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VAD SKA MAN 
EGENTLIGEN HA 
KONTORET TILL? 

Kanske en oväntad fråga från just oss, men samtidigt högst relevant. Kontorsutveckling är affärsutveckling. Det vet vi i branschen. 
Och tillsammans kan vi i förändra synen på vad ett kontor egentligen är. Från att vara kronor och kvadratmetrar till att vara ett 
verktyg för förändring. Vi har testat det själva och sitter nu i ett aktivitetsbaserat kontor, hållbart in i minsta detalj. 

Med hjälp av våra erfarenheter guidar vi till kontor som matchar våra kunders mål. Vi ser att flera branschkollegor gör samma 
sak och hejar ivrigt på. Det är bara genom att jobba tillsammans som vi kan förändra synen på kontoret. Och samtidigt erbjuda 
smartare lösningar för våra kunder. 

Ledare // Mars 2014

29 juni

Almedals
veckan 2014 
inleds.

11–14 mars

Mipim 2014 
äger rum i 
 Cannes.

12 juni

Fastighets
sverige num
mer 2 kommer 
ut.

15 juli

Bob Dylan 
spelar på 
Trädgårds
föreningen i 
Göteborg.

7–9 oktober

Fastighets
mässan 
Expo Real  
i München.

Save 
the 
date

Gatchina – en 
svensk miljardsats-
ning i Ryssland.

Miljonprogrammet 
har blivit en het 
investering.

Några datum att 
lägga på minnet.

Det är lika märkligt som självklart egentligen. Varje år vid den 
här tiden händer det något med oss nordbor som halva året varit mer 
eller mindre nedfrusna i isblock. Så fort solen tittar fram ska kava-
jen av och lunchen intas i bara skjortärmarna – trots att kvicksilvret 
knappt orkar sig upp till det röda. Jag är inte på något sätt annorlunda 
själv – jag har redan skippat jackan på lunchen flera gånger. Och frusit. 
Men det kanske inte är så konstigt, det kanske är vårt sätt att hylla den 
annalkande våren och den så efterlängtade värmen.

På tal om värme så är det i skrivandes stund 16 grader och solsken i 
Cannes. Och det är fortfarande ett par veckor kvar till Mipim, så med 

lite tur hinner det bli ännu något 
varmare. Hoppas i så fall att det är 
ett tecken på att mässan kommer 
bjuda på lysande affärsmöjligheter 
och heta fastighetsdiskussioner.

På Fastighetssverige ser vi 
som vanligt med värme fram emot 
Mipim. Vi kommer i vanlig ord-
ning att ha en enorm exponering 
på mässan. Magasinet du håller i 
din hand distribueras med ett antal 
tusen exemplar i Mipims tidnings-
ställ 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 nyhetsbrev och på vår 
nyhetswebb, inte minst för alla som inte är på plats. Där kan du läsa 
om det viktigaste som hänt föregående dag och det viktigaste som 

kommer att hända under dagen. Du 
kan se mingelbilder från partyn och 
cocktails. Kort sagt; när det händer 
något på Mipim får du reda på det 
först genom att läsa våra nyheter.

Vi ses i Cannes!

Nu stundar  
ett hett Mipim

         Det kan-
ske är vårt sätt 
att hylla den 
annalkande 
 våren och den 
så efterläng-
tade värmen.«

Chefredaktör  ⁄⁄  Eddie Ekberg 

Magasinet får citeras med angivande av källa. 
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för åter-
givande av artiklar och illustrationer. Magasinet 

ansvarar ej för insänt, ej beställt material.

ansvarig utgivare
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se
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Layout och produktion
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Läs intervjun på sidan 56. 
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Goda förutsättningar för ett bra år 

för fastighetsaktier.
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P-G Persson 
om sin resa 
från tennis-

tränare till 
börs-vd.

Mat & vin
Tolv år på stjärnkrogar runt om i världen inspirerade 

Jonas Lundgren att öppna Restaurang Jonas.

Miljardsatsning
Svenska investerare miljardsatsar i Ryssland 

– bygger helt ny stadsdel.

Mipim
Branschen laddar för årets stora begivenhet.

Intresset för investeringar 
i Miljonprogrammet har 

ökat markant
~ 24 ~ 

Miljonprogram
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Partner of Choice

is Nordic real estate

Direct real estate industry experience

Exceptional performance

Largest real estate private equity firm in Northern Europe with a strong 
local presence and offices in Stockholm, Helsinki, Oslo and Copenhagen

Fund management team averaging 20 years of direct real estate 
experience from leading European property companies

16% net IRR on €7 billion of invested capital since 2000

www.niam.se

Makroanalysen
Annika winsth  //  Nordea

En starkare konjunktur indikerar fortsatt stigande långrän-
tor. Sedan den amerikanska centralbanken Fed, i maj 2013, började 
tala om att minska stimulanserna har de tioåriga statsobligations-
räntorna stigit kraftigt. Procentuellt är uppgången mycket stor, 

knappt 50 procent i Sverige och ännu mer i USA. Trots det är 
räntorna fortfarande på en historiskt låg nivå. 

Mot slutet av året kan högre långräntor komma att dämpa 
konjunkturen och centralbankerna fortsätter därmed att föra en 
mycket expansiv politik. Den europeiska centralbanken, ECB, kan 
till och med bli tvungna att vidta ytterligare åtgärder för att stötta 
ekonomierna. Tillväxten väntas bli relativt god, men den sker från 
en låg nivå – i synnerhet inom euroområdet.

Återhämtningen i Sverige har dragit ut på tiden och industrin 
har utvecklats svagare än väntat. Nu tycks dock vändningen ha 

 Mycket talar för att 2014 blir ett bra år kon-
junkturellt. Valår betyder konsumtionsår och 
förutsättningar finns för en gynnsam tillväxt 
både globalt och i Sverige. 

GillAR 
GoD MAT

Namn: Annika 
Winsth.

Ålder: 45 år.

Yrke: Chefeko-
nom 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.

”valår betyder 
konsumtionsår”

vAlåR. Enligt Nordeas chefsekonom Annika Winsth talar det faktum att det är valår i år för en gynnsam tillväxt både globalt och i Sverige.
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Det vi gör  
är det som räknas

Valparaiso, Norra DjurgårDsstaDeN, stockholm

Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. 
Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla nya tekniker och med att minska klimat-
påverkan under projektens hela livstid. Det betyder att vi utvecklar byggnader som gör det 
möjligt för nästa generation att 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. 

Just nu utvecklar vi till exempel Valparaiso, ett multifunktionellt nav för arbete, boende, 
turism och handel i Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Här ställs några 
av världens högsta krav på livslång energieffektivitet, hälsosamma miljöer och återvinning.

kommit på plats och i år bidrar såväl export, investeringar och inte 
minst hushållen till en god tillväxt.

Det är svårt att se vad som ska stoppa hushållen om den 
globala tillväxten utvecklas i linje med förväntningarna. Risken är 
därmed att hushållens skulder börjar öka snabbare igen och att det 
får Riksbanken att höja räntan. 

Inflationen kommer att vara fortsatt låg länge än och pressen på 
Riksbanken kommer därmed att bestå. Men samtidigt är det svårt 
att tro att Riksbanken inte agerar om skulderna ökar snabbare än 
inkomsterna och inget annat verktyg har kommit på plats.

Även om det fundamentalt går att förklara skuldutvecklingen i 
Sverige går det aldrig förrän i efterhand att säga huruvida det var 
en bubbla som sprack eller inte. Det är därmed rimligt att Riks-
banken tar viss hänsyn till skulderna även om inflationen är låg.

Penningpolitik är också mycket komplext. I första hand är 
svensk ekonomi mest betjänt av global återhämtning. Ytterligare 
någon räntesänkning från dagens låga nivå är inte avgörande för 

företagens investerings- eller anställningsbeslut.
Samtidigt som Riksbanken och Finansinspektionen försöker 

bromsa hushållen för regeringen en mycket expansiv valpolitik. 
Oppositionen talar om oansvarighet. 

Men Sverige har goda förutsättningar att stimulera och eftersom 
efterfrågan har varit svag är detta också rimligt att göra. Det kan 
dock ifrågasättas om hushållen är den mest lämpade mottagaren av 
stimulanserna. På sikt är det också rimligt att komma tillbaka till 
överskottsmålet om trovärdigheten för det målet ska bestå.

Finansmarknaden utgår från att både sittande regering 
och opposition för en ansvarsfull politik. Ur den aspekten spelar 
det därmed mindre roll vem som vinner valet. Möjligen kan ett 
osäkert politiskt läge skapa osäkerhet, där Sverigedemokraterna 
blir stora och där varken regeringen eller oppositionen lyckas få 
majoritet. Det kan leda till att det drar ut på tiden innan vi får en 
regering på plats, men också skapa en trög process med svårigheter 
att fatta viktiga beslut.  

»Ytterligare någon ränte-
sänkning från dagens låga 
nivå är inte avgörande för 

företagens investerings- eller 
anställningsbeslut.«



12   Fastighetssverige  ⁄⁄  1  2014 1  2014  ⁄⁄  Fastighetssverige   13

NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av oktober. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Eddie Ekberg

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

20

HAn BliR ny vD FöR DiöS 
 KARRIÄR  Knut Rost, för 

närvarande fastighetschef för Ica 
Fastigheter, ersätter Christer Sun-
din som vd i Diös i mars. Christer 
Sundin går i pension den sista 
april 2014.

Knut Rost har en examen från KTH 
och gedigen erfarenhet av fastighets-
förvaltning. Han har sedan 1995 haft olika 
befattningar inom Aspholmen Fastigheter och Ica Fastig-
heter i Västerås. 2013–10–25

SvEnSkT BolAG MiljARDSATSAR i uSA
 BYGG/ARKITEKTUR  Den svenska bostadsutvecklaren 

Index International storsatsar via ett samarbete på äldre-
boende i uSA. 

Tillsammans med Floridabaserade Watercrest Senior 
Living Group ska man utveckla seniorboenden över hela 
uSA. Avtalet är initialt värt 3,2 miljarder kronor.

– I vårt uppdrag som bostadsutvecklare ingår även äldre-
boenden. När vi beslutade oss för att satsa på seniorboenden 
i uSA träff ade vi många tilltänkta partners. Med Watercrest 
Senior Living Group får vi en partner som överensstämmer 
med vår verksamhetskultur, säger Bjarne Borg, medgrundare 
och CEO på Index Investment LLC. 2014–01–29

HEMFoSA MiljARDköpER
 TRANSAKTIONER  Hemfosa, med vd Jens Engwall, köper, 
tillsammans med Crown Nordic Management, ett 

fastig hetsbestånd om 28 kommer-
siella fastigheter från Provinsfastig-
heter – före detta Allokton – till ett 
underliggande fastighetsvärde om 
1 285 miljoner kronor. De 28 fastig-
heterna är huvudsakligen belägna 

centralt i tillväxtorter i södra och 
mellersta Sverige, med 36 

procent av fastighetsvärdet 
i Stockholmsregionen. 
Den totala uthyrningsba-
ra ytan omfattar 142 182 
kvadratmeter och hyres-
värdet uppgår till cirka 
155 miljoner kronor. 
Fastigheterna omfattar 
såväl samhällsverk-
samheter som kontor 
och logistiklokaler. 
2013–12–19

Sveareal siktar på börsen i år
 BOLAG  Sveareal siktar på att börsnoteras 
under 2014.

– Marknadsklimatet är attraktivt för en 
notering just nu. Målet är att noteras under 
2014, säger vd Claes Malmkvist.

Sveareals fastighetsvärde ligger på cirka 
sju miljarder kronor. 

Swedbank, Pareto och DNB är rådgivare i 

förberedelserna inför notering och 
ägarspridning.

Sveareals största ägare 
är Fortin AS (78 procent), 
Stiftelsen uNI (2,5 procent) 
och Trondheim Kommunala 
Pensionskassa (2,3 procent). 
2014–01–31

 BOLAG  Möller & Partners har lanserat fonden 
M&P Property Invest som ska investera i projekt-
fastigheter, företrädesvis bostäder, även om det 
inte finns några begränsningar i vilka fastighets-
typer fonden kan förvärva. Investeringsvolymen 
efter fondens andra planerade stängning beräk-
nas uppgå till drygt en miljard kronor.

– Det här är väldigt intressant. Vi har alltid 
jobbat med utvecklingsprojekt i olika sam-
manhang men har nu fått förtroendet att göra 
det på ett mer renodlat sätt, säger Henrik 
Jussi-Pekka, vd på Möller & Partners.

under hösten gjordes en första stängning 
av fonden och nu under våren planeras en 
nyemission. 

– Vi hoppas att den andra planerade stäng-
ningen av fonden ger oss ett eget kapital om 
totalt cirka 350–400 miljoner kronor, säger 
Henrik Jussi-Pekka.

De första två förvärven genomfördes strax 
före och efter årsskiftet. Båda rör bostads-
utvecklingsprojekt i Stockholm. under första 
kvartalet planerar man att genomföra fondens 

tredje aff är, även den i Stockholm. 

– Vi kan tänka oss att bilda joint ventures med andra 
aktörer för att snabbare komma åt intressanta investe-
ringar. Projekten ska företrädesvis ligga i Stockholms-
området men helst inte längre bort än Gävle, Örebro 
och Norrköping/Linköping, säger Henrik Jussi-Pekka.

Investorer i fonden utgörs av privatpersoner. Även 
Möller & Partners själva går in med en del kapital, vilket 
man gjort i så gott som alla sina samarbeten under 
åren sedan man startade år 2000. 

Totalt har firman sedan start förvärvat och förvaltat 
fastigheter till ett värde om cirka 15 miljarder kronor. 
2014–02–10

Sveareal siktar på börsen i år
förberedelserna inför notering och 
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Knut Rost har en examen från KTH 
och gedigen erfarenhet av fastighets-
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Claes Malmkvist.

Knut Rost. 

Carlyle säljer Globen City

Här är Johanssons nya jobb

Miljardaff är i centrala Stockholm

 TRANSAKTIONER  Klövern har tecknat en avsiktsförkla-
ring med The Carlyle Group om förvärv av Globen 
City, omfattande fastigheterna Arenan 2, 3, 6 och 8 
i Stockholm, samt Startboxen 3 i Solna. Den totala 
uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 140 000 kva-
dratmeter och utgörs till största del av kontorsytor. 

Catella var rådgivare till Carlyle i aff ären. 
2014–01–24

 KARRIÄR  I våras lämnade Jan Johansson 
posten som koncernchef för Peab. 

Den 1 mars påbörjar han tjänsten 
som vd för Malmö Cityfastigheter. 
I samband med att Jan Johans-
son tar över slutar nuvarande vd 

Thomas Berggren sin anställning. 
Malmö Cityfastigheter har ett 

bestånd av fastigheter med ett värde 

över en miljard kronor.
– Malmö Cityfastigheter är ett speciellt 

fastig hetsbolag som lägger stor vikt vid hyres-
gästernas behov, miljö och trivsel. uppdraget 
blir att utveckla bolaget genom att förvalta 
dess kultur samt förädla och utöka beståndet 
så att Malmö Cityfastigheter blir en större 
aktör, säger Jan Johansson, tillträdande vd för 
Malmö Cityfastigheter. 2014–02–04

 TRANSAKTIONER  AMF Fastigheter köper fastig-
heten Jericho 34 för 1,6 miljarder kronor, som 
omges av Regeringsgatan, Jakobsbergsgatan 
och Lästmakargatan i centrala Stockholm. 
Byggnaden omfattar drygt 21 000 kvadratme-
ter och inrymmer kontor, butiker och bostäder. 
Säljare är det tyska försäkringsbolaget Allianz.

Fastigheten Jericho 34 är fullt uthyrd med 
EY som största hyresgäst. AMF Fastigheter 
äger sedan tidigare Mood Stockholm, Europa-
huset och City Cronan i närområdet. 

Jones Lang Lasalle var rådgivare åt sälja-
ren Allianz i aff ären. 2013–12–03

Möller & Partners har gjort sina första förvärv i nya fonden M&P Invest. 

Möller & Partners 
lanserar ny fond

Henrik Jussi-Pekka. 
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Jericho 34. 

 KARRIÄR 

posten som koncernchef för Peab. 
Den 1 mars påbörjar han tjänsten 
som vd för Malmö Cityfastigheter. 
I samband med att Jan Johans-
son tar över slutar nuvarande vd 

Thomas Berggren sin anställning. 

bestånd av fastigheter med ett värde 
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Jan Johansson. 

Carlyle säljer Globen City i Stockholm. 
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NYHETER
>> fortsättning

vASAkRonAn MiljARD-
SäljER i SolnA

 TRANSAKTIONER  Vasakronan säljer 
fastig heten Polisen 2 Arken, i Solna, 
till  Delarka Holding.  Aff ären görs i 
bolagsform för 1 230 miljoner kronor. 
Arken  ligger en dryg 
kilometer från Solna 
centrum mellan 
Huvudsta och 
Tomteboda 
och uppfördes 
under åren 
2002–2003 
som nytt huvud-
kontor för Posten. 
2013–11–11

RuTinERAD RETAil-
kvARTETT STARTAR EGET 

 BOLAG  Kjell Berggren, Håkan Pehrsson, 
Fredrik Tellefsen och Jesper Almqvist 
startar det egna bolaget THERHQ – The 
Retail Headquarters.

Det nya bolaget skall verka inom 
investeringsrådgivning, projektutveck-
ling, uthyrning, fastighetsrådgivning, 
asset management och internationell 
hyresgästrådgivning.

– Marknaden står under en stor 
förändring; teknikskifte, lägre tillväxttakt, 
nya konsumtionsmönster, en global rör-
lighet både för retailers och investerare 
leder till en helt ny konkurrenssituation. 
Viktiga framgångsfaktorer blir att tydligt 
positionera sina fastigheter och definie-
ra kundnyttan i syfte att nå lönsamhet, 
säger Håkan Pehrsson, vd för The Retail 
Headquarters. 2013–11–13

Starwood premiär-
köper för fyra miljarder
 TRANSAKTIONER  Amerikanska Starwood Capital Group köper 
sju stora handelsplatser av KF Fastigheter för 3,9 miljarder 
kronor. 

Starwood är ett privat, uSA-baserat företag med fokus på 

den globala fastighetsmarknaden. Företaget har för närva-
rande tillgångar för 29 miljarder uS-dollar under förvaltning. 

Detta är Starwoods första investering i Norden, och den 
genomförs i samarbete med Vencom Partners. 2013–11–19
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 TRANSAKTIONER  Börsnoterade Victoria Park, med vd Peter 
Strand, har ingått avtal med Fastighets AB Tornet om förvärv 
av bolagets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och 
Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1 051 
miljoner kronor. Aff ären är ett led i Victoria Parks strategi att 
etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska 

bostadsmarknaden. Genom aff ären 
ökar Victoria Parks fastighetsvärde 
från 1,7 miljarder kronor till 2,8 miljar-
der kronor och hyresvärdet från 227 
miljoner kronor till 341 miljoner kronor. 
2013–12–19
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Peter Strand.
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Jesper Almqvist, Fredrik Tellefsen, Håkan 
Pehrsson och Kjell Berggren (ej med på 
bild) startar det egna bolaget THERHQ (The 
Retail Headquarters). 
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Arken  ligger en dryg 
kilometer från Solna 

kontor för Posten. 

SToRAFFäREn klAR: viCToRiA pARk i MiljARDköp8

KF säljer handelsplatserna Bromma Blocks (bilden) och Arninge i Stockholm, Jägersro i Malmö, Bäckebol i Göteborg, Boländerna i Uppsala, 
Tuna Park i Eskilstuna och Weibullsholm i Landskrona.

1
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Vi förverkligar möjligheterVi förverkligar möjligheterVi förverkligar möjligheterVi förverkligar möjligheter

w w w . e l o f h a n s s o n f a s t i g h e t e r . s e

Vi är ett ungt fastighetsbolag, som bygger på en 120-årig tradition från handels-
huset, där förverkligande av möjligheter är en del av arvet. Ett aktuellt exempel är 
hur vi tillsammans med andra aktörer nu utvecklar Norra Masthugget till en ny del 
av Göteborg med bostäder, kontor och handelscentrat Global Business Gate.

Kontakta oss om du vill veta mer om oss och våra projekt.

www.naisvefa.se

NYHETER
>> fortsättning

klART FöR ”ATTEFAllSHuS” 
Till SoMMAREn

 BOSTÄDER  Från 
och med den 
2 juli ska 
det bli 
tillåtet att 
bygga ett 
max 25 
kvadrat-
meter stort 
bostadshus 
som kan 
användas som 
permanentbostad, 
utan att behöva söka bygglov. Det är 
innebörden i remissen ”Nya åtgärder 
som kan genomföras utan krav på 
bygglov” som regeringen nyligen över-
lämnade till Lagrådet. 

– Det här är en viktig reform för 
mängder av villa- och sommarstugeä-
gare, och något som de kommer att 
få nytta av redan nu till sommaren, 
säger bostadsminister Stefan Attefall. 
2014–02–07

BukowSkiS SATSAR 
på FASTiGHETSMäklERi 

– REkRyTERAR vD
 BOLAG  Auktionshuset Bukowskis satsar 
på en fastighetsdel – Bukowskis Real 
Estate. Vd:n  Catharina Bernstein kom-

mer närmast från 
konkurrenten 

Skepps-
holmen 
Sothebys. 
Bukow-
skis Real 
Estate 
är just 

nu under 
uppbygg-

nad och står 
inför en nystart 
och därför har 

Catharina Bernstein rekryterats som 
vd. 

Hon har stor erfarenhet från fastig-
hetsmarknaden och kommer närmast 
från Skeppsholmen Sotheby’s där hon 
arbetat som mäklare och ansvarig för 
deras Skånekontor de senaste nio åren. 
2013–11–26

Två Stockholms-
aff ärer för tre miljarder
 TRANSAKTIONER  Trygg Hansa-huset (Sthlm Crown) och 
Choklad fabriken i Stockholm har sålts. Värdet på aff ärerna 
uppgår till cirka tre miljarder kronor. Köpare i båda fallen är 
Areim. 

Trygg Hansa har i samband med aff ären, skrivit ett nytt 
femårigt hyreskontrakt.

I köpet ingår också en projektfastighet, omfattande cirka 
7 000 kvadratmeter kontor i hörnet Fleminggatan/Scheele-
gatan.

Samtidigt köper Areim alltså kontorsfastigheten Choklad-
fabriken i Sundbyberg av Skanska. Värdet i den här aff ären 
uppgår till 600 miljoner kronor. 2014–01–16

 Från 
och med den 

bostadshus 

användas som 
permanentbostad, 
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Stefan Attefall. 

Catharina Bernstein. 

 EVENT  Europas bäst designade hotellbar ligger på Lindholmen i 
Göteborg. 

– Det känns helt fantastiskt och omtumlande, säger Malin Franck, 
vd på Radisson Blu Riverside Hotel. 

Det var i den stora internationella tävlingen European Hotel 
Design Awards i London som hotellets bar och restaurang Cuckoo’s 
Nest utsågs till årets bäst designade bar.

Hotellet uppfördes av Skanska, som sålde fastigheten till Balder i 
somras. 2013–11–22

Här är Europas 
fräckaste hotellbar

20

19

Areim köper såväl Sthlm Crown 
och Chokladfabriken. Investe-
ringen uppgår till strax över tre 
miljarder kronor. 

