Ola Nylander och Kajsa Crona, båda stridbara arkitekter, berättar om hur och vad som är långsiktigt vettigt att bygga
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Att bygga billigt blir dyrt - men hur får vi
annars sålt? Egnahemsfrukost 22 nov
Den 22 november är det dags för nästa Egnahemsfrukost. Den här gången
välkomnar vi Ola Nylander och Kajsa Crona, båda uppskattade arkitekter i
debatten kring hur vi bygger långsiktigt vettigt, var makten för byggandet
egentligen ligger, bostadsbyggandets utveckling och förutsättningar – och
hur finansieringen påverkar både kvalitet och hållbarhet.
Vi på Egnahemsbolaget är nyfikna på ämnet eftersom vi bygger bostadsrätter
och småhus mest i miljonprogramsområden. Vi behöver bygga så prispressat
det bara går för att få sålt – hur långsiktigt ska vi tänka? Samtidigt vet vi att

vi behöver bygga så det blir vettigt för BRF:en eller köparen att äga för lång
tid framöver. En ekvation med många parametrar.
Moderator är Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på
Västsvenska Handelskammaren
Så varmt välkommen till en spännande morgon som bjuder på såväl
svindlande perspektiv som inblick i morgondagen.
Om föreläsarna:
Kajsa Crona Adjungerad professor på Chalmers; Centrum för boendets
arkitektur och arkitekt på Sweco. Har bland annat tagit fram rapporten Att
bygga billigt är dyrt. Finansieringens påverkan på boendets kvalitet och
hållbarhet
Ola Nylander Professor på Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
Byggnadsdesign. Kom tidigare i år ut med boken Svensk bostadsarkitektur,
utveckling från 1800-tal till 2000-tal.
Efter föredraget kommer Anette Johansson, upphandlingsansvarig, och Maria
Henriksson, byggchef, presenterar våra projekt fram till 2022. Vi ska bygga
såväl punkthus som flerbostadshus och småhus. Vi hoppas att många
byggbolag och andra aktörer vill vara med och hjälpa oss att bygga ett ännu
bättre Göteborg.
Morgonen I sammandrag:

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 (mellan Heden och
Gamla Ullevi)

Parkering: Finns bakom huset, eller på Heden.
När: Fredag 22 nov kl. 07:30-10:00
Anmäl dig senast: Tisdag 19 nov
Pris: Kostnadsfritt
Agenda Frukost 7.30-8.00. Föredrag 8.00-9.00. Frågestund 9.00-9.15. 9.159.30 Egnahemsbolagets portfölj framåt.
09:30 Vi finns kvar för de som vill byta några ord med oss.
Vill du komma? Anmäl dig här
Har du frågor, kontakta Annika Mayer, kommunikationsansvarig:
annika.mayer@egnahemsbolaget.se.

Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB)
Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett
eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för
var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda
och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som
domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt
boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle
i Göteborg.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är
en del av Göteborgs Stad.
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