Roger Bernow 1948 – 2015

Roger Bernow, Nacka, har avlidit efter en tapper kamp mot
sjukdomen. Han efterlämnar hustrun Kerstin och barnen
Johan och Viktoria. Roger blev 67 år.
Med Rogers bortgång har vi, vänner och kollegor på Evidens,
förlorat en högt skattad vän och kollega. Rogers insatser för
utveckling av analys av den svenska fastighets- och
bostadsmarknaden sedan slutet av 1980-talet, har haft stor
betydelse. I utredningar och rapporter som Roger
genomförde för mer än 20 år sedan kunde han redan då se
den framtida marknaden och utmaningarna för dess olika
aktörer. Utvecklingen sedan dess gav honom rätt på punkt
efter punkt. 2012 tilldelades Roger Stockholms
Byggnadsförenings Jubileumsstiftelses hederspris för sina
insatser.
Roger var en högt värderad rådgivare till ledande
befattningshavare och styrelser i hela
samhällsbyggnadssektorn. Hans särskilt omvittnade och
stora intellektuella kapacitet i kombination med en imponerande arbetskapacitet och osedvanligt
djupa kunskaper i statistik samt beteendevetenskap, skapade en långvarig lojalitet bland
uppdragsgivarna. Roger var dessutom en unik källa till kunskap och stöd för oss kollegor. Roger
kunde använda sina egenskaper i ett innehållsrikt yrkesliv, från starten av eget företag redan under
1970-talet, via Regionplanekontoret på 1980-talet, som konsult och partner på Temaplan på 1990talet och från 2007 som grundare av Evidens, där Roger var en ledande medarbetare och partner.
Roger var en ovärderlig vän och kollega. Hans pliktkänsla för Evidens och vårt arbete bestod in i
det sista. Den pliktkänsla och vänlighet som satte sin prägel på Rogers person bestod, även om
pressen var stor, deadlines nära och det underlag han fick från oss kollegor ibland krävde att han
arbetade sena timmar för att bli klar och leverera kvalitet i tid. Aldrig ett hårt ord, alltid ett leende
och en vänlig kommentar. Det är så vi kommer att minnas Roger. Vi är oändligt tacksamma för den
tid vi fick arbeta ihop. Våra tankar går till Kerstin, Johan och Viktoria.
Vänner och kollegor på Evidens

Begravning äger rum den 15 april kl 14 i Heliga Korsets Kapell, Skogskyrkogården.
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