4

Cuckoo’s Nest på Radisson Blu Riverside på Lindholmen i 
Göteborg har fått pris för sin hotellbar. 

12
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Vi är kronan på verket i dina affärer
När du anlitar oss har du alltid tillgång till de bästa experterna på affärsjuridik. 
Låt oss hjälpa dig att se skogen för alla träd. Vi är drygt 250 medarbetare 
på 18 kontor runt om i Sverige och Baltikum som engagerar sig helhjärtat. 
För att du ska göra bättre affärer.

www.glimstedt.se

www.naisvefa.se

NYHETER
>> fortsättning

ARkiTEkTTävlinGEn 
oM SToCkHolMS nyA 

lAnDMäRkE äR AvGjoRD
 BYGG/ARKITEKTUR  Arkitektsamarbetet 
Berg C.F. Möller Architects och Dinell 

Johansson tog hem 
segern i HSB 

Stockholms täv-
ling om Stock-

holms nya 
landmärke. 
Arkitekterna 
har bland 
annat ritat 

en skyskrapa 
byggd i trä 
som skulle 
kunna bli värl-
dens högsta 
träbyggnad. 

– Vi är 
mycket nöjda 
med de tre för-
slag som Berg 

C.F Möller och Dinell Johansson lämnat 
in och vi ser fram emot att samarbeta 
kring att skapa en spektakulär byggnad 
tillsammans med dem, säger Anders 
Svensson, vd på HSB Stockholm. 
2013–11–25

ATRiuM ljunGBERG köpER 
FöR 355 MiljonER

 TRANSAKTIONER  Atrium Ljungberg köper 
en fastighet med projektmöjligheter på 
Nobelberget i Sickla för 355 miljoner 
kronor. 

Säljare av fastigheten Nacka Sicklaön 
83:33 är ett dotterbolag till Länsförsäk-
ringar Liv. 2014–02–04

 TRANSAKTIONER  Vasakronan säljer fastigheten Murmästaren 3 
(som är fullt uthyrd till Länsstyrelsen) för 490 miljoner kronor. 
Balder är köpare. Det underliggande fastighetsvärdet i aff ären 
är 490 miljoner kronor.

Balder äger sedan tidigare grannhuset Murmästaren 7.

Murmästaren 3 ligger strax öster om Kungsholms torg 
i centrala Stockholm. Adressen 
är Hantverkargatan 29 
och Garvargatan 8–12. 
2013–12–12

Vasakronan säljer 
för halv miljard

Johansson tog hem 
segern i HSB 

Stockholms täv-
ling om Stock-

holms nya 
landmärke. 
Arkitekterna 
har bland 
annat ritat 

en skyskrapa 
byggd i trä 
som skulle 
kunna bli värl-
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Balder köper Murmästaren 3 av Vasakronan. 

 TRANSAKTIONER  Cityhold genomför sin första aff är i Tyskland i och med 
 köpet av en kontorsfastighet i München. Säljare är IVG Institutional Funds GmbH. 

Fastigheten är på cirka 15 000 kvadratmeter och den genomsnittliga åter-
stående hyres tiden är sju år. Säljrådgivare var 
Colliers International och säljarens juridiska 
råd givare var GSK Stockmann. 2013–12–19

CiTyHolD pREMiäRköpER i TySklAnD15

i centrala Stockholm. Adressen 
är Hantverkargatan 29 
och Garvargatan 8–12. 
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Cityhold premiärköper i Tyskland genom 
förvärvet av en kontorsfastighet i München.

Berg/C. F. Moller Archi-
tects/Dinell Johansson 
vinner HSB:s Stock-
holms arkitekttävling 
om ett nytt landmärke 
i staden.

16
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Atrium Ljungberg köper på Nobelberget. 

B
IL

D
: A

T
R

Iu
M

 L
Ju

N
G

B
E

R
G

9



20   Fastighetssverige  ⁄⁄  1  2014

Aktieanalysen
niclas Höglund  //  Swedbank

Fastighetsaktier hade ett bra 2013 med en kursuppgång 
på 23 procent (OMX Stockholm Real Estate) men kunde trots en 
stark avslutning på året inte riktigt överträff a börsens 24 procent.

Det som begränsade kursutvecklingen under 2013, och som sanno-
likt även kommer att fortsätta begränsa kurseuforin under 2014, var:

• Stigande långräntor: tioårsräntan steg med 88 punkter 2013.
• Avsaknad av infl ation: Indexering av hyror var svagt negativ, 

minus 0,1 procent, vilket implicerar höga realräntor givet sektorns 
snittfi nansiering på 4,0 procent ränta.

Det var dock fl era viktiga trender som gick bolagens väg 2013 
och som vi bedömer kommer kunna fortsätta att ge stöd in i 2014:

• Finansiering: Högre belåningsgrader till lägre kostnad ac-
cepteras från bankerna. Nästa steg blir att förlänga durationen 
på lånen vilket gör att det går att låsa in dagens höga skillnad på 
avkastning från fastigheter kontra obligationer.

Starkt fundamentalt stöd för 
både kassaflöde och substans

 Det finns goda förutsättningar för att 2014 blir ett bra år för fastighetsaktier 
 drivet av förbättrad underliggande konjunktur och ökad riskaptit från både 
investerare och banker, vilket skapar förutsättningar för högre fastighetsvär-
den och förbättrade kassaflöden. Värderingen av fastighetsaktier är lägre än 
Stockholmsbörsen om man justerar för betald skatt, trots stabila underliggande 
resultat och potential för underliggande värdetillväxt av fastighetsvärdena. Den 
bedömningen gör Niclas Höglund, fastighetsaktieanalytiker på Swedbank. 

Källa: Swedbank Research
	  

pEtal justerat för värderingseffekter och betald skatt

• Värdeskapande investeringar: Projekt och/eller M&A ger stöd 
till kassafl öde och substans. Det tydligaste exemplet fi nns att hitta 
i renovering av bostäder och miljonprogram där man kan koppla 
investeringar till stigande hyror vilket och ger en tydlig omvärde-
ringspotential.

• Bostäder: Real hyrestillväxt på 1,5 procent – 2,5 procent och där 
45 procent av allmännyttan har tecknat avtal på 1,7 procent högre 
hyror inför 2014 vilket ger stöd till både kassafl öde och substans 
för fastighetsbolag med bostadsexponering (främst Balder, Wal-
lenstam och Victoria Park).

Noterade fastighetsbolag i dag handlas till ett P/E-
tal (2014 års prognos) på 16,6 gånger (till exempel Wallenstam) 
jämfört med Stockholmsbörsens 14,9 gånger. Justerar vi däremot 
för betald skatt så kommer multiplarna ner till 13,3 gånger (till 

	  

Direktavkastning

Källa: Swedbank Research

	  

pris genom Substansvärde (justerat för fem procent 
latent skatt och med återlagda utdelningar för 2014e)

Källa: Swedbank Research

HEMMA-
SniCkARE

Namn: Niclas 
Höglund.

Ålder: 42 år.

Titel: Aktie-
analytiker.

På Swedbank 
sedan: 2006.

Bor: Vasastan i 
Stockholm.

Fritid: Hem-
masnickare med 
hatkärlek till 
grusgångar.
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SAME SAME BUT
DIFFERENT — 
WELCOME TO THE

NEWSEC
PENTHOUSE

CAll US
+46  8 454 40 00

newSeC.Com

The fUll ServiCe properTy hoUSe
in norThern eUrope

newsec has a new location at mipim 2014 — The Newsec Penthouse. 
you will find us opposite palais des festivals at 2, Boulevard de la Croisette. 

See you in Cannes!

exem pel Wallen stam) vilket är en mer rättvi-
sande bild av det underliggande kassaflödet, som 
är starkare i sektorn jämfört med börsen som 
helhet. Sektorn handlas till försiktiga pris genom 
ett substansvärde på 95 procent (baserat på våra 
2014-årsprognoser justerat med fem procent 
uppskjuten skatt och återförda utdelningar) vil-
ket dock är en betydligt högre siffra än historiska 
snittet kring 85–90 procent men det är värt att 
poängtera att sektorn från tid till annan har haft 
en betydande premiumvärdering. 

Viktigt för mig när jag analyserar sektorn/bo-
lagen är att substans och kassaflöde hänger ihop 
och att multiplarna inte skenar, det brukar leda till 
ökade risker för bakslag. Belåningsgraden i sektorn 

SwEDBAnk 

Swedbank har totalt cirka åtta miljo-
ner privatkunder och cirka 600 000 
företagskunder med 305 kontor i 
Sverige och 181 kontor i de baltiska 
länderna.

Koncernen har även verksamhet i 
Helsingfors, Köpenhamn, Luxemburg, 
New York, Oslo och Shanghai. År 2013 
uppgick balansomslutningen till 1 820 
miljarder kronor och antalet anställda 
var cirka 14 265.

BAlDER

Balder är det mest lysande exemplet på omvärdering under 2013 drivet 
av investeringar, kapitalanskaffning och tydlig omfokusering på bostäder. 

Kommer Balder att vara en vinnare även 2014? Vi tror Balder kommer 
att vara en fortsatt bra investering för investerare med fokus på 3-5 år 
drivet av sitt investeringsutrymme, bostadsexponering och intressebolag. 
Vi ser dock kortsiktigt mer potential i bolag som har ett större utrymme 
för omvärdering framför sig: Hufvudstaden och Diös.

HuFvuDSTADEn 

Här väljer jag att vara substansfokuserad och ser den största potentialen 
i sektorn för hyrestillväxt och omvärdering av fastighetsvärden i det 
korta perspektivet. Aktien handlas på attraktiv substansrabatt (P/NAV 95 
procent baserat på vår prognos 2014 justerat för fem procent latent skatt) 
i linje med sektorsnittet trots tydlig omvärderingspotential vilket somliga 
kopplar till den höga P/E-talsvärderingen. 

Ett frågetecken är dock om bolaget, som är känt för att vara konserva-
tivt, verkligen kommer att justera sin substans. Med det är en tajming-
fråga som kommer att jämna ut sig över tiden och med den tydliga 
kvalitetsportföljen och låga risken kan vi sova lugnt och i alla fall lita på 
bra hyrestillväxt de närmaste åren.

DiöS 

Diös är det billiga bolaget med Norrlandsexponering. En förvaltare myn-
tade utrycket att fastighetsbolag som handlas på låga kassaflödesmultip-
lar (justerat för betald skatt och exklusive orealiserade värdeförändringar) 
har en ”förlåtande” värdering. Bolagen kommer att snabbt bygga eget 
kapital som justerar balansräkning (amorterar skulder och adderar till 
eget kapital) och kan absorbera förändringar i substansen (givet att 
de inte handlas till en alltför hög premie). Diös-aktien är inte bara billig, 
bolaget har dessutom förutsättningar att leverera lägre kostnader och 
positiva hyresomförhandlingar, trots att det är Norrland.

har minskat de senaste åren så det är rimligt att peka på att det finns 
utrymme för sektorn som helhet att öka förvärvstakten. Värt att 
nämna är också att den underliggande intjäningen och kassaflödena 
för fastighetsbolagen är betydligt mer stabil än för börsen som helhet. 

Bland oss fastighetsanalytiker kan man ibland skönja 
stora skillnader i vår syn på värdering av bolagen/aktierna – an-
tingen fokuserar man på substans eller kassaflöde. Sanningen 
ligger som vanligt någonstans mitt emellan men det finns en tydlig 
vinnarstrategi för sektorn i att återinvestera kassaflödet in i nya 
fastigheter och/eller projekt vilket med tydlighet skapat förutsätt-
ningar för högre tillväxt än ”bara” BNP eller indexeringarna tillåter. 
Så länge inte skuldsättningen ökar så kan man argumentera för 
att förvärvsdriven tillväxt/investeringar minskar risken i bolaget så 
länge basen för intjäning de facto ökar.  

»Viktigt för mig är att substans och kassaflöde hänger 
ihop och att multiplarna inte skenar.«
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De senaste åren har miljonprogramsfastigheter blivit ett 
hett investeringsobjekt i Sverige.
 Det stora renoveringsbehovet ses nu ofta mer som 
en möjlighet än som en risk.
 Fastighetssverige har hälsat på hos flera olika aktörer 
som tror på segmentet: 

•  Willhem, vars intåg på marknaden 
markerade ett slags startskott för det 
stora intresset för miljonprogram. 

•  Victoria Park, som köpte det beryk-
tade området Herrgården i Rosen-
gård. 

•  Mikael Ahlström, riskkapitalisten som 
köpte stort av Botkyrkabyggen.

•  D Carnegie & Co, 
som är på väg att ta Stendörrens 
bostadsfastigheter till börsen.

Vi har också pratat med NAI Svefas analyschef Åsa 
Henninge, som lyfter ett varningens finger när det kom-
mer till underhållsbehovet och 
som antyder att de som utger sig 
för att vara långsiktiga – kanske  
inte kommer att vara det.

38

48

42

26

32
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Miljonprogram
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Vi vet vad som krävs
Med advokater som har arbetat inom 
Sveriges största detaljhandelskoncerner 
och som har mångårig erfarenhet som 
rådgivare åt svenska och internationella 
fastighetsbolag med inriktning på bland 
annat handels- och logistikfastigheter  
vet vi vad som krävs för att du ska 
lyckas med din nästa fastig hetsaffär 
inom retail eller logistik. 

Grönberg kombinerar fastighets-, entre-
prenad- och skatterätt med kommersiell 
förståelse för din fastighetsaffär.

Kontakta Anders Hedman eller Nicklas Hansen 

www.gronberg.se

MiljonpRoGRAM

Efter att intresset för miljonprograms-
fastigheter varit svalt under lång tid ändrades 
detta ganska tvärt runt 2010-2011.

– Man kan säga att Willhems förvärv av det 
stora Actabeståndet utgjorde ett slags startpunkt. 
Sedan dess har intresset gått från 0 till 100, säger 
Åsa Henninge.

Hon menar att direktavkastningskraven under 
den här perioden – för de mest attraktiva objek-
ten, runt Stockholm – har sjunkit med uppemot 
två procentenheter, från 5,5–6,0 procent till 
3,5–4,0 procent. I regionstäderna ligger direktav-
kastningskraven på cirka 5,5–6,0 procent i dag 
med exempel på noteringar ner mot 4,5 procent.

Hon ser flera faktorer som spelar in för att det 
har blivit attraktivt att investera i miljonprogram:

• Efter finanskrisen har investerarna blivit 
mindre riskbenägna och sökt investeringsobjekt 
med stabila kassaflöden.

• Bostadsbristen innebär att vakans/hyresris-
ken i tillväxtorter i princip är obefintlig.

Miljonprogram för    miljarder
Intresset har ökat markant på bara ett par år

 Intresset för att köpa miljon-
programsfastig heter i Sverige har 
exploderat de senaste åren.
 Men Åsa Henninge, analyschef 
på NAI Svefa, är tveksam till seg-
mentet.
 – Jag tror att många kan ha 
underskattat underhållsbehovet, 
säger hon.   
Text & bild: Nicklas Tollesson

TvEkSAM. Miljonprogramsfastigheter 
har blivit ett hett investeringssegment 
i Sverige och direktavkastningskraven 
har minskat drastiskt på bara ett par år. 
Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa, 
är dock tveksam till segmentet, och 
menar att många kan ha underskattat 
underhållsbehovet.

• Ett litet utbud pressar avkastningskraven 
nedåt vilket innebär en positiv värdeutveckling.

Samtidigt som det råder stor bostadsbrist 
runt storstäderna finns det många miljonpro-
gramsområden på landsorten som har stora 
vakanser.

– Runt ett 70-tal av våra 290 kommuner växer 
ordentligt befolkningsmässigt. Av dem ses ett 
40-tal som intressanta att investera i, säger Åsa 
Henninge.

Miljonprogrammet har som bekant ett stort 
renoveringsbehov, och de allmännyttiga bolagen 
har i många fall inte möjlighet att genomföra 
renoveringarna – speciellt inte sedan allmännyt-
tans inriktning ändrades så att de nu ska styras 
utifrån affärsmässiga principer och därmed drivas 
med marknadsmässiga avkastningskrav.

BäST AvkASTninG på BoSTäDER

Källa: IPD/NAI Svefa
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Vi har lokaler bara i absolut bästa läge, mitt i Stockholm och mitt i Göteborg. Det är i själva verket 
en del i vår servicefi losofi  – våra hyresgäster får nära till allt, inklusive oss. För en riktigt hög 
servicenivå får man bara med ett nära, engagerat och långsiktigt samarbete. Om du vill sätta dig 
i centrum, kontakta oss. Just nu fi nns 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.

WWW.HUFVUDSTADEN.SE

MiljonpRoGRAM

– Allmännyttan får inte gynna sina hyresgäster 
genom ett mer omfattande underhåll eller lägre 
hyror än den övriga marknaden. Om allmännyt-
tan ska kunna genomföra de investeringar som 
behövs så behöver de ta betalt utifrån en mark-
nadsmässig avkastning och höja hyrorna för att 
avkastningskravet ska uppfyllas. Vanligtvis kan 
de inte få ut tillräckligt stora hyreshöjningar för 
att investeringen ska kunna anses vara lönsam, 
säger Åsa Henninge.

För att köparna ska klara av att genomföra 
de nödvändiga renoveringarna och samtidigt 
klara sina avkastningskrav krävs en eff ektivise-
ring av förvaltningen eller väldigt kostnadseff ek-
tiva renoveringar.

– Jag har tittat lite närmare på storaff ären där 
Willhem köpte av Familjebostäder 2012. Den 
marknadsmässiga direktavkastningen – alltså 
den Willhem räknade med – bedömer NAI 

Svefa till 3,8 procent. Men tittar man på de 
faktiska kostnaderna för drift och underhåll som 
Familjebostäder redovisar så uppgick den initiala 
direktavkastningen till 1,7–1,8 procent.

– De allmännyttiga bolagen har generellt höga 
over head-kostnader och historiskt sett höga 
underhållskostnader. Större nationella aktörer 
har stora möjligheter att eff ektivisera exempelvis 
inköp och drift och tror sig kunna sänka förvalt-
ningskostnaderna. Det kan de säkert göra, till 
viss del i alla fall. 

Dock har Åsa Henninge svårt att se att de 
kan få ner kostnaderna tillräckligt mycket för att 
möta avkastningskraven.

– Jag tror att många underskattar den under-
hållsskuld som fi nns i miljonprogramsbestånd. 
Hittills har köparna gjort bra aff ärer – kassafl ö-
dena är stabila och värdena har stigit men detta 
på grund av sjunkande direktavkastningskrav. 
Utifrån det perspektivet kan man tänka sig att 

MiljonpRoGRAMMET

Miljonprogrammet är den vardagliga benämningen på 
bostadsbyggandet i Sverige under perioden 1965–1975, 
som följde efter ett riksdagsbeslut 1965. Målet var att under 
kort tid bygga en miljon bostäder och förbättra bostads-
standarden. Bostadsbristen var akut och orsakades av stor 
inflyttning till städerna. Samtidigt flyttade den stora 40-talist-
generationen hemifrån vilket gav upphov till en babyboom 
med start kring 1965. En förutsättning för miljonprogram-
met var pensionsreformen 1959. Betydande kapital hade 
byggts upp i de allmänna pensionsfonderna, som kunde 
användas för finansiering. Majoriteten av bostäderna var 
lägenheter i flerbostadshus.

I dag är miljonprogramsfastigheterna i många fall slitna 
och i stort behov av underhåll och större renoveringar.

Säljare Köpare Läge Antal lägenheter Yta Köpeskilling kr/kvm

Apartment Bostad Akelius Borås, Göteborg, Halmstad mfl 3 600 lägenheter 290 500 kvm 3 300 mkr 11 400

Heimstaden Alecta, Ericsson och Sandvik Karlskrona, uppsala, Växjö mfl 2 900 lägenheter  2 900 mkr 

Akelius/Apartment Bostad Willhem Karlstad, Linköping, Västerås 2 633 lägenheter 194 000 kvm 2 400 mkr 12 400

Centerplan Glitnir Bank Luxemburg Göteborg, Trollhättan, Västerås mfl 4 300 lägenheter 370 000 kvm 2 300 mkr 6 200

Bovista Invest (t Centerplan) Balder Göteborg, Trollhättan, Västerås mfl 4 300 lägenheter 370 000 kvm  2 000 mkr 5 400

Familjebostäder Willhem Västra Stockholm 1 382 lägenheter 91 000 kvm 1 463 mkr 16 500

Rikshem uppsalahem uppsala 3 350 lägenheter 94 700 kvm 1 400 mkr 14 800

Obligo (Acta) Broadgate & Stendörren Norrköping 1 899 lägenheter 135 000 kvm 950 mkr 7 050

Obligo (Acta) Victoria Park Linköping 2 180 lägenheter 176 000 kvm 910 mkr 5 200

Svenska Bostäder Ikano Bostad Södra Stockholm 1 172 lägenheter 88 000 kvm 890 mkr 10 200

Helsingborgshem Rikshem Helsingborg 865 lägenheter 60 000 kvm 720 mkr 12 000

Telge Fastigheter Rikshem Södertälje 334 lägenheter 23 000 kvm 710 mkr 

Botkyrkabyggen Mitt Alby Botkyrka 1 300 lägenheter 100 000 kvm 705 mkr 7 000

BSA Hyresbostäder Rikshem Helsingborg mfl 1 000 lägenheter 82 000 kvm 690 mkr 8 400

Heimstaden Rikshem Helsingborg 700 lägenheter 50 000 kvm 650–700 mkr 13 500

Hyresbostäder Rikshem / Vissland Norrköping 1 045 lägenheter 83 000 kvm 670 mkr 8 100

Akelius Bostadsrättsförening Luleå 483 lägenheter 33 00 kvm 610 mkr 18 200

Staff anstorphus KPA Pension Staff anstorp 700 lägenheter 48 000 kvm 545 mkr 11 350

Rikshem Tagehus Holding Lidingö 460 lägenheter 32 000 kvm 500 mkr 15 600

Nyköpingshem Rikshem Nyköping 746 lägenheter 62 000 kvm 455 mkr 7 300

Hyresbostäder i Växjö Möller & Partners  Växjö 668 lägenheter 44 000 kvm 450 mkr 9 600

Wåhlin Fastigheter Willhem Järfälla 296 lägenheter 26 700 kvm 435 mkr 16 300

Sveafastigheter HSB Mitt Sundsvall 937 lägenheter 65 000 kvm 277 mkr 4 250

Kviberg Byggnads AB HSB Göteborg Göteborg, Partille 268 lägenheter 17 500 kvm 250–300 mkr 15 700

SToRA BoSTADSAFFäRER, 2012–2013

Källa: NAI Svefa
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Ett globalt sinnelag. Ett lokalt fokus. En entreprenörs attityd.

linklaters.com

Fastighetsaffärer
från insidan.

Rådgivare till Areim i samband med förvärvet av 
två fastigheter på Kungsholmen i Stockholm, bl.a. 
Trygg-Hansas huvudkontor.

Rådgivare till SPP/Storebrand Fastigheter i samband 
med förvärvet av en nybyggd kontorsfastighet i det 
nya området Hyllie i Malmö, från Peab.

