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Antonia Junelind vann Stora Propertypriset 2009, då hon studerade vid
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på linjen för samhällsbyggnad. Hon är
hittills den enda som ensam tagit hem förstapriset på 50 000 kronor.
I sin uppsats ”Flexibility in the Commercial Rental Market – an Insurance
Solution” presenterade hon en ny typ av försäkringslösning, som skulle kunna
lösa de oönskade inlåsningseffekter som finns på lokalhyresmarknaden.
Hur kändes det?
-

Det var jätteroligt att bli uppmärksammad efter att jag varit så oerhört engagerad
under flera intensiva månader.

Vad gjorde du med prispengarna?
-

De kom väldigt lägligt i samband med att jag skulle köpa lägenhet tillsammans med
min sambo Emil. Men vi firade också priset genom att unna oss en weekendresa
inom Sverige. Det var härligt!

Har du besökt Business Arena vid något senare tillfälle?
-

Ja, jag fick faktiskt en förfrågan förra året att medverka och hålla föredrag om mitt
ämne, en rörligare hyresmarknad. Det var fantastiskt roligt att bli uppmärksammad på
detta sätt. Jag kommer att delta även i år. Det är ett väldigt bra event där man har
möjlighet att träffa människor i branschen och i näringslivet i övrigt.

Du har alltså haft nytta av priset efteråt?
-

Ja, förutom att jag fick hålla föredrag råkade jag träffa en intresserad kvinna i
försäkringsbranschen, som ville testa min idé, från teori till verklighet. Det har
resulterat i att vi startat en projektgrupp med representanter från olika discipliner. Det
hade jag knappast fått möjlighet till om jag inte fått priset, säger Antonia.

Hur tycker du att ISS ska jobba med tävlingen?
-

Uppföljningskvällarna då ni bjudit in studenter, ISS-medarbetare och tidigare
pristagare tror jag är bra sätt att marknadsföra priset. Informationen till studenterna är
såklart avgörande för att de ska söka priset men viktigast tror jag är kopplingen till
näringslivet som man som snart färdigutbildad är särskilt intresserad av. Det var min
handledare på KTH som tipsade mig om tävlingen.

Vad jobbar du med idag?
-

Jag har nyligen bytt jobb och arbetar nu på Skanska Financial Services. Vi fungerar
som en stödfunktion till de byggande och utvecklande verksamheterna. Jag är
framförallt engagerad i projektfinansieringen knuten till vår bostadsutveckling.
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