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HållbarTillväxt ABs program i Almedalen 2018, Hamngatan, plats 404 

Välkommen till högaktuella intervjuer på temat hållbara affärer. Intervjuerna belyser hur 

brett och mångfacetterat hållbarhet är och hur alla typer av verksamhet kan skapa 

långsiktig nytta av att tänka och verka hållbart. 

Söndag 1 juli 

15.00-15.30 Hur kan socialt ansvarstagande öka bolagens lönsamhet? 

Bo Guldstrand, styrelseordförande Humanbridge 

Måndag 2 juli  

10.30-11.00 Är hållbarhet enligt lagen något mer än enbart rapporten? 

Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer & Swartling Advokatbyrå 

 

13.30-14.00 Hur ska hållbarhetsrapporten bli ett verktyg i affärsutveckling?  

 Markus Håkansson, enhetschef hållbarhetsrådgivning, Grant Thornton  

 

15.00-15.30 Med respekt för varandras olikheter – en upplyst bransch kan 

 lösa kompetensbristen?                               

Ola Månsson, VD Installatörsföretagen 

Tisdagen 3 juli 

9.00-09.30 Hur skall byggbranschen i Sverige möta kraven på en mer hållbar 

framtid? 

 Cathis Elmsäter-Swärd, VD Sveriges Byggindustrier 

 

10.30-11.00 Hur mycket påverkar hållbarhetsarbetet företagets samarbete 

med lokalsamhället? 

 Katalin Paldeak Pålsson, Operativ chef Clarion Choice Hotel 

  

13.00-13.30 Hur bidrar ett långsiktigt fastighetsägande till ett hållbart och 

inkluderande samhälle? 

  Cecilia Fasth, VD Stena fastigheter 

 

16.00-16.30 Hållbart ledarskap – lönsamt i en tid av ständig förändring? 

 Lisbeth Hedberg, ledarskapskonsult, Lisbeth Hedberg Partners 
Onsdag  4 juli 

09.00-09.30 Världsarv – hur ger det ett lyft för skärgårdens hållbara tillväxt 

och utveckling? 

  Johan Larsson, Hela skärgården  
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10.30-11.00 Hur kan stationsnära fastigheter bidra till en hållbar stadsmiljö? 

 Ann Wiberg, Affärsområdeschef Jernhusen 

 

11.30-12.00 Varför är CO2 ett trubbigt mått på hållbarhet? 

 Jens Johansson, konsult, U&We 

 

13.00-13.30 Hur ser den faktiska korruptionen ut i Sverige och vem är 

ansvarig? 

 Magnus Lindberg, consult, Edge Development AB 

 

15.30-16.00  Kan gamla fastigheter verkligen bli hållbara? 

 Anders Nyström, VD Savills 

Torsdag 5 juli 

09.00-9.30 Hur hänger GRI och de globala målen ihop? 

 

10.30-11.00 Hur skall vi få nästa generation att engageras sig i samhället? 

 Johan Othelius, grundare Squid 

 

13.30-14.00 Hur upptäcks försök till penningtvätt inom finans- och 

bankväsendet? 

 Maja Bergman, AML-chef Forex Bank 

 

 

 

HållbarTillväxt AB hjälper företag att genom sitt hållbarhetsarbete skapa långsiktigt 

lönsamma affärer. Vi gör det genom att integrera hållbarhetsarbetet i ordinarie 

verksamhet, bistå med beställarkompetens av experter och coacha ledningen vid 

affärsutveckling. Genom vår långa och breda affärserfarenhet, operativa kunskap och 

strategiska kompetens, vet och förstår vi hur det är att ha ansvar i ett företag. Och vi 

vet hur man implementerar förändringar och lever sina värderingar – på riktigt. 

 

 
Grundarna Anna Weiner Jiffer och Åsa Rödén 

Anna.weiner.jiffer@hallbartillvaxt.eu, 070 6816150 
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