Rådgivare till KLP i samband med förvärvet av 
fastigheter och byggnader under uppförande vid 
Torsplan i Stockholm, från NCC.

Rådgivare till PFA Pension i samband med 
fondinvestering i NREP Logistics AB, från SPP/
Storebrand Fastigheter.
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En nationell allmännytta - en långsiktig 
partner till tillväxtkommuner

Vi tror på att ge unga möjligheter för att kunna 
påverka sin framtid. Därför erbjuder vi ungdomarna 
som bor hos oss att söka sommarjobb i sina egna 
områden. 

Vi samarbetar även med Mentor Sverige och 
Jobblotsen Sverige. Vi satsar på lokala samarbeten 
i våra bostadsområden runt om i landet. Allt för att 
skapa ett bra boende för våra hyresgäster.

Vi är en långsiktig hyresvärd som förvaltar 
och utvecklar vårt befintliga bestånd för 
framtiden. 

Vi bygger nytt för morgondagens behov 
och vi tror på att växa tillsammans med 
kommunerna.

Men vi nöjer oss inte med det.

»Vi kommer sanno-
likt inte att få se så 
många försäljningar 

av allmännyttiga  
bostäder i år eftersom 

det är valår,  
vilket leder till ett 
ännu mindre ut-
bud, vilket i sin 

tur ytterligare kan 
pressa ner direkt-

avkastningskraven.«

MiljonpRoGRAM

flera av de här aktörerna kanske inte är, eller 
kommer att vara, så långsiktiga i sina innehav 
som de utger sig för att vara.

I de högst värderade miljonprograms-
affärerna har kvadratmeterpriserna legat på upp 
till 16 500 kronor per kvadratmeter – huvudsakli-
gen har priserna legat på 6 000–7 250 kronor med 
vissa noteringar ända ner mot strax under 5 000 
kronor, med Victoria Parks köp i Rosengård för 
3 800 kronor som en rekord-bottennotering.

– Att totalrenovera kan i vissa fall vara lika 
dyrt som att bygga nytt. Men man kan sätta pre-
sumtionshyror i nyproduktion, medan hyrorna 
efter renoveringar i befintliga fastigheter sätts 
utifrån bruksvärdesreglerna.

› Hur påverkas miljonprogrammen om vi går 
mot en friare hyressättning?

– Miljonprogramsområden kan påverkas 
negativt av det. Till följd av bruksvärdesreglerna 
är skillnaderna idag inte speciellt stora mellan en 
innerstadslägenhet i Stockholm och en miljon-
programslägenhet i förorten och speglar därmed 
inte utbud och efterfrågan. En avreglering 
tillsammans med en ökad nyproduktion skulle 
innebära att konkurrensen om hyresgästerna blir 
hårdare, vilket mindre attraktiva bestånd som 
miljonprogrammen kan förlora på.

› Vi har sett höjda priser och sjunkande 
direktavkastningskrav de senaste åren, hur länge 
tror du att trenden håller i sig?

– Ett par, tre år kanske. Riskaptiten hos mark-

nadens aktörer ökar återigen och då blir inves-
teringar i bostäder mindre attraktiva. Samtidigt 
känns det som att de stora nettoköparna under 
senare år har nått en konsolideringsfas och inte 
är lika pigga på att växa lika snabbt som tidi-
gare, i vart fall inte genom förvärv av befintliga 
bestånd. 2014 kommer ändå bli ett intressant år 
på bostadsmarknaden. Vi kommer sannolikt inte 
att få se så många försäljningar av allmännyttiga 
bostäder i år eftersom det är valår, vilket leder 
till ett ännu mindre utbud, vilket i sin tur yt-
terligare kan pressa ner direktavkastningskraven. 
Det innebär möjligheter att hämta hem vinster 
och kanske att vi nu får se de senaste årens stora 
nettoköpare på säljsidan istället, spekulerar Åsa 
Henninge.  
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LEED platinum är den högsta nivån av LEED-certifiering. Vi är glada och stolta över att vår fastighet Gångaren 16 på Kungsholmen i 
Stockholm har fått utmärkelsen LEED platinum. För att få certifieringen ställs tuffa krav på hur man planerar, projekterar och bygger 
sin fastighet. Några av kraven är att man levererar och förbrukar energi på ett miljövänligt och effektivt sätt, att man minskar vattenför-
brukningen och förbättrar kvalitén på inomhusluften. Man ska också använda byggnadsmaterial som leder till mindre avfall och ökad 
återvinning. Resultatet av arbetet blir miljövänliga och hälsosamma byggnader med hållbar utveckling och bättre ekonomi vilket leder 
till bättre arbetsmiljö och ökad trivsel. Förutom LEED-utmärkelsen har även vårt energiledningssystem för förbättrad energieffektivitet 
och minskad energiförbrukning blivit belönat med en certifiering enligt ISO 50001. Kontakta oss gärna på www.afafastigheter.se så 
berättar vi mer. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen hos AFA Försäkring som administrerar avtalsförsäkringar för drygt 4 
miljoner anställda i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Fastighetsmiljö

MiljonpRoGRAM

Willhem, ägt av Första AP-fonden, 
bildades i samband med storaffären med Acta 
i december 2010, då bolaget köpte drygt 11 000 
lägenheter för drygt sju miljarder kronor.

Knappt halva beståndet var klassiska miljon-
programsfastigheter, och även i dag består nästan 
halva Willhems bestånd – som har vuxit till 
16 600 lägenheter och ett värde om cirka 13,6 
miljarder kronor – av miljonprogram.

”Synen på investeringen 
har ändrats”

 Mikael Granath föredrar stor-
skalig förvaltning – men småskalig 
renovering.
 – Hos oss stämmer det inte att 
stora renoveringar är mer effektiva, 
säger Willhems vd.   
Text & bild: Nicklas Tollesson

kAn MiljonpRoGRAM. Mikael Granath har varit vd för olika bostadsbolag med större inslag av miljonprogram sedan 1996. Sedan 2010 har han varit vd för Willhem – och arbetar 
från samma kontor på Vasagatan i Göteborg, som han hade som vd på Din Bostad (fast just nu byggs kontoret om och Willhem sitter nu i tillfälliga lokaler en trappa upp).
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Selected aS one of the top 10 
emerging managerS globally *

» €600 million equity under management
» 30+ professionals across the Nordics 

* According to the international annual publication by PERE (Private Equity Real Estate)

MiljonpRoGRAM

– När vi gjorde den första aff ären var det 
många som var tveksamma och trodde att vi 
hade köpt en hel del dåliga hus. Men sedan dess 
har synen på miljonprogram som investering 
ändrats, konstaterar Mikael Granath.

› Hur stor del har ni och den aff ären i detta?
– Det var en tydlig markering att en stor aktör 

som Första AP-fonden gick in och investerade. 
Samtidigt vore det förmätet att säga att vi har 
en stor del i det ökade intresset. Rent generellt 
har intresset för bostäder ökat gradvis, mycket 
beroende på alla siff ror som visar att bostadsfas-
tigheter har genererat hög och stabil avkastning 
under en längre period till en begränsad risk. 

– Just miljonprogrammen har varit styvmo-
derligt behandlade, mycket beroende på att 
många uttalar sig generellt och schablonmässigt 
om dem. Visst fi nns det en del dåligt, men också 
mycket bra i miljonprogrammet, man ska inte 
generalisera. Här på Willhem använder vi oss 
överhuvudtaget inte av begreppet miljonpro-
gram.

› Ni köpte av Obligo (dåvarande Acta), liksom 
Victoria Park har gjort sedan dess. Var det aktu-
ellt att de bestånden skulle ingå i er portfölj?

– Rosengård-beståndet var aktuellt, men 
där vågade vi inte gå in i det läget. Vad jag kan 
komma ihåg var de andra bestånden låsta i andra 
Acta-strukturer så det var aldrig aktuellt.

Ett område som Mikael Granath pratar 
varmt om är Skäggetorp i Linköping.

– Skäggetorp har länge haft dåligt rykte, men 
det är ett väldigt fi nt område som inte alls stäm-
mer överens med den negativa schablonbilden. 
Det är också ett område där det är lönsamt att 
investera, vilket hör ihop med att Linköping är 
en stark tillväxtkommun.

› Det pratas mycket om miljonprogrammets 
enorma underhållsbehov, hur ser du på det?

– Jag tycker att det är fel att måla upp bilder 
av att miljonprogrammet behöver renoveras för 
så och så många miljarder. En sådan bild med 

åkER länGDSkiDoR

Namn: Mikael Granath.

Ålder: 56 år.

Bor: Göteborg.

Familj: Fru och två barn.

Fritidsintressen: Segling, längdskid-
åkning och annan konditionsträning.

Bakgrund: Började arbeta med 
fastigheter 1987, som vd för ett dotter-
bolag till Kullenbergs i Göteborg. Har 
innehaft olika vd-poster på bostads-
bolag sedan 1996, då han blev vd på 
Halmstads Fastighets AB. 2001–2006 
var han vd för Graflunds i Eskilstuna, 
2006–2009 för Din Bostad och sedan 
2010 för Willhem.

ogripbara summor kan tvärtom leda till att ing-
enting blir gjort. Vi tittar på varje område, varje 
hus och varje lägenhet för sig.

Willhem inledde förra året det så kallade 
Willhemlyftet, vilket innebär att lägenheterna 
renoveras i samband med att hyresgästen fl yttar 
ut – omfl yttningen ligger på cirka 10–15 procent. 
Förra året renoverades 270 lägenheter, i år räknar 
Willhem med 500. Akelius arbetar enligt samma 
princip med sitt koncept First Class. Stena 
Fastig heter gick en annan väg med exempelvis 
området Pennygången i Göteborg, där man vill ta 
ett stort samlat grepp om hela området – något 
som har lett till starka protester från de boende.

Mikael Granath menar att man inte bara 
slipper protesterna med Willhemlyftet, utan att 
det också är mer kostnadseff ektivt.

– Vi arbetar med en väldigt liten organisation, 
i stort sett ingen administration, ingen projekt-
ledning. Samma personal kan genomföra fl era 
olika moment. Detta leder också till att vi kan 
utveckla konceptet efterhand som vi kommer på 
hur man gör vissa ingrepp mer eff ektivt. 

› Men ni tappar i inköpskostnader när ni bara 
gör mindre inköp?

– Nej. Det stämmer inte att det är så, det är 
en villfarelse som lever kvar från förr. Nuförtiden 
är produktionsapparaten i leverantörsleden mer 
anpassade till den nya tiden, man bygger inte 
stora volymer för lagerhållning längre.

Ett genomsnittligt Willhemlyft till 
nyskick kostar cirka 350 000 kronor per lägen-
het, och hyreshöjningen som renoveringen leder 
till ligger på mellan 30–45 procent, beroende på 
faktorer som läge och tidigare hyresnivå.

– Vi tycker att det går ganska bra att förhandla 
med Hyresgästföreningen, även om det skiljer sig 
åt i olika delar av landet. Och generellt har hyres-
gästen en god betalningsvilja för en bättre produkt.

Willhems totalavkastningsmål (direktavkast-
ning plus värdeökning) ligger på 7,5 procent.
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Torsplan, NCC

Skeppshandeln 1, Fabege Smultronet 6, HSB

Catella har under 2013 medverkat vid  
fastighetstransaktioner motsvarande  
ett värde om cirka 20 miljarder kronor

svEriGEs störstA FörsäljninGsr åDGivArE 20 13
Catella är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastighets transaktioner och fastighets relaterade tjänster 
inom debt and equity capital markets. vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genom föra komplicerade affärer.  
i sverige har vi ett fyrtiotal anställda på våra kontor i stockholm, Göteborg och malmö.

MiljonpRoGRAM

SkäGGEToRp. Mikael Granath ogillar generaliseringar kring miljonprogrammen och menar att 
många områden, som Skäggetorp i Linköping, är bättre än ryktena säger.

BILD: WILLHEM 

– Vi har inte nått dit något år ännu, men det 
skiljer inte mycket, inom ett till två år kan vi vara 
där.

Willhem har vuxit snabbt sedan starten, men 
investeringsmässigt ligger fokus just nu på det 
egna beståndet.

– Att investera i egna fastigheter är just nu en 
nog så god investering som förvärv. Men vi kom-
mer också att växa genom förvärv.

Även om fokus ligger på renoveringar har 
Willhem kvar sitt initiala tillväxtmål om att 
fördubbla de ursprungliga 11 000 lägenheterna på 
fem år (till 2016).

› Var kommer ni att växa genom förvärv?
– Vi fi nns i dag på nio orter, och vill inte vara 

på så många fl er, kanske några till. Från början 
sa vi att vi skulle ha minst 1 000 lägenheter per 
ort, i dag säger vi helst uppemot 2 000, om två år 
kanske vi säger 2 000–3 000. Vi ser att förvalt-
ningen blir mycket mer eff ektiv när vi kommer 
upp i volym.

– Vi sliter med att växa i Halmstad där vi har 
350 lägenheter och Västerås där vi har 700. Vi vill 
också växa i Jönköping där vi har 1 100.

› Lyckas ni inte växa så säljer ni?
– Det kan bli så, om vi inte blir tillräckligt 

stora. På vissa orter där vi är stora kan man också 
tänka sig att vi kan sälja enstaka objekt som av 
olika orsaker inte passar in.

› Slutligen, vad är det viktigaste för att lyckas 
med miljonprogramsfastigheter?

– Att ha en väl fungerande lokal förvaltnings-
organisation. Har man det kan man sedan inves-
tera i att utveckla området på rätt sätt. En aspekt 
som är speciell för de här områdena är att det kan 
vara lönsamt med sociala investeringar, att i min-
dre skala ha läxhjälpsverksamhet eller liknande 
kan betyda mycket för de boende samtidigt som 
det inte medför några stora kostnader.  

»En aspekt som är speciell för de här 
områdena är att det kan vara lönsamt 

med sociala investeringar.«
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> FörvärvIdentifiering, analys, koordinering av 

due diligence samt genomförandet 

av nya affärer tillsammans med 

investeraren.

> Delägare

M&P går ofta in med eget kapital 

tillsammans med investeraren.

> Utvecklingsprojekt

Leda arbetet med att skapa värde genom 

fastighetsförädling.

> Asset Management
Utarbetar en affärsplan och implementerar stra-
tegin i densamma för att uppnå planens mål. 
Detta görs genom ledning av det dagliga arbetet 
med investeringen vilket inkluderar ekonomisk, 
administrativ och teknisk förvaltning.

Kundfokuserade tjänster  
inom Asset Management

mpam.se
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 Sedan Victoria Park skiftade fokus från livs-
stilsboenden till miljonprogram har bolagets 
börskurs nästan sexdubblats.
 En av nycklarna till framgången är stora 
sociala investeringar.  
Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Henrik Ekberg

Medan Victoria Park höll på med sin due diligence inför 
förvärvet av Herrgården – Rosengårdsområdet med det kanske 
sämsta ryktet av alla beryktade miljonprogramsområden – blickade 
Greg Dingizian, bolagets största ägare, upp mot beståndet och 
funderade: ”Vad hade jag varit beredd att betala för de här husen 
om de stod tomma?”

– Det är fyra kilometer till Gustav Adolfs Torg i centrala 
Malmö. Jag tänkte att 8 000 kronor per kvadratmeter hade varit 
ett rimligt pris om husen stod helt tomma, säger Dingizian.

Samtidigt hade Victoria Park möjligheten att köpa fastigheterna 
– för 3 800 kronor per kvadratmeter.

– Vi fi ck över 50 procents rabatt – för att det fanns hyresgäster … 
Slutsatsen var naturligtvis att det inte var själva byggnaderna som 
var problemet, säger Greg Dingizian, som i dag är arbetande vice 
styrelseordförande i Victoria Park.

”Kackerlackshusen” hade fl era gånger blivit omskrivna i riksme-
dia och ägaren Acta (nuvarande Obligo) hade fått ta emot mycket 
kritik för sitt sätt att sköta förvaltningen.

Så fort Victoria Park tillträdde fastigheterna började man att 
involvera hyresgästerna i skötseln av området.

– Vi anställde dem. Det handlar om att överbrygga kom-
munikationsgapen. Och då pratar jag inte bara om de språkliga 
utan också de kulturella. Att äga ett sådant här område är väldigt 
speciellt. Om du kommer från ett byggbolag och ska in och byta 
ett fönster öppnar de inte dörren för dig – det kan ju vara myn-
digheterna som knackar på. Så vi anställde två bocoacher. Irakier, 
utbildade ingenjörer, som har knackat på i alla lägenheterna, tagit 
kontakt och förklarat vad vi vill göra.

– Vi har också anställt ungdomar, vars uppgift är att se till att det 
är snyggt i området. På så sätt har vandaliseringen i stort sett upp-
hört – du vandaliserar inte när dina egna kompisar har det ansvaret.

”Det här passar 
inte vem som helst”
Så hanterar Victoria Park landets mest beryktade 
miljonprogramsområde

Victoria Park lägger ner cirka fem miljoner kronor om året 
på investeringar i så kallade mjuka värden, som också innefattar 
läxhjälp i samarbete med de religiösa samfunden i området, ”det 
kan bo sex personer i en lägenhet, det kan vara svårt att plugga då”, 
som Greg Dingizian uttrycker det.

Victoria Parks initiala investering var 280 miljoner kronor. Greg 
Dingizian menar att det räcker med ytterligare cirka 100 miljoner 
för att modernisera fastigheterna.

– Acta hade sjösatt ett investeringsprogram om 200 miljoner inn-
an vi tog över, i renoveringar av kök och badrum. De köpte för cirka 
350 miljoner och la ytterligare 200. Sedan fi ck vi köpa för 280 …

Victoria Park satsar på att renovera lägenheterna innan 
nästa hyresgäst fl yttar in.

– Till den första renoverade lägenheten hade vi 200 sökanden 
från den kommunala bostadskön. Det är inga problem att få hy-
resgäster som är villiga att betala för en fräsch lägenhet. I och med 
att det är bra tryck kan vi också successivt ställa högre krav på nya 
hyresgäster, att de har jobb och så vidare.

Att involvera de boende är också ett sätt att säkerställa att inves-
teringarna håller över tid.

– Om de boende inte tar ansvar för sitt område eller sin lägen-
het är risken att du får renovera likadant igen om fyra, fem år.

Utmärkande för förvaltning av problemområden är kontakter 
med myndigheter.

viCToRiA pARkS BoSTADSFöRväRv

Dec 2012: 

Köper Bostads AB Gröningen av Hyresbostäder i Sverige 
II AB (Acta/Obligo). Bolaget innehåller åtta fastigheter med 
867 lägenheter. Beståndet omfattar drygt 70 000 kvadrat-
meter bostäder. Det underliggande fastighetsvärdet ligger 
på 280 miljoner kronor, vilket ger ett kvadratmeterpris på 
3 800 kronor per kvadratmeter.

Maj 2013:

Köper 2 178 lägenheter i Markaryd och Linköping av Mar-
karydbostäder Holding AB och Hyresbostäder i Sverige II 
AB (Acta/Obligo). Det underliggande fastighetsvärdet ligger 
på 910 miljoner kronor, Linköpingsportföljen står för 80 
procent av värdet. Köpeskillingen motsvarar ett kvadrat-
meterpris på 5 170 kronor. Bestånden omfattar 176 000 
kvadratmeter, med ett hyresvärde på 144 miljoner kronor.

December 2013:

Köper Fastighets AB Tornets fastigheter i Kristianstad och 
Stockholm, för 1 051 miljoner kronor. Den uthyrningsbara 
ytan är 105 000 kvadratmeter och innefattar 1 337 lägen-
heter.

Hyresvärdet uppgår till 114 miljoner kronor, varav Kristian-
stad utgör 53 procent och Stockholm 47 procent. Köpeskil-
lingen motsvarar ett kvadratmeterpris om cirka 10 000 
kronor.

MiljonpRoGRAM
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NORDIER PROPERTY ADVISORS ERBJUDER FASTIGHETSRÅDGIVNING INOM

TRANSAKTION   |   VÄRDERING   |   HANDEL & LOGISTIK   |   UTHYRNING    |   ANALYS

För andra året i rad hade vi en 
HIT RATE på över 85 %!

168,8 Mkr
 39 vårdfastigheter
Flera kommuner

Köpeskilling ej officiell
Kontor och logistik

Södertälje

950 Mkr
1 900 lägenheter

Norrköping

132,1 Mkr
15 vårdfastigheter
Flera kommuner

107,5 Mkr
2 kommersiella fastigheter

Örebro

14 019 m²
2013

21 077 m²
2013

135 000 m²
2013

11 000 m² 
2013

10 469 m²
2013

Ett urval av transaktioner gjorda under 2013

Köpeskilling ej officiell
2 fastigheter lager & skola
Rosersberg & Huddinge

35 000 m²
2013

205 000 m²
2013

3 900 Mkr
 7 kommersiella fastigheter

Flera kommuner

411 Mkr
33 kommersiella fastigheter

Flera kommuner

49 000 m²
2013

Seniorbostäder– En stor del av due diligencen inför Herrgården var kontakter 
med bland andra socialtjänst, polis och miljöförvaltning för att 
förstå problematiken – egentligen få svar på frågan ”Varför kan vi 
köpa det här för under 4 000 kronor per kvadrat?” Det är verkligen 
inget lätt jobb att förvalta ett sådant här område, det passar inte 
vem som helst. Som fastighetsägare har du ett stort ansvar – det är 
ofta fastighetsägaren som får skulden när något går fel – men du 
har väldigt få befogenheter. Ska du lyfta ett område måste du ha 
hjälp av myndigheterna. Fördelen med områden som Herrgården 
är att du får bra hjälp av myndigheterna just för att områdena är så 
utsatta. Och hjälpen behövs, du ska inte tro att du som fastighetsä-
gare kan förändra ett område på egen hand.

Victoria Park har också köpt renodlade miljonprogramsområ-
den i Markaryd, Linköping och Stockholm.

› Översätter ni arbetssättet från Herrgården till de andra områ-
dena?

– Ja, men det fi nns inte alls lika stora problem där.
Victoria Parks ambition är att växa till cirka en miljon kvadrat-

meter, vilket innebär en tredubbling från dagens bestånd.
– Vi söker kontinuerligt efter förvärv och tittar framför allt i 

storstäderna. 
› Victoria Park satsade tidigare bara på att bygga exklusiva livs-

stilsboenden, nu är miljonprogramssatsningen den största delen 
av bolaget. Varför bytte ni inriktning?

– Vi påbörjade diskussioner i ägarleden för ungefär två år sedan. 
Livsstilsboendena hade i och för sig gått ganska bra, men vi kände 
att om vi skulle ta nästa steg och gå vidare till Stockholm och 
Göteborg skulle det ta lång tid och vara väldigt kapitalintensivt. 
Dessutom var det segmentet mer konjunkturkänsligt än vi hade 
trott från början. Så vi tittade på andra alternativ inom bostadssek-
torn. Vi tittade på nyproduktion, men det är väldigt dyrt. I Malmö 
kostar det 5 000–7 000 kronor per kvadratmeter byggrätt innan du 
ens har fått sätta spaden i backen, för i princip samma pengar kan 
man köpa färdiga bostadshus.

› Peter Strand tog över som vd för Victoria Park i höstas. Vilka 
är dina huvudsakliga uppgifter nu som arbetande vice styrelseord-
förande?

