser | hans.heuser@harjegardar.se | 0680-169 69

Kommande investeringar (2019)

49 mnkr

LSS-boende, om- och nybyggnad flerfamiljshus.

Planerade investeringar (2–5 år)

1   75 mnkr

Nybyggnad SÄBO, nybyggnad hälsocentral
och flerfamiljshus.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

5-10 mnkr

Badrumsrenoveringar, energieffektiviseringar med mera.

Uppskattad årlig investeringsvolym
harjegardar.se

5-10
mnkr

ÅREHUS

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
Helen Olausson | helen.olausson@arehus.se | 0647-169 02

Kommande investeringar (2019)

300 mnkr

Tillbyggnad av skola i Duved ca 3500 m2, ombyggnad av brandstationen i Åre, nyproduktion av förskola i Mörsil ca 1300 m2.

Planerade investeringar (2–5 år)

300 mnkr

Nyproduktion förskola Åre/Duved samt bostäder Åre.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

1 5 mnkr

Utöver normala underhållsåtgärder
är vårt fokus på fönsterbyten samt
energieffektivisering (ventilation,
uppvärmning, solpaneler och
laddstolpar).

Uppskattad årlig investeringsvolym
arehus.se

200-300
mnkr

ÖSTERSUNDSHEM

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med ett brett samhällsengagemang.
Genom den sociala satsning Innanförskapsakademin som vänder sig till unga och nyanlända vill de främja integration och minska arbetslösheten i Östersunds kommun.
Utifrån kommunens tillväxtplan har Östersundshem ett uppdrag att producera ca 150
lägenheter per år fram till 2025. Bolaget har drygt 3 800 lägenheter och 420 lokaler och
förråd, och under 2018 omsatte hela koncern ungefär 288 miljoner kronor.
KONTAKT
Johannes Merbom | johannes.merbom@ostersundshem.se | 063-14 04 39

Kommande investeringar (2019)

32 8 mnkr

Färdigställande av 20 lägenheter i Lit, 72 + 15 st. lägenheter på
Remonthagen. Första två husen av fem på Tallbo/ Tallåsen med mera.

Planerade investeringar (2–5 år)

380 mnkr/år

Fler hus på Tallbo/ Tallåsen, hyreshus på Frösön, Valla, Brunflo
men framförallt nya bostadsområdet Blomstergården.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

32 mnkr

En hel del stamrenoveringar ska göras,
konvertering från el - till bergvärme,
ombyggnationer av lägenheter,
fönster - och dörrbyten, FTX- entreprenader, utbytte av
hissar, radonåtgärder, takomläggning, fasadmålning
med mera.

Uppskattad årlig investeringsvolym
ostersundshem.se

380
mnkr

KROKOMS KOMMUN

Krokoms kommun är grannkommun till Östersund, Åre och Strömsund och har ca 15 000
invånare. Fastighetsinnehavet består huvudsakligen av skolor, förskolor, vårdboenden och
idrottsanläggningar, samt en mindre del kommersiella och administrativa fastigheter.
Dessutom äger kommunen Torsta-Rösta, som utvecklats till ett center för de gröna näringarna, där även naturbruksgymnasiet ingår. De senaste årens exploatering av nya bostadsområden har medfört en ökande befolkning och därmed behov av nyinvesteringar. Krokoms
kommun äger cirka 120 000 m2 BTA, som till övervägande del utgörs av kommunala
verksamhetslokaler. Reparationer och underhåll sker med hjälp av entreprenörer.
KONTAKT
Tomas Nilsson | tomas.nilsson@krokom.se | 0640-161 00

Kommande investeringar (2019)

200-2 50 mnkr

SÄBO, LSS-boende, skollokaler, exploatering av bostadsområden, Va-anläggningar, renhållningsanläggningar.

Planerade investeringar (2–5 år)

300-3 50 mnkr

SÄBO, LSS-boende, skollokaler, exploatering av bostadsområden, Va-anläggningar, renhållningsanläggningar,
idrottsanläggningar.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

1 5 mnkr

Takbyten, fasadrenoveringar,
byte ventilationssystem,
fönsterbyten med mera.

