
Time: 13-17h,  
Thursday  
October 8, 2020 
Info: www.divcity.se

Form  
Follows 
Finance 2 
Tema: Att finansiera byggemenskaper och kunna bygga de hus och den 
stad vi drömmer om. Lösningar för Sverige.  
Join Zoom Meeting 
https://kth-se.zoom.us/j/65447318287

Program på nästa sida. 

How finance influences the architecture we get – 
and don’t get. Hosted by KTH School of 
Architecture

October 8 
2020

Nu följer vi upp förra årets konferens om finansiering av byggemenskaper med ett online webinarium på 
svenska och engelska. ”En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans planerar, låter 
bygga, eller bygga om, och senare använder en byggnad.” 

http://www.divcity.se
http://www.divcity.se


PROGRAM Form Follows Finance 2 KTH Arkitekturskolan 8 oktober 2020
Finansieringens former avgör arkitekturens former. Hur kan byggemenskaper finansieras? Seminariet vänder sig till både 
nuvarande och framtida medlemmar av byggemenskaper, samt intresserade kommunpolitiker, stadsplanerare, företagare och 
forskare. Vi lyfter både konkreta fall och för en övergripande diskussion om nya lösningar.
  
1300-1320 Finansieringens form och arkitekturens form Introduktion och välkomna, Jan Rydén, KTH Arkitekturskolan
1320-1340 Att finansiera en byggemenskap – rapport från verkligheten. Katja Jahn, Byggemenskapen Gården, Uppsala. 
Staffan Schartner, projektlots/arkitekt, Omniplan
1340-1400 En användbar investeringskalkyl och kassaflödeskalkyl för byggemenskaper, Ylva Sandström, Divercity . Kristoffer 
Lüthi, Ekobanken
1400-1420 Ägarlägenheter. Bankens önskedröm, eller inte, när det gäller att finansiera byggemenskaper? Rapport från ett 
pågående försök, Yves Chantereau, Equality Living/Equator.
1420-1440 Paus
 
DET STÖRRE PERSPEKTIVET
1440-1500 Äga mark kooperativt. Lärdomar från USA. En svensk version av Community Land Trust, markägande stiftelser? 
Patrik Wiskowsky, Högskolan i Gävle
1500-1510 Marknader för finansiering av sociala företag i Europa. Employment and Social Innovation Technical Assistance  
for Social Enterprises. (EaSI TA).  En överblick, Jan Svensson, Coompanion
1510-1530  Paus

FRAMTIDSVISIONER
1530-1550 Hur kan vi långsiktigt måste bygga upp en finansiell infrastruktur för kollaborativt hållbart byggande? EU:s nya 
programperiod 7 år framåt. Lisa Fröbel, Bysjöstrands ekoby
1550-1600 Kan sociala obligationer finansiera en fond för byggemenskaper? Sociala obligationer kan bli en ny motsvarighet 
till gröna obligationer som ger finansiering till exempelvis byggemenskaper? Jan Rydén, KTH
1600-1620 Lån till hållbara investeringar. Kommuninvest har påbörjat försök med sociala obligationer. Björn Bergstrand, 
hållbarhetschef Kommuninvest 
1620-1630 Avslutning, diskussion.