– De är mycket bättre, haha. Jag är ett stöd till organisationen 
och arbetar framför allt med aff ärsutveckling och förvaltning.  

»Du vandaliserar inte när 
dina egna kompisar har det 

ansvaret.«

BoDDE i RoSEnGåRD. 
Greg Dingizian bodde som 
ung i Rosengård. Även efter 
att familjen flyttat därifrån 
gick Greg färdigt högstadiet 
i Rosengård.

MiljonpRoGRAM
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Nordisk  
traNsaktioNskraFt

sedan starten 2009 har Pangea Property Partners varit rådgivare  
vid transaktioner vars sammanlagda fastighetsvärde överstiger 90 miljarder. 

pangea property partners är en ledande nordisk fastighetsrådgivare med fokus på Corporate Finance och  
transaktioner. kunderna är såväl internationella aktörer som lokala ägare och bolag, fonder och institutioner.

transaktionsverksamheten stöds av ett analysteam som ingående följer de nordiska kapital- och fastighets-
marknaderna. typiska uppdrag kan innefatta större sälj- och köpmandat för kommersiella fastigheter, strategisk  
och finansiell rådgivning, projektutveckling, börsnoteringar och utköp, finansieringsfrågor och kapitalresning  
(ECM och dCM). Pangea har idag ett fyrtiotal medarbetare baserade i stockholm och oslo.

www.pangeapartners.se

CorPoratE  
FiNaNCE

FastighEts-  
traNs aktioNEr

aNalys

MiljonpRoGRAM

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB är namnet 
på bolaget som Mikael Ahlström är huvudägare (40 procent) i. 
Anders J var hans farfars far.

– Det här var hans kontorsmöbel, berättar Mikael Ahlström, 
och slår sig ner i ett slags kombinerad soffa/vitrinskåp i jugendstil, 
från förra sekelskiftet.

Flera av hans släktingar har varit byggmästare, något han har 

framhävt under processen med förvärvet av det 1 300 lägenheter 
stora beståndet från Botkyrkabyggen.

Protesterna mot att kommunen har sålt till en riskkapitalist har 
varit stora, men de har klingat av sedan Ahlström på ett fram-
gångsrikt sätt har deklarerat ståndpunkten att det här är en ”win 
win win-affär”.

– Säljaren får in pengar för att kunna renovera sitt bestånd. 

Förälskad i förorten
 En kriminalroman blev vägen till fastighetsbranschen för Mikael Ahlström.

Här berättar Mitt Alby-köparen och hans vd Mattias Tegefjord om arbetet med 
beståndet i Botkyrka, om vikten av att ha lokal förvaltning – och om att tvätta bort 
stämpeln av ”den läskige riskkapitalisten”.  Text & bild: Nicklas Tollesson
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SläkTMöBEl. Anders J Ahlströms gamla möbel står 
fortfarande på kontoret på Linnégatan i Stockholm. Förvärvet 
av bostäderna på Albyberget är ett sätt för Mikael Ahlström 
(närmast i bild) att väcka liv i släktingarnas byggmästarhisto-
rik. Vd Mattias Tegefjord flyttar i april till kontoret i Alby.



44   Fastighetssverige  ⁄⁄  1  2014 www.hogia.se/fastighetssystem          

Ekonomisystem
Anläggningsredovisning

Lönesystem

Personalsystem

Hogia Cloud

Elektronisk
fakturahantering

Webbrapporter

Bokslut

Beslutsstöd

Kvalitetsanalys

Skatt

Koncernredovisning

Hogia Fastighetssystem Pro

En leverantör för din fastighetsadministration 
Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. 
Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system 
som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad 
support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia 
Cloud behöver du bara en leverantör!

Ladda ner vår app  
Beräkna rätt lokalhyra direkt  
i telefonen.

AlByBERGET. En kriminalroman väckte Mikael Ahlströms 
intresse för Alby. Fastigheterna är välskötta och är inte i behov av 
omedelbara renoveringar.

Hyresgästerna får ett tryggare och mer trivsamt område, vilket 
därmed gör risken mindre och ökar värdet på fastigheterna lång-
siktigt.

Mitt Alby – dotterbolag till Anders J Ahlström och ägarbolag 
i Botkyrka – har sedan förvärvet i somras hållit ett 20-tal möten 
med de boende, inklusive ett stormöte – och med berörda intres-
segrupper som ”Alby är inte till salu”. Allt är dokumenterat och 
frågor och svar upplagda på Mitt Albys hemsida.

– Jag kan förstå att de boende blev tveksamma när deras lägen-
heter skulle säljas till en ”läskig riskkapitalist”. Men efter att vi har 
varit öppna och haft en bra dialog har det sjunkit in att vi är en 
långsiktig ägare. Vi har sagt att vi kommer att ombilda cirka tio 
procent till bostadsrätter. I övrigt behåller vi på lång sikt. Vi tror på 
hyresrätten och vi tror på att involvera de boende och tillsammans 
förbättra området. Ett av de stora problemen är att ungdomarna 
inte har något att göra, vilket leder till att en del bara hänger i 
området och skapar otrygghet. Vi för en dialog om att kunna hålla 
delar av skolan, som ligger mitt i området, öppen även på kvällstid. 
Sedan samarbetar vi med fl era olika aktörer kring olika verksam-
heter, säger Mikael Ahlström.

I höstas anställdes Mattias Tegefj ord – tidigare ISS – som 
vd för bolaget, och tanken är att han, tillsammans med de andra 
anställda, från och med 1 april ska fi nnas på plats på Albyberget. 

– Jag lockades dels av vd-rollen, att ta ansvar för en helhet, men 
även av uppgiften; att göra mer än att äga, det här handlar om att 
utveckla samhället genom stark lokal förankring. Vi kommer att 
vara elva anställda. Drygt hälften av personalen bor i området, eller 
på cykelavstånd, säger Mattias Tegefj ord.

Mikael Ahlström är mest känd för private equity-bolaget Pro-
curitas, som han grundade 1986.  På senare år har han också ägnat 
sig en del åt välgörenhet, genom stiftelsen Chelha, och han har 
även grundat den icke vinstdrivande föreningen Charity Rating, 
som analyserar välgörenhetsorganisationers eff ektivitet.

Fram till förvärvet i somras var hans enda fastighetskoppling – 
bortsett från byggmästarna i släkten – ägande i bolag som Bravida, 
Gunnebo och Sandå Måleri.

› Berätta om bakgrunden till förvärvet?
– Jag läste för något år sedan romanen Två soldater av Anders 

Roslund och Börge Hellström. Den handlar om gängkriminalitet 
bland unga i Alby. Jag blev nyfi ken och åkte ut till Alby för att se 

DE äGER AnDERS j AHl-
STRöM FASTiGHETS AB

•  Mikael Ahlström. Grundare 
och delägare i Curitas och Pro-
curitas samt initiativtagare till 
den ideella föreningen Charity 
Rating samt stiftelsen Chelha.
   Via Procuritas, som han star-
tade 1986, har han varit invol-
verad i bolag som exempelvis 
Gunnebo, BPA som sedermera 
blev Bravida, Sandå Måleri, 
Ticket och Däckia.

•  Kari Stadigh. Koncernchef i 
Sampo och styrelseordföran-
de i bland andra If skadeför-
säkring och styrelseledamot i 
Nordea och Nokia.

•  Martin Bjäringer. Founding 
Partner i Monterro Fund 1 AB. 
Tidigare anställd i Alfred Berg 
Fondkommission samt varit 
styrelseordförande i Protect 
Data, Svenska Orientlinjen och 
Bevakningstjänst.

•  Carl Rosvall. Founding 
Partner i Monterro Fund 1 AB. 
Grundare och tidigare vd för 
Protect Data.

•  Familjen Ehrnrooth. Har stora 
innehav i Pöyry och YIT och 
flera andra innehav i finsk 
industri.

MiljonpRoGRAM
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LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har i mer än 60 år framgångsrikt biträtt klienter med juridisk rådgivning.  
Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk  
som  internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha  
rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.

VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt,  
private law samt svensk och internationell skatterätt.

LÄS MER:  www.lmlaw.se R
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Den svenska medlemmen i

hur det såg ut, och för att träffa människor där. Jag hade förväntat 
mig något mycket värre. Det var snyggt, ordning och reda, ingen 
graffiti. Jag fick höra att kommunen planerade att sälja ett område, 
så jag åkte ut och tittade på det, och blev förälskad med en gång: 
Ett jättefint område uppe på ett berg.

– Jag hörde av mig till Botkyrka kommun, men de hade redan 
kommit långt med en annan köpare. Men denne fick inte ihop det 
med finansieringen och de öppnade upp processen igen.

Mikael Ahlström fick köpa, trots att han egentligen inte 
uppfyllde de kriterier som krävdes – främst erfarenhet från fastig-
hetsägande. Detta vägdes upp av bland annat löften om sociala 
åtaganden.

– En del av vårt anbud var att vi i minst tio år kommer att lägga 
en miljon kronor per år på olika sociala insatser i området. 500 000 
kronor till exempelvis ideella föreningar, 400 000 kronor i lokaler 
som vi ställer till förfogande och 100 000 kronor till kommunens 
kreativa fond.

Området är i dag i gott skick och inte i omedelbart behov av 
renoveringar.

– Fasader, tak, hissar, ventilation och liknande är i mycket gott 
skick. Under en tioårsperiod, från 2018, räknar vi med att genom-
föra stambyten och renovera kök och badrum. Till dess handlar 
det mest om uppfräschning av ytskikt och liknande inför nya 
inflyttningar, säger Mattias Tegefjord.

Affären gjordes till en yield om cirka sju procent, och Mitt Alby 
har i dag en belåningsgrad på cirka 67 procent. En del av finansie-
ringen för den fastighetsägande koncernen utgörs av en företagso-
bligation – med säkerhet från kassaflödet från verksamheten – som 
är noterad på First North Bond Market, en femårig obligation 
som löper med en fast ränta om åtta procent.

Ambitionen är att avkastningen på eget kapital i Mitt Alby ska 
ligga på runt 8–9 procent.

På sikt är ambitionen att bolaget ska växa.
– Just nu har vi fullt fokus på Albyberget. Vi bygger upp en 

professionell organisation kring detta nu och det är mitt ansvar 
att visa ägarna att det fungerar. Om två år har vi förhoppningsvis 
kommit så långt att det är dags att ta nästa steg och titta på yt-
terligare förvärv, säger Mattias Tegefjord.  

»Jag kan förstå att de boende 
blev tveksamma när deras 

lägenheter skulle säljas till en 
’läskig riskkapitalist’.«
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www.skeppsbronskatt.se

Näringslivets skatterådgivare. 
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Vi går vår egen väg

En mer avancerad 
ekonomi kräver  
en mer engagerad  
rådgivare.
Välkommen till  
det du har saknat.
Hos oss möter du experter och specialister som  
hjälper dig med allt från ax till limpa. Vi tar hand  
om komplexa frågor och vägleder våra kunder  
utifrån deras specifika behov gällande:

• Fastighetsfinansiering
• Förmögenhetsförvaltning
• Försäljning av bolag
• Genomtänkta och väl förberedda 
 generationsskiften
• Korrekt genomförd självrättelse
• Planering av utlandsflytt
• Ägarplanering och bolagsstrukturer

Välkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking.   
www.alandsbanken.se/privatebanking

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se   
Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00, pbgoteborg@alandsbanken.se   
Malmö: Stortorget 11, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Alandsb_PrivB_113x285mm.indd   1 2014-02-13   15:33

Förra året inleddes processen med att skapa ett nytt börs-
fähigt bolag av en del av Broadgate & Stendörrens bestånd.

Man kom fram till att det mest naturliga var att bryta ut 
bostadsdelen – med ett värde om cirka tre miljarder kronor – som 
utgjorde cirka två tredjedelar av bolaget.

Savills, med vd Ulf Nilsson, arbetade tätt ihop med Stendörren 
i processen.

– Det var därför naturligt för oss att rekrytera Ulf till att leda 
det nya bolaget, säger Knut Pousette, som fortsätter i sin gamla roll 
som vd för Stendörren och för ägarbolaget Kvalitena.

I Stendörren fi nns fortfarande fastigheter för cirka 1,5 miljarder 
kronor, främst logistik och lätt industri samt några innerstads-
fastigheter i Stockholm, bland annat Strandvägen 5 där Stendör-
rens och D Carnegies kontor fi nns.

Noteringen av nya D Carnegie på First North planeras till 
andra kvartalet i år.

– Vi arbetar nu på att ta fram en pro forma-redovisning för 2013, 
som ska ligga till grund för prospektet. Sedan handlar det om att 
göra bland annat rapporteringen och kommunikationsplaneringen 
börsfähig, vi är en bra bit på väg, berättar Ulf Nilsson.

– Vi planerar att sedan ta steget till Mid Cap på Nasdaq OMX 
under Q1 nästa år. Vi arbetar för att klara reglerna för en notering 
där redan nu, men det krävs en längre ekonomisk historik för en 
notering.

 Med börsen och gamla D Carnegie & Co 
som plattform ska Stendörrens bostads-
bestånd fördubblas de närmaste två åren.
 – Med dagens låga ränteläge ska vi kunna nå 
en avkastning på 12–15 procent på eget kapital, 
säger ulf Nilsson, vd för D Carnegie & Co.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

Tar miljon
programmen 
till börsen

på väG Till BöRSEn. Knut Pousette och Ulf 
Nilsson siktar på att ta Stendörrens bostadsbe-
stånd till börsen, detta med det gamla anrika 
namnet D Carnegie & Co.

STEnDöRREn

•  Stendörrens bostadsbestånd tar sig 
till börsen genom ett omvänt förvärv, 
där D Carnegie & Co köper bestån-
det genom en apportemission. 

•  D Carnegie & Co grundades redan 
1803 av skotten David Carnegie i 
Göteborg. Genom åren har bolaget 
haft många olika inriktningar – bland 
annat ägde man en betydande 
mängd fastigheter, sockerbruk, 
bryggerier och Surte glasbruk – men 
bolaget kraschade i samband med 
finanskrisen 2008, då i stort sett allt 
värde försvann ur bolaget.

•  I dag äger Stendörren cirka 75 
procent av aktierna men efter 
noteringen och emissionerna kom-
mer man att äga ungefär hälften.. 
Cirka 20 procent ägs av holländska 
Frasdale International och cirka 5 
procent av sfären kring Anders Walls 
Stiftelser.

•  2013 genomförde Stendörren sin 
första företagsobligation, en treårig, 
omfattande 350 miljoner kronor, till 
en ränta på 5,75 procent.

MiljonpRoGRAM
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Global leader in insurance  
brokinG and risk manaGement

contact us to explore how our business 
could support your business

marsh real estate Practice sweden
www.marsh.se

REnovERinG. Genom billiga inköp renoverar Bosystem (ett annat bolag inom Kvalitena-sfären) kostnadseff ektivt. Hyresökningarna ligger 
generellt på 30–40 procent. Här är renoverade kök och badrum i en D Carnegie-fastighet på Stenbygränd i Rinkeby.

Hävstången i affärsidén skapas genom kostnadseff ektiva 
renoveringar. Systerbolaget Bosystem (ägt av Kvalitena) har länge 
genomfört lägenhet för lägenhet-renoveringar i Stendörrens 
bestånd. Genom billiga inköp från exempelvis Kina eller Polen kan 
man nå hög standard till ett lågt pris. Ulf Nilsson menar att reno-
veringskostnaden på det här sättet halveras, från 10 000 till 5 000 
kronor per kvadratmeter, jämfört med traditionell renovering med 
hyresgäst-evakuering.

– Hyresökningarna ligger generellt på 30–40 procent, och då har 
lägenheterna ett skick motsvarande nyproduktion. Men hyrorna är 
fortfarande bara 60-70 procent av en nyproduktionshyra, säger Ulf 
Nilsson och fortsätter:

– Hyresgästerna är mer än villiga att betala en högre hyra för 
en bättre produkt. Hyrorna förhandlas med Hyresgästföreningen 
och de är vanligtvis också positiva; beståndet förbättras och ingen 
hyresgäst tvingas fl ytta. Det är vanligt att hyresgästerna fl yttar 
inom beståndet till en nyrenoverad lägenhet, vilket vi naturligtvis 
är positiva till, eftersom det leder till ytterligare en lägenhet att 
renovera, säger Ulf Nilsson.

I samband med renoveringarna genomförs också stambyten.
– Vi byter stammarna i den aktuella lägenheten och vi kan 

samtidigt också byta de vertikala stammarna en våning upp och 
ner. Med en omfl yttning på tio procent tar det tio år innan ett hus 
är helrenoverat, men stammarna är bytta redan efter sju år, säger 
Knut Pousette.

Noteringen är en förutsättning för fortsatt tillväxt.
– Det är mycket lättare att ta in nytt kapital som noterat bolag, 

och noteringen leder till mycket bättre villkor för exempelvis 
företagsobligationer. Transparensen i ett noterat bolag kan också 

vara bra när det kommer till exempelvis förvärv från allmännyttiga 
bolag som kanske hellre säljer till en etablerad och publik aktör.

I samband med noteringen kommer D Carnegie att genomföra 
två emissioner, dels en riktad – om cirka 200 miljoner kronor – 
till D Carnegies cirka 8 000 gamla aktieägare, och dels en – om 
200–400 miljoner kronor – riktad till allmänheten.

› Vilka fördelar får D Carnegies aktieägare jämfört med all-
mänheten?

– Erbjudandena kommer att se ungefär likadana ut, förutom att 
de får förtur, men vi har inte arbetat fram de exakta villkoren än, 
säger Ulf Nilsson.

Planen är att D Carnegies bestånd ska fördubblas på två år, från 
dagens fastighetsvärde om cirka tre miljarder kronor. Framför allt 
är det i Stockholmsområdet man planerar att växa.

– Vi gillar Stockholm. Bostadsbristen gör att vakansrisken är 
noll. Det fi nns andra områden i Sverige där den är så gott som noll 
men där kan det ta lite längre tid att fylla de renoverade lägenhe-
terna, säger Ulf Nilsson.

› Hur känner du inför att bli börs-vd, är det en gammal dröm?
– Nej, för egen del hade vi lika gärna kunnat göra det här utan-

för börsen, men fördelarna med en notering är för stora för att vi 
ska låta bli.  
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»Hyresgästerna är mer än 
villiga att betala en högre 

hyra för en bättre produkt.«

MiljonpRoGRAM

Våra fastigheter – dina möjligheterwww.sveareal.com

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.
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Hos oss är det högt 
i tak om du vill 

prata fastighetslån.
Om du behöver hjälp med finansiering till ditt företags nästa fastighets-
projekt så står Collectors dörr öppen. Våra rådgivare stöttar dig med 
sin erfarenhet och kunskap. Vi jobbar främst i tillväxtområden som 

Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. 

Vi belånar upp till 80 % av det av oss bedömda marknadsvärdet och du 
kan låna mellan 10–100 Mkr under en period från 3 månader upp till 4 år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:  
sven-erik eriksson, Göteborg  
telefon +46 708-35 75 73 | e-post sven-erik.eriksson@collector.se

jörgen österberg, Stockholm  
telefon +46 768-55 67 01 | e-post jorgen.osterberg@collector.se

Revisorn har ordet
ingemar Rindstig  //  EY

År 2014 är här. Så nu gäller ett helt nytt 
redovisningsregelsystem i Sverige, K-regelverken. 
Om vi håller oss till aktiebolag och ekonomiska 
föreningar (till exempel bostadsrättsföreningar) 
så gäller att de större kan välja mellan K 3 och 
K 4, medan de mindre utöver dessa också kan 
välja förenklingsregelverket K 2. Större är man 
om man överträff ar minst två av tre kriterier – 
omsättning 80 miljoner kronor, tillgångar 40 
miljoner kronor och antalet anställda 50. För 
börsnoterade bolag gäller att de måste använda 
K 4-regelverket (IFRS). Jag har tidigare berät-
tat om vad de olika reglerna innebär och ska 
här koncentrera mig på några olikheter mellan 
regelverken, som man måste vara observant på.

Driftnettot är ett av de viktigaste 
begreppen i fastig hetsredovisning – kanske den 
siff ra jag ser på först när jag läser ett fastig-
hetsbolags årsredovisning. Vilket driftnetto 
som redovisas påverkas i hög grad av hur man 
behandlar den viktiga frågan om utgifter för en 

Högre driftnetton    – åtminstone i redovisningen …

 I år börjar det nya redovisningssystemet – K-regelverken 
– att gälla i Sverige. Ingemar Rindstig på EY reder ut vad som 
gäller och tipsar om fallgropar att vara observant på.

åtgärd ska aktiveras som fastighetstillgång eller 
tas som kostnad direkt, det vill säga reducera 
resultatet, driftnettot. Och här är reglerna väldigt 
olika. Enligt K 2 ska man tillgångsföra åtgärder 
som innebär förbättring jämfört med ursprung-
lig anskaff ning, när huset var nytt, det vill säga 
regler ungefär som våra gamla svenska regler. 
Enligt K 3 och K 4 gäller något helt annat – då 
ska man jämföra med hur det var innan man 
gjorde åtgärden. Dramatiskt annorlunda. K 3 och 
K 4 innebär alltså att betydligt mer tillgångsförs 
och redovisade driftnetton kommer följaktligen 
att bli högre. Enligt IPD ökar driftnettona för 
bostäder med 50 procent om allt underhåll akti-
veras. Huvuddelen av planerat underhåll kommer 
att aktiveras.

Å andra sidan innebär K 3-reglerna krav på 
komponent avskrivning medan K 2 inte tillåter 
detta. Alla K 3-redovisade fastighetsbolag jobbar 
nu intensivt med att få till komponentuppdel-
ning av sina bestånd och det är svårt att ännu 

konST- oCH 
SpoRT inTRESSERAD

Namn: Ingemar Rindstig. 

Ålder: 64 år. 

Titel: Chef för EY Real Estate, auktori-
serad revisor. 

År på företaget: 15 år med EY Real 
Estate.

Exempel på uppdrag: Helt specia-
liserad på bygg- och fastighetsbran-
schen, konsultationer i branschen. 
Revisionsuppdrag för bland annat 

JM, Specialfastigheter, 
Atrium Ljungberg, 
Einar Mattsson, Alm 
Equity, Vasakronan, 
Vasallen, Corem och 

Svenska Bostäder. 

Fritidsintressen: 
Litteratur, konst, 
historia och sport 
(mest bollsport 
och friidrott). 
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Klövern växer

Lokaler med närhet och engagemang

Vilka projekt arbetar ni med just nu?
Vi arbetar med många intressanta projekt, både nyproduktion och 
större ombyggnationer till olika hyresgäster. Dragörkajen i Malmö, 

Transportstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Uppsala är några 
exempel. Vi ser även många spännande möjligheter kring våra  

byggrätter som vi avser att utveckla.

Vad händer 2014?
Ambitionen är att stärka Klöverns position ytterligare  

i utvalda tillväxtregioner. I övrigt är stort fokus på  
uthyrning och fortsatt utveckling av projektportföljen 

två prioriterade områden under året.

