
Tre exempel:
1. Vi kan lära av Tyskland! 

Anna Granath Hansson, forskare KTH, presenterar ny forskning i form av sin avhandling ”Institutional prerequisites 
for housing development - a comparative study of Germany and Sweden” 

2. Fler bostäder med ny arkitektur och stadsplanering (konceptet kompis- och kollektivboendet KomBo)  
Emma Jonsteg, VD, Utopia Arkitekter  

3. Bygg tillfälliga studentbostäder! 
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundbyberg 

Kommentatorer:
Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet
Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB
Caroline Szyber (kd), ordf i Civilutskottet 
Hans Lind, professor, KTH

Datum och tid: Fredagen den 20 november kl 15:00-16:00 
Plats: Mäklarmässan, Quality Hotel Friends, Solna
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Inbjudan till Mäklarsamfundets BostadsForum i samverkan med KTH

2015-11-04

Bostadsbristen fortsätter att prägla svensk bostadsmarknad, och ska man vara krass ser det inte så ljust ut på varken 
kort eller lång sikt. En stor kull 90-talister är på väg ut på bostadsmarknaden i kombination med högre flyktingin-
vandring än prognostiserat och en stort antal äldre i befolkningsstrukturen gör trycket allt hårdare. De mer långsiktiga 
lösningarna lyser med sin frånvaro i ett låst politiskt läge, och det finns delade meningar om vad som faktiskt skulle 
krävas i reformväg för att få igång så väl byggande som rörlighet i befintligt bostadsbestånd. Trots denna dystopiska bild 
finns dock idéer på hur vi här och nu kan arbeta konkret för att lösa åtminstone delar av problemet.

Varmt välkommen till ett inspirerande samtal där de konkreta lösningarna står i fokus!

Anmälan sker till josefine.uppling@maklarsamfundet.se senast den 16 november. 
(OBS: Är du redan anmäld till Mäklarmässan behövs ingen anmälan. För anmälan till Mäklarmässan, gå in på 
www.maklarsamfundet.se) 

Frågor besvaras av Josefine Uppling, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet, som också modererar 
samtalet, josefine.uppling@maklarsamfundet.se eller 070-050 80 76.

Välkommen!

Hans LindAnna Granath 
Hansson

Ingrid Eiken Jonas Nygren Josefine UpplingCaroline SzyberClaudia 
Wörmann

Emma Jonsteg

Inspirerande exempel: Det går att göra något åt bostadsbristen!


