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TÄTT INPÅ
Storköparen Engwall om 
aff ärerna och livet på gården

FINANSIERING
Nya fi nansieringslösningar 
i kärvt bankklimat

MAT & VIN
Stjärnkockar öppnar avspänd 
fi nkrog i Göteborg



[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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PAULINS VÄG 24. Tre tomter och ett visningshus till salu!
Granne med äppelodlingarna. I västra Båstad, och med närhet till centrum 
och sköna dopp vid Paulins udde. Bygg ditt drömhus eller köp det redan klara 
visningshuset. Tomterna är på 700 kvadratmeter.

HASSELBACKEN. Fyra parhus samt sex unika tomter till salu!
Fyra parhus med en boyta på 129 kvm. Belägna i det vackra området Hasselbacken 
i centrala Båstad med utsikt över den fantastiska Laholmsbukten. Det går även att  
köpa enbart tomter från 695 kvm till 1089 kvm. Läs mer på www.stigbertils.com

0431 - 41 77 70  info@backahill.se 

www.backahill.se

Båstad är mycket mer än tennis
Bjärehalvöns diamant! Små idylliska gator med anor från medeltiden som leder ner 
till de vackra stränderna. Ett livaktigt samhälle med egen tågstation och nära till 
Ängelholms fl ygplats. Omgivningarna är vida omtalade med böljande ängar och 
”Bjärepotatisåkrar”. Du har också nära till charmiga Torekov och det fantastiska 
fågelreservatet Hallands Väderö. Det är lätt att bo i vackra Båstad. Därför erbjuder 
vi nu ett antal nya attraktiva objekt.

Game, set and match - Båstad.

Fördel   Båstad!
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När vi frågade var det ingen som ville ha gröna avtal. 
Idag har ca 400 av våra kunder det. Ingen efterfrågade 
heller grön flytt. Just därför tycker vi att det är extra 
roligt att så många av våra hyresgäster faktiskt väljer 
det när det är dags att byta kontor. 

Grön flytt ingår som en del i Vasakronans koncept ”det 
gröna kontoret” som förutom grön flytt även innefattar 
grönt hyresavtal, grön el, gröna servicetjänster och 
grön bilpool. 

GRÖNT KONTOR

VI MÅSTE SLUTA ATT LYSSNA PÅ VÅRA KUNDER

Visste du förresten att 700 företag flyttar in och ut ur våra fastigheter varje år. Det blir upp till 300 långtradare 
med kontorsavfall. Flyttar man grönt kan det istället bli cyklar och villavärme av alltihopa.

Jag vet att man ska vara glad, uppmuntrande och tacksam 
över att ens barn uppvisar musikalitet och intresse för att 
spela något instrument. Men hemma hos mig har det sedan 
en tid tillbaka varit en aning svårt att vara just uppmunt-
rande, glad och tacksam. Pianot går varmt. Och det är samma 
låt hela tiden – What are words av Chris Medina. Inget fel på 
låten egentligen, men efter 500 pianovarianter av 12-, 9-, och 
6-åringen reagerar jag nu som om någon kör en bandsåg 
genom huvudet på mig så fort jag hör den. 

Å andra sidan är det snart dags för Mipim. Tidigare har jag 
längtat efter solen och värmen i Cannes. I år längtar jag efter 
en totalt pianofri ljudmiljö. Inte bara förstås, jag längtar också 
efter mäss-sorlet, klirret från skålande glas och det kluckande 
ljudet när vågorna slår emot yachternas skrov. Nästan lite 
försmak av sommar – om vi har tur. Man ska ju komma ihåg 
att Europa drabbats extremt hårt av iskylan den här vintern. 
Hundratals människor har fått sätta livet till. Stor tragedi 
naturligtvis. Men i skrivande stund är det 13 plusgrader och 
solsken i Cannes så det verkar som att vargavintern släppt sitt 
grepp om södra Europa för den här gången.  

På Fastighetssverige ser vi med värme fram emot årets 
Mipim. Precis som förra året kommer vi att distribuera ut ett 
antal tusen exemplar i Mipims alla tidningsställ och på alla de 
större hotellen utmed La Croisette.

Självklart kommer vi också att i vanlig ordning leverera 
dagliga Mipim-nyheter direkt från mässgolvet i vårt nyhets-
brev och på vår nyhetswebb. Där kan du läsa om det viktigas-
te som hänt föregående dag och det viktigaste som kommer 
att hända under dagen. Du kan se mingelbilder från partyn 
och cocktails och du får möta Mipim-profiler.

Vi ses i Cannes!

Eddie Ekberg
Chefredaktör

[ Ledare ]
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Nordeas chefsekonom Annika Winsth ger 
sin syn på det ekonomiska läget i landet.

Makroanalysen

 Finansmarknadernas fokus riktas fortsatt i huvudsak 
mot Europa. Stämningsläget är något bättre i skrivande 
stund. Att den Europeiska centralbanken, ECB, öpp-
nat kranar och garanterar likviditet till bankerna var 

ett mycket viktigt besked. Men att frågan om eurons överlevnad 
överhuvudtaget har lyfts indikerar hur allvarligt läget är.

För att undvika en akut finanskris är ett fungerande banksystem 
A och O. Bankerna behöver ha tillgång till kapital dels för att driva 
den löpande verksamheten, dels för att anpassa sig till nya regelverk.

ecb  har sett till att bankernas finansieringsbehov är tillgo-
dosett. Därutöver kräver nya regelverk, vilka är på väg att införas, 
att bankerna håller mer och längre kapital. Avsikten är att minska 
risken för banker att gå omkull. I grunden är det bra. Konkurser 
i banksystemet kan få stora samhällsekonomiska konsekvenser. 
Att bankerna hade för lite kapital innan finanskrisen står klart.

Frågan är dock hur mycket mer kapital de ska hålla. Kapital-
uppbyggnad kostar. Risken är att banker blir mer försiktiga med 
att låna ut kapital. Ett naturligt sätt för bankerna att anpassa sig 
till regelverken är att minska balansräkningen. I praktiken bety-
der stramare kreditgivning. Risken är därmed att det påverkar 
konjunkturen negativt. Det är ett viktigt skäl till att vi räknar med 
låga tillväxttal i ett flertal länder framöver.

Tidpunkten för införandet är därmed inte den bästa då vi re-
dan nu är på väg in i en avmattning.

I fastighetsvärlden ser vi att utländska investerare drar sig till-
baka till sina hemmamarknader. 

grundproblemet är dock skuldkrisen. Länder i Eu-
ropa, men också USA, har levt över sina tillgångar. Investerare 
är inte längre beredda att låna ut kapital till en låg ränta. Nu vill 
de ha betalt för den risk de tar. Att statsobligationer inte längre 
anses vara säkra papper indikerar 
hur långt det har gått.

För att få tillbaka förtroendet 
och få ner räntenivåerna krävs 
det kraftfulla besparingar. Det 
talar för mycket stram finans-
politik i många länder under 
många år. Att spara dämpar dock 
tillväxtmöjligheterna. Nordeas 
prognos är att euroområdet går in i en recession i år. Tyskland 
uppvisar svagt positiv tillväxt, men det räcker inte för att väga upp 
kraftig recession i till exempel Italien.

Även tillväxtländerna bromsar in, men från en hög nivå. De 
väntas därmed vara en fortsatt viktig motor för global tillväxt. 

Läget börjar 
STAbILISeRAS

 De finansiella 
marknaderna börjar 
redan nu stabiliseras 
och det finns gott om 
riskvilligt kapital.
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NAMN: Annika Winsth.
ÅLdeR: 43 år.
YRKe: Chefsekonom Nordea Sverige.
GöR PÅ FRITIdeN: Uppskattar god mat och gott vin. 
Att laga och avnjuta maten tillsammans med familj och 
vänner. Tränar ett par gånger i veckan.

USA har överraskat positivt, men återhämtningen går trots det 
långsamt. Arbetsmarknaden är fortsatt svag. Fed signalerar en 
mycket expansiv penningpolitik under lång tid.

Även i Sverige dämpas nu tillväxten. Risken är påtaglig att 
BNP sjunker i år. Vi räknar med att varuexporten faller tillbaka 
under 2012. Bostadsinvesteringarna har redan stannat av och in-
dustrin väntas vara försiktiga. Offentliga investeringar kan möj-
ligen väga upp något. 

hushållen är något mindre pessimistiska än vad de varit. 
Stigande börskurser och att Riksbanken börjat sänka räntan lig-
ger bakom. Risken är dock att hushållen blir besvikna igen. De 
disponibla inkomsterna utvecklas relativt svagt. Arbetsmarknaden 
försvagas och arbetslösheten stiger redan i början av året. Vi räknar 

därför med en mycket svag konsumtionsutveckling framöver.
Stigande arbetslöshet har historiskt varit ett viktigt skäl för 

Riksbanken att sänka räntan. Vi räknar med att det blir så även 
denna gång. En arbetslöshet på dryga åtta procent indikerar en 
reporänta på 0,75 procent. Långräntorna stiger under året, men 
måttligt. Efterfrågan är fortsatt svag. 

Risken är därmed att det blir konjunkturellt sämre innan det 
blir bättre. Innevarande år avslutas dock ljusare än det börjar. Re-
dan till halvårsskiftet kan konjunkturen bottna ur. Arbetsmark-
naden vänder dock inte förrän en bit in i 2013.

De finansiella marknaderna börjar redan nu stabiliseras och det 
finns gott om riskvilligt kapital. Investerare väntar på rätt signaler 
för att våga ta risk. Den dagen riskaptiten kommer tillbaka mer 
tydligt kan det gå fort åt andra hållet.  

deT LJuSNAR. Nordeas chefsekonom Annika Winsth menar att året kommer att avslutas ljusare än det börjat.

Bild: N
ordea
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Nya europeiska regleringar ändrar 
förutsättningarna för den svenska 
fastighetsmarknaden. 
När traditionell bankbelåning är svår att få 
behövs det nya lösningar för att fi nansiera 
fastighetsaff ärer.
Fastighetssverige har pratat om den nya 
situationen med två av Sveriges främsta 
experter inom området, Michael Moschewitz 
och Thomas Persson på Catella.

För ett år sedan var det inga större problem att få bankfi nansie-
ring till svenska fastigheter.

– När folk gick på semester var de fl esta ganska nöjda med 
tillvaron.  Men när de kom tillbaka var verkligheten en annan. 
Börsen hade gått ner med nästan 20 procent, de sydeuropeiska 
länderna hade stora statsfi nansiella problem och bankerna blev 
snabbt försiktigare. I november och december var bankmark-
naden riktigt sur, sammanfattar Th omas Persson, vd för Catella 
Corporate Finance.

Bakom bankernas försiktighet ligger bland annat de nya Basel 
3- och Solvens 2-reglerna, som håller på att implementeras i EU 
just nu.

Basel 3 reglerar bankernas kapitaltäckning, medan Solvens 2 

Ny marknad kräver nya    
fi nansieringslösningar

10   fastighetssverige    #1/2012

[ Nya fi nansieringslösningar av Nicklas Tollesson ]



TAR FRAM 
PeNGAR. Michael 
Moschewitz och 
Thomas Persson 
arbetar hårt med att 
hitta alternativ till 
traditionell bankfi -
nansiering. Bland 
annat var Catella 
inblandat i Doughty 
Hansons refi nan-
siering av Volvo 
PV-fastigheten i 
Torslanda, där tre 
svenska institu-
tioner lånade ut 
pengar.

SoLVeNS 2
• Ska se till att försäkringsbolag 

kan stå för sina förpliktelser. Port-

följrisken ska hanteras så att det 

med 99,5 procents sannolikhet 

inte uppstår en situation där till-

gångarna är lägre än skulderna.

• Samma regler ska gälla alla euro-

peiska försäkringsbolag.

• Solvenskapitalkrav (SCR) beräknas 

utifrån olika risknivåer för olika 

tillgångsslag. Statsobligationer 

med högre rating än A räknas 

som 0. Direktägande i fastigheter 

har lägre risk än fastighetsbolag 

och fastighetsfonder.

• Lån till fastigheter får lägre risk än 

investeringar i fastigheter.

bASeL 3
•  Ska minska risktagandet i bank-

sektorn och förhindra framtida 

bail-outs.

•  Höjda krav på kapitaltäckning 

och likviditet hos bankerna.

ReGLeRNA LedeR TILL:

•  Högre krav på kärnkapitalrelatio-

nen hos bankerna och ett nytt 

sätt att mäta risken i låneport-

följen.

•  Högre kapitalkostnad för 

bankerna fördyrar fastighets-

krediter.

•  Större skillnad i fi nansierings-

kostnader mellan A- och B-

fastigheter än i dagsläget.

•  Bostadsobligationer betraktas 

som mer osäkra än i nuvarande 

reglering.

•  Svårare att låna 
ut pengar 
cross-border 
vilket mins-
kar fi nansie-
ringsmöjlig-
heter för svenska 

fastigheter hos till exempel tyska 

banker. 
  Källa: Catella

FAKTA
Bilder: N

iclas Liedberg
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reglerar institutioners allokering i olika tillgångs-
slag.

De nya reglerna påverkar den svenska fastig-
hetsmarknaden på fl era sätt.

– Basel 3 gör det dyrare att låna pengar av ban-
ken. I Sverige har bankerna dessutom åsatts ännu 
hårdare kapitaltäckningsregler än Basel 3, vilket är 
lite synd eftersom de svenska bankerna ganska väl 
möter kraven i Basel 3. De svenska bankernas egna 
upplåningskostnader ökar nu också eftersom de 
lånar upp pengar på den europeiska marknaden 
som just nu är mycket turbulent, vilket i sin tur 
spiller över på svenska låntagare, säger Th omas 
Persson.

– Solvens 2-reglerna kommer att gynna allo-
kering i så kallad Fixed Income – räntebärande 
papper – vilket innebär att institutionerna tvingas 
omallokera till statsobligationer och andra ränte-
bärande papper. Men på statsobligationer får de 
kanske två procents avkastning, medan de har 
lovat en återbäring om minst tre procent.

institutionerna behöver då hitta an-
dra lösningar och ett sätt kan vara att låna ut 
pengar till fastighetsinvesteringar. 

När Doughty Hanson i höstas refi nansierade 
fastigheten i Torslanda, Göteborg, som inhyser 
Volvo PV:s forsknings- och utvecklingskontor, 
lånades pengar av tre svenska institutioner.

– Ungefär som ett vanligt femårigt banklån, 
fast det är institutioner som lånar ut pengarna. 
Då räknas det som Fixed Income i allokering-
en. Vi var med och genomförde den här aff ären, 
och det var den första, eller i alla fall en av de 
första aff ärerna, i Sverige där den här model-
len användes, säger Michael Moschewitz, som 
dock inte vill avslöja vilken räntenivå lånet la-
des på.

Det här är en modell som är vanlig i USA 
och som också har börjat användas i exempel-

vis Storbritannien.
– Den här modellen kommer mer och mer i 

Europa. De stora drakarna, som Allianz och Axa, tittar på det 
här, och de svenska institutionerna följer efter. Doughty Hanson-
aff ären har uppmärksammats av många och nu är många intres-
serade av det här upplägget, säger Th omas Persson.

För att institutionerna ska vara intresserade krävs att det är rätt 
aff är – en kreditvärdig motpart, långa hyresavtal och ett stabilt 
kassafl öde.

– Det passar normalt inte exempelvis utvecklingsprojekt eller 
fastigheter med stora vakanser, konstaterar Th omas Persson.

reglerar institutioners allokering i olika tillgångs-
slag.

hetsmarknaden på fl era sätt.

ken. I Sverige har bankerna dessutom åsatts ännu 
hårdare kapitaltäckningsregler än Basel 3, vilket är 
lite synd eftersom de svenska bankerna ganska väl 
möter kraven i Basel 3. De svenska bankernas egna 

TRoR PÅ öKAT INTReSSe. Michael Mosche-
witz och Thomas Persson tror att institutioner-
nas intresse för nya fi nansieringslösningar blir 
större när väl Solvens 2:s regleringar är införda 
och alla vet vad som gäller.



”Äntligen 
måndag”

Med Stockholms bästa lägen, ett stort miljöengagemang 
och en unik förvaltning där vi själva ansvarar för alla delar av 
fastigheternas skötsel och för relationen till våra hyresgäster, 
så erbjuder vi kontorslokaler att längta till – hela helgen. 
Välkommen.

    www.humlegarden.se • 08-678 92 00

ANdRA ALTeRNATIV TILL bANKFINANSIeRING:

•  Flera av börsbolagen använder preferensaktier (Sagax, Corem, 

Balder och Klövern) eller obligationer (Sagax, Corem, Fastpart-

ner och Kungsleden). Det här är också ett sätt för institutio-

nerna att allokera Fixed Income till en bra avkastning.

Läs mer om preferensaktier på sidorna  till .

•  Fyra börsbolag inom Paulssonsfären (Peab, 

Brinova, Wihlborgs och Fabege) bildade i 

december Svensk Fastighetsfi nansiering 

(SFFAB), och lanserade ett MTN-program 

om fem miljarder kronor. Första emissionen 

gjordes genom en treårig obligation om 650 

miljoner kronor. Institutioner kan gå in och låna ut 

pengar mot säkerhet i fastigheter (pantbrev).

På den nya fastighetsmarknaden krävs en större andel eget ka-
pital än tidigare.

– Nu kräver bankerna generellt 35-40 procent eget kapital, nå-
got mindre för bostäder. För några år sedan, när de utländska 
fastighetsbankerna var här kunde det räcka med 15-20 procent, 
i vissa fall lånade de ut över 90 procent, säger Michael Mosche-
witz.

en logisk konsekvens av detta är att transaktionsvolymen 
minskar det närmaste året.

– Främst är det B- och C-fastigheter som tar stryk. Det fi nns 
fl era exempel på fastigheter som har varit ute för försäljning på 
sista tiden, men som inte har blivit sålda. Det var väldigt påtagligt 
under andra halvåret 2011. Detta kan tvinga ägarna till att skjuta 
till mer pengar för att refi nansiera eller så tvingas de sälja förhål-
landevis billigt, säger Th omas Persson.

Att ha väletablerade bankkontakter har blivit allt viktigare. 
Detta visade inte minst Kefrenauktionen i höstas, där en hel del 
mindre fastigheter såldes till lokala aktörer en bra bit över vär-
deringarna.

– Det fi nns en bra marknad med lokala köpare som har eget 
kapital och bra kontakter med sin bank. Däremot kan det bli tuff t 
att sälja större objekt och portföljer av sämre kvalitet under 2012.

– En nackdel är att det just nu är svårt för nya aktörer utan 
etablerade bankkontakter att ta sig in på marknaden, konstaterar 
Michael Moschewitz.

De tror att att institutionernas intresse för nya fi nansierings-
lösningar kommer att öka när de nya Solvens 2 regleringarna är 
införda och man vet vad som gäller.

– Förhoppningsvis är allt klart senare i år. Regelverken är en 
viktig parameter för marknaden, men man ska komma ihåg att 
det är händelseutvecklingen i Europa som är det stora orosmol-
net just nu, inte de nya regelverken, påpekar Michael Mosche-
witz.  

FAKTA



14   fastighetssverige    #1/2012

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Betalar du fortfarande för nyheter? 

 TRANSAKTIoNeR  Vasakronan säljer Nacka Strand till The Carlyle Group för 
2,95 miljarder kronor. Nacka Strand är ett område som Vasakronan ägt 
i 20 år. Det är idag ett väl etablerat och fungerande arbetsplatsområde 
som också innehåller bostäder, skolor, hotell, restauranger, mäss- och 
konferenslokaler och annan service.

– Vi jobbar kontinuerligt med sammansättningen av vår fastig-
hetsportfölj. En betydande andel av vårt fastighetsbestånd ligger i 
Stockholms ytterområden och den andelen minskar vi nu till förmån 
för mer centralt belägna fastigheter. Försäljningen av fastigheterna 
i Nacka Strand ger oss också ett rejält förvärvsutrymme och därige-
nom möjlighet att ytterligare höja kvaliteten i beståndet genom nya 
utvecklingsprojekt och köp av fastigheter, säger Fredrik Wirdenius, vd 
för Vasakronan. 

The Carlyle Group är en av världens största fondförvaltare med över 
153 miljarder US-dollar i förvaltat kapital. 

Vasakronan säljer för  
nästan tre miljarder

NYHETER
Bild: Vasakronan.

Bild: G
ustav Kaiser

Fredrik Wirdenius.

Vasakronan säljer Nacka Strand till Carlyle för nästan tre miljarder kronor. 



   #1/2012   fastighetssverige    15Betalar du fortfarande för nyheter? Få senaste nytt kostnadsfritt: www.fastighetssverige.se

 boLAG  Klövern har lagt ett bud på 
Dagon. Värdet på budet uppgår till 
1,47 miljarder kronor. 

Efter förvärvet får Klövern 
ett fastighetsbestånd om 380 
fastigheter till ett värde om drygt 
20 miljarder kronor och med ett 
bedömt hyresvärde om cirka 2,2 
miljarder kronor.

MAQS har varit legal rådgivare 
till Klövern. MAQS team har bestått 
främst av Patrik Essehorn, Hans 
Schedin, Michelle Cargioli, Jenni 
Laukkanen, Johan Lannering och 
Louise Nordenhök.

Swedbank Corporate Finance 
har varit fi nansiell rådgivare åt 
Klöven.

KORTA NYHETER

Klövern köper Dagon

weT TeRSTRANd TILL whITeS STYReLSe 
 boLAG  Miljöpartiets förra 
språkrör Maria Wetter-
strand har valts in som ny 
ledamot i arkitektbolaget 
Whites styrelse.

– Det behövs fl er som 
rör sig mellan politiken 
och näringslivet i båda 
riktningarna. Jag bidrar 
gärna till att minska klyf-
tan och öka förtroendet, säger Maria Wetterstrand. 

eMeRGING TReNdS: 
SToCKhoLM FeMMA I euRoPA 
 SVeRIGe  Stockholm hamnar på femte plats när europeiska 
städer betygsätts för sitt fastighetsklimat.