Uppskattad årlig investeringsvolym
krokom.se

75-100
mnkr

RAGUNDA KOMMUN

Ragunda Kommun i östra Jämtland äger och förvaltar ca 106 000 m2 fastigheter varav
28 500 m2 är bostäder, fastighetsinnehavet är till största delen belägna i tätorterna
Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Kommunens mål är idag att minska fastighetsinnehavet och att äga de fastigheter där man bedriver egen verksamhet. Förskolor,
skolor, äldreboenden samt förvaltningslokaler. I dagsläget är målet också att äga fastigheter till allmännyttan.
KONTAKT
Rolf Ivansen | rolf.ivansen@ragunda.se | 0696-68 20 00

Kommande investeringar (2019)

30 mnkr

Ny förskola i Stugun.

Planerade investeringar (2–5 år)

20 mnkr/år

Extra investeringar i befintligt fastighetsbestånd under en två års
period med 20 Mnkr/år. Byte stammar, takfönster med mera.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

12 mnkr

Byte och renovering av tak, fönster,
ytskikt, ventilation med mera.
Även energieffektivisering.

Uppskattad årlig investeringsvolym
ragunda.se

20
mnkr

ÖSTERSUNDS KOMMUN

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 hyresgästerna 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 Örjan Jervidal | orjan.jervidal@ostersund.se | 063-14 33 38

Kommande investeringar (2019)

1  50 mnkr

Förskolor, skolor och äldreboende.

Planerade investeringar (2–5 år)

1000 mnkr

Vattenverk, kommunhus, skolor med mera.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

2  5-30 mnkr

Uppskattad årlig investeringsvolym
ostersund.se

2   50
mnkr

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

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 fastighetsutvecklingsplan 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

Kommande investeringar (2019)

35 mnkr

Nyinvestering i vårdmiljö och kringliggande verksamhet.

Planerade investeringar (2–5 år)

1 50 mnkr/år

Löpande fastighetsanpassningar med mera. Om Fastighetsutvecklingsplanen godtas tillkommer investeringar på 3,5 mdkr
under kommande 15-års period.

Löpande underhåll i befintligt bestånd (per år)

13 mnkr

Energieffektivisering, målning,
lokalanpassningar med mera.

Uppskattad årlig investeringsvolym
regionjh.se

35
mnkr

Deltagarlista
FÖRETAG

				NAMN

PEAB Bostad AB 				Anders Åström
Jamtbygg AB

				Agneta Norman

Realbridge AB

				Anders Bromée

Johnsons i Östersund El AB

		Anders Carlsson

Jamtbygg AB					Anders Göransson
Persson Invest

				Anders Persson

Rikshem 					Anders Söderrlund
Östersunds kommun				Anders Wennerberg
J E Nordins El AB 				Anders Westin
Rikshem 					Andre Norberg
Nemkon AB					Andreas Andersson
HSB						Andreas Bergman
Björnberget Bygg AB				Andreas Nenzen
WSP Sverige AB 				Andreas Wiklund
Bryggan AB					Anne-Katrin Ångnell
WSP Sverige AB 				Annica Renman
Norderåsen VVS AB				Anton Grenholm
Östersunds kommun				Bengt Gryckdal
Bryggan AB					Bengt Rådman
WSP Sverige AB 				Birgitta Westerlind
Rikshem 					Björn Appelnäs
Fjäls Åkeri & Bygg 				Carina Andersson
Östersunds kommun				Carina Otterfalk
Gisteråsjöstrand Arkitektur AB 			

Christel Elvsgård Ekman

HSB

					Christer Berglund

Skistar

					Christer Larsson

J E Nordins El AB 				Christer Thylin
Östersundshem

				Christian Olsson

Samling Näringsliv				Claes-Göran Carlsson
Fastighetsägarna Mitt Nord AB			Conny Åström
Miljöteknik Byggentreprenad MT AB		