Rutger Arnhult 
VD Klövern

Hur gick det 2013?
2013 var ett bra år för Klövern. Vi avslutade året med ett starkt  

kvartal i form av både god lönsamhet och hög nettoinflyttning. 

nyA REDoviSninGSREGlER. I år börjar K-regelverken att gälla och Ingemar Rindstig på EY reder ut vad som gäller och vad man ska se upp med.

dra slutsats om vilka procentsatser man hamnar 
i – vanligen dock högre än två procent. K 2-före-
tagen ska skriva av enligt regler formulerade 
ungefär som tidigare och får tillämpa skatteregler 
också i redovisningen – ofta två procent. Så K 3-
reglerna innebär sannolikt högre avskrivnings-
procent och dessutom så småningom väsentligt 
högre avskrivningsbelopp eftersom avskrivnings-
procenten appliceras på allt högre investerings-
belopp.

Och K 4-företagen då? I sin koncernredo-
visning redovisar de fastigheterna till marknads-
värde och gör ingen avskrivning. Aktiveringarna 
görs på samma sätt som i K 3, det vill säga 
driftnettona bör se ut som i K 3.

Till detta kommer att K 2-bolag inte får redo-
visa uppskjuten skatt medan K 3- och K 4-bolag 
måste redovisa uppskjuten skatt. Eftersom upp-
skjuten skatt ofta är ett stort belopp så kommer 
soliditetstalen att bli olika. 

Slutsats: Det första man måste göra 
när man läser en fastighetsbolagsredovisning är 
att undersöka om det är en K 2-redovisning, K 
3-redovisning eller K 4-redovisning. De redo-
visar helt olika driftnetton och avskrivningar. 
K 3-bolagen redovisar högre driftnetton och 
åtminstone på längre sikt kraftigt högre avskriv-
ningar. Och soliditetstalen blir olika. Inte blir 
det enklare att läsa årsredovisningar i fastighets-
sektorn!  

»Inte blir det enklare att läsa årsredovisningar 
i fastighetssektorn!«

Ey REAl ESTATE 

Har cirka 150 medarbetare i Sverige 
och cirka 3 000 globalt. Stort utbud 
av tjänster inom fastighetsområdet – 
redovisningsfrågor, revision, värdering, 
fastighetsstrategi, förvaltningsorgani-
sation, IT, facility management, finan-
siering, infrastruktur, due diligence, 
hållbarhetsfrågor, fastighetsskatt, 
inkomstskatt och fastighetsmoms.
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Tätt inpå // P-G Persson

 p
-G Persson står barfota i den 
varma sanden på en soldränkt 
strand i Mauritius. Efter några 
intensiva år med stenhårt arbete, 
bland annat fyra års pendlande till 

Stockholm i Skanska FM som sedermera blev 
Coor Service Management, har P-G tagit beslu-
tet att säga upp sig utan att ha någon ny anställ-
ning klar.  Semestern på Mauritius är en första 
del i en tänkt längre paus från arbetslivet under 
våren 2008. Plötsligt ringer mobiltelefonen. 
Det är dåvarande styrelseordföranden i Platzer, 
Birger von Hall, i andra änden som undrar om 
P-G kan tänka sig att bli vd för det nya Platzer 
Fastigheter. Pausen blev således något kortare än 
han tänkt.

– Jag hade redan koll på att de sökte en vd och 
var jätteintresserad, så det behövdes inte mycket 
till övertalning. Jag visste att de sökte en extern 
vd med fokus på tillväxt och den profilen passade 

perfekt in på mig. Min kompis Joachim Hallen-
gren (NCC) hade dessutom lagt ett gott ord för 
mig. Så det blev bara de elva dagarna på Mauri-
tius mellan Coor och Platzer, säger P-G Persson.

Men vi backar bandet till när P-G Pers-
son var sju år gammal och började spela tennis 
vid radhuset i Mölndal, söder om Göteborg. 
Där växte han upp med mamma, pappa och två 
småbröder. På den tiden hade han så klart inga 

tankar på att bli vd för ett börsnoterat fastighets-
bolag – kanske snarare att bli tennisproffs. Som 
bäst var han vid tolv års ålder då han var rankad 
tvåa i Göteborg. Men detta var 1977, alltså under 
de ”gyllene åren” då spelare som Borg, Edberg, 
Järryd, Pernfors och Nyström (för att nämna 
några) dominerade svensk tennis. 

– Jag var aldrig någon extrem bolltalang som 
många av dem, min styrka var snarare på det 
fysiska planet. Jag hade en enorm träningsvilja och 
kondition, men det räckte inte, säger P-G Persson. 

Så den unge P-G läste till civilingenjör på 
Chalmers efter Fässbergsgymnasiet, men släppte 
inte tennisen helt utan jobbade extra som tennis-
tränare under hela studietiden och även de första 
åren innan han började som trainee på Skanska. 
Just detta att inte släppa taget är karakteristiskt 
för P-G Persson; han har bara haft tre arbets-
givare under alla sina år i branschen. Och han är 

Serve-ess P-G
P-G Persson har servat Platzer Fastigheter rakt in på börsen

Under hans tid som vd har Platzers fastig hetsvärde fördubblats. Och 
han har nyligen rattat bolaget in på Stockholmsbörsen. Men P-G Pers-

son är långt ifrån nöjd och har inga planer på att gå vidare.
 – Vi ska fortsätta växa och jag blir kvar så länge jag själv, medarbe-

tarna och styrelsen tycker att jag tillför något positivt till bolaget.   
Text & bild: Eddie Ekberg

        Jag är som jag 
är – en vanlig grabb 
från Mölndal med 
idrottsbakgrund.«

lovAnDE SpElARE. P-G Persson var under sin upp-
växt en lovande tennisspelare och som tolvåring var han 

rankad tvåa i Göteborg. Under hela studietiden och de 
första åren på Skanska jobbade han som tennistränare. 

Men sedan många år tillbaka är det fullt fokus på utveck-
ling av fastigheter och organisation som gäller, även om 

han spelar tennis med kompisarna en gång i veckan.
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WE  INVEST
MANAGE
PERFORMPERFORM

  ARE RE TIAATIAATIAATIAA
HENDERSON DERSON DERSON 
REAL ESTATEREAL ESTATEREAL ESTATE
Den 1 april går vi samman
Henderson Global Investors och TIAA-CREF har tillsammans 
mer än 90 års global erfarenhet av fastigheter. Den 1 april 2014 
skapar vi en ny gemensam plattform. Dedikerade att leverera 
framsynta investeringslösningar med globalt perspektiv för 
varje kund. Fastigheter är vårt DNA. Vi är fastigheter.

www.threalestate.com

This communication is for professionals only.
Issued by Henderson Real Estate Asset Management Limited (reg. no. 2137726) and Henderson Property UK AIFM Limited (reg. no. 3984658), (incorporated and registered 
in England and Wales with registered offices at 201 Bishopsgate, London EC2M 3BN) which are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority to provide 
investment products and services. 
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Tätt inpå // P-G Persson

gift med kvinnan han träff ade 1987, endast 22 år 
gammal.

– Jag är väl inte speciellt ombytlig av mig. Jag 
gillar att stanna kvar och slutföra det jag påbör-
jat, säger P-G Persson. 

› Hur har tiden efter börsnoteringen varit?
– Hur bra som helst. Under hela vår road 

show, både i Sverige och i Europa, möttes vi av 
väldigt positiva tongångar av många som tycker 
att det fi nns en enorm potential i bolaget. 

› Hur upplever du själv skillnaden nu när du 
rattar ett börsbolag?

– Jag har väl kanske inte hunnit refl ektera så 
mycket, det är ju ganska nyligen som allt är satt på 
plats. Men Platzer som börsnoterat bolag ska vara 
business as usual, avsikten är alltså inte att göra om 
strategierna i bolaget på något sätt. Vi har varit 
börsfähiga och jobbat som ett noterat bolag med 
delårsrapporter sedan 2011. Så för min egen del är 
det ingen jättestor skillnad, det är lite fl er inter-

vjuer men annars i stort sett likadant som innan.
› Värdet på Platzers fastigheter har mer än 

för dubblats under din tid – hur mycket mer ska 
ni växa?

– Värdet var drygt tre miljarder 2008 och det 
är sju miljarder i dag. Tanken är att vi ska ha en 
tillväxttakt på ungefär en miljard kronor per år, 
men det styrs ju naturligtvis av vad det fi nns för 
aff ärsmöjligheter. Att göra dåliga aff ärer enbart 
för att växa är inget långsiktigt bra sätt att skapa 
värde i bolaget.

› Vad och var ska Platzer köpa?
– Vi tror mycket på centrala Göteborg, som ju 

ska förtätas. Vi har 65 procent av våra fastig-
heter där. Sedan så tror vi på knutpunkterna 
runt Göte borg, till exempel Gamlestadstorget, 
Frölunda Torg och Backaplan.

› Och vad ska ni sälja?
– Enskilda fastigheter som inte passar in i vår 

strategi.

»Jag blir kvar så länge jag själv, medarbetarna och styrelsen 
tycker att jag tillför något positivt till bolaget.«

RiTAT SiTT EGET HuS

Namn: P-G (Per-Gunnar) Persson.

Ålder: 48 år.

Familj: Fru, tre barn och 
hunden Mimmi.

Uppväxt i: Mölndal.

Bor: Villa i Näset, Göteborg.

Bil: Volvo V70 D4 diesel.

Studier: Väg- och vatteningenjör på Chalmers. 

Karriär i korthet: Tennistränare under hela studietiden och 
under de första åren innan Skanska. Förvaltare, fastighets-
chef, regionchef och vice vd på Skanska 1995–2005, aff ärs-
områdeschef på Coor Service Management 2005–2008 
och vd på Platzer Fastigheter från 2008. 

Läser: ”Lättsamma romaner av till exempel Dan Brown.”

Ser på tv: Mest nyheter. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Anliem, Provobis Invest, 
Emilsborg Property Nybro och Gårda Intressenter. Ord-
förande i Tennis Göteborg.

Bonus: Har tillsammans med sin fru uppfört två arkitekt-
ritade privatvillor, bland annat det hus de bor i nu.

HänDElSERik DAG. Den 29 november förra året ringde P-G Persson in Platzer på börsen. Samma dag sålde Wallenstam sina drygt sex miljoner aktier i bolaget.

B
IL

D
: N

A
S

D
A

Q
 O

M
X



60   Fastighetssverige  ⁄⁄  1  2014

Har du fokus på  
kommersiella fastigHeter? 
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 2014
Välkommen till Datschas årliga champagnefrukost
i Cannes. I år i ett penthouse med bästa läge. 
Läs mer och anmäl dig på: datscha.com/mipim                  
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Tätt inpå // P-G Persson

› Ska ni behålla det ni har kvar i Högsbo?
– Vi ska både köpa och sälja i Högsbo. Vi ska 

fokusera vårt ägande till norra Högsbo, som det 
är i dag finns vi lite överallt i området.

› Om du hade varit tvungen att välja ett annat 
yrke?

– Jag hade kunnat fortsätta som tennistränare 
hur länge som helst, det var jättekul. Även om 
min pappa tyckte att jag slösade bort min utbild-
ning under de åren då jag jobbade som det.

› Din kommentar till att Wallenstam gick ur 
Platzer samma dag som ni noterades?

– Det var väntat att de skulle sälja, men jag 
blev tagen på sängen när de gjorde det just den 
dagen – det var ju drygt sex miljoner aktier de 
sålde. Så kortsiktigt var det väl inte så bra, men 
långsiktigt är det bara positivt, eftersom det blir 
ett ökat free float i aktien. 

› Har du något annat drömjobb i branschen?
– Nej, jag tycker att jag har mitt drömjobb 

nu. Jag har jobbat på byggsidan i Skanska i sju 
 månader, det var inget för mig. Fastigheter är 
min grej, och att bygga och leda organisationer. 

› Hur länge blir du kvar som vd på Platzer?

– Jag blir kvar så länge jag själv, medarbetarna 
och styrelsen tycker att jag tillför något positivt 
till bolaget. Det här jobbet är klockrent för mig, 
tycker jag själv.

› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller 
uppdrag?

– En del, men så länge det här är så kul och ut-
vecklande funderar jag inte ens på att byta. Men 
någon gång långt fram har jag funderingar på att 
starta ett litet eget bolag med några kompisar.

› Tuffaste utmaningen i ditt yrkesliv?
– Oj vad svårt. Men tiden på Celero, som 

Coor köpte 2005, var en jättetuff utmaning. Lön-

samheten var inte i närheten av vad vi hade räk-
nat med och kunden var, milt uttryckt, fyrkantig. 

› Och det roligaste ögonblicket?
– Det var nog på Skanska-tiden när jag, Mats 

Dynevik och Claes Larsson åkte upp till Oslo 
för att få kontraktet med Sats-uthyrningen i 
Kompassen i Göteborg påskriven. Det var en 
fantastiskt rolig resa. 

› Har du någon förebild i branschen?
– Nej, jag är inte mycket för förebilder. Jag 

tror på att låta resultaten tala och gillar inte att 
snacka så mycket. Jag har nog lite svårt för alla 
stora egon, det är inte min grej alls. Jag drivs 
av personlig utveckling och att utveckla och 
förbättra det jag håller på med.

› Investerar du själv i fastigheter?
– Gärna i fastighetsaktier, men för tillfället har 

jag alla sådana i en korg, cirka 350 000 aktier via 
bolag och privat i Platzer.

› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är som jag är – en vanlig grabb från 

Mölndal med idrottsbakgrund. Jag försöker inte 
förställa mig och jag tror att jag uppfattas som 
tydlig och klar i mina budskap.

Tio snabba frågor

»Jag tror på att låta resultaten tala och gillar inte 
att snacka så mycket.« 

1. Vad gör dig förbannad? ”Egoistiska, 
otrygga människor.”

2. Du får 100 miljoner kronor och 
måste placera dem på stubinen, 
vad gör du? ”Aktier i Platzer.”

3. Vilken är din största extrava-
gans? ”Har inte så många, jag reser 
väl möjligen lite mer än de flesta.”

4. Tror du på Gud? ”Nej.”

5. Vilken är din favoritpryl? ”Min Ipad.”

6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar 
både yrkesmannen och privatpersonen P-G 
Persson? ”Otålig, envis och målinriktad.”

7. Vilket är  
ditt bästa  
privata köp? ”Aktier 
i Ericsson och de 
privathus jag byggt.”

8. Vilket är ditt sämsta privata köp? ”Också det 
någon aktie, och en massa elektronikprylar som 
går sönder.”

9. Ger du pengar till tiggare på gatan?  
”Ibland.”

10. Har du några tatueringar? ”Nej.”

CEnTRuM. Platzer, med P-G Persson i spetsen, tror 
mycket på centrala Göteborg. 
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The Team offers flexibiliTy 
and clienT awareness and always 
sTrives To meeT clienT needs*

Du vill ha raka svar och tydliga råd. Det är en ambition vi delar, 
oavsett komplexiteten i problemet. Vi hanterar fastighetsbranschens 
alla juridiska frågeställningar. Med ett nära samarbete och rätt 
kompetens kan vi ge dig de råd som skapar lyckade affärer.

www.lindahl.se/fastigheter

*Chambers Europe 2013
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Tätt inpå // P-G Persson

› Vad är viktigt att tänka på för en sund 
 utveckling av fastighetsmarknaden?

– Att tänka långsiktigt och att utgå från mer 
än bara sitt eget bästa.

› Hur mycket jobbar du?
– Under hösten har jag jobbat väldigt mycket, 

mer än 60 timmar per vecka. Men nu har det 
lugnat ner sig lite. Min ambition är att ingen här 
på Platzer ska behöva jobba speciellt mycket mer 
än 40 timmar per vecka, även om det förstås kan 
variera emellanåt.

› Hur håller du dig i form?
– Jag spelar innebandy och tennis en gång 

i veckan och så går jag mycket. Jag åker också 
slalom när det blir tillfälle.

› Vad gör du när du inte jobbar?
– Det blir stort fokus på barnens aktiviteter. 

Jag har tre barn som håller på med olika idrotter 
och jag är engagerad i deras klubbar, bland annat 
som ordförande i Åkereds TK. Sedan är jag som 
sagt idrottsintresserad själv, även som åskådare. 
Jag gillar till exempel att titta på amerikansk 
fotboll och formel 1.

› Vilken är din livsfi losofi ?
– Att försöka se glädje i allt jag gör och att 

inte refl ektera så himla mycket.
› Vad vet folk inte om dig?
– Jag trixar 600 gånger med en tennisboll på 

tennisrackets ram. 
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna sjunga och laga mat.
› Vilken är din drömresa?
– Vi har pratat mycket om att åka till Austra-

lien, det hade varit fantastiskt. Eller Kalifornien.
› När grät du senast?
– Jag vet inte exakt när, men det är om jag på 

tv ser något barn som drabbas – jag är väldigt 
barnkär.

› Om du dog och blev pånyttfödd, som vem 
skulle du då helst återkomma?

– Barack Obama.
› Vad är du mest stolt över?
– Mina barn.
› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Min otålighet, ibland hinner jag inte lyssna 

klart.
› Är du fåfäng?
– Nej, inte mer än normalt i alla fall. Jag har 

till exempel inte gjort något hårimplantat, då 
hade jag ju varit fåfäng.

› Vilken är den tuff aste utmaningen eller 
prövningen du ställts inför i ditt liv?

– Det är enskilda händelser, som när min ena 
son satte i halsen en gång på ett kalas. Det var 
en otroligt jobbig situation, men det gick bra till 
slut. Annars har vi varit väldigt förskonade från 
tragedier i familjen. Jag är gift med kvinnan jag 
träff ade 1987, 22 år gammal. Så jag är väl inte 
speciellt ombytlig, jag har haft en trygg och bra 
uppväxt, mina föräldrar är inte heller skilda och 
jag har bra kontakt med mina bröder.

› Vad är du rädd för?
– Att det ska hända barnen något.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– En massa gamla onödiga nostalgiprylar.
› Om du fi ck ha något i ditt liv ogjort, vad 

skulle det i så fall vara?
– Jag tycker inte att jag ångrar något jag gjort, 

jag brukar inte tänka att jag kunde gjort annor-
lunda. 

› Vad ska du göra när du lägger av i fastighets-
branschen?

– Jag tror aldrig jag kommer lägga av helt i 
fastighetsbranschen. Jag kommer att hålla på, om 
än i mindre skala, så länge jag kan stå upp.  

Jag försöker se 
glädje i allt jag gör 
och inte  reflektera 
så himla mycket.«
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FÖRE

EFTER

LUGNET FÖRE FOLKSTORMEN.
Hammarby Sjöstad har inte alltid varit en härlig sjöstad. En gång var Lugnet ett nedgånget industriområde med rätt låg charmfaktor. Men så såg någon 
potentialen och resten är, som det brukar heta, historia. Så har vi jobbat sedan 1945.Med lika delar nyfikenhet, sunda material och gedighet hantverks-
kunnande skapar vi stadsdelar med gott om utrymme för trivsel, liv och lust och inte minst framtidstro. Hållbarhet på riktigt helt enkelt.
Förresten; du kanske också känner till något luggslitet område som skulle kunna slipas till en trivseldiamant? Hör av dig till lars-olof.hoglund@jm.se i så fall.
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Tre röster om 
P-G Persson

»Jag är säker på att 
både hans kunder och 
medarbetare uppskattar 
hans ledarskap.«

1
Fabian hielte
Ordförande i Platzer Fastigheter 
och vd i Ernström & Co

– Jag har känt P-G i fem år. Han är oerhört strukture-
rad och samtidigt väldigt driven och kommersiell ut 
i fingerspetsarna – vilket är en mycket attraktiv kom-
bination hos en vd. Som ledare är han naturlig och 
självklar på ett sätt som gör att han lätt får med sig 
organisationen. Han är också ödmjuk och sympatisk 
och gillar inte att framhäva sig själv. Dessutom är 
han en jäkel på tennis, vi spelade en match för några 
år sedan; det blev bara en.
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2

– Jag var P-G:s chef på Coor och jag tycker att han är 
en alldeles utmärkt driven och trevlig person, som 
jag gärna skulle jobba med igen. Jag är säker på 
att både hans kunder och medarbetare uppskat-
tar hans ledarskap. Jag tror också att hans tidigare 
erfarenheter har lärt honom att både ta aff ärsmöj-
ligheter och att vara aff ärsmässig.

mats Jönsson
Styrelseledamot och före detta vd i Coor 
Service Management
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emma persson
P-G:s snart tioåriga dotter

3

– Pappa är snäll och han gillar barn. Men han gillar 
inte hundar. Om man frågar efter något så får man 
det. Och han är bra på att lyssna. Ibland är han lite 
jobbig också. Men oftast är han rolig och då kan han 
säga lite roliga grejer och så. Och så är han världens 
största godisgris. 
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A
TByTER inTE SpåR. P-G Persson har bara 

haft tre arbetsgivare under alla sina år i 
fastighetsbranschen, inklusive jobbet som 
vd för Platzer Fastigheter sedan 2008. 
Och han är gift med kvinnan han träff ade 
1987, 22 år gammal. Han är med andra 
ord inte särskilt ombytlig och har inte 
för avsikt att lämna fastighetsbranschen, 
åtminstone inte så länge han kan stå upp.

Tätt inpå // P-G Persson
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Transaktioner // 2013

4. Catena
Vd: Gustaf Hermelin. 

Volym: 3,8 miljarder kronor.

Catena tar över fastighetsbolaget Brinovas logistikfastighe-
ter och startar en helt ny aff ärsenhet. Totalt handlar det om 
43 logistik- och lagerfastigheter med en yta på sammanlagt 
650 000 kvadratmeter. 

5. AMF Fastigheter
Vd: Mats Hederos.

Volym: 3,5 miljarder kronor.

AMF Fastigheter slog till när tyska Allianz lade ut Jericho 
34 till försäljning. Fastigheten är strategisk belägen intill 
redan ägda Mood, Citycronan och Europahuset, samtliga 
i Stockholm CBD. 

6. Nordhalla
Vd: Patrik Hall. 

Volym: 2,9 miljarder kronor.

Malmöbaserade Heimstaden säljer in fastigheter för 2,9 

miljarder kronor i ett nybildat bolag där man själva kvarstår 
med knappt 30 procents ägande. Totalt omfattar aff ären 
148 fastigheter i 15 kommuner. 

7. Victoria Park
Vd: Peter Strand. 

Volym: 2,0 miljarder kronor.

I slutet av året meddelades att Victoria Park förvärvar fastig-
heter i Stockholmsförorten Tensta (532 lägenheter) och 
Kristianstad (780 lägenheter) för drygt en miljard kronor 
och genomför nyemission. 

8. Profi
Vd: Staff an Olsson. 

Volym: 1,7 miljarder kronor.

Profi startade fond III under 2013 och förvärvade Infra City 
för uppskattningsvis 1,6 miljarder kronor. Infra City omfattar 
190 000 kvadratmeter och dras med vakansproblematik 
på kontorssidan. Säljarna har, efter drygt sju års ägande, 
utvecklat främst handelsinslaget vilket tillfört ökade hyres-
intäkter och även skapat ytterligare byggrätter. 

9. Wihlborgs
Vd: Anders Jarl. 

Volym: 1,7 miljarder kronor.

Wihlborgs tar kontroll över hela Ideon företagsområde i 
Lund genom förvärvet av Ikano Fastigheters bestånd i 
området för 1,5 miljarder kronor. Beståndet omfattar tio 
fastigheter med en uthyrningsbar yta om totalt drygt 
60 000 kvadratmeter och Wihlborgs äger sedan tidigare 
cirka 40 000 kvadratmeter. 