Det visar 2012 års upplaga av Emerging Trends in 
Real Estate Europe, som ges ut av PWC och Urban Land 
Institute. På de fyra främsta platserna kommer Istanbul, 
München, Warszawa och Berlin.

Flera av de över 600 respondenterna inom fastighets-
branschen som ingår i studien lyfter säkerheten som en 
avgörande aspekt för Stockholms position. 

SIKTAR PÅ AT T VINNA 
SVeRIGeS SNYGGASTe KoNToR 2012 
 ARKITeKTuR  Mojang, utvecklarna av datorspelet Minecraft, 
har valt att samarbeta med BSK Arkitekter för att utveckla 
sitt nya kontor i Stockholm. 

– Vi har en uttalad ambition att vinna Sveriges Snyg-
gaste Kontor 2012, säger Carl Manneh, vd på Mojang.

Fastighetssveriges systermagasin Lokalnytt arrang-
erade förra året första upplagan av tävlingen Sveriges 
Snyggaste Kontor. Läs mer om tävlingen på sidan 74.

NAI GLobAL SÅLT 
 boLAG  Investeringsrådgivaren C-III Capital Partners köper 
NAI Global, där svenska NAI Svefa ingår. Aff ären har varit 
på gång en längre tid och är nu slutförd.

– Svefa har haft stor nytta av sitt medlemskap i NAI-
nätverket och vi bedömer att NAI på längre sikt kommer 
att få ökad slagstyrka genom C-III:s förvärv av NAI Global, 
säger NAI Svefas koncernchef Lennart Weiss. 

Bakom C-III står bland annat den internationellt kände 
fastighetsprofi len Andrew L. Farkas, tidigare grundare till 
Insignia.

 eVeNT  Victoria Tower är nominerat till Mipim Awards. 
Prisutdelningen sker på Mipim i Cannes den 8 mars. 
Wingårdhs-ritade och Arthur Buchardt-ägda Victoria 
Tower Hotel i Kista är nominerat i kategorin Best 
Hotel & Tourism Resorts.

Kiil Interiör har stått för den interior designen.
Victoria Towers motståndare är Six Senses Con 

Dao i Vietnam och The Bulgari Hotel & Residences i 
Storbritannien.

Danska ”The Library”, ritat av Cobe and Transform 
och utvecklat av Copenhagen City Properties är 
nominerat i kategorin Best Refurbished Buildings.

Nyligen tecknade fastighetsägaren Klövern 
dessutom det första kontorshyreskontraktet i 
Victoria Tower då den Stockholmsbaserade kon-
sultbyrån Screen International tecknade sig för ett 
helt våningsplan till en hyresnivå på cirka 2 900 
kronor per kvadratmeter.

Wingårdhs Victoria Tower 
nominerat till Mipim Awards

3
… kvadratmeter. Så litet är Sveriges minsta hus, 
som är till salu. Fast i priset på 139 000 kronor ingår 
förstås en makalös havsutsikt från sanddynerna i 
Mellbystrand. Huset ligger ute till försäljning hos 
mäklaren Danfors Fastighetsförmedling.

Maria Wetterstrand.
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 Victoria Tower är nominerat till Mipim Awards. 
Prisutdelningen sker på Mipim i Cannes den 8 mars. 
Wingårdhs-ritade och Arthur Buchardt-ägda Victoria 

Danska ”The Library”, ritat av Cobe and Transform 

nominerat till Mipim Awards
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Victoria Tower.

Bild: Pixprovider 

Stockholm har Europas femte bästa fastighetsklimat. 
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Det vi gör  
är det som räknas
Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. 
Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska 
klimatpåverkan under våra projekts hela livstid. Det betyder att vi skapar produkter som 
gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en 
bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart. 

Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. 
Bland annat klassificeras alla våra kommersiella lokaler enligt miljöklassificeringssystemet 
BREEAM. Ett exempel är Torsplan, det kontors- och handelshus som vi nu utvecklar i 
Stockholms nya innerstadsdel Hagastaden. 

Torsplan, sTockholm

Möt oss på 

MIPIM 
monter Göteborg, 

Stockholm och 
Öresundsregionen 

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se

NYHETER
>> fortsättning

cityhold gör sitt 
första förvärv

FöRSTA KoNToReT uThYRT 
PÅ SVeAVäGeN 44 
 uThYRNING  Redan i november förra 
året tecknades det allra första kon-
traktet då hotellkoncernen Nobis 
valde att etablera ett boutique-
hotell på Sveavägen 44. Men nu har 
den första uthyrningen genomförts 
i kontorsdelen av fastigheten. Det 
är Klarna, ett företag som jobbar 
med betalningslösningar, som 
tecknat ett kontrakt om 9 000 kva-
dratmeter. Inflyttning är beräknad 
till årsskiftet 2013/2014.
 

T VÅ TuNGA STYReLSeuPP
dRAG FöR STRöMbeRG 
 KARRIäR  På kort 
tid har Jones 
Lang Lasalles 
förra vd, Char-
lotte Strömberg, 
fått två tunga 
styrelseupp-
drag. Först har 
hon föreslagits 
som styrelseordförande i Castellum. 
Och så har Swedbanks valbered-
ning föreslagit henne som ledamot. 
Charlotte Strömberg lämnade vid 
årsskiftet över vd-stolen på Jones 
Lang Lasalle till Daniel Gorosch.

ChARLoT Te STRöMbeRGS  

NuVAR ANde ST YReLSeuPPdR AG:

• Styrelseledamot i Skanska AB. 
• Intrum Justitia AB. 
• Fjärde AP Fonden. 
• Föreslagen som styrelseordförande i  
  Castellum AB. 
• Styrelseledamot i Boomerang AB.
• Föreslagen som styrelseledamot i 
Swedbank AB. 

 TRANSAKTIoNeR  Cityhold, Första och Andra AP-fonder-
nas bolag för europeiska fastighetsinvesteringar, 
köper en nybyggd kontorsfastighet på 1 Kingdom 
Street i Paddington, London. Det är bolagets första 
investering. Fastigheten omfattar drygt 24 000 
kvadratmeter och köpeskillingen uppgår till 230 
miljoner pund, motsvarande cirka 2, 44 miljarder 
kronor.

Köpeskillingen motsvarar en köpeskilling om 
100 800 kronor per kvadratmeter.

Den initiala direktavkastningen uppgår till strax 
under sex procent.

Kontorsbyggnaden var uppförd och ägdes av 
ett joint venture mellan Aviva Investors och Union 
Investment Real Estate GmbH, som har gjort flera 
investeringar i området, och som säljer för att gå 
igång med andra projekt.

Bland hyresgäster-
na finns Vodafone, 
Statoil och Misys 
Plc. Den genom-
snittliga återståen-
de kontraktstiden 
är 11,5 år.

– Det är en 
högkvalitativ 
fastighet med 
långa hyreskon-
trakt med stabila 
hyresgäster. Den 
passar perfekt in i Cityholds investeringsstrategi, 
säger Cityholds vd Per Sjöberg.

Jones Lang Lasalle var rådgivare till Cityhold och 
säljarna representerades av CBRE och Savills.

Bild: D
iligentia.

Klarna blir första kontorshyresgästen  
i nya Sveavägen 44.

Charlotte  
Strömberg. 

Bild: Jones Lang Lasalle

Bild: Cityhold

Cityholds vd Per Sjöberg.

Cityhold, Första och Andra AP-fondernas bolag för europeiska fastighetsinvesteringar, köper en nybyggd kontorsfas-
tighet på 1 Kingdom Street i Paddington, London.

BIld: Josefin M
irsch
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Det vi gör  
är det som räknas
Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. 
Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska 
klimatpåverkan under våra projekts hela livstid. Det betyder att vi skapar produkter som 
gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en 
bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart. 

Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. 
Bland annat klassificeras alla våra kommersiella lokaler enligt miljöklassificeringssystemet 
BREEAM. Ett exempel är Torsplan, det kontors- och handelshus som vi nu utvecklar i 
Stockholms nya innerstadsdel Hagastaden. 

Torsplan, sTockholm

Möt oss på 

MIPIM 
monter Göteborg, 

Stockholm och 
Öresundsregionen 

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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NYHETER
>> fortsättning

 TRANSAKTIoNeR  Balder köper 523 ägarlä-
genheter i Köpenhamn för 1,3 miljarder 
kronor.

Banken som tidigare fått ta över fastig-
heterna gör en förlust på sammanlagt 800 
miljoner kronor. 

Fastigheterna omfattar 43 500 kvadrat-
meter uthyrningsbar yta, vilket innebär 
att Balders kvadratmeterpris landar på 
knappt 30 000 kronor per kvadratmeter.

– Det är halva priset jämfört med Göte-
borg och i Stockholm är priserna tre, fyra 
gånger så höga. Kan man ligga på det här 
beståndet ett antal år, så känns det som 
att risken är begränsad, säger Erik Selin.

Han uppskattar den initiala direktav-
kastningen till cirka fyra procent.

– Normaliserad ska den väl ligga på fem 
procent. Det finns både låga och högre hy-
ror inom beståndet. En del nivåer kommer 
från gamla förhandlingar, nyuthyrningar 
ger högre hyror. Det är marknadshyror det 
handlar om här och hyresmarknaden är 
stark, säger Erik Selin.

Balder äger sedan tidigare en fastighet 
och två delägda fastigheter i Danmark.

har ni mer förvärv på gång i danmark?
–  Vi tittar alltid runt efter intressanta affä-
rer och Öresund är en intressant marknad. 
Dyker det upp något så är vi intresserade. 

Investeringarna är i linje med Balders 
strategi att dels äga bostadsfastigheter på 
orter som växer och dels att upprätthålla 
balansen mellan kommersiella fastigheter 
och bostadsfastigheter.

Catella var rådgivare till säljaren.

NYTT uThYRNINGS
uPPdRAG TILL NoRdIeR 
 uThYRNING  I höst lämnar Ericsson 
lokaler i Sundbyberg. Fastig-
hetsägaren AMF Fastigheter har 
gett Nordier uppdraget att hyra 
ut lokalerna. 

Fastigheten Fröfjärden 3 om-
fattar 14 000 kvadratmeter och 
har varit fullt uthyrd till Ericsson 
sedan den byggdes år 2002.

– Uppdraget är en utmaning 
som vi ser fram emot att ta oss 
an, säger Mattias Bäckman, 
partner på Nordier.

NY Vd FöR dATSChA  
uTSedd 
 KARRIäR  Jacob Philipson blir ny 
vd för Datscha. Han kommer när-
mast från Ebuilder där han var 
global sälj- och marknadschef.

– Genom rekryteringen av 
Jacob bemannar vi nu Datscha 
för en fortsatt och intensifie-
rad utlandssatsning samt en 
förstärkning av den starka 
plattform bolaget redan har 
i Sverige och Finland, säger 
Urban Edenström, styrelseord-
förande i Datscha.

CITATET

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna, i anledning av att man startat ett arbete 
som ska motarbeta korruption efter mutskandalen kring Nationalarenan.

”Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, 
men mödosamt att bygga upp det igen.” 

balder miljardköper  
i Köpenhamn

Bild: Jeanette H
ägglund

Balder köper 523 ägarlägenheter i Köpenhamn för 1,3 
miljarder kronor.

Erik Selin.
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 TRANSAKTIoNeR  Peab säljer första delen 
av Point Hyllie till den brittiska kapital-
förvaltaren Schroders nordiska fond. 
Köpeskillingen är cirka 185 miljoner 
kronor, vilket motsvarar nästan 47 500 
kronor per kvadratmeter.  Det är första 
gången en färdigutvecklad fastighet 
säljs i utvecklingsområdet Hyllie.

– Avyttringen är ett bra exempel på 
hur Peab arbetar med fastighetsutveckling. Unika fastighetsprojekt skapas i 
en process från marktilldelning till färdigställd och fullt uthyrd fastighet, sä-
ger Tomas Anderson, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Peab.

Annehem har byggrätter på 40 000 kvadratmeter runt stationen i Hyllie.

Point Hyllies första etapp såld

Bild: Therese A
ronsson. 

Bild: iStockphoto
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Northern Europe
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bALdeR KöPeR hoTeLL 
I MALMö
 TRANSAKTIoNeR  Balder köper hotell-
fastigheten Rosen 9 vid Lilla Torg 
i centrala Malmö för 400 miljoner 
kronor. Den 11 000 kvadratmeter 
stora fastigheten inhyser det 
femstjärniga hotellet Marriott 
Renaissance. Säljare är det norska 
privatägda bolaget Kristiania.

Transaktionen är i linje med 
Balders strategi att utöka det kom-
mersiella beståndet i attraktiva 
lägen i Stockholm, Göteborg och 
Öresundsregionen.

NewSeCSTJäRNA 
LäMNAR boLAGeT 
 KARRIäR  Marie Bucht lämnar sin 
tjänst som vd för Newsec Advice. I 
stället blir hon ansvarig för Business 
Intelligence på NCC Property Deve-
lopment.

Marie Bucht har jobbat på 
Newsec sedan 1999 och har varit en 
av de mest tongivande personerna 
på bolaget. Hon har haft ansvar 
för rådgivningsverksamheten som 
omfattar all typ av fastighetsrelate-
rad marknads- och strategisk analys, 
fastighetsvärdering och köprådgiv-
ning.

– Det har varit en stimulerande 
och utvecklande resa i en entrepre-
nöriell miljö bland mycket kompe-
tenta medarbetare. Jag ser nu fram 
emot att arbeta med aff ärs- och 
fastighetsutveckling inom NCC som 
är en av Nordens ledande aktörer 
inom området, säger Marie Bucht.

Bild: Skanska.

 boLAG  Under hösten 2013 fl yttar Skanska huvudkontoret till 
den då nybyggda fastigheten Lustgården i Lindhagen i Stock-
holm. 

– Flytten är helt i linje med våra ambitioner. Skanska är idag 
ett av världens ledande företag inom grönt byggande. När det 
gäller kontorsfastigheter har vi profi lerat oss genom att ut-
veckla precis den här typen av gröna och moderna fastigheter, 
säger Johan Karlström, vd och koncernchef för Skanska. 

Drygt 1 000 Skanska-anställda fl yttar till Lustgården, vilket 
innebär att Skanska upptar ungefär hälften av de 55 000 
kvadratmeter kontorsyta som fi nns. Skanskas fl ytt förutsät-
ter att ingen annan hyresgäst är intresserad av att hyra hela 
kontorsytan. 

Skanska fl yttar huvudkontoret till Lustgården

Lustgården. 

Atrium Ljungberg 
köper för knapp miljard

 TRANSAKTIoNeR  Atrium Ljungberg har tidigare ägt kon-
torsfastigheten Blästern 13 i Hagastaden tillsammans 
med Länsförsäkringar Liv. Nu har Atrium Ljungberg 
köpt Länsförsäkringar Livs 50 procent för 630 miljoner 
kronor. 

Dessutom har Atrium Ljungberg köpt kontorsfas-
tigheten Blästern 6 av Humlegården för 342 miljoner 
kronor. Totalt har man alltså köpt för närmare en miljard 
kronor i Hagastaden.

– Vi vill fortsätta utveckla kontorsfastigheter på till-
växtmarknader i Stockholm. Våra två senaste förvärv i 
Hagastaden är strategiskt viktiga och ger oss möjlighet 
att vara ännu mer delaktiga i det spännande utveck-
lingsarbetet som sker i området. Planerna för Hagasta-
den med bland annat Nya Karolinska sjukhuset, Karo-
linska Institutet och kommande infrastruktursatsningar 
stärker läget och medför också potential för framtiden, 
säger Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg köper för knappt en miljard kronor i Hagastaden i Stockholm.
Ingalill Berglund.

Bild: Atrium
 Ljungberg
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Marie Bucht.



www.hufvudstaden.se

Vi har lokaler bara i absolut bästa läge, mitt i Stockholm och mitt i Göteborg. Det är i själva verket en del i vår servicefilosofi 
– våra hyresgäster får nära till allt, inklusive oss. För en riktigt hög servicenivå får man bara med ett nära, engagerat och lång- 
siktigt samarbete. Om du vill sätta dig i centrum, kontakta oss. Just nu finns tillgång till några mycket intressanta lokaler i 
fastigheter med särskild karaktär och själ. I bästa läge, förstås.

Vi sätter våra hyresgäster i centrum. 
Bokstavligt talat.

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se
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”I dagsläget hade emittering 
av stamaktier varit svårare”
Fyra bolag använder nu preferensaktier

[ Preferensaktier av Nicklas Tollesson ]



Vårens viktigaste brev

Nu kommer rapporten som är den mest omfattande 
analysen av norra Europas stabilaste fastighetsmarknad. 
29 februari ger vi ut ”Svensk Fastighetsmarknad Fokus 
24 orter” som kopplar fakta till trender och nya affärs-
möjligheter.
   Här hittar du fakta om hyresnivåer, direktavkastning, 
bedömda värden mm i storstadsregioner och i de viktigaste 
regionala marknaderna. Samt fem nya orter, våra Bostads-
Bubblare.
   Bostadsbristen gör att efterfrågan på bostadsfastigheter 
är fortsatt stark. Läs mer om vilka orter som ligger i topp 
och vilka BostadsBubblare som är på väg.
   Under de senaste åren har aktörer specialiserade på 
samhällsfastigheter expanderat aggressivt. Varför? 
I rapporten finns svaren.
   Vår övergripande analys är att marknaden kommer att 
präglas av ett fortsatt försiktigt agerande där efterfrågan på 
bostads- och samhällsfastigheter ökar. 

Försäkra dig om ett exemplar av ”Svensk Fastighets-
marknad Fokus 24 orter” på 
www.svenskfastighetsmarknad.se, www.naisvefa.se

Sagax var först. Sedan har Corem, Balder och 
senast Klövern följt efter. Preferensaktier kan 
vara ett bra finansieringsalternativ – för vissa 
börsnoterade bolag.

I Klöverns Dagonaffär betalas 70 procent av köpeskillingen på 
nästan 1,5 miljarder kronor med nyemitterade preferensaktier i 
Klövern.

Preferensaktieinnehavare får en i förväg fastställd utdelning 
som motsvarar nästan åtta procents direktavkastning – vid för-
sta anblicken kan preferensaktien tyckas vara ett dyrt finansie-
ringsalternativ för bolagen. Men Klöverns nyblivne vd Rutger 
Arnhult, som tidigare har ansvarat för Corems utgivande av 
preferensaktier, ser det inte så.

– Som eget kapital är det billigt. Vi har en målsättning att 
avkasta 15 procent på eget kapital, och kan vi avkasta 15 procent 
på pengarna som kommer in genom preferensaktierna genom 
att vi kan göra fler affärer eftersom balansräkningen stärks, så är 
det inte dyrt att betala 7–8 procent. Man kan inte betrakta pre-
ferensaktierna på samma sätt som banklån, man får se dem som 
ett mellanting mellan lån och eget kapital, säger Rutger Arnhult.

Han tror att fler börsbolag kan komma att hänga på trenden 
med preferensaktier – men den här lösningen passar bara vissa 
bolag.

– Det fungerar inte för bolag med lågavkastande fastigheter, 
och det är en fördel om bolaget har underskott som kan dras av. 
Om man jämför med räntekostnader så är ju de avdragsgilla, 

uPPSKATTAR PReFeReNSAKTIeR. Rutger Arnhult 
har emitterat preferensaktier i både Corem och nu 
senast i Klövern. Han ser instrumentet som en bra finan-
sieringslösning för fastighetsbolag som har högavkas-
tande fastigheter och som kan göra underskottsavdrag.
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medan utdelningar inte får dras av. Därför är preferensaktier inte 
så attraktiva för bolag som inte kan göra underskottsavdrag.

intresset hos investerarna varierar också över tid. 
Preferensaktier ses som en trygg investering med hög och stabil 
avkastning i oroliga tider.

– I dagsläget hade en emittering av stamaktier inte varit lika 
lätt att genomföra. Men många är intresserade av preferensak-
tierna, som nästan är som en bankbok, säger Rutger Arnhult.

de fyra preferensaktierna har likvärdiga förutsättningar, 
men sagax värderas högst, medan corem-aktien ligger en 
bit efter. varför är det så?
– Jag tror att det har med okunskap, eller okännedom att göra. 
Corem som bolag är ganska okänt och det här med preferensak-
tier är också okänt och nytt, gemene man vet inte vad det är för 
något. Hade folk känt till vilken hög avkastning man får till den 
låga risken hade det strömmat till folk och köpt.

– Jag tror att på sikt kommer alla preferensaktier att värderas 
ungefär lika, och de kommer att värderas högre än i dag. Om 
stamaktierna ger 2–4 procent i utdelning bör preferensaktierna 
ligga på 5–7 procent.

Johan Edberg, fastighetsanalytiker på Erik Penser Bankaktie-
bolag, menar att det är den lägre likviditeten i Corems preferens-
aktie som gör att den värderas lägre.

– Det kan vara svårare att sälja Coremaktien om man vill ta 
sig ur den. Det kan vara anledningen. Jag tror att Klöverns prefe-
rensaktie framöver kommer att handlas på ungefär samma nivåer 
som Balder och Sagax, och alltså värderas något högre än Corem, 
säger Johan Edberg.

Det kan vara svårare 
att sälja Coremaktien om 
man vill ta sig ur den.
Johan Edberg.
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Med en affärskultur som bygger på insikten av långa 
affärsrelationer kan vi anpassa varje affär med den 
flexibilitet och trygghet som kunden eftersträvar.

Johannes Nyberg, VD Skandrenting

skandrenting.se · 08–406 75 80

Frigör kapitalet i  
din fastighet  och  
maximera företagets  
handlingsfrihet
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyreslösningar för 
såväl befintliga fastigheter som vid nyproduktion. 

Våra kunder finns över hela landet inom den  offentliga 
och privata sektorn. 

Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur  
vi kan hjälpa just er.
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VäRde

Sagax februari 2006 28 2 7, 3 % 30

Corem mars 2010 130 10 7, 9 % 150

Balder juni 2011 274.50 20 7, 5 % 300

Klövern 30 januari 2012 134.50 10 7, 6 % 150

de oLIK A PReFeReNSAK TIeRNA

FAKTA

Förutsättningarna är ungefär likvärdiga. En 
gång i kvartalet ges en utdelning, som på 
årsbasis motsvarar cirka 7-8 procent. Om bo-
laget inte klarar av att ge utdelning skjuts ut-
delningen upp och bolaget ska också betala 
en ränta till aktieägarna. Räntan motsvarar 
en årsränta på  procent (Sagax, Corem och 
Klövern) eller 14 procent (Balder).

Preferensaktieägarna har lägre röstandel 

än stamaktieägarna. En preferensaktie ger 
en tiondels röst. Om bolaget likvideras har 
preferensaktieinnehavarna rätt till ett på 
förhand fastställt belopp (likvidationsvärdet). 
Preferensaktieägarnas rätt kommer före 
stamaktieägarnas, men efter lånegivares. 
Bolaget har rätt (men inte skyldighet) att 
köpa tillbaka preferensaktierna för likvida-
tionsvärdet.

böRSboLAGeNS PReFeReNSAKTIeR
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GÄSTSKRIBENT: ARKITeKTKoMMeNTAReN
NAMN: Petra Svensson Gleisner.
ÅLdeR: 40. 
YRKe: Arkitekt och marknads-
samordnare.
PÅ LINK SedAN: 2000.
FRITId: Nybörjarskidåkning 
med barnen i Flottsbro.

NAMN : Linda Marend.
ÅLdeR : 51. 
YRKe: Vd och arkitekt.
PÅ LINK SedAN: 2003.
FRITId: Trädgård, film och 
litteratur. 

Bild: D
oris Beling

Bild: D
oris Beling

Stadskärnorna i de klassiska europeiska städerna är för många 
sinnebilden av en attraktiv stad. Vi deklamerar dem som full-
byggda, ett fruset ögonblick som ömt ska bevaras, och söker 
oexploaterade områden längre ut, där nya, helst stadsmässiga, 
stadsdelar kan byggas. Med det menar vi att de ska se ut som den 
klassiska stenstaden och områdena planeras ofta med en närmast 
dogmatisk princip om att kvarterstadens form automatiskt skapar 
en attraktiv stad. Trots det saknar de fortfarande den dynamik 
som förknippas med stad. Det är uppenbart att det inte bara är 
kvartersformen som är nyckeln och att estetisk stadsmässighet 
inte omedelbart leder till en levande stad. När stenstaden byggdes 
fanns helt andra ekonomiska drivkrafter för att funktionsinte-
grera handel, arbetsplatser och boende.  

vilken innebörd lägger vi i begreppet stad? En stad är 
en plats där människor bor, försörjer sig och spenderar sin fritid; 
är en plats för möten och av nödvändighet heterogen. En stad 
är en kommersiell, kulturell, demokratisk och intellektuell sam-
hällsmotor, som ska kunna utvecklas och förändras över tid och 

skapa rörlighet för både kapital och individer. En stad behöver 
alltså planeras utifrån verkliga behov, inte från hur vi vill att den 
ska se ut.  

uRbAN hÅLLbARheT 
– se ut som en stad eller fungera som en stad?

Urbaniseringen tilltar, i Sverige och i världen. Till exempel kommer Stockholms län 
att växa med över 300 000 personer till år 2030. Konkurrensen mellan städerna är 
knivskarp. Framgångsrika städer måste kunna erbjuda goda förutsättningar för 
investeringar i industri, handel, arbetsplatser och bostäder. De måste också attra-
hera människor som ges möjligheten att skapa sig ett gott liv på alla plan. 

TäTARe. Samtidigt som städerna behöver förtätas måste 
man också bygga in möjligheter för folk att skapa sig ett 
gott liv i dem.



Gillar du läget? Låt oss lösa resten!
SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder 
kommersiella fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals 
framgång bygger på nära kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår 
förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

www.sveareal.com Våra fastigheter – dina möjligheter

fortfarande anläggs, utanför våra städer, nya konsum-
tionskluster som bidrar till miljöbelastande resande och som suger 
livskraften ur det lokala näringslivet i våra, väl avskilda, estetiska 
bostadsområden.  Men vi behöver nya lösningar. Man ska inte be-

höva äga en bil för att handla en billig hammare på K-Rauta. Om 
handelns verkliga behov består i stora billiga lokaler, lätta att nå 
för potentiella kunder, borde dessa lokaler kunna integreras i nya 
bostadsområden nära kollektivtrafiknätet. För detta behövs helt 

Fortfarande anläggs, utanför 
våra städer, nya konsumtionskluster 
som bidrar till miljöbelastande resande.
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EN AV STOCKHOLMS VIKTIGASTE PLATSER. 
OCH SÅ SERGELS TORG. 
Har du fokus på kommersiella fastigheter och lönsamma affärer?
Välkommen till Datscha. Vårt kraftfulla webbaserade verktyg ger
dig tillgång till informationen du behöver, och en effektiv analys av
densamma. Snabbt och enkelt.

Ta del av fördelarna du också – kontakta oss för en kostnadsfri 
testperiod. Ring 08-50 70 50 00 eller besök datscha.com

Träffa oss under MIPIM 2012
Anmäl dig nu till årets champagnefrukost i Cannes
datscha.com/mipim 
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FöRTäTNING AV uMeÅ. 
”Vi har tagit fasta på funk-
tionsintegration och urban 
hållbarhet och skapat en 
arkitektoniskt attraktiv miljö 
av tolv befintliga fastigheter”,  
skriver Linda Marend och 
Petra Svensson Gleisner om 
projektet i Umeå.

nya arkitektoniska typologier med sikte på hållbarhetens samtliga 
aspekter.  Idag talar vi mycket om hållbarhet, men i praktiken blir 
det ofta tvärtom.

planprocessen behöver bli mer osentimental och flexibel, 
sikta mer på framtida utveckling. Kan vi idag veta hur samhället 
ser ut om fem år? Eller 25? De senaste årtiondenas tekniksprång 
kommer att fortgå. Våra städer måste kunna möta en föränderlig 
värld och frågan är om utdragna processer och detaljstyrning är 
rätt väg att gå. Lek med tanken på vad som skulle hända om våra 
detaljplaner inte bestämde fastigheternas användning, om det 
vore upp till fastighetsägaren vilka verksamheter denne vill ha i 
sin fastighet. Kanske att gå väl långt, men ett steg i den riktningen 
skulle kunna vara ett syretillskott till dagens stadsutveckling. 

För att skapa urban hållbarhet behövs fysiska strukturer som 
underbygger dynamik, är funktionsintegrerande och utveck-
lingsbara. Tänk er en stadsdel där radhus ligger ovanpå Medi-
amarktbutiken. Studentboende blandas med outletförsäljning. 
Äldrebostäderna ligger intill saluhallen. Dagisbarnen äter med 
pensionärerna på foodcourten. Områdets konstmuseum med om-

givande gallerier drar folk till området varje helg, liksom H&M:s 
flaggskeppsbutik. Enkla replokaler omsluter parkeringen till han-
deln. Vartannat kvarter har arbetsplatser vars anställda behöver 
lunchrestauranger. Självklart finns det plats för både människor, 
bilar och kollektivtrafik. 

även förtätning av staden behöver följa dessa typologier. 
Link har prövat detta i en stadsutvecklingsidé för centrala Umeå. 
Vi har tagit fasta på funktionsintegration och urban hållbarhet 
och skapat en arkitektoniskt attraktiv miljö av tolv befintliga 
fastigheter. Förslaget tillskapar drygt 50 000 kvadratmeter bu-
tiker, saluhall, kontor, bostäder samt hotell. Bebyggelsen kom-
pletteras av serveringar och en innerstadspark i skönt söderläge.

Processen att få de nio fastighetsägarna att samverka var viktig 
för att uppnå de synergieffekter som uppkommer vid gemensam 
planering. Reaktionerna har varit genomgående positiva. Till-
sammans kan vi åstadkomma utveckling och förändring.

Det är så vi bygger en stad som verkligen fungerar som en stad. 
Det bygger på pluralism, rörlighet, själ och kontext. Så skapas 
urban hållbarhet.  

Link arkitektur är ett skandina-
viskt arkitektbolag med drygt 
260 medarbetare i Sverige och 
Norge med spetskompetens inom 
områdena; arkitektur, inredning, 

stadsbyggnad, landskapsarkitektur, 
beskrivning, byggadministration 
och planering. Link arkitektur 
skapar projekt och miljöer som är 
långsiktigt hållbara. 

FAKTA: LINK

Bild: Link A
rkitektur
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vad kan besökarna förvänta sig av mipim ?
– Mipim 2012 ser mycket lovande ut, anmälningarna blir 
hela tiden fl er och nya företag från hela världen strömmar 
till. Bland årets nykomlingar på mässan fi nns bland annat in-
vesterare som Första AP-fonden (Sverige), Teacher Retire-
ment System of Texas (USA) och Arctic Asset Management 
(Norge) men även utvecklare och städer deltar för att visa upp 
sina projekt, däribland Qatari Diar (Qatar), Bouygues Immo-
bilier (Frankrike) och Farglory Land Development (Taiwan). 
Utöver stora namn i utställningshallarna bjuder Mipim dess-
utom besökarna på ett omfattande konferensprogram med 
sammanlagt 60 föreläsningstillfällen där fl er än 250 experter 
och erfarna företagsledare inom fastighetsbranschen kommer 
att ge sin syn på den globala ekonomin och dess inverkan på 
branschen.

vad är nytt för i år och kan du berätta lite om årets tema?
– För det första har vi valt att utse Tyskland till ”hedersland” vid 
Mipim-mässan i år. Som den starkaste ekonomin i eurozonen 
har Tyskland behållit sin plats som den största marknaden på 
kontinenten. För det andra spelar tyska aktörer inom fastighets-
branschen, i synnerhet investerare, en avgörande roll på fastig-

hetsmarknaden globalt sett. För det 
tredje har Mipim alltid haft ett stort 
antal tyska utställare. Vad gäller nyhe-

ter så bjuder årets Mipim 
på en hel del sådana. 
Bland annat lanse-
rar vi ett program för 

byggnadsinnovation 
som vi hoppas ska 

ge deltagarna 
en god inblick 

i nyheter på området och en chans att utbyta erfarenheter om 
goda arbetsmetoder. 

kommer mipim fortsatt att hållas i cannes eller fi nns det 
några planer på att fl ytta mässan i framtiden?
– För närvarande har vi inga planer på att fl ytta Mipim någon 
annanstans. Cannes har alltid varit mycket uppskattat av Mipims 
deltagare. Det har den lilla stadens fördelar av små avstånd, vil-
ket gör det enkelt för besökarna att fortsätta umgås och knyta 
kontakter efter det att mässhallarna har stängt, samtidigt som 
den har den stora stadens fördelar när det gäller närhet till en 
internationell fl ygplats och tillgången till hotellrum.

hur påverkar läget i världsekonomin årets mipim?
– Den globala ekonomiska situationen är så klart oviss men den 
ser inte likadan ut i hela världen. Fastigheter är fortfarande en till-
gång som de fl esta internationella investerare uppskattar och det 
kommer att märkas på Mipim där vi i år väntar oss omkring 4 200 
investerare, en ökning med fem procent från förra året. Även om 
investerare är försiktiga och noga utvärderar varje projekt är de 
måna om att inte missa Mipim där de kan få en överblick över 
en stor mängd projekt och befi ntliga tillgångar, nya investerings-
samarbeten och skuldfi nansiering. 

hur många besökare, utställare och länder räknar ni med i år?
– Till Mipim 2012 beräknar vi att få fl er än 19 000 unika besökare, 
jämfört med 18 624 förra året. Hittills (20 januari) har 10 032 besö-
kare redan anmält sig, en stark utveckling jämfört med förra året 
vilket också bekräftar vår prognos. När det gäller själva mässans 
fysiska storlek så har vi i år lagt till ytterligare tre utställningsutrym-
men utanför Palais des Festivals. Själva mässgolvet förväntas på så 
vis utvidgas men det är ännu alltför tidigt att sia om några exakta 
siff ror, eftersom företagen fortfarande bokar sina montrar.

Mipim-generalens    
bästa mässtips
Vilka nyheter bjuder Mipim på i år, hur påverkar det fi nansiellt skakiga läget årets 
mässa och hur förbereder man sig egentligen allra bäst? Dessa och fl era andra 
frågor svarar Mipim-generalen Filippo Rean på.
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MIPIMGeNeR ALeNS TRe bäSTA TIPS  
FöR e T T FR AMGÅNGSRIK T MIPIM

FöRbeRed dIG:

”Det bästa råd jag kan ge någon som ska besöka Mipim är 
att förbereda sig noga, optimera sin närvaro oavsett om 
man är utställare eller besökare. Vi tillhandahåller flera verk-
tyg som deltagare kan använda för att hämta information 
om alla evenemang och konferenser samt schemalägga sina 
möten i förväg.” 

KNYT KoNTAK TeR:

”Gå med i Mipims sociala nätverksgemenskap. Via Mipims 
blogg, Twitter och Mipim-gruppen på Linked in kan du hålla 
dig à jour med senaste nytt om arrangemangen och samti-
digt synas i branschgemenskapen genom att dela med dig 
av synpunkter, artiklar, bloggar och chatta med andra.”

KoMMuNICeR A:

”Fyll i såväl företagets som din personliga profil i Mipims 
databas, publicera dina pressmeddelanden på Mipims 
webbplats och skicka senaste nytt till chefredaktören på 
Mipim News så maximerar du dina chanser att synas och 
möjligheten att knyta nya, värdefulla kontakter.
Tillsammans gör dessa tre att du får ut mesta möjliga av 
Mipim.”

VeM äR eGeNTLIGeN MIPIM 
GeNeR ALeN FILIPPo ReAN? 

”Jag kommer från investerings-
sidan och innan jag började arbeta 
med Mipim var jag Europachef för 
produktutveckling vid GE Capital 
Real Estate. Det gav mig mängder 
av bra erfarenheter eftersom deras 
verksamhet omfattar hela Europa 
och spänner från kontor, hotell och 
logistik till detaljhandel, aktier och 
skuldfinansiering.” 

LoVANde. Generalen Filippo 
Rean tycker att årets startfält ser 
lovande ut.
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Branschen om årets   Mipim
Mipim är utan tvekan årets viktigaste sammankomst för fastighetsbran-
schen i hela Europa. Vi bad några nyckelpersoner i branschen dela med sig 
av sina bästa Mipim-minnen och personliga refl ektioner kring mässan. 

Bild: Em
m

a G
ranberg

Man träff ar 
väldigt många bra 
personer.

eRIK SeLIN, bALdeR

Antal Mipim, inklusive årets: Sju.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Kommentaren 2009 från Citigroups koncernchef Vikram Pandit som var po-
sitivare än på länge – då tänkte jag att det skulle kunna vara en vändpunkt.
Varför är det viktigt att vara på Mipim?
– Man träff ar väldigt många bra personer på ett eff ektivt och trevligt sätt.

[ Mipim 2012 av Eddie Ekberg ]



Undrar Sveriges ledande projektledningsföretag

På Hifab är det självklart att utveckla medarbetarnas kompe-
tens. Då � yttas gränserna för vad vi vill och kan. Då växer vi, 
både i våra yrkesroller och som människor.

Det rätta teoretiska kunnandet står vår projektledarskola för. 
Nya praktiska insikter görs genom erfarenhetsåterföring i de 
projekt vi driver.

Allt detta gynnar förstås dig som uppdragsgivare. Med upp-
daterade kunskaper leder vi dig till det bästa resultatet. Så att 
du och dina a� ärer också växer.

Vill du handla med större perspektiv? Läs mer om vad vi erbju-
der på www.hifab.se

Att fl ytta 
gränser är 
att växa
Hur kan vi 
hjälpa dig?

Branschen om årets   Mipim

eLINoR FoRS, SIPA

Antal Mipim, inklusive 
årets: Tolv.
ditt bästa Mipim-
minne? 
– Alla goda samtal, 
kontakter och idéer. Ingen 
nämnd eller glömd.
Vad bör man inte missa 
på Mipim?
– Möt människor utanför 
din snävaste krets. Mipim 
är en världsutställning.

Möt 
människor 
utanför din 
snävaste krets.

Bild: Sipa

Bild: Eddie Ekberg
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eRIK A ÅSLuNd, 
AdVoK ATFIRMAN CedeRQuIST

Antal Mipim, inklusive årets: Åtta.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Det är svårt att peka på ett enda. Alla 
dynamiska och givande möten med 
nya investerare i inspirerande miljöer 
är minnesvärda.
hur tror du stämningen blir på årets 
Mipim?
– Jag tror absolut att stämningen 
på Mipim, i alla fall för Sveriges del, 
kommer att vara positiv. Då Sverige är 
en intressant marknad att investera i 
för utländska investerare tror jag att 
vi kommer att uppleva stämningen 
som god. Arrangemanget är dessutom 
utformat på ett sådant sätt att upple-
velsen alltid är positiv, även om mark-
naden inte är på topp är paketeringen 
så pass professionell att behållningen 
blir bra. 

Jag tror att vi 
kommer att uppleva 
stämningen som god.

dANIeL GoRoSCh, 
JoNeS L ANG L ASALLe

Antal Mipim, inklusive årets: Åtta.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Jones Lang Lasalles Beach Party 
2008 – en helt otrolig tillställning 
med väldigt, väldigt många män-
niskor från världens alla hörn. Helt 
klart den bästa festen jag varit på i 
hela mitt liv!
Vad bör man undvika på Mipim?
– Mitt främsta fokus under Mipim 
är alltid att träff a utländska kunder 
samt nya intressanta investerare som 
har Sverige på sin radar. De svenska 
aktörerna träff ar jag mer än gärna – 
men då med fördel hemma i Sverige.

Helt klart den 
bästa festen jag varit 
på i hela mitt liv.

Genestas cocktail 
på tisdagen förstås.

JoNAS beRG, 
GeNeSTA PRoPeRT Y NoRdIC

Antal Mipim, inklusive årets: Fem.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Svårt att lyfta fram något specifi kt tillfälle, men 
generellt kan man säga att det är de spontana 
mötena som ger mest. Kanske har man för högt 
ställda förväntningar på de möten som man bokat 
och därför känns det alltid extra kul när man ”ram-
lar på” aff ärer på vägen mellan mötena.
Vad bör man inte missa på Mipim?
– Genestas cocktail på tisd agen förstås.
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För våra kunder är endast det bästa gott nog, därför bygger vi bostäder med det lilla extra. Gemensam pool, 
ett stort utbud av tillval och en service som sträcker sig lite längre, är bara några exempel på hur vi gör det. 
Och det är tydligt att det är en uppskattad modell för just nu befinner vi oss i ett starkt expansivt skede. Det 
senaste året har vi flyttat till större lokal, anställt nya medarbetare och har ett flertal spännande projekt på 
gång. Besök oss gärna på ssmfastigheter.se för att ta del av resan.

Vi bygger bostäder med det lilla extra!

Vi bygger 
vidare på 

framgången

Ett bättre organiserat 
och sammanhållet fokus på 
Sverigemarknaden.

ANdReAS AdoLPhSSoN, 
GR ANT ThoRNToN

Antal Mipim, inklusive årets: 
Några stycken.
Vad är det bästa med Mipim? 
– Det är en mycket bättre mötes-
plats för aff ärer och kontakter än 
vad man kan tro med tanke på 
dess omfattning och bredd. 
Vad är det sämsta med Mipim?
– Det skulle gå att få ett bättre 
organiserat och sammanhållet 
fokus på Sverigemarknaden.

ANNIC A C ARLSSoN, eQuAToR SToCKhoLM

Antal Mipim, inklusive årets: Sju.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Varje Mipim har sin charm men en fullkomligt makalös middag i bergen med 
”Grevinnan och betjänten”-stämning parat med fantastisk mat dröjer sig kvar i 
minnet. En kväll som började med poliseskort och slutade med att taket försvann.
Vad bör man inte missa på Mipim?
– De spontana, informella samtalen. Ett gott råd är att inte teckna in all tid.

Ett gott 
råd är att inte 
teckna in all tid.

Bild: G
rant Thornton

Bild: Eddie Ekberg



36   fastighetssverige    #1/2012

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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Vi skulle kunna tråka ut er med allt vi vet om fastighetstransaktioner. 

Om köp och försäljning. Om finansierings- och kapitallösningar. Om 

hur duktiga vi är på strategisk rådgivning, oavsett om det rör sig om 

enskilda fastigheter eller stora fastighetsportföljer. Vi skulle kunna 

berätta om hur det kommer sig att vi lyckats fördubbla vår transak-

tionsvolym - varje år - de senaste tre åren. Men det enda som spelar 

någon roll i slutänden är ju om vi är bra på fastighetstransaktioner. 

Det är vi. Det har vi 87 bevis på, bara under 2011.

87 transaktioner 
säger mer 
än 1000 ord.

Exempel på transaktioner vi genomfört under 2011: Scandic Grand Central, 18 000 kvm, Stockholm CBD • Berns 
Salonger, 8 300 kvm, Stockholm CBD • Såpsjudaren, 5 100 kvm, Stockholm CBD • Malmstaden Borg, 168 200 kvm, 
Norrköping • PBA Kalmar, 39 200 kvm, Kalmar • Big Box Retail, 10 500 kvm, Vantaa Finland • Logistikfastighet, 
45 300 kvm, Jönköping • Svensk Exportkredit, 2 900 kvm, Stockholm CBD • Office Management, 7 300 kvm, Kista 
• Elgiganten Logistik, 100 000 kvm, Jönköping • Amiralen Köpcentrum, 14 700 kvm, Karlskrona • Stureplansgruppen 
Avenyn, 1 200 kvm, Göteborg CBD • Klocktornet, 6 500 kvm, Kungälv • Internationella Engelska Skolan, 6 827 kvm, 
Göteborg • Glasmagasinet, 6 072 kvm, Göteborg • Besqab, 3 500 kvm, Täby.

För mer information 
kontakta Fredrik Lidjan 
på 08-671 34 76.
www.dtz.se
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SIMoN de ChÂTeAu, 
SVeAFASTIGhe TeR

Antal Mipim, inklusive årets: 
Ungefär tolv stycken.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Det vågar jag inte dela med 
mig av här. Men fråga mig på 
plats, så kanske jag berättar!
Vad ser du fram emot på 
årets Mipim?
– Middagen med våra partners 
inom asset management.