Daniel Molander

Miljöteknik Byggentreprenad MT AB

Daniel Norrman

Region Jämtland Härjedalen			Daniel Wangerud
Johnsons i Östersund El AB

		Danile Landgren

PEAB Bostad AB 				David Andersson
Bravida Sverige AB				Dick Söderling
Deloitte AB					Elisabeth Hallström

FÖRETAG

				NAMN

Isoleringslandslaget AB				Emil Vedman
AB Norrskydd/ Larm & Signalteknik i Östersund AB

Erik Alke

J E Nordins El AB					Erik Johansson
Odéns fastigheter 				Erik Odén
Krok & Tjäder					Erik Tari
Östersundshem					Eva Aliris
Bravida Sverige AB				Fredric Alcén
Business Region MidSweden			Fredrik Blom
Frösö Park

				Fredrik Karlstedt

Östersunds Kommun Kultur & Fritisförvaltning

Fredrik Lindberg

Sweco Structures AB				Fredrik Persson
Krok & Tjäder

				Frida Westlin

EAG Rental AB					Gustav Bruno
Gisteråsjöstrand Arkitektur AB 			Gustav Jonsson
Bravida Sverige AB				Hans Andersson
Berg Hyreshus					Hans Green
Härjegårdar					Hans Heuser
Tyrens AB					Helena Danielsson
Bravida Sverige AB				Håkan Johansson
Miljöteknik Byggentreprenad MT AB		

Håkan Klaesson

Frys och Kylservice AB				Jan Lindfors
NCC Sverige AB					Jaqueline Ewertzh
J.Berg Gardin Markis Inredning AB 		Jenny Berg
Jennyin Byggkonsult AB				Jenny Sundin
Jamtbygg AB					Jens Engström
WSP Sverige AB					Jens Forsberg Högberg
Jämtlans Bygg & Hantverk AB			Jerker Erhardsson
NCC Sverige AB

				Jerker Häggström

Byggkonsult JE AB				Jimmy Eriksson
Bravida Sverige AB				Jimmy Pettersson
Sweco Management				Joel Karlsson
Maskinringen Z Ek.förening (MRZ) 		Johan Boije
Byggservice Sandnäset AB 			Johan Eriksson
Diös						Johan Fryksborn
NCC Sverige AB

				Johan Norman

BoKlok Housing AB				Johan Reuterberg
Östersundshem

				Johannes Merbom

Diös						Johannes Sjölander

FÖRETAG

				NAMN

Patema Byggservice AB				Jörgen Olofsson
IP-Only AB					Jörgen Persson
Bengt Dahlgren AB				Katarina Lindén
AB Norrskydd/ Larm & Signalteknik i Östersund AB

Kent Brink

Bravida Sverige AB				Kenth Olofsson
Svefa AB 					Kjell Svanberg
Deloitte AB					Lars Magnusson
Attacus Bygg AB 				Lars Mooe
Svefa AB 					Lars Åstrand
Marklunds Service AB				Lars-Erik Eriksson
Östersuns kommun				Lars-Åke Wassö
Maskinringen Z Ek.förening (MRZ) 		Lena Kristoffersson
Krok & Tjäder					Lisa Karlsson
Bengt Dahlgren AB				Lise Westlundh
Z Borr AB					Magnus Halle
Östersunds kommun				Magnus Lindgren
Östersundshem

				Malin Gunnarsson

AB Norrskydd/ Larm & Signalteknik i Östersund AB

Malin Höök

Elgiganten Sverige AB				Marcus Ringdahl
Svefa AB 					Maria Mattsson
Bravida Sverige AB				Marie Orell
OWL 						Markus Ödbring
Region Jämtland Härjedalen			Martina Lundholm
Sweco Architects AB

			Mats Aldefelt

Mats Karlström Bygg & Energikonsult AB		

Mats Karlström

Swedbank					Mats Pettersson
Bengt Dahlgren AB				Mats Sundbom
Expandia Moduler AB				Mattias Johansson
Bergs Hyreshus AB				Mattias Persson
Z Borr AB					Mickey De Smiths
Fjäls Åkeri & Bygg 				Mikael Arvehed
MB Färg & Kakel AB				Mikael Blomberg
AB Norrskydd/ Larm & Signalteknik i Östersund AB

