INVITATION

BOLIGPOLITISK KONFERENCE
16. AUGUST

12.00

Indskrivning og sandwich/vand
Velkomst
v/borgmester Jakob Bundsgaard

Jacob Bundsgaard

Kaare Dybvad Bek

Lars Olsen

Curt Liliegreen

Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek

Bünyamin Simsek

Bent Madsen

Mikael Arne Fogemann

Gennemgang af de vigtigste fund i den
boligpolitiske redegørelse
v/ partner og direktør Peter Holdt-Olesen, Index100

Michael Mortensen

Fremtiden på det aarhusianske boligmarked

Klassesamfundet 2.0 – lever Aarhus op til sin
boligpolitiske vision?
v. Lars Olsen forfatter af bl.a. ”Rige børn leger bedst”

Væksten på boligmarkedet i Aarhus går stærkt i øjeblikket. Store ændriger
på boligmarkedet tager lang tid. Der er behov for et solidt vidensgrundlag
som afsæt for drøftelserne af udviklingen, og hvordan vi kan påvirke den.
Derfor inviterer Aarhus Kommune til konference og debat den 16. august
2021.

Hvor er boligmarkedet i dag - og hvor bevæger det
sig hen?
v/Direktør, cand.polit. Curt Liliegreen,
Boligøkonomisk Videncenter

Med afsæt i den dugfriske boligpolitiske redegørelse dykker vi ned i emner
som:
•
Hvem bygger hvad og hvor meget?
•
Hvordan er præferencerne for boliger?
•
Udvikler kommunens områder sig ens?
•
Hvordan ser det ud med befolkningsudvikling og flyttemønstre?

14.00

Pause (kaffe & te)

14.15

Hvilke muligheder og udfordringer ser politikere
og markedsaktører i det aarhusianske boligmarked og hvad er konsekvenserne for det aarhusianske erhvervsliv?
Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Bünyamin Simsek,
adm. direktør Bent Madsen, BL, executive director Mikael Arne
Fogemann, PFA og adm. direktør Michael Mortensen, CASA.

På konferencen giver Curt Liliegreen, direktør for Boligpolitisk Videnscenter og forfatter Lars Olsen deres syn på deres syn på boligmarkedets
udvikling og perspektiver for fremtiden. Hvad tænker pensionskasserne, entreprenørerne, ejendomsmæglerne og boligselskaberne om det
aarhusianske boligmarked – få svarene i konferencens paneldebat. Mød
også boligminister Kåre Dybvad Bek, borgmester Jacob Bundsgaard og
rådmand Bünyamin Simsek og få deres syn på udviklingen i Aarhus, og
hvor byen bevæger sig hen i de kommende år.

Paneldebat 2: Er der de rigtige boliger til alle i
Aarhus?
Ejendomsmægler Annette Rønne, formand for studenterrådet
Aarhus Universitet Marie Vedel Dall, medlem af Ældrerådet
Bjarne Sørensen og Kresten Vendelboe, FH-Aarhus
Afrunding
v/borgmester Jacob Bundsgaard

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en inspirerende eftermiddag
d. 16. august 2021 kl. 12-16 i Radisson Blu Scandinavia, Aarhus.
Du kan tilmelde dig konferencen her:
https://www.conferencemanager.dk/boligpolitiskkonference/

15.40

Coffee to go