Det vågar jag inte 
dela med mig av här.

GöR AN beNGTSSoN, 
AbeRdeeN ASSe T 
MANAGeMeNT

Antal Mipim, inklusive årets: Sex.
ditt bästa Mipim-minne? 
– En strålande varm vårdag i Cannes 
med ett spegelblankt Medelhav.
Vad hoppas du få ut av årets 
Mipim?
– Många positiva möten med 
svenska och internationella investe-
rare och kunder.

En strålande varm 
vårdag i Cannes med ett 
spegelblankt Medelhav.

RobeRT TReuTIGeR, CoLLIeRS 
INTeRNATIoNAL

Antal Mipim, inklusive årets: 13.
ditt bästa Mipim-minne? 
– 2006-2007 var extremt hektiska med väl-
digt konkreta aff ärsinriktade möten som 
innebar att ett fl ertal projekt signades 
inom två månader efter Mipim-veckan.
Vad ser du fram emot på årets Mipim?
– Det bästa med Mipim är att fl ertalet 
av de skandinaviska och europeiska 
beslutsfattarna inom fastighetsbranschen 
är närvarande och anträff bara.

Ett fl ertal projekt 
signades inom två månader 
efter Mipim-veckan.

PATRIC oLoFSSoN, MAQS

Antal Mipim, inklusive årets: Åtta.
ditt bästa Mipim-minne? 
– Svårt att välja mellan många bra möten och 
upplevelser, men konferensens invigningsfest 2008 minns 
jag särskilt. 
Vilken mässa tycker du är bäst, Mipim eller expo Real?
– Mipim.

Invigningsfesten  
minnns jag särskilt.
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Vi skulle kunna tråka ut er med allt vi vet om fastighetstransaktioner. 

Om köp och försäljning. Om finansierings- och kapitallösningar. Om 

hur duktiga vi är på strategisk rådgivning, oavsett om det rör sig om 

enskilda fastigheter eller stora fastighetsportföljer. Vi skulle kunna 

berätta om hur det kommer sig att vi lyckats fördubbla vår transak-

tionsvolym - varje år - de senaste tre åren. Men det enda som spelar 

någon roll i slutänden är ju om vi är bra på fastighetstransaktioner. 

Det är vi. Det har vi 87 bevis på, bara under 2011.

87 transaktioner 
säger mer 
än 1000 ord.

Exempel på transaktioner vi genomfört under 2011: Scandic Grand Central, 18 000 kvm, Stockholm CBD • Berns 
Salonger, 8 300 kvm, Stockholm CBD • Såpsjudaren, 5 100 kvm, Stockholm CBD • Malmstaden Borg, 168 200 kvm, 
Norrköping • PBA Kalmar, 39 200 kvm, Kalmar • Big Box Retail, 10 500 kvm, Vantaa Finland • Logistikfastighet, 
45 300 kvm, Jönköping • Svensk Exportkredit, 2 900 kvm, Stockholm CBD • Office Management, 7 300 kvm, Kista 
• Elgiganten Logistik, 100 000 kvm, Jönköping • Amiralen Köpcentrum, 14 700 kvm, Karlskrona • Stureplansgruppen 
Avenyn, 1 200 kvm, Göteborg CBD • Klocktornet, 6 500 kvm, Kungälv • Internationella Engelska Skolan, 6 827 kvm, 
Göteborg • Glasmagasinet, 6 072 kvm, Göteborg • Besqab, 3 500 kvm, Täby.

För mer information 
kontakta Fredrik Lidjan 
på 08-671 34 76.
www.dtz.se
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GÄSTSKRIBENT: FASTIGheTSANALYTIKeRN hAR oRdeT
NAMN: Karin Witalis.
ÅLdeR: 40 år.
YRKe: Head of Research.
PÅ dTZ SedAN: 2011.
FRITId: Familjen, lantstället 
och hunden Hugo.
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En marknad kallas för eff ektiv om priset återspeglar all tillgäng-
lig information. På en mindre eff ektiv marknad, som fastighets-
marknaden, innehåller marknadspriset mindre information än på 
exempelvis aktiemarknaden. Det betyder att marknadspriset för 
fastigheter ofta kan ligga antingen över eller under ”det sanna vär-
det”, det vill säga marknaden kan vara felprissatt. Bedömningen 
om en marknad är över- eller underprissatt är till viss del subjek-
tiv och styrs av respektive investerares kunskap om marknaden 
och prognoser för framtiden. Att det fi nns olika uppfattning om 
över- och underprissättningar är det som gör att transaktioner 
förekommer. 

även om investerarna har skilda uppfattningar kan de 
använda samma metod för att komma fram till om marknaden 
är över- eller underprissatt. En metod som DTZ Research tagit 
fram kallas Fair Value. Den går ut på att man jämför den förvän-
tade totalavkastningen på marknaden med investerarens total-
avkastningskrav. Är den förväntade avkastningen högre än to-
talavkastningskravet betyder det att marknaden är underprissatt, 

vilket innebär köpläge. Är den förväntade avkastningen lägre än 
totalavkastningskravet betyder det att marknaden är överprissatt, 
vilket innebär säljläge. Relationen förändras över tid beroende 
på ränteläge, riskpremie, direktavkastningskrav och hyror; såväl 
aktuella som framtida värden, för att nämna några parametrar. 
Förändringen över tid illustreras av grafen nedan. 

 

Här fi nns Europas heta 
fastighetsmarknader
Hur tar man reda på om det är köp- eller 
säljläge? Var ska man köpa eller sälja olika 
sorters kommersiella fastigheter? Hur tar jag 
reda på om mina avkastningskrav är realis-
tiska? DTZ redovisar här sin nya metod, DTZ 
Fair Value, och visar vilka marknader i Europa 
som är heta just nu. 

Säljläge

Q4 2007 Q2 2008 Q4 2008 Q2 2009 Q4 2009 Q2 2010 Q4 2010
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Investerarens 
totalavkastningskrav
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på marknaden
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 Källa: DTZ Research



”
VAD LIGGER BAKOM  
EN LYCKAD AFFÄR?

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter,  
ingenjörer och besiktningsmän. Det gäller att vi  

förstår klientens verk samhet. För mig är det en fördel att  
jag har sprungit på byggen som liten, hela familjen är i  
branschen. Även som jurist måste du kunna se skillnad  
på skruv och mutter.”
Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

Affärsjurister som gör det  
lättare att komma överensdlanordic.se/overens
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Att det fi nns olika uppfattning om 
över- och underprissättningar är det som 
gör att transaktioner förekommer. 

Hur kommer man fram till förväntad avkastning och totalav-
kastningskrav? Vi börjar med investerarens totalavkastningskrav, 
vilket defi nieras som riskfri ränta plus en fastighetsriskpremie. 
Förväntad avkastning defi nieras som direktavkastningskravet på 
marknaden plus förväntad kapitaltillväxt. Se staplar till höger. En 
lämplig tidshorisont kan vara fem år framåt i tiden.

 
det som är subjektivt och som gör att investerare kan ha 
olika uppfattning är framför allt riskpremien. I denna ingår pa-
rametrar som kan vara svåra att sätta en siff ra på men som ändå 
måste beaktas. Även förväntningarna om framtida kapitaltillväxt 
kan skilja sig åt mellan olika investerare. 

Fastighets-
riskpremie

Förväntad
kapitaltillväxt

Direkt-
avkastningskrav
(yield)

Förväntad totalavkastningtotalavkastningskrav

Riskfri ränta

Källa: DTZ Research
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heTT I ANTweRPeN. Enligt analyser som DTZ Research har gjort under hösten 2011 är det just nu bara sex fastighetsmarknader i Europa som är heta, 
alltså underprissatta. Dessa är industrifastigheter i Antwerpen och Prag samt handelsfastigheter i Bukarest, Moskva, Manchester och Prag. Intressant att 
notera är att inga kontorsmarknader i Europa är heta just nu. 

FAKTA: DTZ

DTZ erbjuder strategisk rådgivning och värdefullt 
stöd till investerare, ägare och hyresgäster på 
fastighetsmarknaden. DTZ:s nätverk tillhandahål-
ler en omfattande kedja av fastighetstjänster och 
expertis över hela världen.

DTZ klassificerar marknaderna i tre olika kategorier: 

1. heta - Marknader som bedöms vara mer än fem procent un-
dervärderade klassificeras som heta. På dessa marknader är den 
förväntade totalavkastningen högre än totalavkastningskravet, 
vilket innebär köpläge för investerare. 

2. varma - Marknader som bedöms vara i stort sett korrekt 
värderade – mindre än fem procent felvärderade åt något håll 
– klassificeras som varma. På dessa marknader är den förvän-
tade totalavkastningen i linje med totalavkastningskravet vilket 
är attraktivt framför allt för investerare som ogillar allt för stora 
risker. 

3. kalla - Marknader som bedöms vara mer än fem procent 
övervärderade klassificeras som kalla. Som köpare bör man und-
vika dessa marknader, alternativt sälja. 

Enligt analyser som  DTZ Research har gjort under hösten 2011 
är det just nu bara sex fastighetsmarknader i Europa som är heta, 
alltså underprissatta. Dessa är industrifastigheter i Antwerpen 

och Prag samt handelsfastigheter i Bukarest, Moskva, Manches-
ter och Prag. Intressant att notera är att inga kontorsmarknader i 
Europa är heta just nu. 

Varma fastighetsmarknader finns det däremot gott om. Några 
exempel är handelsfastigheter i Bryssel, Stockholm, Paris och 
Berlin samt industrifastigheter i Bryssel, Paris och Rotterdam. 
Varma kontorsmarknader finns bland annat i London, Moskva 
och Prag. Exempel på kalla, det vill säga överprissatta marknader 
är kontor i Oslo, Rom, Helsingfors och Malmö liksom handels-
fastigeter i Dublin och Istanbul. Beträffande industrifastigheter 
anses Budapest och London Heathrow vara överprissatta. 

Rätt eller fel? Det beror på vad man tror om framtida hyror och 
avkastningskrav samt vilken riskpremie som används. Fair value-
metoden erbjuder ett tydligt och strukturerat sätt att få grepp om 
många och komplexa parametrar. 

Viktigt att notera är att de klassificeringar som görs i den här 
artikeln avser en begränsad del av marknaden, nämligen prime-
segmentet, vilket kan översättas som ”bästa fastigheterna i bästa 
läge” och alltså inte hela marknaden. Dessutom är det viktigt att 
komma ihåg att alla fastigheter är unika och att det går att göra 
bra affärer även i dåliga tider och vice versa.   

Bilder: iStockphoto
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Storköparen engwall 
– skjutjärn och halvbonde
Han leder storköparbolaget Hemfosa med fastigheter till ett värde 
om cirka 17 miljarder kronor. Men egentligen intresserar pengar 
honom inte ett dugg. Det gör däremot hästarna, traktorerna och 
inte minst matlagningen i köket hemma på Hemfosa Gård.
   – Jag är en jordnära person som trivs bäst i grävmaskinen eller på 
hästryggen, säger Jens Engwall.

Typbilden av Jens Engwall är rätt solklar; en snabbspringande, 
stenhård och pengahungrig affärsman som landat två miljard-
affärer innan de flesta andra hunnit käka frukost. Inget kunde 
vara mer fel. Visst, han håller en hög takt, tycker om att göra af-
färer och får bevisligen affärer gjorda. Men han är absolut ingen 
råbarkad affärsman – tvärtom är det när han får kliva i stövlarna 
och jobba hemma på gården i Hemfosa, strax söder om Stock-
holm, som han trivs allra bäst. Där har han 110 hektar mark att 
röra sig på. Det händer att han ger sig ut och jagar älg eller rå-
djur, men mest jobbar han i trädgården. På gården finns femton 
hästar, sex höns, två hundar, tre katter och inte mindre än sexton 
motorfordon, alltifrån traktorer till en golfbil och tre porschar.   

– Jag är väl egentligen halvbonde och stallkarl och jag be-
traktar mig som arbetare, inte finansman. Jag är nog en rätt 
jordnära person som gillar enkla sysslor som att jobba med 

grävmaskinen på gården eller ta en tur med islandshästarna, 
säger han.

men han är samtidigt inte obekant med bilden av sig 
själv som en skjutjärnsaffärsman i fastighetsbranschen.

– Nej då, om man med skjutjärn menar att jag, och övriga 

på Hemfosa, är snabba så är man rätt på det. Gör man affärer 
med Hemfosa ska det gå fort, får vi ett förslag på en fastighet till 
salu så kastar vi oss i bilen direkt och åker själva ut och kollar in 
kåken. Sedan kan vi lämna besked om det är intressant eller inte 
redan nästa dag. I somras körde jag till exempel cirka 600 mil för 
att undersöka Kefren-kåkarna som skulle auktioneras ut, jag hann 
med cirka 85 stycken. Och mina kollegor såg resten, så vi hade 
personligen granskat varenda Kefren-fastighet till salu innan auk-
tionen inleddes. Visst fanns den mesta nödvändiga informationen 
på hemsidan, men vi ville ”klämma och känna” själva. Jag tror 
att det kännetecknar både mitt och Hemfosas sätt att jobba och 
tänka kring fastighetsaffärer, säger Jens Engwall.

och så sopade man banan med konkurrenterna under Ke-
fren-auktionen också; Hemfosa vann 34 budgivningar och köpte 
kåkar till ett sammanlagt värde om en bit över två miljarder 
kronor, vilket representerar över hälften av det totala auktions-
värdet.

– Det gick till och med bättre än vi tänkt oss. Vi ska utveckla 
och sälja kåkarna inom fyra–fem år, säger Jens Engwall.

Ett annat kännetecken på att Jens Engwall och Hemfosa är 
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jordnära är att man medvetet valt att inte sitta vid Stureplan eller 
i centrala Stockholm utan vid Globen.

– Vi vill inte sitta vid Stureplan, det är faktiskt en markering. 
Vi har inte så mycket att göra med de bolagen som sitter där, de 
är inte viktiga för oss. Hemfosa är ett opportunistiskt bolag och 
vi skapar våra egna affärer.

 beskriv din väg in i fastighetsbranschen?
– Jag är utbildad lantmätare på KTH och min enda önskan när 
jag examinerades 1981 var att hitta ett jobb. Jag hamnade på Skan-
ska i Örebro, och jobbade mycket tillsammans med Mats Wäpp-
ling som var baserad i Stockholm. Jag minns att jag första dagen 
fick ta bilen till Mora för att köpa ett bibliotek. Och vi fick köpa 
biblioteket till ett hyggligt pris under förutsättning att vi gjorde 
om det till ett hotell. Skanska var en fantastisk skola där jag fick 
lära mig hela kedjan från köp till försäljning. Sedan jobbade jag 
på BPA i Belgien och Polen tills finanskrisen small till i början av 
90-talet. Då gick jag över och jobbade på bank- och finanssidan 
med rekonstruktioner, bland annat med uppdraget att ta hand om 
Lars Gullstedts portfölj. Sedan blev jag ju vd på Kungsleden, vi 
var 15 personer när jag började där och 450 när jag slutade. 2006 
lämnade jag Kungsleden och sa till familjen att jag skulle vara 
hemma mera. Sex månader senare jobbade jag mer än någon-
sin med olika styrelseuppdrag och projekt utomlands – det var 
till och med nära att jag engagerade mig i ett motorvägsbygge i 
Mumbai i Indien. Men då, 2008, small det som bekant igen. När 
krutröken lagt sig började jag fundera på att starta något nytt, 

det blev Hemfosa. Vi var väldigt försiktiga i början och fick låna 
lokalen av Carlyle och som skrivbord hade vi transaktionschefen 
Lasse Thagessons gamla köksbord. Och det roliga är att det är 
första gången jag startar ett eget bolag, så det är jättespännande. 
Jag trodde först att det skulle vara mycket krångligare och ta 
längre tid, men det har gått oerhört smidigt.

om du hade varit tvungen att välja ett annat yrke, vilket 
hade det blivit?
– Jag hade nog gärna jobbat som bagare. Eller grävmaskinist. 
 Eller kanske inom sjukvården.

har du någon förebild i branschen?
– Förebild vet jag inte, men jag tycker att bröderna Paulsson är 
imponerande och visar på ett enormt engagemang.

vem i branschen hade du tagit med dig till en öde ö?
– Min hustru Madeleine, hon jobbar på Nordic PM som 
bland annat förvaltar fastigheten som vi sitter i.

vad gör dig till en bra ledare?
– Att jag inte försöker vara en bra ledare. Jag 
är inte särskilt strukturerad egentligen och 
skulle inte kunna leda en organisation med 
200 personer, här med 30 personer funkar 
det bra. Annars är jag nog ganska lyhörd 
och engagerad.

Jag hade nog gärna 
jobbat som bagare. Eller 
grävmaskinist. Eller kanske 
inom sjukvården.
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eN eNKeL MAN. Jens Engwall identifierar sig inte som finansman eller fastig-
hetsklippare. Nej, det är när han klivit i stövlarna på gården med samma namn 
som bolaget han känner sig som mest hemma.

 
TRe RöSTeR oM eNGwALL:

Madeleine engwall, Jens hustru och uthyrningsansvarig på Nordic PM.
– Vi träffades på BPA Fastigheter 1988, jag föll för hans 
underarmar, humor och stora kunskap. I år firar vi 20-årig bröl-
lopsdag. Han är härlig att leva med, kommer med skämt och 
lustigheter när man minst anar det. Och när det blir stressigt 
blir han alldeles kolugn. Vi älskar att resa och har väldigt roligt 
tillsammans på våra resor. Sedan så är han fantastisk på att 
laga mat, vilket han också gärna gör. Däremot är han fullstän-

digt värdelös på att göra i ordning i köket efteråt, utan det får jag göra.

bengt Kjell, styrelseordförande och medgrundare på hemfosa. Ledamot 
i Skanska och Pandox, bland annat. 

– Vi har jobbat tillsammans sedan 1995, på Securum–tiden. 
Och jag satt i styrelsen i Kungsleden när Jens var vd där. Och 
nu är jag hans styrelseordförande i Hemfosa. Det är oerhört 
roligt och spännande att ha honom som vd och vi har en tät 
dialog. För mig personifierar Jens begreppet att ha fötterna 
på jorden. Trots stor framgång och skicklighet är han oerhört 
jordnära och förhäver sig aldrig.

Mats Israelsson, pensionär, före detta styrelseledamot i bland annat 
Kungsleden, Castellum och Atrium Ljungberg. 

– Jag var ju med och rekryterade Jens som vd på Kungsleden 
1994. Han var otroligt drivande i avvecklingen av portföljen 
då. Och sedan var han lika kompetent när det gällde att 
expandera. Jag är mycket imponerad över vad han gjorde i 
Kungsleden och nu är jag lika imponerad över vad han gör i 
Hemfosa. Han är extremt kommersiell och kompetent. Dess-
utom en bra karl som är humoristisk. 

Bild: D
avid Schm

idt
Bild: Jann Lipka

Bild: Sune Fridell

FRu I bRANSCheN. Jens Engwalls fru Madeleine jobbar också i fastighetsbranschen, 
på Nordic PM, som bland annat förvaltar lokalen där Hemfosa har sitt kontor.
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hur mycket jobbar 
du?
– Jag skiljer inte så mycket 
på jobb och fritid, jag job-
bar när det behövs. Men 
det kanske blir 50–60 timmar per 
vecka.

vad gör du när du inte jobbar?
– Då börjar jag dagen på gården och pratar igenom med gårds-
karlen om vad som ska göras. Får jag välja blir det grävmaskinen 
för min del, eller trädgårdsarbete. När jag kommer hem på efter-
middagen ställer jag mig i köket och så blir det långkok på till 
exempel oxkind. Och så bakar jag eget bröd. Jag älskar att laga 
mat och baka, det är otroligt avkopplande. 

hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Som yngre spelade jag fotboll och var fotbollsdomare. Jag har 
också spelat hockey, bandy och handboll. Nu följer jag vad som 

TIo SNAbbA
1. Vad gör dig förbannad?
– Alla orättvisor i världen.

2. du får 100 miljoner kro-
nor och måste placera dem 
på stubinen, vad gör du?
– Skickar hälften till SOS 
Barnbyar, sen satsar jag den 
andra hälften i ett spän-
nande handelsprojekt i norra 
Tanzania.

3. Vilken är din största 
extravagans?
– En riktigt god whiskey och 
god ost.

4. Tror du på Gud?
– Nej, jag är agnostiker.

5. Vilken är din favoritpryl?
– Min grävmaskin.

6. beskriv dig själv med tre 
ord, som fångar både af-
färsmannen och privatper-
sonen Jens engwall?
– Engagerad, metodisk och 
tungsint.

7. Vilket är ditt bästa köp?
– Grävmaskinen.

8. Vilket är ditt sämsta köp?
– Jag har tre porschar, med 
den enorma värdeminsk-
ningen var det usla köp 
allihopa.

9. Ger du pengar till tiggare 
på gatan?
– Det händer och jag köper 
alltid Situation Stockholm.

10. har du några tatu-
eringar?
– Nej, det är jag för gammal 
för.

TRIVS heMMA.  Jens Engwall betraktar 
sig som en rätt jordnära person som gillar 
enkla sysslor och känner sig som mest 
hemma tillsammans med sin fru,  
Madeleine, på deras gård. 

Jag älskar att laga 
mat och baka, det är 
otroligt avkopplande.  
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SeXbARNSFAR

Namn: Jens Engwall. 
Ålder: 56 år.
Familj: Fru och sex barn.
bor: Hemfosa Gård och lägenhet på Södermalm.
Fordon: Tre traktorer, en grävmaskin, två cross motorcyklar, två 
fyrhjulingar, en trädgårdstraktor, en holder (kompakttraktor), två 
åkgräsklippare, en golfbil och tre porschar.
Karriär: 30 års erfarenhet av bygg– och fastighetsbranschen från 
företag som Skanska, BPA och CA Fastigheter. Vd på Kungsleden 
1993–2006. Medgrundare och vd för Hemfosa från 2008. 
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nordic & Russia Properties 
och Runsven, ledamot i Ruric, Reinhold Polska, Vasallen, Tengbom–
gruppen och Bonnier fastigheter. 
Läser: Leif GW Perssons memoarer.
 