Mikael Brink

PEAB Bostad AB					Mikael Fredriksson
Härjedalens Kommun				Mikael Holmström
Fastighetssnabben AB

			Mikael Marklund

Värderingsinstitutet i Jämtland AB			Mikael Martinsson
Märit Jonsson Design AB				Märit Jonsson

FÖRETAG

				NAMN

Schneider Electitric Sverige AB			Niclas Andersson
Skistar						Niclas Sjögren Berg
WSP Sverige AB					Nicole Lindsjö
Krokoms Kommun			

Ole Rönning Kristiansson

Bjerking AB				

Olle Mårtensson

Ocab i Sundsvall AB				Olle Ölund
AB Norrskydd/ Larm & Signalteknik i Östersund AB

Olof Wigren

Jamtwood consulting AB				Patric Pettersson
KM Måleri AB					Patrik Larsson
Bravida Sverige AB			

Patrik Näslund

Kungleden					Per Englund
Östersunds kommun			

Per Johansson

Årehus						Per Linde
NCC Sverige AB					Per Mårtensson
Attacus Invest AB					Per Nilsson
Jämtlans Bygg & Hantverk AB			Per-Åke Sandqvist
Östersundshem					Pernilla Sivertsson
Persson Invest					Peter Andersson
NCC Sverige AB					Peter Burman
Oktopal AB					Peter Cedervall
Sweco Management				Peter Ena
Samling Näringsliv				Peter Vomacka
Handelsbanken					Petter Dahlin
Miljöteknik Byggentreprenad MT AB		

Pär Heffner

Bravida Sverige AB				Pär Jonasson
KM-Bygg AB					Pär Ångström
Riksbyggen					Roland Askebrand
Smedjebacken i Bleka AB			

Roland Olsson

Ragunda Kommun			

Rolf Ivansen

Östersundshem					Sandra Lundqvist
Johnsons i Åre El AB				Simon Jörgensen
Persson Invest					Sofie Blom Bergström
KM Måleri AB					Stefan Persson
Frys och Kylservice AB			

Stefan Ståhlsröm

Marklunds El AB					Steven Andersson
Nemkon AB					Stig Halvarsson
Åre Byggpro AB					Stig Rikardsson
Folkets Hus					Svante Jonsson

FÖRETAG

				NAMN

Jämtlands Hushållservice AB			Sören Anttila
Bravida Sverige AB			

Therese Norrman

Miltons Golvform AB			

Thord Forslund

Attacus Bygg AB					Timothy Kalkan
Smedjebacken i Bleka AB				Tomas Adolfsson
Bryggan AB					Tomas Berggren
Ocab i Sundsvall AB				Tomas Jonsson
Krokoms Kommun				Tomas Nilsson
Trångsvikens Bygg AB			

Tommy Ekberg

Jämtlands Bygg & Hantverk AB			Tony Grahn
Trångsvikens Bygg AB				Ulf Benhardsson
Ulf Ejenstam AB					Ulf Ejenstam
PWC						Ulrika Öst
Östersuns kommun				Unto Järvirova
Krok & Tjäder					Victor Johansson
HSB						Willy Runzell
Östersunds Kommun				Örjan Jervidal
Krokoms Kommun			

Örjan Wiklund

Program
08.30 Registrering och mingel
09.00 Välkommen
09.10 Investeringar och kommande projekt i Jämtland
Fastighetsbolag berättar

10.00 Inspirationsföreläsare

Arkitekterna Frida Westlin, Victor Johansson och Erik Tari
från arkitektbyrån Krook & Tjäder berättar om trender
och lönsamhet i hotellprojekt samt ger en ”sneak peak”
om förslaget ”Gamla kabinbanan”

11.00 Investeringar och kommande projekt, forts.
Fastighetsbolag + offentliga berättar

12.00 Lunch
13.00 Utställning arrangörer och förbokade möten
14.00 Avslut