10. Akelius
Vd: Pål Ahlsén. 

Volym: 1,7 miljarder kronor.

På topp fem av de största aff ärerna under året återfinns 
Akelius återköp av Apartment Bostad för uppskattningsvis 
nära 3,3 miljarder kronor. Apartment Bostad hade 3 600 
lägenheter i västra Sverige, med stora bestånd i Halmstad, 
Göteborg och Borås. 

› Vad säger det dig att Kungsleden toppar 
listan?

– Det säger mig att vi fullföljde vår stra-
tegi om att växa med mellan fem och sex 
miljarder kronor under två år, i prioriterade 
områden och segment, i ett slag. Det var 
förstås snabbare än förväntat men portföl-

jen passade oss perfekt eftersom vi hade 
för avsikt att växa i Stockholm 
och Göteborg. En klockren aff är 
för oss helt enkelt. Sedan gjorde 
vi en del kompletteringsförvärv 
under året, för cirka 400 miljo-
ner kronor, utöver GE-aff ären.

› Så efter att redan ha upp-
fyllt er målsättning, vad har ni 
på gång på transaktionssidan 
nu?

– Vi vill fortsätta att för-
verkliga den här strategin och 

fortsätta att utöka vår portfölj. 
Så vi kommer fortsatt att vara 

aktiva bland annat genom att sälja 
det som inte är strategiskt rätt för 
oss. Och så ska vi växa på de orter 
och i de segment där vi vill vara.

› Hur var transaktionsåret 2013, 
generellt, tycker du?

– Volymmässigt var det runt 100 miljarder 
kronor, som vi legat på de senaste åren. På det 
sättet kan man säga att det var ett normalår. Vid 
halvårsskiftet var volymen betydligt lägre, så det 
kändes ju lite segt, men sedan hände det något 
över sommaren och på hösten tog det  rejäl fart. 
Vi blev bland annat hårt uppvaktade av intres-
senter som ville köpa fastigheter, och så är det 
fortfarande. Så det fi nns ett stort intresse och 
många som vill köpa. 

› Hur ser er transaktionsfi losofi  ut nu?
– Vi ska först och främst se till att optimera 

vår förvaltningsportfölj genom köp och försälj-
ningar. Vi ska ha den bästa tänkbara fastighets-
portföljen.

› Hur tror du att transaktionsåret 2014 blir för 
er del?

– Vår ambition är att både sälja och köpa un-
der året. Vi har till exempel varit väldigt tydliga 
med att enbart äga fastigheter i Sverige, och nu 
har vi bara en kvar utomlands, i Tyskland. Det 
är en väldigt fi n, fullt uthyrd, fastighet som vi 
inte mår dåligt av att äga. Så vi säljer den vid rätt 
tillfälle. 

– Och så har vi för avsikt att sälja några fastig-
heter från GE-portföljen och ur vår ursprungliga 
portfölj som vi tror passar bättre hos någon 
annan.  

 under hösten 2013 köpte Kungsleden 84 kommersiella fastigheter 
av GE Capital Real Estate för fem och en halv miljarder kronor.  Genom 
förvärvet uppfyllde Kungsleden årets investeringsmål i ett svep.  
Text: Eddie Ekberg

Balder
Vd: Erik Selin. 

Volym: 3,9 miljarder kronor.

Ett flertal förvärv, där köpet av Bovista 
Invest är det största, resulterade i en 
andraplats på 2013 års lista. Övertagandet 

av Bovista Invest slutfördes på höstkanten där Glitnir Bank 
Luxemburg sålde bostadsbolaget vidare efter en kort tids 
innehav efter övertagandet från konkursade Centerplan. 
under 2013 tog Balder även flera chanser att förvärva 
fastig heter i både Stockholm och Göteborg. En nyemit-
tering av preferensaktier var en viktig förutsättning för att 
göra dessa aff ärer möjliga.

Starwood Capital Group
Head of Real Estate: Jeff rey G. Dishner. 

Volym: 3,9 miljarder kronor.

Den första fastighetsinvesteringen i Nor-
den för Starwood som har som strategi 
att öka sin fastighetsallokering här var 

även den näst största aff ären i Sverige under 2013. I aff ären 
är Vencom Partners med som medinvesterare och operativ 
partner. Förlusttyngda KF-koncernen blir därmed av med 
sju större handelsplatser, bland annat Bäckebol, Bromma 
Blocks och Tuna Park. Totalt omfattar fastigheterna omkring 
205 000 kvadratmeter och ytterligare byggrätter för totalt 
cirka 70 000 kvadratmeter finns på tre lägen.

 Kungsleden köpte i höstas 84 kommersiella fastigheter av GE Capital Real Estate 
för 5,5 miljarder kronor. Aff ären placerar dem överst på listan över förra årets största 
nettoköpare. På andra plats tar sig Balder in tätt följt av Starwood som, tillsammans 
med Vencom Partners, premiärköpte i Norden. Här är de tio största nettoköparna 
2013. (uppgifterna är framtagna av Newsec.)  Text: Eddie Ekberg

kungsleden överst 
på nettoköpslistan

Kungsleden
Vd: Biljana Pehrsson. 

Volym: 5,7 miljarder kronor.

Den största fastighetsaff ären 2013 på 
5,5 miljarder kronor stod Kungsleden för 
genom förvärvet av 84 kommersiella 

fastigheter från GE Capital Real Estate, vilket kommuni-
cerades under hösten. Merparten av fastighetsportföljen 
finns i Stockholm och Göteborg. Kungsleden uppfyller 
genom förvärvet sitt uppsatta mål för nya investeringar 
den närmsta tvåårsperioden i ett svep. under året har 
även en del av en fastighet i Lund förvärvats. 

Topp 10  //  Nettoköpare under 2013

2 31
åkER SkiDoR

Namn: Ylva Sarby 
Westman.

Ålder: 40 år.

Familj: Man och 
två döttrar. 

Bor: Sollentuna. 

Fritid: ”Då seglar 
jag, åker skidor 
och reser gärna.”

NOT: Ser man till största köpare placerar sig Rikshem med vd Jan-Erik 
Höjvall på andra plats med 4,0 miljarder kronor i volym. Källa: Newsec

ToppAR liS-
TAn. Ylva Sarby 
Westman är 
transaktionschef 
på Kungsleden 
som toppar 
listan över 
2013 års 
största 
netto-
köp-
are. 

till Ylva Sarby Westman, 
transaktionschef på Kungsleden5 frågor

pERFEkT poRTFölj.  I höstas köpte Kungsleden en portfölj om 84 fastigheter av GE Capital Real Estate. I portföljen ingick bland annat Lustgården 12 på Kungsholmen i Stockholm.

› Vad säger det dig att Kungsleden toppar 
listan?

– Det säger mig att vi fullföljde vår stra-
tegi om att växa med mellan fem och sex 
miljarder kronor under två år, i prioriterade 
områden och segment, i ett slag. Det var 
förstås snabbare än förväntat men portföl-

jen passade oss perfekt eftersom vi hade 
för avsikt att växa i Stockholm 
och Göteborg. En klockren aff är 
för oss helt enkelt. Sedan gjorde 
vi en del kompletteringsförvärv 
under året, för cirka 400 miljo-
ner kronor, utöver GE-aff ären.

› Så efter att redan ha upp-
fyllt er målsättning, vad har ni 
på gång på transaktionssidan 
nu?

– Vi vill fortsätta att för-
verkliga den här strategin och 

fortsätta att utöka vår portfölj. 
Så vi kommer fortsatt att vara 

aktiva bland annat genom att sälja 
det som inte är strategiskt rätt för 
oss. Och så ska vi växa på de orter 
och i de segment där vi vill vara.

› Hur var transaktionsåret 2013, 
generellt, tycker du?

 under hösten 2013 köpte Kungsleden 84 kommersiella fastigheter  under hösten 2013 köpte Kungsleden 84 kommersiella fastigheter 
av GE Capital Real Estate för fem och en halv miljarder kronor.  Genom 
förvärvet uppfyllde Kungsleden årets investeringsmål i ett svep.  
Text: Eddie Ekberg

åkER SkiDoR

Namn: Ylva Sarby 
Westman.

Ålder: 40 år.

Familj: Man och 
två döttrar. 

Bor: Sollentuna. 

Fritid: ”Då seglar 
jag, åker skidor 
och reser gärna.”

ToppAR liS-
TAn. Ylva Sarby 
Westman är 
transaktionschef 
på Kungsleden 
som toppar 
listan över 
2013 års 
största 
netto-
köp-
are. 
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VI KAN 
FASTIGHETER 

Stockholm +46 8 50 72 00 00 • Göteborg +46 31 771 21 00 • Malmö +46 40 669 71 00 • www.wistrand.se

Vi har juridisk kompetens inom alla områden som din fastighetsaffär 
kräver. Nyligen förstärkte vi vårt team ytterligare med några av Sveriges 

främsta specialister inom fastigheter, finansiering och skatt.

Välkommen till Wistrand!

Transaktioner // 2013

Den senaste tidens 
största aff ärer

Köpare: Platzer. 

Säljare: Skanska.

Objekt: Tennet, nyutveck-
lad fastighet i centrala 
Göteborg.

Pris: 630 miljoner kronor.

Köpare: Stena Fastigheter. 

Säljare: Skanska.

Objekt: Gröna Skrapan, 
certifierats Platinum enligt 
det internationella miljöcer-
tifieringssystemet Leed. 

Pris: 617 miljoner kronor.

Köpare: DNB Scandina-
vian 
Property Fund. 

Säljare: DNB Liv.

Objekt: Hotellet Radisson 
Blu Scandinavia.

Pris: 578 miljoner kronor.

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2013

Köpare: KLP.

Säljare: NCC.

Objekt: Nyproduktionspro-
jektet Torsplan i Hagas-
taden.

Pris: 1 618 miljoner kronor.

Köpare: Profi Fastigheter. 

Säljare: Orion Capital.

Objekt: Infra City. 

Pris: 1 600 miljoner 
kronor*.

Köpare: AMF Fastigheter. 

Säljare: Allianz.

Objekt: AMF stärker sin 
närvaro i området (del av 
Stockholm CDB)  genom 
köpet av Jericho 34 med EY 
som största hyresgäst.

Pris: 1 600 miljoner kronor.

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2013

1 2 3

(uppgifterna är framtagna av Newsec)

Köpare: SEB (fastighets-
fonden Domestica). 

Säljare: OBOS Forretnings-
bygg AS.

Objekt: Bostadsportfölj 
i Bunkeflostrand, åtta 
fastigheter.

Pris: 900 miljoner kronor*.

Köpare: Niam. 

Säljare: Corpus Sireo 
(DEREIF SICAV-FIS).

Objekt: Två kontorsfastig-
heter i CBD.

Pris: 500 miljoner kronor*.

Köpare: VACSE. 

Säljare: DNB Nor.

Objekt: Förvärvet 
avser nya 
hov rätten i 
Malmö.

Pris: 361 
miljoner 
kronor.

Malmömarknadens tre största aff ärer 2013

Källa: Newsec* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

NOT: Listorna avser ortsspecifika transak-
tioner och bortser därmed ifrån portföljer.
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› Vad kan besökarna förvänta sig när de besöker 
Mipim 2014?

– Det viktigaste målet för Mipim 2014 är att 
titta på fastighetsbranschens olika perspektiv un-
der de kommande åren. Konferensprogrammet 
kommer att undersöka förändringar i fastighets-
industrin internationellt med partners som Har-
vard Business School, OECD och Europeiska 
kommissionen samt ett fl ertal välrenommerade 
personer som tillsammans med experter inom 
branschen kommer att dela med sig av sin syn på 
utsikterna för en snabbt föränderlig sektor.

– Utställningsområdet kommer också att 
belysa de senaste urbana utvecklingsprojekten 
som formar marknaden i stora huvudstäder som 
Moskva där det ambitiösa Greater Moskva-pro-

Mipim
2014

Mipimgeneralen 
om årets mässa

 Vad är nytt på årets Mipim? Vad 
kommer det att snackas om på 
mässgolvet? Och hur blir det med 
Mipim uK i höst? Dessa och flera 
andra frågor besvaras av Mipim-
generalen Filippo Rean.  
Text : Eddie Ekberg

SER En ökninG. Mipim-generalen 
Filippo Rean tror att det kommer 
komma cirka 20 500 deltagare från 80 
länder till årets Mipim. Det är i så fall 
en liten ökning jämfört med förra året.

BILD: REED MIDEM

jektet visas upp, Paris med Grand Paris, London, 
Berlin, Stockholm och Bryssel.

– Mipim kommer att fortsätta blicka framåt 
på nya trender i Mipim Innovation Pavilion. 
Paviljongen, som lanserades förra året, kommer 
att visa upp de mest innovativa initiativen för att 
öka värdet på fastigheter.

› Vad kommer att vara annorlunda/nytt i år 
jämfört med förra året?

– I år fi rar Mipim sitt 25-årsjubileum. Mi-
pim kommer att titta på de kommande 25 åren 
av internationella fastigheter med ett speciellt 
program som kommer att undersöka alla aspekter 
av branschen, och samtidigt förbättra och utöka 
olika events inom sina nätverk. Konferensen 

kommer till exempel att inledas den 12 mars med 
ett inspirerande anförande av Scott Burnham, en 
berömd stadsstrateg och designer som inriktar sig 
på infrastruktur under de närmaste 25 åren. Den 
13 mars kommer det att hållas en stor debatt med 
toppledare, inklusive bland andra Graham Max-
ton, ekonom och medlem i the Club of Rome, 
och Antonio Tajani, vice ordförande för Europe-
iska kommissionen, som kommer att diskutera 
hur de ser på fastighetsmarknaden om 25 år.

› Kan du berätta lite om Mipim UK?
– I oktober 2014 kommer den första upplagan 

av Mipim UK, den första fastighetsmässan för 
oss i Storbritannien. Eventet kommer att föra 
samman över 3 000 beslutsfattare från alla sek-
torer inom fastighetsbranschen och kommer att 

erbjuda det första forumet i sitt slag för yrkes-
verksamma som vill göra aff ärer inom alla viktiga 
sektorer av den brittiska fastighetsmarknaden. 
Den riktar sig till ledande beslutsfattare inom 
fastighetsbranschen som verkar på nationell, re-
gional och lokal nivå i städer över hela England, 
Nordirland, Skottland och Wales. 

› Är du nöjd med den mix av aktörer som 
deltar på Mipim, eller skulle du vilja se fl er av 
någon kategori?

– Mipim speglar fastighetsbranschen, och dess 
mix av aktörer utvecklas med branschen. Nyck-
elaktörerna är fortfarande utvecklare, investerare, 
lokala myndigheter, slutanvändare, mäklare, 
arkitekter, och med vissa delar av branschen som 
visar en stark expansion och utveckling, till ex-

BILD: NICKLAS TOLLESSON
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”
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 överens

Mipim
2014

»Hittills är anmälningarna över nivån för förra året 
vilket är ett mycket positivt tecken.«
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empel logistik, sjukvård, hotell och turism samt 
idrottsfastigheter. Nya aktörer medför teknologi 
som numera är integrerade i byggnaderna. Dessa 
nya aktörer börjar bli en del av värdekedjan för 
fastighetsbranschen och vi är angelägna om att 
få med dem i en del av diskussionerna på Mipim. 

› Hur påverkas Mipim i år av den ekonomiska 
situationen i världen?

– Trots att den ekonomiska tillväxten fortfa-
rande är på bättringsvägen, sker återhämtningen 
långsamt i vissa länder, medan andra räknar med 
högre tillväxt. I år har vi valt ut tre fokusländer 
– Ryssland, Brasilien och Turkiet. Detta för att 
belysa utvecklingsmöjligheter i den internatio-

nella fastighetsmarknaden, eftersom dessa tre 
länder mycket väl illustrerar olika aspekter av 
marknader med stark tillväxtpotential.

– Förutom dessa tre länder är vi angelägna om 
att ge en sammanfattning över situationen och 
utvecklingen inom ett stort antal områden. 

› Hur många deltagare räknar du med i år?
– I år räknar vi med 20 500 deltagare från 80 

länder, däribland 4 500 investerare, jämfört med 
20 000 förra året. Hittills är anmälningarna över 
nivån för förra året vilket är ett mycket positivt 
tecken.

› Vad är ditt personliga mål för Mipim?
– Mitt personliga mål för Mipim, nu och i 

några år framöver, är att utforma Mipim i linje 
med de förväntningar och behov som våra kun-
der har. Alla mina och Mipim-teamets ansträng-
ningar fokuserar på detta mål.

› Kan du berätta lite om vad du gör när du 
inte är chef för Mipim?

– Jag tillbringar större delen av min lediga tid 
med mina tre barn, ofta reser vi mellan Frank-
rike och Italien, mitt hemland. Jag gillar också 
fotografi  och arkitektur. Särskilt när jag reser 
försöker jag alltid att få en känsla för utveck-
lingen av den lokala arkitekturen på en viss plats. 
Detta kan göras bara genom att vandra runt i en 
stad och titta upp!  
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Biljana Pehrsson har varit på Mipim i 
Cannes mer än tio gånger, bland annat när hon 
jobbade på East Capital och Centrumutveckling. 
I år åker hon dock till fastighetsmässan som 
vd för Kungsleden för första gången. Förutom 
Mipim åker hon också på retail-mässan Mapic 
som också hålls på Palais des Festival i Cannes, i 
november varje år och hon deltar även på ICSC 
European Conference. 

› Hur tycker du att Mipim står sig jämfört 
med andra liknande mässor? 

– Mipim är den största och ledande mötes-
platsen för den europeiska fastighets- och sam-
hällsbyggnadssektorn, vilket är unikt. Det fi nns 
ingen mässa som kan mäta sig med Mipim.

› Vad handlar Mipim om för dig? 
– Det är ett ypperligt tillfälle för nätverkande 

och korta möten med många olika aktörer som 
sammantaget ger en bra bild av marknadsläget 
just nu. 

› Vad hoppas du få ut av årets Mipim? 
– Jag hoppas få till många intressanta möten 

och det hade varit perfekt med några uppslag till 
nya aff ärer.

”Försök att undvika 
sena nätter”

 Hon har varit på Mipim ett tiotal gånger. Men i år blir det första 
gången som vd för Kungsleden. Här ger Biljana Pehrsson sina 
bästa tips för ett lyckat Mipim.  Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: Kungsleden

vAn MipiM-BESökARE. Biljana 
Pehrsson har varit på Mipim ett 
tiotal gånger, dock är det i år för-
sta gången hon är där som vd 
för Kungsleden. För henne 
är Mipim ”ett ypperligt 
tillfälle för nätverkande”.

› Vad tror du ”snacket” kommer handla om på 
årets Mipim? 

– När det gäller svenska deltagare är svaret rätt 
givet – Uppdrag Gransknings reportage i höstas 
kring Mipim.

› Hur förbereder du dig inför Mipim? 
– Jag går igenom programmet noggrant i 

förväg och bokar möten i god tid.
› Vilket är ditt bästa Mipim-minne? 
– Det är ingen enskild händelse utan mer alla 

de intryck och idéer jag har fått genom åren på 
mässan. 

› Vilken är den bästa aff ären du gjort på, eller 
som initierats på, Mipim? 

– Det var före Kungsleden-tiden när jag var 
på East Capital och fi ck ett fl ertal uppslag till 
aff ärer i Ryssland och Ukraina.

› Vad bör man inte missa på Mipim? 
– Jag tycker att man ska ta sig tid att gå på 

seminarierna, det brukar vara fl era intressanta 
presentationer med kunniga föredragshållare.

› Vad bör man undvika på Mipim? 
– Försök att undvika sena nätter, då gör man 

bättre aff ärer nästa dag.  

TRE TipS FRån BiljAnA 
pEHRSSon:

•  Var väl förberedd och boka möten 
samt deltagande på seminarium i 
god tid.

•  Håll dock kalendern luftig för spon-
tanmöten och besök i montrar.

•  Ät lunch utomhus och njut av solen.

Mipim
2014
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Dagens ekonomiska klimat kräver att rätt 
beslut fattas i rätt tid och på rätt plats. Det 
gäller inte minst för fastighets- och byggföretag. 
Utmaningarna är många – möjligheterna är 
ännu fler! EY Real Estate hjälper dig att hitta rätt.

Våra tjänster omfattar finansiell redovisning 
och revision, värdering, fastighetsstrategi, 
förvaltningsorganisation, hantering av affärsrisker, 
corporate real estate, hållbarhetsfrågor, 
infrastruktur, finansiering samt skatte- och 
transaktionsrådgivning.

Läs mer på ey.com/se/realestate

Vi ses på MIPIM, monter R 30:18

Nya utsikter.

KONTAKTA MARIANNE FÖRANDER, MARIANNE.FORANDER@SE.EY.COM,  
TFN 070-276 95 49 ELLER INGEMAR RINDSTIG, INGEMAR.RINDSTIG@
SE.EY.COM, TFN 070-524 33 00.

”Tråkigt med dålig publicitet 
för ett bra arrangemang”

 Mipim är den mest angelägna sammankomsten för fastighetsbranschen i hela 
Europa – inte minst för svenska aktörer. Här delar några svenska delegater med sig 
av sina bästa minnen och funderingar kring hur årets mässa blir – inte minst efter 
höstens Mipimgranskning i SVT.  Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: Nicklas Tollesson & Eddie Ekberg

jAn oDElSTAM, 
SkAnSkA koMMERSiEll uTvECklinG

› Antal Mipim, inklusive årets: Åtta.

› Bästa Mipim-minne: 

– Jag har många bra Mipim-minnen, 
till exempel när jag förra året en mor-
gon deltog i Skanskas årliga jogging-
event tillsammans med Köpenhamns 
stad, danska kunder och kollegor.

› Hur tror du att SVT:s Mipim-
granskning i höstas påverkar årets 
mässa? 

– Det är tråkigt med denna dåliga publicitet för ett på 
många sätt i grunden bra arrangemang. Tror att vissa 
aktörer mera noga kommer att se över antal deltagare, vem 
som åker, hur de agerar och syftet med att vara där.

› Varför är det viktigt för dig att vara på Mipim? 

– Det är ett utmärkt tillfälle att träff a väldigt många af-
färskontakter på kort tid. En mix mellan planerade och 
spontana möten.

inGAlill BERGlunD, 
ATRiuM ljunGBERG

› Antal Mipim, inklusive årets: Fyra.

› Bästa Mipim-minne: 

– Inget särskilt, vi har alltid en i förväg 
fullbokad agenda och med vår ambi-
tion blir det många möten från tidig 
morgon till sen kväll. Så när det är 
dags att flyga hem är jag rejält trött.

› Hur tror du att SVT:s Mipim-
granskning i höstas påverkar årets 
mässa? 

– Förhoppningsvis till bättre omdöme hos en del aktörer.

› Varför är det viktigt för dig att vara på Mipim? 

– Det som motiverar ett deltagande på Mipim är att det 
går att hålla många och mycket eff ektiva möten då hela 
branschen är samlad och inställd på en och samma sak, att 
bygga relationer och göra aff ärer.