PeRSoNLIGT NAMN

Namnet Hemfosa har Engwall lånat från sin hemort i Söderman-
land. Hemfosa är en liten ort med cirka 80 invånare, tillhör Haninge 
kommun. På orten är det glesbebyggt med så kallade Hulthstugor 
och små fi tidshus på egna tomter. Strax väster om Hemfosa ligger 
Transjön. Hemfosa har den minsta av alla stationer utmed Stock-
holms pendeltågsnät. En vanlig vardag reser cirka 100 personer 
med pendeltåget från Hemfosa. Namnet Hemfosa är dialekt där 
fosa betyder sankmark.

händer i tv, mest fotboll. Mina lag är Arsenal och Djurgården.

vad vet folk inte om dig?
– Det är nog inte så många som känner mig, jag umgås inte privat 
med branschen, det har jag aldrig gjort. På fritiden vill jag vara 
mig själv, det är skönt att koppla av jobbet helt emellanåt.

vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna spela något instrument, som dragspel el-
ler gitarr.

vilken är din drömresa?
– Transibiriska järnvägen, utan tvekan. Vi har varit på väg många 
gånger men det har inte blivit av. Jag vill resa i Rurics fotspår; 
alltså starta med båt från St. Petersburg och sedan fortsätta efter 
Vladivostok ner igenom hela Kina. Det kanske kan bli en bra 
60–års present.

när grät du senast?
– Jag har en pappa som är sjuk så det var inte så länge sedan. Jag 
har generellt lätt för att gråta, det räcker med en sorglig fi lm på tv.

 om du dog och blev pånyttfödd, som vem skulle du då helst 
återkomma?
– En ny Mahatma Gandhi, det vore bra att kunna få göra en 
insats för världen.

vad hos dig själv är du stoltast över?
– Jag är arbetssam och gnetar på. Jag är också lojal. Sen kan jag 
kavla upp ärmarna och ta i.

är du fåfäng?
– Nej, inte ett dugg.

vad ska du göra sedan när du lägger av i fastighetsbran-
schen?
– Jag tror inte på att lägga av tvärt utan jag kommer att hänga 
kvar i några styrelseuppdrag som Ikano, Överskottsbolaget och 
Bonnier Fastigheter.

är du rik?
– Nja, jag har det förmodligen bättre ställt än de fl esta. Men jag 
tycker inte att jag är rik. Pengar har aldrig varit viktigt för mig, jag 
är en arbetare och är nöjd med en hygglig månadslön.  

Jag är väl egentligen 
halvbonde och stallkarl, 
inte fi nansman.
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GÄSTSKRIBENT: AdVoKATeN hAR oRdeT
NAMN:  Safa Mahmoudi.
ÅLdeR: 31 år.
TITeL: Advokat/specialist Partner, 
Head of Real Estate Stockholm.
PÅ hANNeS SNeLLMAN SedAN:  
2011.
FRITId: Familj, mat och resor.

I hyreslagen (tolfte kapitlet jordabalken) fi nns regler som kan 
bli tillämpliga när fastighetsägare hyr ut minst tre bostadslägen-
heter till en förstahandshyresgäst – till exempel en kommun el-
ler ett privat bolag – som i sin tur hyr ut lägenheterna i andra 
hand till enskilda personer, exempelvis vårdtagare eller studenter 
(se bildruta på nästa sida). Dessa regler går under benämningen 
blockuthyrning. 

Om förutsättningarna för hyreslagens blockuthyrningsregler 
är uppfyllda, har fastighetsägaren och förstahandshyresgästen en 
möjlighet att avtala bort vissa bostadsbestämmelser i hyreslagen, 
som annars skulle ha varit tvingande till förstahandshyresgäs-
tens fördel. Som huvudregel krävs hyresnämndens godkännande 
för en sådan avvikelse. På så sätt öppnas en större möjlighet för 
fastig hetsägaren och förstahandshyresgästen att realisera sina 
kommersiella intressen. I praktiken används denna avtalsfrihet 
för att bland annat sätta en marknadsmässig hyra (överstigande 
brukshyra) för den första hyresperioden, indexreglera densamma 
och utöka förstahandshyresgästens underhållsskyldighet utöver 
vad som följer av bostadsreglerna i hyreslagen.

Dock fi nns det viktiga undantag från fastighetsägarens och 

förstahandshyresgästens avtalsfrihet. Hyresavtalet mellan par-
terna får inte strida mot hyreslagens bestämmelser om förläng-
ning av bostadshyresavtal eller bestämmelserna om hyressättning 
för bostäder i samband med en eventuell 
förlängningstvist hos hyresnämnden. Detta 
innebär att förstahandshyresgästens lagstad-
gade rätt till förlängning av hyresavtalet vid 
fastighetsägarens uppsägning (det så kallade 
direkta besittningsskyddet) inte kan avtalas 
bort. Vidare kommer hyresnämnden att till-
lämpa bruksvärdeprincipen vid en eventuell 
förlängningstvist, det vill säga i de fall par-
terna inte är överens om hyran för kommande 
hyresperiod. Detta kan således resultera i en 
väsentligt lägre hyra jämfört med den eventu-
ella marknadshyra som har avtalats för den första hyresperioden. 

förstahandshyresgästens besittningsskydd är inte 
ovillkorligt. Vid fastighetsägarens uppsägning görs en intresseav-
vägning mellan fastighetsägarens intresse att få tillbaka bostads-

BLoCKUTHYRNING 
– Större möjlighet till kommersiell fl exibilitet  

Under senare tid har investeringar där så kallade blockhyresavtal förekom-
mer fått allt större uppmärksamhet på den svenska fastighetsmarknaden, 
exempelvis vid köp av fastigheter med vård- eller studentbostäder och vid 
överlåtelse av verksamhet där blockhyresavtal överlåts på ny part. Genom 
att behärska de särskilda rättsregler som kan aktualiseras i samband med 
blockuthyrning, och analysera avtalsstrukturen, har en investerare större 
möjlighet att optimera sin investering. 

Bild: H
enrik Bengtsson

På så sätt 
öppnas en större 
möjlighet för fastig-
hetsägaren och 
förstahandshyres-
gästen att realisera 
sina kommersiella 
intressen.
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Fasadintegrerade fotobioreaktorer för odling av microalger
genererade för optimal ljusinföring,

framtagen med Grasshopper / Rhinoceros / Ecotect

VI HAR NÄRA NOLL KOMPETENS

År 2020 ska alla nya byggnader
vara nära nollenergibyggnader
enligt EU-direktivet för byggnaders 
energiprestanda 2010/31/EU.

lägenheten och förstahandshyresgästens behov av densamma som 
bostad. Eftersom bolag/kommuner inte har behov av en bostad i 
traditionell mening skulle en sådan intresseavvägning i de allra 
fl esta fall sluta i fastighetsägarens favör. Detta skulle i förläng-
ningen innebära att även vårdtagaren/studenten skulle förlora sitt 
boende då dennes rätt till bostaden är beroende av att hyresförhål-
landet mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen består. 
I rättspraxis har denna problematik lösts genom att vårdtagarens/
studentens behov av bostaden tillräknas förstahandshyresgästen 
vid den ovan nämnda intresseavvägningen. En princip som kan 
utläsas av rättspraxis är att om inte vårdtagaren/studenten har be-
sittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen förlorar första-
handshyresgästen sitt besittningsskydd gentemot fastighetsägaren. 

en praktisk implikation av det sagda är att investeraren bör 
undersöka hur rättsförhållandet mellan förstahandshyresgästen 
och vårdtagaren/studenten ser ut, då förstahandshyresgästens be-
sittningsskydd gentemot fastighetsägaren är beroende av vårdtaga-
rens/studentens besittningsskydd gentemot förstahandshyresgästen. 

En förutsättning för vårdtagarens/studentens besittningsskydd 
är till exempel att ett hyresavtal enligt hyreslagens mening måste 

föreligga parterna emellan. Detta innebär bland annat att vårdta-
garen/studenten skall ha en exklusiv dispositionsrätt till sin bo-
stad enligt avtalet med förstahandshyresgästen. Av avtalet skall 
således klart framgå att det är denne som får ensamt disponera 
den upplåtna bostaden. I rättspraxis fi nns det exempel på fall där 
domstolen har ansett att avtal inte skall anses utgöra hyresavtal i 
lagens mening då vårdtagare har delat sitt rum med andra.

Bostadsupplåtelsen får inte heller vara ett underordnat moment 
i avtalet mellan förstahandshyresgästen och vårdtagaren/studen-
ten. Detta blir särskilt intressant i fall där en vårdtagare är i behov 
av, och förstahandshyresgästen tillhandahåller, en hög grad av om-
vårdnadstjänster. I de fall där servicemomentet anses vara huvud-
prestationen fi nns en risk för att avtalet underkänns som hyresav-
tal i lagens mening. En lösning i sådana vårdintensiva situationer 
skulle i vissa fall kunna vara att vårdtagaren tecknar ett separat 
avtal med en utomstående entreprenör angående servicemomen-
tet och betalar direkt till entreprenören för dennes tjänster.

Sammanfattningsvis kan sägas att vid en legal due diligence 
där blockuthyrning förekommer kan god kunskap om blockut-
hyrningsreglerna samt avtalsstrukturen vara avgörande för att 
skapa större möjlighet till kommersiell fl exibilitet.  

Hannes Snellman är en nordisk advokatbyrå 
med ett starkt fotfäste i Ryssland. Man fokuserar 
på transaktioner och konfl ikthantering i Helsing-
fors, Köpenhamn, Moskva, S:t Petersburg och 
Stockholm.

FAKTA: HANNES SNELLMAN

Fastighetsägare

Förstahandshyresgäst

vårdtagare/
student

vårdtagare/
student

vårdtagare/
student

I blockhyresavtal:
minst 3 bostäder

Separata 
andrahandshyresavtal
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Stjärnkockarna Marcus Samuelsson och 
Jimmy Lappalainen har gjort gemensam sak i 
Sverige för första gången. Tillsammans driver 
de Norda Bar & Grill på nyöppnade Clarion 
Hotel Post i Göteborg. Här serverar de en 
exklusiv trerättersmeny för Fastighetssveriges 
läsare – smaklig spis!

Vi träffar Marcus Samuelsson och Jimmy Lappalainen på det 
nyöppnade Clarion Hotel Post i Göteborg. Där driver de tillsam-
mans Norda Bar & Grill. Det är första gången de har en restau-
rang ihop i Sverige. Annars har de jobbat ihop i mer än tio år på 
Marcus krogar i New York; Aquavit, Riingo och Red Rooster.

– Erbjudandet att få driva Norda Bar & Grill i Göteborg till-
sammans med Marcus är som en dröm. Vi är ju båda härifrån 
men har aldrig jobbat ihop här tidigare, säger Jimmy Lappalainen 
som är köksmästare.

duon berättar att grundidén med Norda Bar & Grill är 
att skapa en sorts restaurang man inte sett i Göteborg tidigare. 

En snygg men avslappnad mötesplats som erbjuder genomtänkt 
och kärleksfullt tillagad mat – men utan att någonsin bli varken 
märkvärdig eller exkluderande. Här ska alla känna sig välkomna 
– vid många olika tillfällen och i olika sällskap. Ölen efter jobbet 
blir därför minst lika viktig som representationsmiddagen. En 
Halv special är därför lika okej att beställa in som hummer.

– Norda är en sammanslagning av det bästa som Nordamerika 
och Norden kan erbjuda gastronomiskt. Vi har inspirerats av den 
amerikanska stekhustraditionen och omtolkat den för västkustens 
huvudstad, där vi frestar matgästerna med sällsynta konstellatio-
ner av smaker. Skaldjursrätter möter grillrätter och amerikanska 
viner delar på uppmärksamheten med lokala svenska ölsorter. 
Men än viktigare är att kombinera den amerikanskt opretentiösa 
njutningen med stämningen i Göteborg. Snacka om det bästa av 
två världar, säger Marcus Samuelsson.

och när vi ber honom att ranka Norda med alla andra krogar 
han på olika sätt upplevt blir han lite glansig i ögonen.

– Norda är unikt, det är världsklass rakt av. Jag har rest över 
hela världen och jobbat med mat på otaliga krogar och så finns 
det här fantastiska stället i min hemstad, man blir rörd, säger 
Marcus Samuelsson.  

SuPeRduo GöR  
krogdebut i Sverige



Tandoorirökt lax med marine-
rad forellrom, inlagd fänkål och 
getost. 
4 personer

Tandoorirökt lax
360 gram sida av laxrygg
1 dl socker
3⁄4 dl salt
5 dl vatten
3 msk tandoorikrydda
1 dl rökspån

Blanda socker, salt och vatten i en 
bunke till sockret och saltet har lösts 
sig. Lägg i fi sken och täck över med 
plastfi lm. 

Sätt bunken i kylen och låt den 
ligga i 1 1⁄2 timma. Ta upp fi sken och 
torka av den lätt. 

Lägg den på ett galler och sätt 
den i en kall ugn. Lägg rökspånen 
i röklådan och tänd på så att det 
bildas en härlig rök. Sätt
sedan in röklådan i ugnen och stäng 

luckan. Låt fi sken rökas i 20-25 minu-
ter. När fi sken är klar tar du ut den 
och rullar den i tandoorikryddan.

Inlagd fänkål
1⁄4 tunt skivad fänkål
1⁄2 dl ättika
1 dl socker
1 1⁄2 dl vatten
1 tsk dillfrö
1 tsk fänkålsfrö
1 tsk korianderfrö

Koka upp ättika, socker, vatten med 
dill-, fänkål- och korianderfrö. Kyl 
sedan ner lagen snabbt. När lagen 
är kall lägger du i den tunt skivade 
fänkålen.

Getost
50 gram getost
1 msk grädde
salt och vitpeppar

Värm försiktigt upp getosten och 
grädden under vispning så att det 
skapas en krämig konsistens. 
Smaka av med salt och peppar.

Forellrom
50 g forellrom
1⁄2 limejuice + zest
1 st liten bit fi nhackad ingefära
2 tsk soja
1 msk vatten
3 dillkvistar
Lägg forellrommen i en bunke och 
blanda med resten av ingredienser-
na och låt det stå över natten innan 
den serveras.

PRISAd KoCKduo. Marcus Samuelsson och Jimmy Lappalainen driver 
för första gången en krog ihop i Sverige. Tidigare har de jobbat ihop i 
New York under många år. Tillsammans har de mängder av utmärkelser 
och meriter i bagaget, bland annat har de lagat mat till USA:s president, 
Barack Obama. Men i stället för Vita Huset är det alltså hädanefter Posthu-
set som gäller.

Fler recept på nästa sida

•

•

Norda är unikt, 
det är världsklass 
rakt av.

Bild: Louise BillgertBild: Nicklas Tollesson

Bild: A
ndreas Sundström
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Grillad oxfi lé med potatisbakelse, 
stekt svamp, bakad schalottenlök 
och rödvinsås. 
4 portioner

Grillad oxfi le
4 oxfi lé bitar á 180 g
2 msk olivolja
salt och svartpeppar

Värm ugnen till 160 grader. Salta och 
peppra köttet och gnid in oljan på 
köttet. Grilla oxfi lén 1 1⁄2 - 2 minuter 
på varje sida och sätt sedan in i den 
förvärmda ugnen och låt köttet 
gå ca 6-8 minuter, beroende på 
tjocklek. Om du vill ha köttet mer 
tillagat ökar du tiden till du har nått 
den önskade stekgraden.

Potatisbakelse
400 g skalad mandelpotatis
1 schalottenlök
1 msk tärnad och knaperstekt bacon
1 vitlöksklyfta
1 msk fi nhackad persilja
1⁄2 msk färsk fi nhackad koriander
2 msk smör
salt och vitpeppar

Koka potatisen till den är mjuk. 
Mosa den med en gaff el och blanda 
med resten av ingredienserna. Dela 
upp och forma i formar. Stek dem 
sedan gyllenbruna på båda sidor.

bakad schalottenlök
2 st hela bananschalottenlökar
2 msk olivolja
1 st vitlöksklyfta
6 st timjankvistar
salt och vitpeppar

Dela schalottenlöken på längden 
och hetta upp en stekpanna. Häll 
i olivoljan och lägg i löken med 
skalet uppåt. Stek dem tills de är 

gyllenbruna och lägg i vitlöken och 
timjan. Sätt in i ugnen på 150 grader 
och baka tills löken är mjuk. 

Salta och peppra.

Stekt svamp
100 g king oyster svamp, skurna i 1⁄4
100 g svart trumpetsvamp
3 msk olivolja
1 msk smör
1 st fi nhackad schalottenlök
salt och vitpeppar

Värm en stekpanna och häll i oliv-
oljan och smöret. När smöret är lite 
brynt lägg i svampen och stek i 1-2 
minuter, lägg då i schalottenlöken 
och stek tills svampen och löken är 
gyllenbrun. Smaka av med salt och 
peppar.

Rödvinssås
4 st schalottenlökar, skivade
4 msk olivolja
1 vitlöksklyfta
2 st timjankvistar
5 msk. balsamvinäger
4 dl rödvin
4 dl kalvfond
30 g smör
salt och svartpeppar

Sautera löken i olivoljan i ca 3 
minuter till den har blivit ljusbrun. 
Lägg i vitlök och timjan. Sautera i 
ytterligare 2-3 minuter och tillsätt 
balsamvinäger och reducera denna 
till hälften. Tillsätt då rödvinet och 
låt reducera 2/3. Häll i kalvfonden 
och låt den koka upp, sänk värmen 
och låt det reducera ytterligare 2/3. 
Ta upp vitlöken och timjankvistarna 
och vispa i smöret.  

Smaksätt med salt och svartpep-
par.

Cheesecake 
8 portioner

2 st gelatinblad
3 dl vispgrädde
1⁄2 dl milk
1 1⁄4 dl socker
300 g Philadelphiaost

Koka upp grädde, mjölk och socker. 
Häll på Philadelphiaosten och 
vispa till smeten är slät. Blötlägg 
gelatinbladen i kallt vatten i ca 5-10 
minuter. Krama ur vattnet och
smält dem på försiktigt, blanda med 
smeten. För att gjuta cheesecaken, 
lägg plastfi lm i en form och häll 
på smeten. Ställ den i kylen i minst 
6 timmar. Tag fram och skär upp i 
önskad storlek.

1 1⁄2 dl Oreo cookies
30 g socker
30 g smält smör

Blanda Oreo cookies med sockret 

och mixa med det smälta smöret. 
Tryck ut ett tunt lager och sätt i 
kylen. När det har stelnat så krossa 
lite av det ovanpå cheesecaken vid 
servering.

hjortronpuré 

400 g hjortron
2 dl vitvin
1 dl socker
2 st vaniljstång, delad på mitten och 
urskrapad
8 st mynta kvistar att garnera med

Blanda alla ingredienser och låt det 
koka upp. Sänk värmen till medium-
låg och låt det puttra tills hälften 
av vätskan kokat bort. Ta upp 
vaniljstången och mixa sedan slät i 
en mixer. Passera sedan purén i en 
sikt för att få bort allt kärnkross.

Recept: Jimmy Lappalainen – Execu-
tive Chef – Clarion Hotel Post.

•

•

Bild: A
ndreas Sundström

Bild: A
ndreas Sundström

Bild: A
ndreas Sundström



  Från 0 till 

17 miljarder    
  på 2 år

Stabilt och snabbfotat
Hemfosa Fastigheter är ett snabbfotat fastighets-
företag som med kunskap, erfarenhet och entre-
prenörskap fångar möjligheterna på en föränderlig 
fastighetsmarknad. Det innebär att vi ska vara bäst 
och snabbast på att analysera och genomföra kom-
plexa fastighetsaffärer. Hemfosa har på två år byggt 
upp en fastighetsportfölj med 300 fastigheter till 
ett marknadsvärde om cirka 17 miljarder kronor. 
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Andreas Adolphsson tillhör 
toppskiktet i skattesegmentet 
inom fastighetsbranschen och 
har inom sitt arbete på Deloitte 
jobbat med många av de stora 
börsnoterade fastighetsbolagen. 

Han har arbetat på Deloitte 
i tolv år och har där byggt upp 
branschgruppen för fastigheter. 
Nu går han över till snabbväx-

ande Grant Thornton.

Andreas Adolphsson
Fastighetsansvarig, Grant Thornton

Bild: G
rant Thornton

Veronica Koutny Sochman 
tillträder 5 mars posten som 
miljöchef på NCC Property 
Development.

Hon kommer närmast från 
Niras Sweden AB, där hon har 
varit kvalitets- och miljöchef. 
Under 2011 var hon projektleda-
re för Fastighetsägarna Sveriges 
arbete med utvecklingen av en 

standardmall för gröna hyresavtal.

Veronica Koutny Sochman
Miljöchef, NCC Property Development

Marie Bucht lämnar efter 12 år 
Newsec där hon har arbetat 
sedan 1999 och haft ansvar för 
rådgivningsverksamheten. 

2 april tillträder hon en nyin-
rättad tjänst på NCC Property 
Development. Funktionen 
Business Intelligence omfattar 
bland annat ansvar för att 
identifi era nya aff ärsmöjlig-

heter, makroekonomisk analys, och trendspaning. I 
funktionen ingår också ansvar för marknadsanalyser och 
olika drivkrafter för tillväxt samt konkurrens-, kund- och 
produktanalyser.

Marie bucht
Head of Business Intelligence, NCC Property Development

Bild: N
CC
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Flera börsbolag fi ck nya vd:ar vid årsskiftet

Att Anders Silverbåge lämnade Brinova 2011 ledde till fl era stora omfl ytt-

ningar bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. 

Två tunga börsbolag rekryterade två tunga börs-vd:ar. Fastighetssverige 

har pratat med Gustaf Hermelin och Rutger Arnhult.

