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KARRIÄR Pernilla Andersson, närmast från JLL Retail, blir försäljningsansvarig för life scienceklustret Gothenburg Co Valley i Mölndal.
Söder om Göteborg i direkt anslutning till Astra Zeneca i Mölndal växer det nya innovationsklustret fram.
Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fastigheter
AB. Klustret bygger på digital hälsa där life science möter industrin. Ambitionen är att skapa ett
innovationskluster i världsklass.
Pernilla Andersson blir försäljningsansvarig för projektet. Hon kommer senast från JLL Retail, där hon
tidigare arbetat med stadsutvecklingsprojekt och handelsutveckling bland annat Hagastaden. Pernilla är
fastighetsekonom och har jobbat i fastighetsbranschen sedan 2005.
– Det känns väldigt spännande och kul att få vara en del av detta fantastiska projekt och kompetenta
team. Gemensamt med användarna ska vi skapa ett innovationskluster i världsklass. Livet mellan husen
med attraktiva mötesplatser för individer och företag blir avgörande. Det är min uppgift att hitta rätt såväl Bild: GoCo
lokala som internationella aktörer som kan bidra till vår vision med en levande stadsdel, ett aktivt gatuliv Pernilla Andersson.
och en stark community, säger hon.
– Pernilla är en viktig spelare i teamet för att bygga upp identitet, härlighet och den viktiga mötesplatsen för känslan att vilja
vistas här. I huvudsak handlar det om hälsa, restauranger, spännande koncept och en hälsosam livsstil, säger Anna-Maria
Fuxén vd på Goco Co Valley.
– Vi går mot en ny trend inom hälsa och kost. Människor blir mer och mer hälsomedvetna och att sköta om sig själva med
träning samt har en högre grad av medvetenhet kring hur kost påverkar oss. Vi kommer bygga upp en plats där nytänkande och
framtid står i fokus. Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans med Pernilla, säger Jacob Torell, vd för Next Step Group
AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se
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Stefan Wertheimer som är projektchef och delägare i Kalmarföretaget Sizes/I Am Home
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Det råder bostadsbrist i många kommuner och under Almedalsveckan i Visby,
där det samtidigt lockas med mingel och lättsamt umgänge, har flera
kommuner från Kalmar län haft möten med olika byggföretag.
Stefan Wertheimer
som är projektchef och delägare i Kalmarföretaget Sizes/I Am Home säger till P4 Kalmar att deras
närvaro under Almedalsveckan har nått långt över alla förväntningar.
– När vi får presentera vad vi gör och inte minst vad prislappen är så har vi rönt stort intresse runt
om i hela landet faktiskt, säger Stefan Wertheimer.
Christina Davidson
, centerpartistiskt kommunalråd i Nybro har haft möte med IKEA/Skanska-satsningen Bo-Klok om
deras lösningar för äldreboenden.
– Det handlar om att ta del av goda exempel och hur fastighetsföretag utvecklar äldreboenden nu,
säger hon till P4 Kalmar.
Informationen tar hon med sig hem för fortsatta diskussioner på hemmaplan.
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– Man måste vara försiktig, säger
Anders Johansson
, centerpartistiskt kommunalråd i Mönsterås, om möten på en plats som Almedalsveckan,
Själv deltog han i ett seminarium om äldreboenden arrangerat av Vectura fastigheter härom
dagen. Där agerade han som det goda exemplet för Vecturas räkning.
Då gynnar du väl ändå dem genom att du är med på deras seminarium?
– Skulle man väl kanske kunna säga att jag gör, ett företag som vi har ett samarbete med och jag
redogör för projektet som vi genomför. Men de betalar mig inte och jag har inte fått några
instruktioner om vad jag ska säga, säger Anders Johansson.
Efter seminariet blev han bjuden på två öl och så tittade de på Sveriges fotbollsmatch i VM
tillsammans.

Erika Norberg
erika.norberg@sverigesradio.se
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