Branschen om årets mässa efter höstens Mipimgranskning

»Det är troligt att det blir färre deltagare 
från kommunerna.«

MikAEl löwHAGEn, 
SkEppSBRon SkATT

› Antal Mipim, inklusive årets: Tio.

› Bästa Mipim-minne: 

– Jag har många bra Mipim-minnen. 
Samtliga involverar bra möten med 
trevliga fastighetskollegor i ett trevligt 
sammanhang. Extra bra har det 
förstås varit de år då vädret varit 
gynnsamt och möten, luncher med 
mera har kunnat hållas utomhus.

› Hur tror du att SVT:s Mipim-
granskning i höstas påverkar årets mässa? 

– Det är troligt att det blir färre deltagare från kommunerna.

› Varför är det viktigt för dig att vara på Mipim? 

– Vi är där för att jobba på kontaktytorna mot i första hand 
svenska fastighetsbranschen. Vi träff ar även kollegor inom 
vårt internationella nätverk (Taxand). Vi avsätter bara två 
dygn för Mipim och det är svårt att hitta ett bättre och mer 
eff ektivt sätt att träff as. 

Mipim
2014
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Mipim
2014 »Programmet handlade ju 

mest om kvitton och livet 
utanför mässan.«

»Mipim är en fantastisk 
 samlingsplats för branschen.«

»Ett utmärkt tillfälle 
att träffa befintliga, 
och knyta nya, 
 kontakter.«

ollE ZETTERBERG, 
SToCkHolM BuSinESS REGion

› Antal Mipim, inklusive årets: 
”16 tror jag”. 

› Bästa Mipim-minne: 

– 2012 års Ipadshow som gav 3,5 
miljoner visningar på Youtube. 

› Hur tror du att SVT:s Mipim-
granskning i höstas påverkar 
årets mässa? 

– Inte mycket men jag hoppas 
att skattefinansierade deltagare 

funderar över varför de är där.

› Varför är det viktigt för dig att vara på Mipim? 

– Det är en otroligt bra möjlighet att lyfta Stockholms 
styrkor.

jEnS EnGwAll, 
HEMFoSA 

› Antal Mipim, inklusive årets: 
Tolv.

› Bästa Mipim-minne: 

– Det är en stor aff är som vi 
gjorde på Mipim.

› Hur tror du att SVT:s Mipim-
granskning i höstas påverkar 
årets mässa? 

– Jag tror att det kan bli färre 
deltagare. 

› Varför är det viktigt för dig att vara på Mipim? 

– För att det är ett mycket bra tillfälle att skapa ny af-
färskontakter. 

ElinoR FoRS, 
SipA

› Antal Mipim, inklusive årets: 
13.

› Bästa Mipim-minne: 

– Det är så många minnen att de 
flyter ihop till en stor glädje över 
alla möten med människor som 
tillfört nytta till nätverket.

› Hur tror du att SVT:s Mipim-
granskning i höstas påverkar 
årets mässa?

– Med rätt intention finns inget hinder att åka till Mipim. 
De som åkt av icke aff ärsmässiga skäl kanske stannar 
hemma i år.

› Varför är det viktigt för dig att vara på Mipim?

– Mipim är en fantastisk samlingsplats för branschen, 
där människor möts på ett öppet och prestigelöst sätt. 
För Sipa och dess medlemmar utgör mässan en platt-
form för att bygga relationer och fördjupa kunskaper.

lEnnART lARSSon, 
HuSväRDEn

› Antal Mipim, inklusive 
årets: Nio.

› Hur tror du att SVT:s 
Mipimgranskning i 
höstas påverkar årets 
mässa? 

– Ingenting beträff ande 
själva mässan. Program-
met handlade ju mest 
om kvitton och livet 
utanför mässan.

› Varför är det viktigt för dig att vara på 
Mipim? 

– Det ger inspiration och är ett väldigt bra 
tillfälle till nätverkande.

pATRiCk FoRSlunD, 
vinGE

› Antal Mipim, inklusive 
årets: Åtta.

› Hur tror du att SVT:s 
Mipimgranskning i 
höstas påverkar årets 
mässa? 

– Möjligen ett minskat 
deltagande från kom-
munala/off entliga aktörer 
men i övrigt tror jag 
inte det kommer att ha 

någon större påverkan på mässan.

› Varför är det viktigt för dig att vara på 
Mipim? 

– I princip alla i branschen är ju på plats så den 
är ett utmärkt tillfälle att träff a befintliga, och 
knyta nya, kontakter.

»Jag hoppas 
att skatte-

finansierade 
deltagare 

funderar över 
varför 

de är där.«
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Men det är det roligaste vi vet. Newadvice är din kompletta 
rådgivare vid en fastighetsförsäljning. Vårt team har kunskapen, 
erfarenheten och kontaktnätet för att kunna genomföra en lyckad 
transaktion. Newadvice åtar sig säljuppdrag över hela landet, allt 
ifrån enskilda fastigheter till större bestånd.
 
Ring oss så berättar vi mer, 08-665 68 80 eller info@newadvice.se

T r a n s a k T i o n e r  &  r å d g i v n i n g

newoffice             
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Att sälja fastigheter är ingen lek!
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Roger Strömberg är en veteran i 
Mipim-sammanhang. Redan 1994 var han med 
och marknadsförde Göteborg på mässan.

– Då var det helt annorlunda. Vi hade en 
monter som var gemensam med Stockholm och 
Malmö. Sammanlagt hade vi tre sponsorer; SJ, 
Skanska och Telia, berättar Strömberg.

Nu har Göteborgsregionen en egen monter 
och hittills i år 22 företag som partners.

Det senaste året har det medialt varit mycket 

turbulens kring Göteborgs medverkan.
– Vi har samarbetat med media och tagit fram 

allt de har efterfrågat. Det har gått åt mycket 
tid och energi, men det är så det är. Vi ska tåla 
granskning, säger Roger Strömberg.

Roger Strömberg tycker inte att förtro-
endet för BRG eller Göteborg har minskat hos 
företagen.

– Nej. De vet vad Mipim handlar om. För vår 

Mipim
2014

”vi har fler företag som 
partners i år”

SToRT inTRESSE. 
Media turbulensen har 
inte påverkat intresset 
för Mipim negativt bland 
Göteborgsföretagen. ”De 
vet vad Mipim handlar om. 
Vi har faktiskt fler företag 
som partner i år än förra 
året”, säger Roger Ström-
berg, näringslivschef på 
Business Region Göteborg.

BILD: NICKLAS TOLLESSON

 Mediaturbulensen kring Göteborg på Mipim har inte inneburit minskat 
intresse för mässan bland Göteborgsföretagen.
 – Vi har faktiskt fler företag som partners i år, säger Roger Strömberg, 
näringslivschef på Business Region Göteborg.  Text: Nicklas Tollesson
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1,214 STORIES
Some see an office block. Colliers sees a hub of workforce 
activity for 1,214 individuals – each with their own story. At 
Colliers, we don’t regard buildings simply by the floor count. 
We regard them as resources for people to work effectively 
and productively, together. Which is why we go to such 
lengths to understand each client’s business, and realize the 
full opportunity for the use of space. Attention to the needs of 
individuals—it’s just one more way we accelerate success.       

colliers.com

BUSINESS SOLUTIONS
13,500 Professionals

62 Countries

COLLIERS Fastighetssverige Helsida 240x285 140213.indd   1 13/02/14   17:19

del ska vi marknads föra Göteborg som eta-
blerings- och investeringsmarknad och skapa 
förutsättningar för goda aff ärer för företagen i 
regionen. Och detta har vi gjort i alla år, annars 
hade företagen inte velat vara med oss.

– En sak som kanske inte har kommit fram 
tillräckligt till allmänheten är att vår närvaro är 
självfi nansierad. 90 procent betalas av närings-
livet och 10 procent av kommunala bolag.

› Har det någon gång varit aktuellt att Göte-
borg inte skulle åka till Mipim i år, eller inte ha 
en monter?

– Nej, absolut inte, politikerna har varit helt 

överens om att det här är viktigt. Det ska inves-
teras enorma pengar i infrastruktur i och kring 
Göteborg framöver. 

– Staden ska utvecklas, Frihamnen och hela 
Centrala Älvstaden ska byggas, området kring 
bangårdarna, och så vidare. Fram till 2030 ska 
45 000 nya bostäder produceras och 60 000 nya 
arbetsplatser skapas i centrumkärnan. Det ska 
byggas oerhört mycket i Göteborg de närmaste 
åren, och till detta behöver vi attrahera interna-
tionellt kapital. 

– Det knyts väldigt många kontakter på 
 Mipim, och några av dem leder till aff ärer, 

ibland tre, fyra år senare. Göteborgsregionen har 
stor nytta av en kontaktmässa som Mipim, både 
när det gäller investeringar och etableringar. 
Många företag, inte minst inom logistik, har 
fått kontakt med oss och Göteborgsföretagen 
under Mipim, kontakter som senare har lett till 
etableringar.

BRG hoppas på att utöka den internatio-
nella marknads föringen jämfört med 2013.

– Förra året var vi inte på Expo Real i 
München i oktober, men vi hoppas att kunna 
vara med där i år, säger Roger Strömberg.  

Mipim
2014

»Många företag har fått kontakt med oss och 
Göteborgsföre tagen under Mipim.«

BRG

Business Region 
Göteborg ansva-
rar för närings-
livsutveckling i 
Göteborgs stad 
och represente-
rar 13 kommu-
ner i regionen. 
BRG ska bidra 
till att skapa fler 
arbetstillfällen 
och därigenom 
åstadkomma en 
hållbar tillväxt i 
Göteborgsregio-
nens näringsliv. 
Detta genom att 
erbjuda kunskap 
och kontakter 
som skapar 
förutsättningar 
för dem som vill 
starta, etablera 
eller utveckla fö-
retag i regionen.
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utveckling // Ryssland

det svenska bolaget Castor X Capital 
står bakom det nästan en miljon kvadrat-
meter stora stadsutvecklingsprojektet Gatchina 
Gardens strax utanför Sankt Petersburg. Den 
nya stadsdelen kommer att innehålla bostäder, 
skolor, affärscentrum, kontor, restauranger, ho-
tell, golfbana och mycket mer. Gatchina 
Gardens ligger nära den nybyggda flygplatsen 
och cirka en halvtimme från Sankt Petersburgs 
centrum.

I nuläget är översiktsplanen klar, detaljpla-
nen vinner laga kraft till sommaren och bygg-
lovet beräknas vara klart tidigt i höst. Dessutom 
är alla infrastrukturavtal gällande el, vatten och 

 En grupp svenska investerare ligger bakom ett gigantiskt stadsut-
vecklingsprojekt i Sankt Petersburg. Just nu bjuder man in ytterligare 
investerare via en emission.   
Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: Castor X Capital

Svenskt mångmiljard
projekt i Ryssland nära 
byggstart

avlopp klara och projektet har fått beteckningen 
”strategiskt viktigt projekt i regionen” av de 
federala myndigheterna i Moskva. Byggstart är 
planerad till första kvartalet 2015.

Dessutom skall det byggas ett högtek-
nologiskt centrum, likt Silicon Valley, i om-
rådet. Och det planeras även en partikelac-
celerator, liknande den i Cern i Schweiz, 
samt att administrationen för länet Lenin-
grad Oblast flyttar från Sankt Petersburg 
till staden Gatchina. Allt detta talar förstås för 
projektets framgång.

Hans-Åke Uggla är vd för Castor X Capital. 

 Hans-Åke Uggla, vd för 
Castor X Capital, bolaget 
som driver projektet Gat-
china Gardens.

ny STADSDEl. En grupp svenska 
investerare ligger bakom det nästan en 
miljon kvadratmeter stora stadsutveck-
lingsprojektet Gatchina Gardens strax 
utanför Sankt Petersburg.
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utveckling // Ryssland

Han har jobbat med förverkligandet av visionen 
sedan 2006.

– Jag har ju jobbat med det här i åtta år nu 
och det har varit både höga berg och djupa dalar 
med finanskris och annat som vi lyckats slussa 
projektet igenom. Just nu känns det fantastiskt 
att kunna konstatera att allt talar för att det här 
blir framgångsrikt, säger Hans-Åke Uggla.

Nyligen knöt man Magnus Isacsson till sig 
som ansvarig för utvecklandet av detaljplan och 

bygglov samt att leda kontoret i Sankt Peters-
burg. Han har lång erfarenhet från stora projekt 
i Europa, bland annat som vd för Ikea Develop-
ment i Polen och som vd för ett större fastighets-
projekt i Polen för norska Realkapital.

Den aktuella emissionen på 40 miljoner kro-
nor innebär att privatpersoner nu bjuds in att ta 
en del av projektet.

Målet efter byggstarten 2015 är att bygga 
100 000 kvadratmeter per år.  

»Just nu känns det fantastiskt att kunna konstatera att allt 
talar för att det här blir framgångsrikt.«

GATCHinA GARDEnS

•  Byggstart första kvartalet 2015

•  Minst 800 000 kvadratmeter under 
tio års byggnation.

•  Bygglov klart sista kvartalet 2014.

•  Due Diligence klar i mars 2014.

•  Arkitekturförslag färdigt sommaren 
2014.

•  Hela detaljplanen spikas sommaren 
2014.
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Förhoppningsvis väldigt lite. Man presterar 
nämligen bättre och mer effektivt när man 
slipper störande ljud. Dessutom ökar trivseln, 
vilket stimulerar kreativitet och samarbete. 
Det spelar ingen roll om man ska arbeta, 
bo, studera, handla, roa sig eller koppla av i 
dina fastigheter. Bra ljudmiljö gör dem mer  
attraktiva för köpare och hyresgäster. 

Akustiktryck® är ett snyggt sätt att dämpa 
störande ljud. Ecophon Saint-Gobains ljud-
absorbenter och Akustiktrycks tryckteknik 
garan terar högsta kvalitet i fråga om ljud-
dämpning, brandsäkerhet och färgbestän-
dighet. Mer om design, kvalitet och referens-
er hittar du på akustiktryck.se

Hur låter dina fastigheter?

Valfria motiv i fyrfärg  
på marknadens bästa  
ljudabsorbenter.

akustiktryck.se
Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Skype, Stockholm

Pasta Contorni, Göteborg

Nordea, Göteborg

Akustiktryck_Fastighetssverige_240x285.indd   1 2014-02-04   10:04

”Ska vi vara med på racet 
måste vi våga satsa”

 Samarbete och satsningar var ledorden på 
Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

Den östgötska fastighetsmarknaden diskuterades ur 
många olika aspekter på Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland, 
som arrangerades i Flygeln på Louis De Geer i Norrköping.

Östergötland är ett av Sveriges bästa logistiklägen. Mats Ab-
rahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet, tyckte 
dock att regionen inte har utnyttjat sin fulla potential.

– Man har gjort en del i regionen, men aldrig satsat helhjärtat, 
sa Abrahamsson, som förespråkar en gemensam regional satsning.

– Det är skillnad i Göteborg. Där har man i och för sig hamnen, 
men där engagerar kommunen verkligen sig. Jag vill se en enhet 
där tre, fyra personer arbetar dedikerat med etableringar, och inte 
bara mot svenska utan även mot större internationella företag som 
kan etablera sig i regionen, sa Mats Abrahamsson.

– Ska vi vara med på racet måste vi våga satsa.
Ett av företagen som har valt Östergötland är Rusta som etable-

rar sitt centrallager, om 60 000 kvadratmeter i Norrköping.
– Just nu har vi fl era lager och det är på sikt ohållbart. När vi 

letade hade vi fyra stora krav: En stor tomt, på minst 200 000 

Event // Fastighetsmarknadsdagen

BILD: LOuIS DE GEER
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Nu bygger vi 30 000 nya 
arbetsplatser på taket. 
Vi på Brostaden vill hela tiden ligga i 

täten när det gäller miljöarbetet – såväl 

i stort som i smått. Vi har satt upp sol-

drivna laddstationer, arbetat med egna 

vindkraftverk och nu tar vi ytterligare ett 

steg för att förbättra miljön runt våra kontor. 

I sommar sätter vi upp den första bikupan 

på ett av våra tak - och får i ett slag 30 000 

arbetare som hjälper oss att öka den 

biologiska mångfalden i vårt närområde. 

Nu har vi byggt 30 000 
nya arbetsplatser på taket. 

Vi på Brostaden vill hela tiden ligga i 

täten när det gäller miljöarbetet – i såväl 

stort som smått. Vi har satt upp  soldrivna 

laddstationer, arbetat med egna vind-

kraftverk och nu har vi tagit ytterligare ett 

steg för att förbättra miljön runt våra kontor. 

I somras satte vi nämligen upp den första 

bikupan på ett av våra tak – och fick i ett slag 

30 000 arbetare som hjälper oss att öka 

den biologiska mångfalden i vårt närområde. 

Brostaden är partner till Sveriges Snyggaste Kontor 2013.

Event // Fastighetsmarknadsdagen

loGiSTikpAnElEn. 
Professor Mats Abrahams-
son, Ove Nilsson och 
Matilda Pettersson från 
Kilenkrysset, Tribonas vd 
Per Johansson, och Rustas 
Magnus Hallin diskuterade 
logistikläget med modera-
torn Lotta Jankell. ”Vi tror 
mycket på Norrköping och 
Linköping och tittar på 
ytterligare förvärvsmöj-
ligheter”, sa Per Johans-
son, vars Tribona nyligen 
köpte en logistikfastighet i 
Norrköping. FlER ETABlERinGAR. 

Pontus Lindblom, etablerings-
ansvarig på Norrköpings kom-
mun, berättade om regionens 
logistikfördelar – med 80 
procent av Sveriges befolkning 
inom ett avstånd av 40 mil.

MinGEl. Nästan 150 personer deltog i seminariet om 
fastighetsmarknaden i Östergötland. WSP, Collector och 
Riksbyggen var partners.

vD-uTFRåGninGEn. Fredrik 
Törnqvist, Stångåstaden, och Peter 
Karlström, Henry Ståhl, frågades ut 
av moderatorn Lotta Jankell.

kvadratmeter, en järnväg med kombiterminal, närhet till en stor 
riksväg, en djuphamn och närhet till Mälardalsområdet. I Norrkö-
ping hittade vi allting, sa Rustas logistikchef Magnus Hallin.

Också när bostadsbristen diskuterades så efterlystes samarbete.
– Var och en måste bidra, staten med lagar och regler, kom-

munerna som ansvarar för planprocesserna, fastighetsägare och 
byggentreprenörer. I dag är det ofta så att fastighetsägarna skyller 
på kommunerna och kommunerna på staten. I stället måste vi sätta 

oss ner tillsammans och arbeta fram en hållbar lösning, menade 
Peter Karlström, vd för Henry Ståhl.

Det var andra året Fastighetssverige och Lokalnytt arrang-
erade Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland tillsammans med 
Nulink och näringslivskontoret i Norrköping. 

WSP, Collector och Riksbyggen var partners.
Nästa år genomförs Fastighetsmarknadsdagen i Linköping.  

»I stället måste vi sätta oss ner tillsammans 
och arbeta fram en hållbar lösning.«

läGRE RänTA. Swedbanks prog-
noschef Magnus Alvesson tror inte 
att Riksbanken kommer att höja 
reporäntan enligt dagens prog-
noser. ”Sverige är beroende av 
hushållens konsumtion och hus-
hållen är räntekänsliga, beroende 
på den höga skuldsättningen inom 
bostadssektorn. Vi tror därför inte 
att Riksbanken kommer att kunna 
höja i den takt man prognostiserar 
under 2015”, sa Magnus Alvesson, 
som tror på en höjning i december 
i år, och tre höjningar under 2015, 
vilket innebär en reporänta på 1,75 
procent i slutet av 2015.

oSTlänkEn. 
Fredrik Brokvist 
från Trafikverket 
informerade 
om planerna för 
Västlänken. År 
2028 ska tågen 
börja rulla – i 320 
kilometer i tim-
men. Det ska ta 
60 minuter mellan 
Stockholm och 
Norrköping.

kRiSTAllkulAn. 
Kristallkulepanelen 
diskuterade framtid 
som avslutning av 
seminariet. Pelle Dahl-
löf, Dahllöf & Roxner, 
Anders Nilsson, 
Norrköpings tidningar, 
Peter Eriksson, som 
äger Sveriges största 
gym, Factory Fitness 
i Norrköping, samt 
kommunalråden Paul 
Lindvall (M), Linköping 
och Lars Stjernkvist (S), 
Norrköping.
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Juridik // Stiftelser

låGA HyRoR. Robert Dicksons stiftelse, med Mikael Jansson som verkställande tjänsteman, får ha kvar sina låga hyror efter ett beslut i förvaltningsrätten.

För ungefär 150 år sedan startades Robert Dicksons Stiftelse 
och dess ändamål har sedan dess varit att tillhandahålla bostäder 
för, enligt stadgarna, ”mindre bemedlade, men välfrejdade, för 
arbetsamhet och ordentlighet kände personer, företrädesvis gift ar-
betsfolk, dock bör i bostäderne rum upplåtas äfven för ett mindre 
antal qvinnor och enkor av god frejd.”

I dagens samhälle har stiftelsen översatt statuten till att nya 
hyresgäster inte får ha en månadsinkomst som överstiger cirka 
30 000 kronor brutto, kombinerat med att hushållet inte får ha en 
sammanlagd förmögenhet överstigande 350 000 kronor.

– För att få fram andemeningen i stadgarna har vi tittat i hyres-
längderna från 1860-talet för att ta reda på vad för slags människor 
som då bodde hos stiftelsen. Och det var poliser, sjömän, vård-
arbetare, lärare och så vidare, alltså alla kategorier av människor. 
Vi tittade sedan i LO:s lönestatistik för i dag och lade gränsen 
vid medelinkomsten – man får inte tjäna mer än snittet, berättar 
Mikael Jansson, som har lett det operativa arbetet på stiftelsen 
sedan 2011.

Får ha kvar sina låga hyror

 Hur låg hyra får en fastighetsägare ta ut?
 Skatteverket tyckte att Robert Dicksons 
Stiftelse i Göteborg inte tog ut marknadsmäs-
siga hyror av sina bostadshyresgäster – men 
förvaltningsrätten gick på stiftelsens linje och 
Dicksons kan ha kvar sina låga hyror.
 – Ett principiellt viktigt beslut för Sveriges 
stiftelser, säger Mikael Jansson, verkställande 
tjänsteman vid Robert Dicksons Stiftelse.   
Text & bild: Nicklas Tollesson
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Vi vet vikten av att 
vara på rätt plats 
vid rätt tillfälle.

    humlegarden.se • 08-678 92 00

Kungsgatan
12-14

Stockholms mest  
kreativa kontor?

Nu öppnar sig tillfället att hyra topprenoverade lokaler 
om 900 till 2 400 kvm på Kungsgatan 12-14, mitt i 
händelsernas centrum. 

Med effektiv planlösning, luftigt läge högst upp i fastigheten 
och två härliga terrasser skapas förutsättningar för 
Stockholms högsta kreativitet per kvadratmeter. 

Läs mer på humlegarden.se eller kontakta Anne-Li Åldstedt 
på 070-769 99 96. Välkommen!

Juridik // Stiftelser

nu oCH Då. Mikael Jansson driver stiftelsen i Robert Dicksons anda.

– Men de allra fl esta av våra hyresgäster ligger betydligt under 
30 000 kronor i månadslön. 

