
 På Byg i Horsens 2018 stiller vi skarpt på  
boligudvikling og investeringsmuligheder i  
en af Danmarks stærkeste vækstkommuner. 

Målgruppen for arrangementet er  
investorer, ejendoms udviklere, entreprenører, 
ejendomsmæglere, arkitekter og andre, der  
arbejder med eller har interesse i by- og 
boligudvikling.

Tid & Sted:
11. december 2018, kl. 15.30
FÆNGSLET, Snedkeriet,
Fussingvej 8, 8700 Horsens

Byg i 
Horsens
2018

SAMMEN PRÆSTERER VI BEDRE



15.30

16.00

16.05

16.15

16.45

17.15

17.30

18.00

18.05

Ankomst & registrering

Velkomst
Velkomst ved dagens moderator og 
borgmester Peter Sørensen. 

Plads til vækst i Horsens Kommune
Borgmester Peter Sørensen giver en  
aktuel status over erhvervs- og  
byudviklingen i Horsens Kommune.

Fremtidens boligefterspørgsel  
i Horsens Kommune
Markedschef Jesper Wagner fra  
Exo me tric præsenterer en grundig  
ana  lyse af byudviklingspotentialer  
og boligefter spørgsel i Horsens  
Kommune. Du kan bl.a. få svar på, 
hvilke målgrupper der gerne vil bo i 
Horsens, hvilke krav de stiller til bo-
ligen og området, deres be talings-
villighed og evne, samt hvordan 
boligmarkedet i Horsens ud vikler  
sig de næste 5 år.

Udvikling af Horsens midtby 
Horsens Kommune har vedtaget en 
storstilet midtbyplan, der bl.a. om-
fatter etablering af nye campus-
faciliteter for VIA University College, 
udvikling af den centrale ”Kvickly-
grund” samt mulig etablering af et 
butiks- og oplevelsescenter i det 
nuværende rådhus.  
 
Udviklingen er allerede i fuld gang i 
samarbejde med AP Pension og CASA 
A/S. Direktør Michael Mortensen fra 
CASA A/S og direktør for AP Ejendom-
me Peter Olsson fortæller om projek-
tet. Peter Olsson vil derudover løfte 
sløret for, hvorfor Horsens er blevet 
attraktiv at investere i for et af  
landets største pensionsselskaber.

Projektmuligheder på vej
By- og havneudviklingschef Jesper 
Gemmer præsenterer fremtids-
planerne for Horsens Kommunes  
ud vikling og giver eksempler på nye 
spændende udviklingsmuligheder 
b.la. 100.000 m2 på DSB’s arealer,  
næste etape af havnen og bolig-
udvikling i naturområdet Nørrestrand.

Hvordan fortsætter vi den positive  
udvikling i Horsens Kommune?
Spørgsmål og debat med et panel 
bestående af borgmester Peter  
Sørensen, ejendomsmægler og inde-
haver af EDC Ejendomscentret Alex 
Mandrup Paulsen, direktør i Horsens 
& Friends Claus Visby og arkitekt og 
partner i Rum Karin Elbek.

Afrunding
Borgmester Peter Sørensen og  
dagens moderator runder dagen af 
og opsummerer dagens vigtigste 
pointer.

Netværk, vin & tapas

Program Byg i Horsens 2018

 

Tilmelding
Arrangementet er gratis, men til melding er 
nødvendig senest torsdag den 6. december 
2018 på følgende link: horsens.dk/bygihorsens.

Der er gratis parkering ved FÆNGSLET.
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https://horsens.dk/bygihorsens