Efter tio år som vd på Klövern lämnade Gus-
taf Hermelin bolaget som han har byggt upp 
– i samma veva genomför Klövern en jätteaff är.
Här berättar Hermelin om vad han vill göra 
med Brinova – och kommenterar turerna 
kring Dagonbudet.

Fastighetssverige intervjuar Gustaf Hermelin efter en månad på 
Brinova. 

– Samtidigt som detta är nytt för mig har jag erfarenhet från 
bolaget. På 90-talet var jag med och byggde upp Oskarsborg, det 
var en av plantorna vi satte, som växte upp och blev en del av 
dagens Brinova. Så jag har arbetat med fl era av människorna här 
tidigare och följt bolaget genom åren.

Ett mål han har är att göra Brinova mer tydligt.
– Erik Paulsson, jag själv och även Brinova som bolag har en 

tydlig historik av att skapa fastighetsbolag, att hitta speciella ni-
scher att spinna vidare på. Nu handlar det om att vi ska utveckla de 
bitar som Brinova är väldigt bra på. Logistik är en oerhört spän-
nande nisch, där Brinova är bra på att bygga nya koncept, likaså 
äldreboenden, en tillväxtbransch där vi har mycket kompetens.

Brinova utmärker sig bland börsbolagen genom att halva ba-
lansräkningen består av egna fastigheter och den andra halvan av 
aktier i börsnoterade fastighetsbolag.

– Jag hoppas att vi framöver kommer att vara lite mer aktiva i 
det vi investerar i. Erik har alltid agerat aktivt, men egentligen mer 

utifrån sin egen plattform än från Brinovas, säger Gustaf Hermelin.
Gustaf Hermelin har varit vd för Klövern sedan bolaget bil-

dades och börsnoterades 2002, men också dessförinnan arbetade 
han i tio år med det som senare kom att bli Klövern. Men det var 
ändå inget svårt val att lämna bolaget.

– Eriks erbjudande passade mig, och det här är ungefär samma 
arbetssätt som vi har haft i Klövern under senare år, vi hade tre 
aff ärsområden och jag fungerade som coach, koordinator och 
bollplank. Man ska nog inte vara för länge på samma företag, det 
var dags att göra något annat.

Dessutom medger han att han inte avundas den uppgift Rut-
ger Arnhult nu står inför.

hur ser du på dagonbudet?
– Det är ett bra sätt att växa, och Klövern ska växa. Jag har väl va-
rit lite mer nördig, smalare, jobbat med science parks och kontor 
på färre orter. I grunden tror jag att det här är en bra aff är, men 
det är mycket jobb innan man har tvättat ur beståndet och hit-
tat fram. Det här påminner om den resa vi gjorde med Klövern 
2002, när vi började med 60 fastigheter på 43 orter. Det är ofta en 
lönsam resa, men det är mycket jobb, och jag känner att jag inte 
hade varit så sugen på att göra en ”favorit i repris”.

om du hade varit kvar hade klövern inte genomfört aff ären?
– Jo, det hade vi gjort. Men det är kanske inte det lättaste sättet 
att växa och det känns bra att någon annan har kommit in och 
ska dra i det.

Vd-karusellen



Cityhold Property, Första och 
Andra AP-fondens gemen-
samma bolag för europeiska 
fastighetsinvesteringar, har 
rekryterat Lisa Flodin som 
fi nanschef. 

Hon kommer närmast från 
London & Regional, där hon 
också var fi nanschef.

Hon har tidigare arbetat 
för TK Development, Lindeberg Grant Thornton och 
Mandamus AB.

Lisa Flodin
Finanschef, Cityhold Property

Bild:  Cityhold Property

Fanns dagonbudet i pipelinen när du bestämde dig för att 
lämna?
– Den fanns i systemet, men de två sakerna hade inte med varan-
dra att göra. Det var mer att jag gick till Brinova än att jag gick 
från Klövern. Det känns bra att nu kunna ställa sig vid sidan och 
följa det som kommer att hända med Klövern.

hur ser du på rutger Arnhult som efterträdare?
– Det hedrar honom att han som storägare själv går in och tar 
ansvar. Det kommer att bli mycket jobb för honom framöver.  

bYGGT uPP KLöVeRN. Gustaf Hermelin blev vd för Klövern när 
bolaget bildades 2002, men nu har han gått vidare till Brinova. 

namn: Gustaf Hermelin.
Född: 1956.
studier: Ekonomistudier 
HHS.
bakgrund: Vd på Klövern 
AB sedan 2002, Ström-
fastigheter i Norrköping 
2001–2002.
styrelseuppdrag: Leda-
mot i Klövern och Diös
innehav i klövern: 115 986 
B-aktier.

Bild:  Klövern

FAK TA

maj : Anders Silverbåge 
meddelar att han lämnar Brinova 
efter tredje kvartalet för att bli vd 
på Stena Fastigheter i Malmö.
Augusti : Klöverns vd Gustaf 
Hermelin presenteras som ny vd 
för Brinova.

december : Corems vd Rut-
ger Arnhult presenteras som ny 
vd för Klövern. Samtidigt lägger 
Klövern ett bud på Dagon och 
Eva Landén presenteras som ny 
vd för Corem.
 Januari : Silverbåge, 
Hermelin, Arnhult och Landén 
tillträder sina nya poster.
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Marita Loft tar över efter Tomas 
Svensson som vd för Storebrand 
Fastigheters svenska verksam-
het.

Marita Loft är utbildad 
civilingenjör vid KTH. Hon har 
de senaste 13 åren arbetat för 
SEB, de senaste fyra åren som 
ansvarig för SEB Trygg Livs 
fastighetsportfölj.

Loft ersätts i sin tur av Tomas Krywult som tillförordnad 
chef.

Marita Loft
Vd, Storebrand Fastigheter

Bild: Storebrand

Tomas Svensson har tillträtt en 
nyinrättad tjänst som ansvarig 
för Första AP-Fondens fastig-
hetsinvesteringar.

Han kommer närmast från 
posten som Sverigechef på 
Storebrand Fastigheter. Han 
har tidigare varit med och rest 
fonden MGPA III, varit transak-
tionschef på GE Capital Real 

Estate och arbetat för DTZ.

Tomas Svensson
Ansvarig fastighetsinvesteringar, Första AP-Fonden

Robert Bolmgren är ny 
uthyrningschef på Jones Lang 
Lasalle. Han ersätter Anders 
Henningsson som går till Cush-
man &Wakefield.

Bolmgren ingår i Jones Lang 
Lasalles ledningsgrupp för den 
svenska verksamheten.

Han har 18 års erfarenhet 
av uthyrning av kommersiella 

lokaler. Han kommer närmast från egen verksamhet, 
och innan dess har han varit verksam i bland annat AMF 
Fastigheter, Ebab, AP Fastigheter och Brostaden.

Robert bolmgren
Uthyrningschef, Jones Lang Lasalle

Bild: JLL
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Rutger Arnhult ser inga problem med att 
Klövern i och med Dagonaffären får ett spre-
tigare bestånd.
 – Tittar man på hur aktiemarknaden vär-
derar fastighetsbolag i dag, så är det inte de 
med geografiskt koncentrerade bestånd som 
värderas högst, det är de spretiga, säger han.

Rutger Arnhult, 44, är storägare i både Corem och Klövern (som 
privatperson och genom Corem). Vid årsskiftet bytte han vd-stol.

hur har den första tiden på klövern varit?
– Mycket att göra, men så är det alltid. Jag har suttit i styrelsen 

sedan 2009 och är vetgirig av mig, så jag har länge varit väl insatt 
i bolaget. Det nya är att jag nu har fått lära känna medarbetarna, 
jag har ju inte sprungit inne på företaget så mycket tidigare.

hur länge har dagonaffären varit aktuell?
– Det är en affär vi har tittat på en lång tid, och nu var det görligt 
att genomföra den och betala med preferensaktier. Det har väl 
också mognat fram hos Dagons ägare; det hade varit trögt att 
vidareutvecklas på egna ben. Det är lättare för en stor aktör att 
genomföra förädlingsprojekt och andra idéer.

Att du tog över som vd, hade det med dagonbudet att göra?
– Nej, det hade inte med varandra att göra. Under rekryterings-
processen mognade det fram att det var rätt att jag själv skulle 
sättas som vd. Det fanns också en naturlig ersättare för mig på 
Corem i Eva Landén.

vad lockade mest med klövern?
– Jag tycker att det är kul att hålla på med det här, och att få 
göra det i större volymer gör det ännu roligare. Det är stor skill-
nad mellan Corem och Klövern, Corem har en projektportfölj på 
100–200 miljoner kronor, Klöverns är kanske fem gånger så stor.

hur ser du på utmaningen att göra ett bolag av klövern och 
dagon?
– Vi ska inte komma in och vända på så många stenar, Dagon 
är ett välskött bolag. Visst, tittar man på beståndet om fem år 
så kommer vissa fastigheter att vara sålda och andra har kom-
mit in, men det är absolut ingen brådska att genomföra stora 
förändringar. I en del regioner är Dagon för små i dag, som 
Göteborg och Eskilstuna. Det kan bli nya förvaltningsområden 
för att hitta synergier; Klövern är exempelvis stora i Borås men 
finns inte i Göteborg. På vissa områden kanske vi satsar på att 
köpa mer, på andra kan det bli andra lösningar. Men det är inget 
som brådskar.

Rutger Arnhult är helt inne på ett växande Klövern, också efter 
att Dagonaffären är helt genomförd.

–  Ja. Just nu är det svårt att expandera fort, men jag utgår från 
att kreditmarknaden normaliseras på sikt. Till sommaren kom-
mer Klövern att ha ett fastighetsvärde om 22 miljarder kronor. 
Växer vi med fem, tio procent per år så ligger vi på 30 miljarder 
om fem år. Om tio år kanske vi har 40 miljarder, vi får se.

vilka skillnader kommer att märkas med dig som vd jämfört 
med gustaf hermelin?
– Det blir inte så stor skillnad. Rollerna är desamma, det hade inte 
märkts så mycket oavsett vem som hade blivit ny vd för Klövern. 
Möjligtvis är jag mer transaktionsintensiv.

”Jag jobbade dygnet runt förut också”



STO ODEGOT

CPH LAWOSL

www.nordialaw.com

NORDIA är en skandinavisk  
advokatbyrå med kontor i  
Stockholm, Oslo, Köpenhamn,  
Odense och Göteborg.

Vi biträder företag och  
företagare inom alla affärs- 
juridiska områden, bl a  
fastighetsrätt, entreprenadrätt  
och kommersiell hyresrätt. 

Vad kan vi göra för dig?

There’s no business. 
like your business.

Jacob Philipson tillträder i mars 
tjänsten som vd för Datscha. 
Han efterträder Carl Ekerling.

Jacob Philipson har mer än 
15 års erfarenhet från att leda 
och utveckla internationella 
verksamheter inom mjukvaru-
industrin. Han kommer närmast 
från Ebuilder där han var 
global sälj- och marknadschef. 

Dessförinnan hade han globalt ansvar för att utveckla ett 
affärsområde inom telekomsegmentet hos Oracle.

Jacob Philipson
Vd, Datscha

Bild:  D
atscha

du är en av dem som har utmanats av rejlers förre vd peter 
rejler, som i dagens industri utmanade alla börs-vd:ar på 
vad som helst inom idrottsvärlden. För er del är det stock-
holm marathon i juni som gäller, har du tid att träna lika 
mycket nu som tidigare?
– Ja, jag jobbade dygnet runt förut också … Jag tränar på kväl-
larna, springer två, tre halvmaror i veckan. Det är meditation för 
mig, löpningen får mig att tänka bra och må bra. Min bästa ma-
ratontid är 2,52, den gjorde jag i New York 2010. I Stockholm 
bryr jag mig inte om tiden, jag ska bara se till att slå Rejler. Jag 
kanske lägger mig bakom och låter honom dra, och tar honom 
i spurten.  

SKA VäXA. Rutger Arnhult är storägare, och sedan årsskiftet också vd, 
för Klövern. Ambitionen är att växa, också efter att den stora Dagonaffä-
ren är avslutad. Han pratar om att Klövern om tio år kan ha ett fastighets-
värde om 40 miljarder kronor.

namn: Rutger Arnhult.
Född: 1967.
utbildning: Civilekonom.
bakgrund: Vd i Corem 2007–2011. 
Har grundat M2 Gruppen, Din 
Bostad, Locellus och Corem.
styrelseuppdrag: Ordförande i 
M2 Asset Management AB, Leda-
mot i Vytal Diagnostics AB, Locel-
lus AB, och Arnia Holding AB.
Aktieinnehav i klövern: 42 702 
640 aktier, via bolag (23 juni 2011).

Bild: D
avid Schm

idt



 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

Vill du veta mer om lediga lokaler? 
Ring Marie Tisell på telefon 031-42 46 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB 
Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg 
Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50, 
www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se 

Kontor och lokaler.
Från kultur till industri.
www.higab.se
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Topp  nettoköpare under 

4 dIöS
Vd: Christer Sundin. 
Volym: 5,8 miljarder kronor.
Diös stod för 2011 års största aff är 

då de i september förvärvade fastighetsbolaget 
Norrvidden. Genom aff ären fi ck Diös ett starkt 
grepp om norrlands fastighetsmarknad då de 
blev marknadsledande även i Östersund, Sunds-
vall och Luleå. 

5 GRoSVeNoR (M. FL.) 
Vd: Mark Preston. 
Volym: 2,4 miljarder kronor.
Grosvenor Fund Management 

ledde ett konsortium som av Unibail-Rodamco 
förvärvade Haninge Centrum, Väsby Centrum, 
Bålsta Centrum samt en Ica Maxi-anläggning i 
Helsingborg. Handelsportföljen omfattar knappt 
100 000 kvadratmeter.

6 bALdeR 
Vd: Erik Selin. 
Volym: 2,3 miljarder kronor..
Balders investeringar under 2011 var 

av mycket skiftande karaktär. 
I februari godkändes Balders bud på 25 av 

Catenas handelsfastigheter, i maj förvärvades an-

rika Berns vid Berzelii Park i centrala Stockholm 
och i slutet av december köptes sex bostads-
fastigheter med renoveringsbehov på Hisingen 
i Göteborg, som tidigare ägdes av konkursade 
Centerplan.

7 AFA FASTIGheTeR 
Fastighetschef: Tomas Ingemarsson. 
Volym: 1,6 miljarder kronor.
AFA Fastigheter gick under året in 

som hälftenägare i Byggvestas Grön Bostad vars 
aff ärsidé är att bygga energieff ektiva hyresrätter 
till låg kostnad. AFA Fastigheter investerade även 
i kontor via förvärvet av Gångaren 16 och 20 från 
Skanska på Västra Kungsholmen.

8 LILIuM 
Arbetande styrelseordförande: 
Peter Gotthardsson. 
Volym: 1,4 miljarder kronor.

Lilium, ett familjeföretag som byggt upp sitt 
kapital via försäljningen av företaget Liko år 
2008, förvärvade i augusti 15 fastigheter från 
Norrporten för 1,4 miljarder kronor. Fastigheterna 
som främst består av kontor omfattar drygt 
105 000 kvadratmeter och är belägna i Linköping, 
Sundsvall och Luleå.   

9 KLP 
Fastighetschef Sverige: Anette von 
Mentzer. 
Volym: 1,1 miljarder kronor.

KLP anställde under 2011 Anette von Mentzer till 
fastighetschef för den svenska verksamheten. 
Bolaget genomförde ett förvärv under året och 
det var köpet av projektfastigheten Klockan 
1 innehållande knappt 19 000 kvadratmeter i kors-
ningen Vasagatan/Kungsgatan. 

Fastigheten innehåller Scandic Grand Central 
med 400 rum, två butiker, 18 lägenheter samt den 
lokal där Vasateatern tidigare huserat.

10SAGAX 
Vd: David Mindus. 
Volym: 0,9 miljarder kronor.
Sagax vars aff ärsidé är att 

investera i kommersiella fastigheter främst inom 
segmentet lager och lätt industri förvärvade från 
ett dotterbolag till norska NRP Realkapital högla-
ger om 94 000 kvadratmeter i Haninge söder om 
Stockholm. 

I fastigheten hyrde vid försäljningstid-
punkten bland andra Åhléns och ME Group 
lagerytor.

1 AMF FASTIGheTeR 
Vd: Mats Hederos. 
Volym: 7,4 miljarder kronor.
AMF Fastigheters största förvärv 

under år 2011 skedde i december då de tre 
citygalleriorna Fältöversten, Ringen och 
Västermalmsgallerian i Stockholm förvär-
vades från Centeni, tidigare Boultbee, som 
kontrolleras av RBS. Köpeskillingen i denna 
aff är uppskattas till omkring fyra miljarder 
kronor.

3 heMFoSA FASTIGhe
TeR 
Vd: Jens Engwall. 
Volym: 6,0 miljarder kronor.

Hemfosa svarade för fl era uppmärksamma-
de förvärv under 2011. I februari förvärvades 
Landic VIII-portföljen, i juni blev det känt att 
Hemfosa lett ett konsortium som förvärvat 
50,1 procent av Saab Automobile Property 
och under Kefren-auktionen i oktober 
månad lade Hemfosa beslag på fastigheter 
motsvarande över halva den totala köpe-
skillingen.   

2 RIKSheM 
Vd: Jan-Erik Höjvall. 
Volym: 7,3 miljarder kronor.
Rikshem stod för fl era stora 

förvärv under 2011 och har nu skaff at sig en 
stark ställning som samarbetspartner till 
ett fl ertal svenska kommuner. Bolagets tre 
största aff ärer under 2011 var bytesaff ären 
med Uppsalahem, förvärvet från Sigtuna-
hem och köpet av Malmstaden Borgs-
beståndet i Norrköping.

Nettoköp: Köpvolym minus säljvolym.
Listan är baserad på genomförda transaktioner över 100 miljoner kronor. 
 Källa: Newsec Advice.

[ branschens största aff ärer av Eddie Ekberg ]
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vad säger det dig att ni toppar listan?
– Det säger att vi inom AMF under ett antal år 
haft ambitionen att öka vår andel i fastigheter. Vi 
har också en plan att bygga upp ett starkt bestånd 
inom cityhandel. Det känns som att vi i och med 
förra årets aff ärer kommit en bit på väg. Sedan har 
det en viss betydelse att vi blivit ett eget fastighets-
bolag; vi har ändrat rätt mycket på vårt arbetssätt.

hur var transaktionsåret , tycker du?
– Vi jobbar konsekvent utifrån vilka fastigheter vi vill köpa, en 
del sådana råkade komma ut under senare delen av 2011. Och så 
hade vi turen att gå hela vägen, framförallt när det gäller de tre 
citygalleriorna vi köpte av Centeni.  Vi har ganska klart för oss 
vilka typer av fastigheter vi vill köpa, så vi hade haft koll på dem 
ett bra tag. 

vilken var er bästa aff är ?
– Det vet vi inte förrän om några år. Men rent strategiskt var det 
de tre citygalleriorna.

hur ser er transaktionsfi losofi  ut?
– Jag kan inte avslöja den fullt ut, men vi har en plan på hur vi vill 
växa och den håller vi oss till. I princip handlar det om att att vi 
jobbar i citylägen i framförallt Stockholm

kommer ni att hålla samma tempo i år och toppa listan över 
nettoköpare nästa gång igen?
– Vi har ingen ambition att toppa någon lista utan vi vill göra bra 
aff ärer. Dyker rätt aff ärer upp kommer vi att titta på dem, men 
generellt handlar 2012 rätt mycket om övertag och förvaltning.   

5 
frågor till Mats Hederos, vd på AMF 
Fastigheter som toppar listan över 
2011 års största nettoköpare. AMF 
Fastigheter äger fastigheter till ett 
värde om drygt 35 miljarder kronor.

VINNARe. ”Vi har ingen ambition att toppa någon lista utan vi vill göra 
bra aff ärer”, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter. 

Det känns som 
att vi i och med förra 
årets aff ärer kommit 
en bit på väg.

”Vi hade haft koll på dem ett bra tag”

Bild: A
M

F Fastigheter
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[ branschens största aff ärer ]

De största aff ärerna –

1 Köpare: Diös. 
Säljare: Norrvidden.
objekt: Fastighetsbolaget Norrvidden med 
213 fastigheter i norra Sverige.

Pris: 5,8 miljarder.
Kommentar: Ej säljare, obeståndsfastigheter.

4. 

Köpare: AMF Fastigheter. 
Säljare: Fjärde AP-fonden.
objekt: 50 procent av Dombron Intressenter AB, nu 
Rikshem, vars fastighetsbestånd omfattar cirka 80 
fastigheter med en total yta om  cirka 500 000 kvadrat-
meter. Merparten av beståndet återfi nns i Uppsala.
Pris: 3 miljarder.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling. 

7. 

Köpare: Konsortium med Grosvenor 
Fund Management i spetsen . 
Säljare: Unibail-Rodamco.
objekt: Haninge Centrum, Väsby Centrum och Bålsta 
Centrum samt en ICA Maxi-anläggning i Helsingborg.
Pris: 2,4 miljarder.

2 Köpare: AMF Fastigheter. 
Säljare: Centeni (fd Boultbee).
objekt: 3 citygallerior i Stockholm inner-
stad: Västermalmsgallerian, Fältöversten och 

Ringen.
Pris: 4 miljarder.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling. 

5.

Köpare: Rikshem.
Säljare: Uppsalahem.
objekt: Del av bytesaff är. Servicebostäder 
och bostäder i Uppsala.
Pris: 3 miljarder.
 

8.

Köpare: Hemfosa Fastigheter. 
Säljare: Landic VIII
objekt: Landic VIII-portföljen innehållande 57 fastig-
heter spridda över 42 orter i Sverige. 
Pris: 2,2 miljarder.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling. 

3 Köpare: Flera köpare
Säljare: Kefren Properties.
objekt: Kefren Properties med 138 fastighe-
ter spridda över stora delar av Sverige.

Pris: 3,88 miljarder.
Kommentar: Kefren-auktionen summerad, ej säljare, 
obeståndsfastigheter.

