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Bluestep medverkar som partner under Järvaveckan Live 
 
Bolånebanken Bluestep har i år valt att stötta den viktiga mötesplatsen Järvaveckan Live med ett 
partnerskap. Under veckan deltar även Bluestep i två samtal om svensk bostadsmarknad, med fokus på 
ungas möjligheter samt socialt hållbara bostadsområden.  
 
I över 15 år har Bluestep verkat för att inkludera fler på bostadsmarknaden. Därför är Järvaveckan med sitt 
fokus på inkluderande samtal en naturlig samarbetspartner för Bluestep. Den årligt återkommande 
demokrativeckan arrangeras av föreningen The Global Village och har sedan starten 2016 blivit en av Sveriges 
viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. 
 
I år sänds hela programmet live på webben, samt delar av innehållet på SVT, TV4 och TT. Det gör att viktiga 
samtal om samhällsfrågor som exempelvis inkludering på bostadsmarknaden kan fortsätta, trots den rådande 
pandemin.  
 
– Vi är väldigt stolta partners till Järvaveckan. Deras målsättning att låta fler röster komma till tals ligger i linje 
med vårt arbete att göra bostadsmarknaden tillgänglig för fler. Det gläder mig verkligen att Järvaveckan kan ta 
plats även i år, trots de rådande omständigheterna. Vi hoppas på intressanta och givande samtal den här 
veckan, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep.  
 
Den 2 juni deltar Daniel Almgren, hållbarhetschef på Bluestep, i ett samtal om svensk bostadsmarknad med 
fokus på ungas möjligheter att skaffa en egen bostad. Senare i veckan, den 6 juni, deltar även Sarmad Jawady, 
bolånechef på Bluestep, i en lunch som fokuserar på socialt hållbara bostadsområden. 
 
Nedan följer hålltider för Bluesteps medverkan under Järvaveckan:  
 
Samtal | 2 juni, 19.15-19.55 
Tema: Var ska jag bo? 
Daniel Almgren från Bluestep deltar i samtalet. 
 
Ahmeds hållbara lunch | 6 juni, 12.10-13.00 
Tema: Den hållbara bostaden och det hållbara bostadsområdet.  
Sarmad Jawady från Bluestep deltar i lunchsamtalet. 
 
Du kan följa hela Järvaveckan Live via hemsidan: jarvaveckan.se/  
 
För mer information, kontakta: 
Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep 
E-post: sarmad.jawady@bluestep.se  
Tel: 076-632 80 35 

Daniel Almgren, hållbarhetschef på Bluestep 
E-post: daniel.almgren@bluestep.se 
Tel: 073-812 60 03 

Om Bluestep Bank 
Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan 
starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet 
för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid 
personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och 
ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer 
information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats. 


