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Skanska i Almedalen 2016 – Bygg ett bättre
samhälle
Sveriges befolkning växer. Fler människor måste in i arbete. Snabbspår och
praktikplatser är en del av lösningen. Men vad krävs mer? Kan byggbranschen
erbjuda de enkla jobben? Utöver dessa utmaningar råder även en stor bostadsbrist. Vi tror att byggbranschen kan spela en avgörande roll för att bygga ett
bättre samhälle. Det berättar vi mer om under Almedalsveckan.
Under Almedalsveckan finns delar av koncernledningen och ledningen för Skanska Sverige på
plats för att delta i samhällsdebatten. För intervjuer eller kommentarer kontakta pressavdelningen på journumret 010-448 88 99 som är bemannat dygnet runt.
I vår trädgård på Rostockergränd 4, arrangeras merparten av våra seminarier. För vårt fulla
program se www.skanska.se/almedalen
Några höjdpunkter ur programmet:
Ställ rätt krav - måndag 4 juli kl. 17.15
Pierre Olofsson, VD Skanska Sverige, berättar om hur rätt upphandlingsform kan bidra till att
varje offentlig krona gör mesta möjliga samhällsnytta. http://www.skanska.se/sv/OmSkanska/Pressmeddelande/Kalender/Offentlig-upphandling-som-verktyg-for-okad-socialhallbarhet/
Bygg (bo)städer – onsdag 6 juli kl. 9.30
För att klara utmaningen på bostadsmarknaden krävs långsiktighet, enklare regler och
samplanering med infrastruktur. Hör Anders Danielsson, vice VD Skanska, om vägen framåt.
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Pressmeddelande/Kalender/Fler-vagar-for-merbostader/
Bygg ett bättre samhälle – onsdag 6 juli kl. 11.00
Koncernchef Johan Karlström leder samtal om arbetsmarknaden, sysselsättning och
bostadsmarknaden. http://www.skanska.se/Om-Skanska/Pressmeddelande/Kalender/Vaxtvarki-Sverige--hur-sakrar-vi-tillvaxten/
Pröva nya vägar – torsdag 7 juli kl. 11.30
Mats Williamsson, vice VD Skanska, berättar om internationella erfarenheter av OPS och hur
alternativa modeller kan skapa innovativa och driftsäkra lösningar som kan bidra till lösa sociala
utmaningarna och stärka vår tillväxt. http://www.skanska.se/sv/OmSkanska/Pressmeddelande/Kalender/Internationell-erfarenhet-av-offentlig-privat-samverkanOPS---vaga-prova-nya-vagar/
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka
10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor. Verksamheten
inom bostadsutveckling sålde under 2015 cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig
privat samverkan.