6.
Köpare: The Carlyle Group.
Säljare: Vasakronan.
objekt: Nackastad.
Pris: 2,95 miljarder.
 

9.
Köpare: Rikshem. 
Säljare: Sigtunahem.
objekt: Bostads- och samhällsfastighetsportfölj i 
Sigtuna.
Pris: 1,68 miljarder.

VASAKRoNAN SÅLde FöR 
NäSTAN TRe MIL JARdeR

The Carlyle Group, en av världens 
största fondförvaltare med över 150 
miljarder US-dollar i förvaltat kapi-
tal, förvärvade Nacka Strand från 
Vasakronan i januari 2012. Området 
som varit i Vasakronans ägo i 20 år 
inbringade nära tre miljarder i en 
transaktion som skedde ”off -market”. 
Nacka Strand omfattar cirka 250 000 
kvadratmeter varav omkring 80 
procent är uthyrningsbar yta och 
20 procent garage. Den uthyrnings-
bara ytan består till största delen 
av kontor, men även bostäder, 
skola, hotell och konferenslokaler. I 
dagsläget fi nns betydande vakanser 
i kontorsbeståndet.

ATRIuM L JuNGbeRG VäX
L Ade uPP I  hAGASTAdeN

Under loppet av en månad kom-
municerade Atrium Ljungberg att 
de köper ut Humlegården, ett fast-

ighetsföretag i Länsförsäkringsgrup-
pen, samt Länsförsäkringar Liv ur två 
gemensamt ägda kontorsfastigheter 
i Hagastaden. Resterande 50 procent 
av fastigheterna Blästern 6 och Bläs-
tern 13 förvärvades för 342 miljoner 
kronor i slutet av december 2011 
respektive för 630 miljoner kronor i 
slutet av januari 2012. Blästern 6, som 
är uthyrd till cirka 80 procent, omfat-
tar totalt cirka 31 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar yta, varav cirka 6 500 
kvadratmeter garage. Blästern 13, 
som är fullt uthyrd, omfattar 40 000 
kvadratmeter uthyrningsbar yta, 
varav 6 500 kvadratmeter är garage.

KPA PeNSIoN FöRVäRVAde 
boSTädeR I  STAFFANSToRP

I januari 2012 kommunicerade KPA 
Pension att de, i kamp med Stena 
Fastigheter och Willhem, lagt 
det vinnande budet på ett större 
fastighetsbestånd i Staffanstorp, en 
grannkommun till Malmö. Säljaren 
är det kommunala bostadsbolaget 

i Staffanstorp. För 545 miljoner 
kronor får KPA Pension fastighe-
ter med en uthyrningsbar yta på 
cirka 48 000 kvm med cirka 700 
hyresrätter. Fastigheterna är väl 
underhållna med låg vakansrisk 
och uppförda under de senaste 50 
åren. Direktavkastningen i affären 
bedöms till drygt 5 procent. 

uNIbAILRodAMCo 
FöRVäRVAde bYGGR äT TeN

Råsta Holding, som gemensamt ägs 
av Solna Stad, Fabege och Peab, av-
yttrade i januari 2012 mark till ett vär-
de av 630 miljoner kronor avsett för 
byggandet av shoppingcentret Mall 
of Scandinavia till Unibail-Rodamco. I 
samband med aff ären förvärvar även 
Fabege en byggrätt på 45 000 kva-
dratmeter kontor från Råsta Holding, 
till ett värde av 70 miljoner kronor. 
Peab har fått uppdraget att bygga 
shoppingcentret, som kommer att 
vara beläget i Solna intill den nya 
nationalarenan. Det första spadtaget 

för Mall of Scandinavia togs under 
januari 2012 och invigning planeras 
att ske under  hösten 2015. 

FACKFöRbuNd STÅR FöR 
STR ATeGISK T FöRVäRV 

Tre svenska fackförbund, LO, GS och 
Målareförbundet, genomförde en 
gemensam investering i slutet av de-
cember. I en”off -market”-aff är med 
den svenska fastighetsfonden Niam 
förvärvades fastigheterna Lagern 11, 
14 och 15 belägna i västra delen av 
Stockholm CBD. Fastigheterna som 
till större delen innehåller kontor 
och har en total uthyrbar yta om 
drygt 21 000 kvadratmeter. Aff ären 
skedde till ett bedömt marknadsvär-
de om en knapp miljard kronor. LO:s 
ekonomichef, Kjell Ahlberg, säger i 
en kommentar.

– Det är en strategisk kapitalplace-
ring från vår sida. Fastigheterna lig-
ger väl till, nära vårt övriga bestånd 
i ett område som vi anser har en 
begränsad risk.

Stora aff ärer de senaste månaderna

 Källa: Newsec Advice



 VAT Adjustment Tool

Den kompletta programvaran för 
fastigheters jämkningsmoms

Mer information: Jonas Borgqvist 
08-598 191 59 jonas.borgqvist@nj.se  

Norstedts Juridik – främst för de främsta.

Fördel Ar

   Automatisk beräkning av jämknings- 
moms vid fastighetsförändringar

   Flexibel, lättarbetad och överskådlig 

   Inga manuella överföringar av  
jämkningsdata

   Simuleringsfunktion

   Lagrar all data i 17 år

 www.nj.se/fastighet

Mer information: Jonas Borgqvist 
08-598 191 59 jonas.borgqvist@nj.se  

VAT Adjustment Tool – Real Estate är en programvara för hantering 
av jämkningsmoms för fastigheter. En heltäckande och fristående 
lösning som alla kan använda och som befriar dig från all manuell 
dataöverföring. 

VAT Adjustment Tool: ett modernt, flexibelt och effektivt verktyg 
som fungerar perfekt tillsammans med ditt vanliga affärssystem.
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Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2011–2012

1 Köpare: AMF Fastigheter. 
Säljare: Centeni (fd Boultbee).
objekt: 3 citygallerior i Stockholm innerstad: 
Västermalmsgallerian, Fältöversten och 

Ringen.
Pris: 4 miljarder.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling. 

2 Köpare: Konsortium med Grosvenor Fund 
Management i spetsen. 
Säljare: Unibail-Rodamco.
objekt: Haninge Centrum, Väsby Centrum 

och Bålsta Centrum samt en Ica Maxi-anläggning i 
Helsingborg.
Pris: 2,4 miljarder.
Kommentar: Större delen av transaktionsvärdet 
återfi nns i Stockholm.

3 Köpare: Rikshem. 
Säljare: Sigtunahem.
objekt: Bostads- och samhällsfastighets-
portfölj i Sigtuna.

Pris: 1,68 miljarder.
Kommentar: Sigtuna kommun ingår 
i Stockholms län.

1 Köpare: Akelius Fastigheter. 
Säljare: Profi  Fastigheter.
objekt: Fastigheten Carolus 34 i 
centrala Malmö omfattande 635 

lägenheter fördelade på 31 400 kvadratmeter.
Pris: 550 miljoner.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling. 

2 Köpare: Akelius Fastigheter. 
Säljare: 1909 i Sigtuna Gruppen.
objekt: Fastighet i Värnhem i 
Malmö där huvuddelen består av 

bostadsyta och resterande del kontor med 
lokalhyresgäster såsom Kriminalvården och 
Polisen i Skåne.
Pris: 500 miljoner.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling.

3 Köpare: Balder. 
Säljare: Kefren Properties (kon-
kursbo).
objekt: Fastigheten Von Conow 54 i 

Malmö med kontor, handel och bostäder.
Pris: 408 miljoner.

1 Köpare: Wallenstam. 
Säljare: NIAM.
objekt: Sju kommersiella innerstads-
fastigheter i Göteborg omfattande 

55 000 kvadratmeter.
Pris: 1,18 miljarder.

2 Köpare: Kjell Andersson Byggnads-
fi rma i Väst AB (KAB). 
Säljare: Stigberget Fastighetsut-
veckling.

objekt: Färdigutvecklad fastighet i centrala 
Göteborg som består av 452 bostadslägenhe-
ter, 10 lokaler och cirka 200 parkeringsplatser.
Pris: 800 miljoner.
Kommentar: Uppskattad köpeskilling. 

3 Köpare: Wallenstam. 
Säljare: Diligentia.
objekt: Fem centralt belägna 
kommersiella fastigheter i Göteborg 

omfattande 22 400 kvadratmeter.
Pris: 585 miljoner.

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2011–2012

Malmömarknadens tre största aff ärer 2011–2012
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 Sverige har haft en god 
ekonomisk utveckling un-
der senare år och vi står 
ut från resten av världen 

med låg statsskuld, konkur-
renskraftig exportindustri 
och hög sparkvot. Allt 
talar för att det närmaste 
året kommer att präg-
las av finanspolitisk 
åtstramning och brist 
på krediter i Europa, 
politiska låsningar i 
USA samt ekono-
misk inbromsning 
i Asien och Latin-
amerika. Sveriges 
starka ekonomis-
ka fundamenta 
möjliggör dock 
fortsatt tillväxt 
och att den 

inhemska efter-
frågan blir den 

enskilt viktigaste 
tillväxtmotorn under 

2012.
Tillväxt i den svenska eko-

nomin skapar förutsättningar 
för fortsatt goda möjligheter 
på den svenska fastighetsmark-
naden, vilket framförallt gäller 

områden och segment som är korrelerade till den inhemska ef-
terfrågan. Fastigheter är en kapitalintensiv industri där kostnaden 
för, och tillgången till, fi nansiering är avgörande för avkastningen 
på det egna kapitalet. När Europa drabbades av en kraftig kredit-
åtstramning under hösten 2011 minskade också kredittillförseln 
till fastighetsmarknaden. Exempelvis slutade både Eurohypo 
(Commerzbanks fastighetsben) och Société Générale helt låna 
ut till fastighetssektorn. Finan-
sieringsproblemen har också 
förvärrats av att bankerna i 
många fall minskar sin riskjus-
terade kapitalbas för att uppnå 
de nya kapitaltäckningsregler 
som ska vara uppfyllda som-
maren 2012.  Därmed avyttrar 
de låneportföljer, vilket yt-
terligare pressar upp räntorna 
på företagsobligationer av 
lägre kvalitet. Eff ekten blir att 
fastighetsmarknaden till allt 
större del domineras av inves-
terare med tillgång till eget 
kapital – som institutionella 
investerare och större aktörer 
med goda bankrelationer. En trend som vi tydligt såg på den 
svenska transaktionsmarknaden under det andra halvåret 2011.

precis som för den övriga ekonomin står Norden ut från 
resten av Europa även i detta avseende. Kreditåtstramningen har 
varit, och kommer att fortsätta vara, störst i länder som lider av 
sviterna av tillgångsbubblor och underkapitaliserade banker. I och 
med att vi i Sverige är ett av få länder i västvärlden som kan kom-

KRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKA
Patrik Enblad | Newsec

Tillväxt i den 
svenska ekonomin 
skapar förutsättningar 
för fortsatt goda möj-
ligheter på den svenska 
fastighetsmarknaden, 
vilket framförallt gäller 
områden och segment 
som är korrelerade till 
den inhemska efter-
frågan.  

Bild: David Schmidt

NAMN: Patrik Enblad.                                               
ÅLdeR:  45 år.
FAMIL J: Hustrun Agneta och fyra barn.
boSTAd: Lägenhet i Stockholm.
TITeL: Vd på Newsec.
FRITId: Familj, skidor och skärgård. 

Nya krav på investerare   och rådgivare



Fastighetsjuridik 
Från grunden
Sedan många år räknas vi som en av landets främsta inom entreprenadrätt.  
Vi har byggt vidare och är idag drygt 30 jurister specialiserade inom entreprenad-  
och fastighetsrätt. Kunskap, erfarenhet och branschkännedom gör att vi kan erbjuda  
våra kunder rätt kompetens inom all juridik för bygg- och fastighetsbranschen.

Titta in på www.advokatag.se och läs mer om oss.

Nya krav på investerare   och rådgivare
binera lokal tillväxt med låga globala räntor skapas goda förutsätt-
ningarna för högkvalitativa fastigheter i segment som är kopplade 
till den inhemska efterfrågan. De nya förutsättningarna på fi nans-
marknaden gör att avkastningen på fastighetsmarknaden till allt 

större del kommer att bero på de fi nansieringsvillkor som varje 
enskild investerare kan få tillgång till. Vilket i sin tur gör att fokus 
skiftas från fastighetsförädling till fi nansieringsfrågor. Det ställer 
nya krav på fastighetsinvesterarna och fastighetsrådgivarna.   
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Vi går till roten med det onda
När du anlitar oss har du alltid tillgång till de bästa experterna på affärsjuridik. 
Låt oss bistå dig på både bredden och djupet om något har gått snett. 
Till din hjälp finns 200 medarbetare på 18 kontor runt om i Sverige och Baltikum
som engagerar sig helhjärtat. För att göra din affär till en god affär.

www.glimstedt.se

Nu i dagarna har ett 20-tal HSB-medarbetare påbörjat utbildning-
en ”Framtidens HSB-förvaltare”  tillsammans med Fasticon Kom-
petens – ett av bolagets pilotprojekt inom det nya aff ärsområdet.

– Det är spännande. Utifrån våra kompetensanalyser vi har 
gjort har utbildningen skräddarsytts efter kundens önskemål. Det 
är så vi vill jobba, berättar Johan Wiksäter, som vid årsskiftet till-
trädde som ansvarig för utbildningssidan på Fasticon Kompetens.

Precis som Jonas Gustavsson har han en bakgrund som yrkes-
offi  cer – det var till och med Gustavsson som rekryterade honom 
till armén – och närmast kommer han från en tjänst som vd för 
logistikföretaget Sateba samt från fastighetsdrift- och teknikfö-
retaget Dynamate.

[ Kompetens av Nicklas Tollesson ]

Satsar på egna 
uTbILdNINGAR

ReKRYTeRARe. Jonas Gustavs-
son (till höger) rekryterade i 
början av 90-talet Johan Wiksäter 
till armén. Nu har han rekryterat 
honom till Fasticon Kompetens 
där Wiksäter ansvarar för Fasticon 
Kompetens nya ben – utbildningar 
i egen regi.

Fasticon Kompetens breddar sig och börjar 
med utbildningar i egen regi.
 – Nu knyter vi ihop säcken och kan erbjuda 
en helhet vad gäller kompetensförsörjning, 
säger vd Jonas Gustavsson.

Bild: D
avid Schm

idt
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Låt oss bistå dig på både bredden och djupet om något har gått snett. 
Till din hjälp finns 200 medarbetare på 18 kontor runt om i Sverige och Baltikum
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Satsar på egna 
uTbILdNINGAR
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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Nu äVeN uTbILdNING

Konsultkoncernen Fasticon arbetar främst med aff ärsstöd, 
upphandlingsstöd, verksamhetsstöd och kompetensstöd.
Kompetensstödet är det Fasticon Kompetens som står för.
Sedan tidigare har Fasticon Kompetens arbetat med rekry-
tering, ledarförsörjning, interimslösningar, kompetens-
analys- och kartläggningar samt coachning. Och nu alltså 
också med utbildning.

– Det känns bra att komma till ett företag med ett starkt varu-
märke och utveckla något nytt. Det gäller ju att utforma unika 
lösningar som inte fi nns sedan tidigare, säger Wiksäter.

Jonas Gustavsson, som har varit vd för Fasticon Kompetens se-
dan bolaget bildades 2007, har haft det 
nya aff ärsområdet i tankarna i ett par år.

– Tidigare har vi samordnat externa 
utbildningar, nu tar vi steget till att 
utbilda själva. Vi kommer att anpassa 
utbildningar företagsspecifi kt men 
också genomföra bredare utbildningar 
för olika yrkesroller, säger han.

jonas gustavsson har under åren 
kunnat se exakt var rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehoven fi nns 
och också var det fi nns luckor i det 
befi ntliga utbildningsutbudet – luckor 

som Fasticon Kompetens nu ska fylla.
Fastighetsbranschen är sedan fl era år i stort behov av välutbil-

dad arbetskraft. Det är stor brist inom fl era områden, en situation 
som förvärras av 40-talisternas pågående pensionsavgångar.

– Ett nytt bristområde vi har sett bara det senaste året är 
chefer. Det fi nns ett stort behov av nya chefer i spåren av pen-
sionsavgångarna. Yngre chefer som får kliva upp ett hack behö-

ver stöttning, mentorskap och erfarenhet. Det fi nns hur många 
ledarskapsutbildningar som helst, men vi kommer att genomföra 
ledarskapsutbildningar specifi kt inriktade mot fastighetsbran-
schen. Mycket kommer att handla om att sätta sig in i problem 
som är hämtade direkt från verkligheten, ett slags rollspel där 
man ställs inför verkliga case, berättar Jonas Gustavsson.

Andra områden där det råder stor brist på kompetent per-
sonal?
– Projektledare och fastighetsutvecklare fi nns det ett jättestort 
behov av, ett behov som bara växer i och med att underhållet på 
många håll är eftersatt. Drifttekniker, ingenjörer med specialin-
riktning som energi, miljö eller brand. Kalkylatorer på byggsidan, 
upphandlare … Det är brist på många håll.

Samtidigt som Fasticon Kompetens kommer att erbjuda ut-
bildningar i egen regi, kommer man också fortsatt att ha ett nära 
samarbete med andra utbildningsaktörer.

– Vi har ett utbrett kontaktnät inom utbildningsvärlden sedan 
tidigare och planerar att knyta till oss aktörer som innebär att vi 
ska kunna erbjuda de bästa utbildningarna som går att genomfö-
ra, säger Jonas Gustavsson, som menar att det nya aff ärsområdet 
är den bit som har saknats i Fasticon-pusslet.

– Nu kan vi erbjuda helhetskoncept inom begreppet strategisk 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling, det känns väl-
digt bra.  

Mycket kom-
mer att handla 
om att sätta sig 
in i problem som 
är hämtade direkt 
från verkligheten, 
ett slags rollspel 
där man ställs inför 
verkliga case.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ][ Vadå av Nicklas Tollesson ][ Sveriges Snyggaste Kontor av Therese Aronsson ]

”Dice blir Sveriges Snyggaste 
Kontor 2011 för en helhet 
och kreativ inredningsarki-
tektur, spektakulära acces-
soarer och stor personalom-
sorg. Ett aktivt museum där 
urmodiga spel som biljard, 
pingis och käglor fi nns mitt 
i det digitala skapandet av 
Battlefi eld 3.”

JuRYNS 
MoTIVeRING



Visionen var att ha det coolaste spelutveck-
larkontoret. Nu har Dice vunnit tävlingen 
Sveriges Snyggaste Kontor.
   – Vi är oerhört stolta. Kontoret är lekfullt 
men samtidigt professionellt, säger kontors-
chefen Ingela Persson.

På Berns Salonger i Stockholm korades i höstas spelutvecklarna 
Dice till vinnare i Fastighetssveriges systermagasin Lokalnytts 
första upplaga av tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2011. 33 
kontor nominerades och närmare tiotusen röster kom in från 
svenska folket. Efter att juryn, med stjärnarkitekten Gert Win-
gårdh i spetsen, sagt sitt togs vinnarkontoret fram.

– Det här måste vara enda kontoret där man öppnar ett skåp 
och ser alla vapen man kan tänka sig. De har en trofévägg med 
bara automatvapen, säger Gert Wingårdh.

Vapen har använts som utsmyckning på Dices kontor, men 
ikoniserade sådana. På väggen i lunchrummet fi nns en guldmål-
ning med sju vapen och den matchas av lampor med gyllene pi-
stoler till fötter.

– Vi gör spel, det är på lek. De grafi ska elementen är hämtade 
från våra spel, säger kontorschefen Ingela Persson.

men det första man slås av när man kommer in på kontoret 
är utsikten. De sitter i Atrium Ljungbergs Glashuset vid Slussen 
och genom gigantiska panoramafönster ser man i princip hela 
Stockholm med Gamla stan, Skeppsholmen och Djurgården.

– Utsikten är en inspirationskälla. Den är ”wow”, precis som 
våra spel, säger hon och fortsätter.

– Vi inredde kontoret för fem år sedan i samarbete med BSK 
Arkitekter. Vi utgick inte från trender utan skapade något nytt, 
och därför har det kanske inte heller blivit gammalt.

Gert Wingårdh imponerades av Dices matsal där det står en 
rad med barnstolar för att medarbetarnas familjer lätt ska kunna 
hälsa på. Mitt i kontoret, på dyrbar kontorsyta, fi nns ett gym och 
ett biljardrum, båda avsedda för medarbetarnas välmående.

– Vi i juryn föll för mixen av ett fantastiskt läge, snygg inred-
ning och omhändertagandet av medarbetarna. Det blev inte en 
beauty contest utan en tävling om innehåll, och det tycker jag är 
väldigt roligt, säger Gert Wingårdh.

Adress: Katarinavägen 15, 
Glashuset.
Storlek: 5 500 kvadratmeter i två 
våningar med plats för 300 personer.
Fastighetsägare: Atrium Ljungberg.
Inredningsarkitekter: 
BSK Arkitekter.
Dice grundades 1992 av fyra svenska 
gymnasiekillar.
De är cirka 300 medarbetare, v arav 
10 procent är tjejer och 17 procent är 
utländska medborgare (13 nationali-
teter sammanlagt).
25 procent av Sveriges alla spelut-
vecklare jobbar på Dice.

dICe KoNToR

Dice har Sveriges 
snyggaste kontor

SToLT. Kontorschef        
              Ingela Persson.
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4:3 Modeller
Executive
Kompakt design, speciellt framtagen för 
villor, kontor och mindre utrymmen.
2,7m takhöjd, 3,7m bred och 5m lång.
Standard
Vår bästsäljare, standardmodellen
3m takhöjd, 4,1m bred och 5m lång. 
Championship
Championshipmodellen 
3,4m takhöjd, 4,6m bred, 5m lång.

Simulator

fantastisk realism
20 världskända banor

Avancerad teknik

Det senaste i bollanalys
höghastighetskameror 
spinnanalys

Svingförbättring

Jim McLean 8 steps swing
Se hur proffsen slår

Analysator

sving
viktfördelning
skaft

Storbild

tv / film
spel, gympa mm

Tävling/träning

Närmast hål
Longdrive

16:9 Modeller
Executive CS
Executive CS har en böjd skärm och är 
framtagen speciellt för villor och mindre 
utrymmen. 
2,7m takhöjd, 4,4m bred och 5,3m lång.
Standard CS
Standard CS modellen har en böjd skärm och 
3m takhöjd, 4,9m bred och 5,9m lång.
Championship CS
Vår största simulator. 
3.3m takhöjd. 5,3m bred och 6,5m lång.

www.hdgolf.se     +46 735 22 96 00     sales@hdgolf.se      
*Leasingavgift baserad på 60 månader standardutrustning och USD kurs 6,50 SEK exkl moms och tillval

från 5900:-/mån*
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GÄSTSKRIBENT: AKTIeANALYSeN
NAMN: Andreas Daag. 
TITeL: Aktieanalytiker 
fastigheter.
ÅLdeR: 33 år.
ÅR PÅ SwedbANK: Åtta.
FRITIdSINTReSSeN: Aktier, 
bordtennis, resor och fi ske.

2011 blev inget strålande år för fastighetsbolag på börsen. Totalt 
för året noterades ett tapp på 14 procent för Carnegies fastig-
hetsindex (CREI). Även om en nedgång alltid är en nedgång 
så var det trots allt ett bättre resultat än för Stockholmsbörsen 
(OMXSPI) som redovisade en nedgång på 17 procent. Det nya 
året har dock startat betydligt bättre och så här långt har både 
fastighetsindex och Stockholmsbörsen stigit med åtta respektive 
sex procent.

Hur ser då förutsättningarna ut för fastighetsåret 2012 och är 
det nu köpläge för fastighetsaktier?

trots att uthyrningsvolymerna fortsatt att vara bra 
även under det fj ärde kvartalet bedömer vi att hyresmarknaden 
nu står inför en avmattning under 2012. Utöver nuvarande överlag 
osäkra ekonomiska läge fi nner vi stöd för detta i nyanmälda le-
diga arbeten som anmäls till arbetsförmedlingen där ökningstak-
terna nu minskar och indikerar en svagare sysselsättningstillväxt 
framöver. Någon dramatik tror vi dock inte att det blir tal om. De 
låga vakanserna på många håll i landet och det låga nytillskottet 
av kontorsytor i exempelvis Stockholm förväntas bidra med sta-
bilitet till hyresmarknaden. Vi räknar därför med att de noterade 

fastighetsbolagens hyresintäkter kommer att hålla uppe väl under 
2012. I början av året kommer för övrigt också hyresintäkterna att 
justeras upp med drygt två procent via så kallade indexjusteringar 
för att återspegla det gångna årets infl ation.

med en förväntat stabil hyresmarknad under 2012 
kommer även värdena på de noterade bolagens fastigheter att 
hållas relativt stabila om inte avkast-
ningskravet på fastigheter föränd-
ras. Här kan vi konstatera att 
fastigheter handlas till en 
historisk hög riskpremie 
jämfört med långa 
obligationer som 
idag ger en låg 
avkastning. Ur 
detta per-
spektiv 
ser 
alltså 
fastig-

Köpläge för 
fastighetsaktier?
Börsen och fastighetsaktierna utvecklades svagt under 2011. Vi har däremot 
fått en pigg inledning på 2012. Överlag ser utsikterna stabila ut för både hy-
resmarknaden och investerarmarknaden. Uppsidan hos fastighetsaktierna 
bedömer vi dock som relativt begränsad och investerare uppmanas att 
vara selektiva i sina aktieval.
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Projektutformning

Målformulering

Marknads-
kommunikation

Säljaktiviteter

Visningar

Avslut

heter som tillgångsslag attraktivt 
värderat ut. Å andra sidan är det 
idag svårare att erhålla fi nan-
siering till fastighetsförvärv och 
bankernas lånemarginaler är 
dessutom betydligt högre än tidigare. Utvecklingen kommer 
med andra ord mycket att avgöras av hur bankerna ser på att 
låna ut pengar och till vilket pris det i så fall sker. Sammantaget 
bedömer vi att utsikterna för fastighetsbolagen är stabila för 
2012, både när det gäller hyresmarknad och investerarmarknad.

om vi ser till prissättningen av fastighetsaktierna kan 
vi konstatera att sektorn idag handlas till ett P/E-tal om 12,5 ba-
serat på våra prognoser för 2012. Multipeln kan jämföras med 
genomsnittet på Stockholmsbörsen på P/E 12,1. Substansrabatten 
för fastighetsaktierna uppgår vidare till tolv procent (justerad till 
tio procent uppskjuten skatt) och innebär att aktiemarknaden i 
dagsläget prisar in två procent lägre fastighetsvärden för sektorn. 
Även om sektorn inte är dyr så är den inte uppenbart värderad till 
stor rabatt heller. Investerare uppmanas därför att vara selektiva 
i sina aktieval. Lyckas man med detta kan det fi nnas pengar att 
hämta. Här följer våra två favoriter i sektorn:

diös

Efter förvärvet av Norrvidden förväntar vi oss att förvaltningsre-
sulatet kommer att öka med 112 procent under 2012. Med förvär-
vet av Norrvidden når bolaget en stark marknadsposition på ett 
fl ertal orter såsom Östersund, Sundsvall, Gävle och Luleå. Belå-
ningsgraden är högst för sektorn (73 procent) men hanterbar då 
bolaget inte har något väsentligt refi nansieringsbehov förrän slu-
tet av 2014. Aktien handlas till P/E 7,5 för 2012, vilket är den lägsta 
multipeln för hela sektorn. Riktkursen för aktien är 40 kronor.

wihlborgs  

Wihlborgs har haft en positiv nettouthyrning 15 kvartal i rad, 
vilket visar på bolagets starka marknadsposition i Öresundsregio-
nen. Bolaget har en imponerande utveckling av sitt förvaltnings-
resultat. Under 2009-2010 ökade förvaltningsresultatet med 20 
respektive 12 procent. 

För 2011 räknar vi med att underliggande resultat ökar med 
tio procent. Pågående projekt förväntas medföra en fortsatt po-
sitiv resultatutveckling även under kommande år samtidigt som 
fastighetsbeståndet överlag är försiktigt värderat. Aktien handlas 
med rabatt i förhållande till sektorn på P/E 10,9 för 2012. Rikt-
kursen för aktien är 108 kronor.

Har totalt cirka nio miljoner 
privatkunder och cirka 
600 000 företagskunder med 
459 kontor i Sverige, 300 
kontor i de baltiska länderna 

samt 190 kontor i Ukraina. 
Koncernen har även verksam-
het i Helsingfors, Kaliningrad, 
Köpenhamn, Luxemburg, 
Moskva, New York, oslo, 

Shanghai, St Petersburg 
och Tokyo. År 2007 uppgick 
balansomslutningen till 1 600 
miljarder kronor och antalet 
anställda var cirka 22 000. 

FAKTA: SWEDBANK

Fastigheter som 
tillgångsslag ser 
attraktivt värderat ut.
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Ferax Fastighetskonsult erbjuder i nära samarbete 
med erfarna konsulter ett komplett erbjudande från 
tidiga skeden till fullt uthyrd fastighet.  

Ett begränsat antal uppdragsgivare
• Spetskompetens inom projektuthyrning 
• Stor insyn i hyresgästresonemang kring 

flexibilitet och utformning
• Kunskap om avgörande förhandlingsaspekter

För mer information kontakta: 
Lars Ellsäter 08-462 65 58  |  lars.ellsater@ferax.se

Från projektutformning till avslut

Projektutformning

Målformulering

Marknads-
kommunikation

Säljaktiviteter

Visningar

Avslut

Hammarby Allé 120 • 120 65 Stockholm  

www.ferax.se
08-462 65 58

www.aksp.se
08-471 70 01
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Our experience 
with investors 
globally

helps us provide an 
even better service 
for our clients locally 

At Colliers, we work closely with national and global institutions and investors to identify, evaluate and  
select assets that best complement their portfolio, property performance, income goals and risk profile. 
This is done by taking into account each investor’s unique priorities. 

And with more than 500 offices in 61 countries you are never far from Colliers experts who  
understand you and the markets that you are looking to invest in.

To find the nearest Colliers team to you please visit www.colliers.com

Accelerating success. www.colliers.se
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ][ Fastighetsfoto av Nicklas Tollesson ]

80   fastighetssverige    #1/2012

NYA GRePP. Med oktokoptern kan 
David Schmidt fi lma fastigheter och 
omgivningar från vinklar som man inte 
kan komma åt utan maskinen. 

TAR FLYGFoToT TILL 
EN HÖGRE NIVÅHÖGRE NIVÅ

Bilder: N
iclas Liedberg

Här är fotoagenturen Pixproviders 
nya grepp för att utveckla svensk 
fastighetsfotografering: 
oktokopter och paramotor; 
fj ärrstyrd helikopter – och 
fl ygande fotograf. 
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

march 
2 01 2 
C a n n e s 
Palais des Festivals 

6 - 7 - 8 - 9

Building gloBal
opportunities

MIPIM® is a registered trademark of Reed MIDEM.  All rights reserved.

   4 days to attend the leading Real Estate exhibition & conference

   18,600 unique participants

   4,000 investors

   1,800 exhibiting companies

   90 countries

   1 Country of Honour: Germany 2012

RegisteR by febRuaRy 21 and save €140! 

Find the most promising projects and powerful partners, gain critical 
industry insight, meet the world’s most influential real estate players 
at mIPIm 2012.

MILJöVäNLIGT. Om vädret är rätt är 
paramotorn ett miljövänligt alternativ 
till helikopter. Och ett roligt alternativ. 
”Att fl yga paramotor är skitkul”, säger 
David Schmidt.

Pixprovider är en av de ledande byråerna i Sverige när det gäller 
fastighetsfoto, och ett av bolagets fokusområden är fl ygfotogra-
fering. Förra året hade agenturen drygt 50 större fl ygfotouppdrag 
över hela Sverige. Hittills har det varit traditionellt fl ygfoto från 
helikopter eller fl ygplan som har gällt, men nu har byrån beslutat 
att bredda sig ytterligare. Nu använder Pixprovider dessutom två 
innovativa verktyg:

oktokopter. En radiostyrd fl ygfarkost som kameran monteras 
på. Oktokoptern drivs av åtta elmotorer och i den fi nns ett smart 
kretskort som gör att man antingen kan styra den som en tradi-
tionell radiostyrd helikopter eller programmera en viss färdväg.

– Det innebär att vi kan fi lma från nya vinklar som man aldrig 
kan komma åt utan en sådan här maskin. Om vi vill kan vi ligga 
stilla bara ett par decimeter från en fastighets fasad, berättar Da-
vid Schmidt, fotograf på Pixprovider.

Oktokoptern är GPS-navigerad – om något oförutsett inträff ar 
trycker man på ”Home-knappen” och maskinen fl yger tillbaka till 
utgångsläget, samma väg som den kom. Om batteriet håller på att 
ta slut känner maskinen av det och fl yger hem.

Det behövs två personer för att sköta arbetet – en ”pilot” som 
styr själva maskinen och en fotograf som sköter kameran.

paramotor. En slags kombination mellan en skärmfl ygnings-
kärm och en ”Karlsson på taket-motor”.

– En paramotor fotstartas från vilket fält eller parkering som helst 
i närheten av objektet, berättar David Schmidt.

– Vid rätt väder är den ett alternativ till helikopter. Fördelarna 
är att den är i princip helt ljudlös, och förmodligen det miljö-
vänligaste fl ygfordonet man kan tänka sig. Den drar bara 3,5 liter 
bränsle i timmen jämfört med 120 för en helikopter.

I första hand är oktokoptern tänkt för fi lmning – det blir inte 
lika bra stillbilder som med traditionellt fl ygfoto – medan para-
motorn ska användas främst för arkivbildsfotografering.

– Det här är ett sätt att bredda oss. Det blir allt viktigare för 
exempelvis fastighetsägare och transaktionskonsulter att profi lera 
sina objekt på ett bra och professionellt sätt. Det här innebär att 
vi kan erbjuda ännu fl er unika produkter. Dessutom blir vi mer 
miljövänliga, vilket våra kunder eftersöker för att kunna leva upp 
till sina miljöpolicyn, säger Johan Sellgren, vd på Pixprovider.

Och – inte minst – så blir det ännu roligare att arbeta.
– Att fl yga paramotor är skitkul, säger David Schmidt, som har 

haft fl ygcertifi kat i tio år. Jag har varit fl ygintresserad i hela mitt 
liv. Det fi nns i blodet, min morfar fl ög och min bror är fl yglärare.

det verkar lite farligt?
– Det har inte inträff at en enda dödsolycka med det här i Sverige. 
Användningen breddas, nu använder exempelvis en del samer pa-
ramotor för rendrivning, det är på alla sätt mer skonsamt än att 
använda helikopter.
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[ Motor av Nicklas Tollesson ]

svensk coupé   bäst i europa
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svensk coupé   svensk coupé   svensk coupé   svensk coupé   svensk coupé   

uPPSKATTAd SIdewALK. 
Magnus Andersson, vd för Nimbus, är 

nöjd med det så kallade sidewalk-
konceptet. Det fi nns ett väl tilltaget 
gångutrymme, men bara på båtens 
ena sida. Dessutom förenklas 
hanteringen av sidodörren ut till 
sidewalken. 
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svensk coupé   bäst i europa
Här är båten som utsetts till 2012 års Power Boat i 
Europa: Nimbus 365 Coupé.
   – Vi är stora i Sverige, men små internationellt. 
Därför var det riktigt kul att få den här utmärkel-
sen, säger Nimbus vd Magnus Andersson.

bästbäst

NIMbuS 365 CouPÉ

Längd: 11,56 meter.
bredd: 3,45 meter.

Vikt (enkel/dubbel inst.): 
6 391/ 6 914 kilo.

Max antal personer: 8.
Motoralternativ: Volvo Penta 

med mellan 225 
och 435 hästkrafter.

Bilder: N
im

bus
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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Nimbusbåten fi ck utmärkelsen ”European Power Boat of the 
year” vid båtmässan i Düsseldorf i januari.

– Vi bygger ju båtar för den nordiska marknaden och då blir 
det oftast lite stängda, mörkare båtar. Den här har lite mer inter-
nationellt snitt, lite ljusare och med mer ljusinsläpp, lite rundare 
och mjukare linjer. Det har uppmärksammats och uppskattas i 
Europa, säger Magnus Andersson.

Men det som framför allt fi ck européernas uppmärksamhet var 
båtens ”sidewalk-koncept”. Gångutrymmet är förlagt till den ena 
sidan av båten, vilket gör den något asymmetrisk. Det blir stort 
gångutrymme, samtidigt som det är generöst med utrymmet i 
cockpit och ruff .

– För det mesta går man ändå bara på den ena sidan av båten, 
konstaterar Magnus Andersson.

Från fören leder en skjutdörr ut till sidewalken, vilket underlät-
tar en hel del.

– Ett steg ut och du kan ta emot tamparna eller reglera 

fendrarna själv. Det är enkelt att hantera den här båten ensam, 
man behöver inte någon att stå och skrika på. Den här designen 
var avgörande för att vi vann priset.

i standardutförande kostar 365 Coupé cirka 3,3 miljoner 
kronor, med det starkaste motoralternativet går den på cirka 3,5 
miljoner.

– Vi har redan sålt ungefär 100 stycken. Den uppskattas framför 
allt av lite äldre personer som är sjövana och som sätter säkerheten 
i första rummet. Man ska kunna vara ute med båten ett tag och 
man ska kunna ta med sig barnbarnen utan att behöva vara orolig.

hur är båtmarknaden i de oroliga tiderna?
– Det är en fortsatt tuff  marknad, men lågkonjunkturen känns 

mer mental än reell, och vår kundkrets har inte drabbats speciellt 
hårt. Det känns som att vi jobbar i rätt segment, säger Magnus 
Andersson.

PoweR boAT oF The YeAR
• Utmärkelsen delas 

ut av den euro-
peiska bransch-
pressens mest 
rutinerade 
testförare. Nim-
bus 365 Coupé tog 
hem titeln i klassen 35-45 fot, 
i konkurrens med engelska 
Princess V 39 och Sealine SC 
42, polska Galeon 420 Fly och 
Bavaria Sport 43 från Tyskland.

• Faktorer som bedöms av 
juryn är bland annat säkerhet, 
tillverkningskvalitet, köregen-
skaper, utrymmesuppdelning 
och relation pris/prestanda.

att hyra
säljes

g
ap

p
io.se

läs mer på www.krokslattsfabriker.se

vi bygger en  
ny grön stadsdel

För mer information om uthyrning No 21:  
Christina Cedérus Olauson 
031-708 53 64  070-922 94 30  
christina.olauson@eu.jll.com 
www.joneslanglasalle.se

Kontakt fastighetsägare Husvärden:  
Håkan Lundqvist – No 21  Heidi Papillero – Bostäder
031-67 87 05  031-67 87 17
hakan.lundqvist@husvarden.com   heidi.papillero@husvarden.com
www.husvarden.com
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Hur är läget?
För oss spelar det ingen roll. 

Vi är den  professionella länken mellan fastighetsägare och hyresgäst.

New Office AB   Grev Turegatan 35   114 38 Stockholm   tel 08 665 68 80   www.newoffice.se

Det senaste året förmedlade New Office drygt 40 000 kvm lokaler i Stockholm. Över 100 företag 

fick ny adress via oss, bland andra Acne, Nordea, Lindskog Malmström Advokatbyrå, Landshypotek, 

Proffice,  Netlight, Marimekko och Mekonomen för att nämna några.
 

För närvarande arbetar vi med några större uthyrningsuppdrag, bland annat 6 000 kvm i Klaraporten 

på  Vasagatan 8–10, 5 000 kvm på Tegeluddsvägen 100 och 14 000 kvm i Värtahamnen. 
 

Utöver det förmedlar vi enskilda lokaler, allt ifrån några hundra till flera tusen kvadrat meter.
 
Vi har förstärkt vårt uthyrningsteam med tre nya medarbetare, så välkommen att höra av er med 

era  lokalfrågor – i alla lägen.

Ring oss! 08 665 68 80
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GÄSTSKRIBENT: ReVISoRN hAR oRdeT
NAMN: Ingemar Rindstig. 
ÅLdeR: 61 år. 
TITeL: Chef för Ernst & Young 
Real Estate, auktoriserad 
revisor. 
ÅR PÅ FöReTAGeT: Tio år 
med Real Estate, 30 år med 

Ernst & Young. 
eXeMPeL PÅ uPPdRAG: Helt 
specialiserad på bygg- och 
fastighetsbranschen, konsulta-
tioner i branschen. Revisions-
uppdrag för bland annat JM, 
Sagax, Atrium Ljungberg, Einar 

Mattsson, Vasakronan, Vasal-
len, Jernhusen och Svenska 
Bostäder. 
FRITIdSINTReSSeN: Littera-
tur, konst, historia och sport 
(mest bollsport och friidrott). 

Bild: Ernst &
 Young

”Väldigt mycket pengar       
 vill in i fastigheter”

Den här gången ska jag inte locka in er i redovisningens irrgångar (med vad annat kan 
man benämna Bokföringsnämndens idé om komponentavskrivning för förvaltnings-
fastigheter, som jag kommenterade i min artikel i förra numret) – utan jag tänker återge 
några reflektioner om fastighetsmarknaden. Detta gör jag utifrån Ernst & Youngs euro-
peiska fastighetsworkshop i London i slutet av januari – med mer än 400 deltagare.

wall of money gäller. Det finns väldigt mycket pengar som 
vill in i fastighetsinvesteringar, särskilt i pensionsfonder och så 
kallade SWF:s (Sovereign Wealth Funds) men också i family of-
fices, det vill säga privata förmögenheter. Enligt röstknapparna 
gick 70 procent av delegaterna i köptankar.

mycket stora låneförfall inträffar 2012–2013 och det är 
alldeles klart att bankerna vill minska sin utlåning till fastighets-
sektorn. Kommer det att innebära ett kraftigt ökat utbud till för-
säljning? 

 Det trodde majoriteten – men det kan också finnas alterna-
tiva lånekällor. Särskilt nämndes försäkringsbolagen, som redan 
börjat öka sin utlåning i vetskap om att deras nya regler Solvency 
II framöver talar för detta. Tyska försäkringsjätten Allianz chef 
Olivier Piani bekräftade detta.

hur ivriga är köparna (investerarna)? De borde vara 
ganska ivriga – vad finns det egentligen för alternativ som alls 
ger någon stabil avkastning idag? Och det verkade finnas viss oro 
för inflation bland delegaterna – då är det ganska uppenbart att 

fastigheter borde vara det prioriterade tillgångsslaget för långsik-
tiga investorer/placerare. Hur ivriga är säljarna? Betydligt mera 
osäkert, avgörs av finansieringsläget.

sammanfattningsvis var stämningsläget på workshopen 
relativt optimistiskt, åtminstone avseende transaktionsvolymen. 
Mer osäkert om prisutvecklingen – avgörs förstås som vanligt av 
efterfrågan och utbud. Jag tror att det är klart att efterfrågan finns, 
avgörande är därför det mer osäkra utbudet. Norden framhölls 
flera gånger tillsammans med Tyskland som den mest intressanta 
marknaden att investera i. Frågan är om det fortfarande anses för 
dyrt – detta avgörs nog av prisutvecklingen på andra europeiska 
marknader, tror jag.  

Har cirka 150 medarbetare i Sverige 
och cirka 3 000 globalt. Stort utbud 
av tjänster inom fastighetsområ-
det – redovisningsfrågor, revision, 
värdering, fastighetsstrategi, förvalt-

ningsorganisation, IT, facility mana-
gement, finansiering, infrastruktur, 
due diligence, hållbarhetsfrågor, 
fastighetsskatt, inkomstskatt och 
fastighetsmoms.

FAKTA: ERNST & YoUNG REAL ESTATE
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Ring Rolf Andersson:
031- 60 43 55

Boka din annons 
i kommande nummer
Fastighetssverige # 2 kommer ut 

i mitten av juni

#3 – Expo Real/Internationellt nummer
#4 – Mapic/Internationellt nummer