Stiftelsens ambition är att verksamheten ska generera en 
avkastning på cirka fem procent. Överskottet går oavkortat till 
investeringar i befi ntliga fastigheter och till nyproduktion. I dag 
äger stiftelsen 870 lägenheter i centrala Göteborg, i områden som 
Landala, Majorna och Haga. Just nu bygger stiftelsen 53 nya lägen-
heter och man planerar sammanlagt 300 nya lägenheter inom en 
period av fem till sju år.

Snitthyran för Dicksons lägenheter låg 2010 på cirka 850 kronor 

per kvadratmeter och år, vilket innebär 5 312 kronor i månaden för 
en trea på 75 kvadratmeter.

Skatteverket tyckte att hyrorna var orimligt låga, och 
valde därför i november 2011 att uttagsbeskatta stiftelsen – som 
hade redovisat ett överskott på knappt 3,0 miljoner kronor för 
2011 – med 5,9 miljoner kronor, och bestämde överskottet till 8,9 
miljoner kronor.

Skatteverket tyckte att – med bakgrund av fastigheternas 
taxeringsvärden och den genomsnittliga bruksvärdeshyran inom 

RoBERT DiCkSon

•  Robert Dickson (1782–1858) var från 
Skottland, men flyttade till Göteborg 
1802 och verkade som köpman och 
redare. Familjen Dickson blev en av 
stadens mest framgångsrika aff ärsfa-
miljer genom tiderna.

•  1856 donerade Robert Dickson 
150 000 kronor, avsedda för att ”i 
första rummet till uppförande af 
arbetarebostäder och sedermera 
till beredande af andre nyttige och 
behöflige inrättningar, eller anlägg-
ningar till arbetsklassens förmån.” 

•  En av anledningarna till donationen 
var att Dickson ”länge hyst den åsigt 
att en bland de förnämste orsakerna 
till den håglöshet och bristande 
omtanke som så ofta finnes hos ar-
betaren, härleder sig ifrån saknaden 
af ett trefligt hem, der han kunde 
uthvila efter dagens mödor”.

•  1857 donerade han ytterligare 
180 000 kronor.

•  1860, två år efter hans död, bildades 
Robert Dicksons Stiftelse.

•  Den första donationen gjordes 
ursprungligen anonymt. Dickson för-
medlade erbjudandet till Göteborgs 
stad, men uppgav att donatorn ville 
”förblifva okänd”.

•  Robert Dicksons Stiftelse är troligen 
Sveriges näst äldsta, fortfarande ak-
tiva, bostadsstiftelse. De äldsta husen 
i dagens bestånd ligger i Haga och 
byggdes 1861.

•  Mikael Jansson har varit verkstäl-
lande tjänsteman sedan 2011.

marknadsområdet – marknadsmässiga hyror i Dicksons bestånd 
skulle uppgå till drygt 1 050 kronor per kvadratmeter och uttagsbe-
skattade stiftelsen för mellanskillnaden.

Stiftelsen överklagade och hävdade att hyrorna var marknads-
mässiga, eftersom de hade förhandlats fram med Hyresgästfören-
ingen enligt bruksvärdesprincipen.

Förvaltningsrätten i Göteborg gav tidigare i år stiftelsen 
rätt – Skatteverket hade inte lyckats bevisa att hyrorna inte var 
marknadsmässiga.

– Man kan tycka att Skatteverket borde ägna sig åt viktigare 
frågor. Vår uppgift är att tillhandahålla lägenheter åt hyresgäster 
med låga inkomster. Vi har inga aktieägare som får utdelning utan 
allt överskott går rakt in i verksamheten. 

– Det känns helt absurt att Skatteverket lägger energi på att för-
söka tvinga oss att höja hyrorna för våra hyresgäster, säger Mikael 
Jansson.

› Ni menar att era hyror är marknadsmässiga?
– De är rimliga. Och de förhandlas med Hyresgästföreningen 

enligt förhandlingsprincipen. Utfallet visar att bruksvärdes-
principen gäller och att vår aff ärsidé håller, trots att den är från 
1800-talet.

› Hur går förhandlingarna med Hyresgästföreningen till?
– Vi för generella diskussioner. Vi behöver få in pengar så att vi 

kan fi nansiera drift, underhåll och nyproduktion.

Mikael Jansson menar att stiftelser som Robert Dicksons fyl-
ler viktiga funktioner i det svenska samhället.

– Vi är en motpol till andra fastighetsägare, som ofta vill få ut 
så höga hyror som möjligt. Nu när allmännyttan också ska drivas 
aff ärsmässigt är det viktigt att det fi nns aktörer som tillhandahåller 
lägenheter med rimliga hyror.

– Beslutet i förvaltningsrätten kommer att betyda mycket för 
stiftelser runt om i Sverige. Jag känner till att Skatteverket har 
uttagsbeskattat andra stiftelser på liknande sätt tidigare, och de har 
då valt att betala i stället för att ta strid.  

»Man kan tycka att Skatte-
verket borde ägna sig åt 

viktigare frågor.«
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Mat & vin // Restaurang Jonas

 h
an har jobbat på stjärnres-
tauranger över hela världen 
de senaste tolv åren. Men för 
ett par år sedan fl yttade Jonas 
Lundgren hem och driver nu 

Restaurang Jonas på Kungsholmen i Stockholm. 
Restaurangen hedrades med utmärkelsen Årets 
stjärnskott på White Guide-galan 2012.

Och Jonas Lundgren har högt ställda krav på 
sin verksamhet.

– Man ska minnas besöket här länge, vi efter-
strävar en totalupplevelse, säger Jonas Lundgren.

Det tänket fi ck han när han jobbade med 
 extremt ambitiösa kockar på till exempel två-
stjärniga Bagatelle i Oslo, trestjärniga Pierre 
Ganier i Paris och Th e French Laundry i Napa 
Valley.

Men att han hamnat där han är i dag är 
egentligen mer en tillfällighet.

– Efter restaurangskolan fi ck jag en bra 
praktikplats på Gondolen. En dag var det en vän 
till mig som frågade om jag kunde hjälpa honom 
med ett catering-jobb i Oslo. Det skulle ta ett 
par dagar, men jag blev kvar i fyra år. Och där 
fi ck jag jobba på fl era fantastiska restauranger 

med otroligt duktiga kockar. Sedan reste jag runt 
i världen och jobbade på fl era mytomspunna 
krogar och blev mer och mer inspirerad för varje 
nytt ställe jag kom till.

Jonas Lundgren syntes i matlagningspro-
grammet Kockarnas Kamp i TV 4 i höstas och 
han är med i den populära Ipad-appen Kokboks-
hyllan. Han har också vunnit fl era fi na mat-
lagningspriser, inte minst silver i Bocuse d’Or, 
världens mest prestigefyllda tävling för kockar 
2009. Trots det är Jonas Lundgren endast 35 år 
gammal.

Hans signum är att alltid ha fl era nya pro-
jekt på gång. Precis i dagarna lanserar han till 
exempel Jonas träningsmat, där han lagar sin 
version av god, näringsberäknad träningsmat 

som beställs online och körs ut. 
› Vad vill ni att era gäster ska uppleva efter ett 

besök?
– Glädje. För mig behöver inte en bra restau-

rang vara så himla förnäm. Jag avskyr stelhet, jag 
har jobbat på många krogar där gästerna knappt 
vågar prata med varandra. Här försöker vi skapa 
glädje i mat och dryck och skippar allt det andra. 
Sedan vill vi gärna överraska och överträff a gäs-
ternas förväntningar. Via mat och dryck, inte via 
kristallkronor och en stram miljö.

Just Kungsholmen som krogområde är 
intressant. Förutom Restaurang Jonas fi nns det 
populära hamburgerstället Flippin’ Burgers och 
succéköttkrogen AG där. 

– Kungsholmen som restaurangområde är helt 
klart på gång, men det kommer ta ett tag. Jag är 
förvånad att inte fl er öppnar här, jag hoppas det 
kommer några till snart.

› Vad gör du när du inte lagar mat och driver 
restaurang?

– Jag tränar på gym, simmar, spelar squash, 
håller på med boxning och joggar. Och så reser 
jag så mycket jag kan. Nu i mars ska jag till Kina 
för en workshop och ett gästspel på en restau-
rang där.  

Toppkrog
som vill förmedla glädje

Restaurang Jonas på Kungsholmen i Stock-
holm är ett resultat av inspiration Jonas 

Lundgren fi ck under sina många års jobb på 
stjärnkrogar runt om i världen. Varsågod – här 
serverar han några av sina klassiska rätter.

Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: Restaurang Jonas

        Man ska 
 minnas besöket här 
länge, vi eftersträvar 
en totalupplevelse.«

STjäRnkoCk

Namn: Jonas 
Lundgren.

Ålder: 35 år.

Familj: 
Mamma, pappa 
och syster.

Yrke: Kock och 
krögare.

Bor: Kungsholmen i Stockholm.

Intressen: Matlagning, träning och 
resor.

Favoritkrydda: Svartpeppar.

Några av krogarna som Jonas 
Lundgren jobbat på: The Square i 
London (två stjärnor), Pierre Gagn-
aire i Paris (tre stjärnor), The French 
Laundry i Napa Valley Kalifornien (tre 
stjärnor), The Swissotel Stamford i 
Singapore och Bagatelle (två stjärnor) 
i Oslo.

RESTAuRAnG jonAS

•  På Restaurang Jonas serveras 
avsmakningsmenyer i olika storlekar. 
Därtill serveras anpassade dryckes-
menyer, där klassiska storheter och 
moderniteter kombineras av som-
meliererna Hans Rabben och Kent 
Johansson.

•  I Mat&Vinbaren vägg i vägg finns 
mat och dryck för alla tillfällen i en 
informell miljö. Här äter och dricker 
du gott från en à la carte meny 
fokuserad på family style-rätter som 
man ska kunna dela med hela sitt 
bord. Från Spanien har man hämtat 
en Jospergrill, som grillar under tryck 
i hög temperatur.

STjäRnkoCk

Mamma, pappa 

inSpiRATion. Jonas Lundgren öppnade Restaurang Jonas 
på Kungsholmen i Stockholm för ett par år sedan. Filosofin 
baseras på det nordiska köket i kombination med inspiration 
Jonas fick under sina tolv år på stjärnkrogar runt om i världen.
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Vi åker på turné! 
Under perioden 4 mars – 24 april besöker vi Malmö, Växjö, Norrköping, Örebro, Västerås, 
Borlänge, Sundsvall, Umeå, Luleå, Göteborg, Karlstad, Uppsala och Stockholm med en rad 
intressanta seminarier:

■ Hur ökar du värdet på din fastighet? 

■ Kostnadsneutral fastighetsmodernisering utan investeringsbudget 

■ Riskeliminering och reducering av onödiga avbrott 

■ Effektiv styrning i praktiken 

■ Våra kunder berättar

Informationsträffarna är kostnadsfria. Vi bjuder på förmiddagskaffe och lunch.  
Besök www.siemens.se/smartfastighet för anmälan och mer information om  
tider och seminarieinnehåll.

Answers for infrastructure and cities.

Läs mer och anmäl dig på siemens.se/smartfastighet

Öka lönsamheten med  
en smartare fastighet!

Anmäl  
dig här!
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Siemens intelligenta tekniklösningar för  
fastigheter gör att du kan minska energi- 
åtgången med i snitt 30 procent och samtidigt 
minska koldioxidutsläppen, utan att behöva 
kompromissa om komforten. Samverkan  
mellan fastighetsautomations- och säkerhets-
system förbättrar säkerheten, flexibiliteten  
och effektiviteten i byggnaden. Dessutom  
garanterar vi en högre avkastning på din  
investering genom hela fastighetens livslängd.

Mat & vin // Restaurang Jonas

TRyFFElpiZZA 
(4 pers)

Deg:
200 g vatten
10 g jäst
10 g olivolja
350 g vete-
mjöl

1 krm salt

Lös jästen 
i 37-gradigt 

vatten. Tillsätt salt 
och vetemjöl. Arbeta 

tills degen är smidig, jäs i 
40 min. Forma pizza och 
förgrädda på 150 grader i 8 
minuter.

Ostsås:
1 vitlöksklyfta, riven

½ gul lök, hackad
1 msk tryff elolja

1 dl vitvin
1 dl riven parmesan
1 tsk maizena
Salt & peppar

Fräs lök i tryff eloljan tills mjuk, tillsätt vin. 
Koka ur och red av med maizena. Smält 
ner osten i såsen och mixa slät med mixer.

Fyllning:
12 skivor coppa (lufttorkad fläskkarré)
200 g riven parmesan
200 g stekt ostronskivling eller kantarell
20 g svart tryff el, riven

Avsluta och baka:
Smeta ut ostsåsen på pizzabotten. Lägg 
på svamp, skinka och ost. Grädda i ugn 
på 225 grader i 4 minuter eller 1 minut 
på grillen med stängt lock. Avsluta med 
riven tryff el.

Vintips: 2008 Larmandier- Bernier Terre 
de Vertus Premier Cru Brut (Nr 99008).

kunGSkRABBA & MoRoT
(4 pers)

Verktyg
Plastfilm x1
Stekpanna x1
Kastrull 1 L x2
Visp x1
Mandolin x1

Kungskrabba
Skala krabban. Ta ur brosk – nu har du ett loin. 
Slå in i plastfilm, rulla hårt tills du har en styv 
balloutine. Ångkoka i 85 grader i åtta minuter 
eller ångkoka i 100 grader i sex minuter.

Morot
Ett kilo skalad och tvättad morot
300 g osaltat smör
10 ml vatten
2 kvistar timjan
1 klyfta vitlök
Salt 
2 tsk citronjuice

Pressa morot i en råsaftcentrifug (sila ej). 
Reducera långsamt i en vid panna tills 
du uppnått morotskrämskonsistens.

Värm lite vatten på medium-
värme, lägg i smörtärningar, en i 
taget i en gånger en centimeter-
stora tärningar under vispning. 
Mata i allt smöret för att skapa 
en emulsion – beurre monte. 

Tillsätt en matsked morots-
reduktion, och lite citronjuice för 
smak. Vispa ihop och avsluta 
med salt. 

Tillbehör
100 g gul frisésalad (plocka 
de fina gula kvistarna)
1 st lila morot (skiva tunt på 
mandolin och i torkmaskin)
10 g alternativt Seaweed 
'Fresh' (skölj och blöt lägg för 
att få bort salt)

TRyFFElpiZZA 
(4 pers)

Deg:
200 g vatten
10 g jäst

1 krm salt

Lös jästen 
i 37-gradigt 

vatten. Tillsätt salt 
och vetemjöl. Arbeta 

tills degen är smidig, jäs i 

Pressa morot i en råsaftcentrifug (sila ej). 
Reducera långsamt i en vid panna tills 
du uppnått morotskrämskonsistens.

oXREvBEn 
(4 pers)

2 st oxrevben (sågade, delade)
4 msk olivolja
2 kvist rosmarin och timjan
4 vitlöksklyftor
Salt & peppar

Salta och peppra revbenet 
och lägg det med köttet neråt 
i en gjutjärnskastrull med 
lock. Tillsätt olja, örter och lök. 
Baka i ugn under lock i 24–36 
timmar. Grilla sedan runt 
om för fin grill yta. Skiva före 
servering.

Tillbehör:
500 g shiitakesvamp
1 hackad schalottenlök
10 g strimlad persilja
½ riven vitlöksklyfta
250 g skurna haricot verts

Stek svampen på hög värme, 
i olja tills gyllenbrun. Tillsätt 
lök och haricot verts, fräs i en 
minut. Tillsätt persilja, salt & 
peppar och servera.

Sås:
4 dl oxdemiglace
3 dl rödvin
4 msk brun farin
1 tsk salt
2 msk rödvinsvinäger

Koka ihop demiglace med 
vin och farin. Smaka av med 
vinäger och salt.

Vintips: 2007 Barolo Paolo 
Scavino (Nr 71973).

Ostsås:
1 vitlöksklyfta, riven

½ gul lök, hackad
1 msk tryff elolja

reduktion, och lite citronjuice för 
smak. Vispa ihop och avsluta 



100   Fastighetssverige  ⁄⁄  1  2014

www.kilpatricktownsend.se 

Kilpatrick Townsend har mångårig erfarenhet och 
branschkunskap inom fastighetsområdet

Vi företräder klienter inom privat och offentlig sektor med 
rådgivning och affärsjuridiska lösningar i samband med bland 
annat förvärv och försäljningar, plan- och bygglovsfrågor, 
hyrestvister, upphandlingsfrågor och utvecklingsprojekt

 m
ed 
samlad 
kom-
petens 
inom 

handel, bygg och webb 
vet vi att handelsplatser 
står inför en utmaning. 
Dagens konsument 
använder fl er kanaler 
i dag än någonsin och 

den fysiska platsen 
blir hårt konkur-

rensutsatt. Detta 
ställer allt högre 
krav på service 
och upplevelser. 
Med köpbe-
teenden som 
ständigt för-
ändras och en 
digitalisering 
som konstant 
pågår fi nns 
det stora vinster att hämta för den 
fastighetsägare som följer med i 
utvecklingen. I en värld där grän-
sen mellan digitala och fysiska 
butiker suddats ut handlar det 
om att ta initiativ för att bygga 
optimala förutsättningar för 
virtuella lösningar att expandera 
till fysiska handelsplatser. 

Handel på webben har ökat 
dramatiskt de senaste åren 
och det fi nns inga signaler på 
att det kommer att avmattas 
utan tvärtom. De som väljer 
att se detta som en möjlig-

het istället för ett hot har 
mycket att vinna. Det 
fi nns en enorm potential 
i att plocka ner webbens 
aff ärer i fastigheten. Det 
har länge handlat om hur 
fastighetsägare ska göra 
för att lyckas på nätet, 
men mindre om nätets 
potential i den fysiska 
miljön. För att lyckas med 
detta behöver vi agera 
idag. Vilka möjligheter för 
virtuella lösningar fi nns 
för just era fastigheter? 
Vilket varumärke vill man 
förstärka? Hur långsiktig 
är jag som fastighetsäga-
re? Vad ökar driftnettot? 
Vad ökar värdet på min 
fastighet?

När man pratar om 
virtuella lösningar så är 

köpcentrum en naturlig plats att utveckla men 
det fi nns många andra typer av fastigheter och 
ytor där vi kan skapa nya mötesplatser och nya 
aff ärer. Tänk så många passager som idag inte 
utnyttjas, passager som behöver upplevas säkrare, 
kontorsentréer som skulle kunna erbjuda upple-
velser och möjligheter till handel och transaktion. 
Hur får vi människor att stanna upp och refl ek-
tera och ta in nya upplevelser? Vad är det som 
gör att vi som konsumenter ökar vår transaktion? 
Möjligheterna är oändliga och det kanske är just 
det som gör att det blir svårt att ta ett beslut.

Branschen har pratat om detta i fl era år men 
inte klarat att ta steget från ord till handling. 
Tekniken och produkterna fi nns på marknaden 

jeanette Saveros  //  Hifab

Krönika

Virtuella   affärslösningar
och även viljan hos fastighetsägarna, så varför 
händer inget? Okunskap om tekniken och för-
ståelse för vad man ska handla är ett skäl till att 
vi inte kommit längre. Frågan är tvärvetenskaplig 
och komplex och behöver hanteras därefter. 

En annan anledning till att man inte får 
med sig detta i byggprojekten är att idéerna 
kommer upp för sent och man hinner inte få 

med sig nödvändig infrastruktur för att möjlig-
göra idén. Därför måste fastighetsägarna ta fram 
en strategisk plan och program. Den strategiska 
planen måste ligga som förutsättning innan 
projektering startar för ett byggprojekt.

En lösning på att gå från ord till handling är 
att involvera Virtuell projektledning. 

Jag ser fram emot att vara med och leda fram-
tidens byggande!  

SpElAR GolF

Namn: Jeanette 
Saveros.

Ålder: 40 år.

Familj: Man 
och tre barn.

Bor: Stock-
sund.

Yrke: Vd 
på Hifab.

Fritids-
intresse: 
Golf, båtliv, 
vänner och 
familj.

        De som väljer 
att se detta som en 
möjlighet istället för 
ett hot har mycket 
att vinna.«

B
IL

D
: H

IFA
B

uTMAninG. Dagens ägare av handelsplatser står 
inför en stor utmaning när det gäller att implemen-
tera ny teknik och webbhandel. Det menar Hifabs vd 
Jeanette Saveros.
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Kontortillsammans
bor vi 
världen bättre

Kontor

g
ap

p
io.se

Läs mer på www.krokslattsfabriker.se

husvärden 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

I Krokslätts Fabriker har du närhet till både Mölndal, Göteborg och Safjällets naturreservat.    
En blandstad med kontor och bostäder ca 10 min från Korsvägen. 

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

Advokaten har ordet
Henrik Ståhlberg  //  Hamilton

Antalet fastighetstransaktioner där stat, kommun eller 
kommunala bolag är säljare har ökat markant de senaste åren och 
inget tyder på att trenden ska avta (även om marknaden kanske 
kan bli avvaktande detta valår). Exempel på sådana transaktio-
ner är försäljningar av samhällsfastigheter, specialfastigheter och 
allmännyttans bestånd. 

Transaktioner mellan stat och kommun å ena sidan och en 
privat aktör å den andra sidan aktualiserar alltid frågor om olagligt 
statsstöd. I typfallet rör det sig helt enkelt om att försäljningen 

sker till ett pris som understiger marknadsvärdet och därmed utgör 
ett statligt eller kommunalt stöd till köparen. Statsstöd kan även 
lämnas i samband med till exempel uthyrningar eller entreprenad-
upphandlingar. 

Jag tror att vi i framtiden kommer att få se ett ökat fokus på 
frågor om olagligt statsstöd inte bara på grund av den ökade akti-
viteten på transaktionsmarknaden utan också på grund av följande 
faktorer.

En ny lag om olagligt statsstöd trädde i kraft den 1 juli 2013. 

ökat fokus på frågor om 
olagligt statsstöd

 I takt med att det blir allt vanligare med transaktioner med samhälls-
fastigheter mellan stat och kommun och privata aktörer aktualiseras 
 frågan om olagligt statsstöd. Det menar Henrik Ståhlberg på Hamilton 
som här reder ut begreppen och tipsar om hur man bäst hanterar frågan.

»Jag tror att vi i fram-
tiden kommer att få se 
ett ökat fokus på frågor 
om olagligt statsstöd.«

GillAR CyklinG

Namn: Henrik Ståhlberg.

Ålder: 36 år.

Titel: Advokat.

På Hamilton sedan: 2005.

Fritid: Cykling på sommaren och 
skidåkning på vintern.
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite
mer som du. Som ser en större bild än bara fastigheter och funktioner,
som väger in människor, miljön, framtiden och nya möjligheter i
alla situationer. Då ska du titta lite närmare på Riksbyggen. Vi har allt
du kan önska dig av en förvaltningspartner, vi löser det tekniska,
det dagliga och det ekonomiska. Och vi gör det utifrån ett helhets-
perspektiv. Vi har utvecklat och förvaltat fastigheter i över 70 år och
vi finns i hela landet. Hur kan vår syn med människan i centrum
förbättra dina affärer? Svaret hittar du på riksbyggen.se/tjanster eller
om du ringer 0771-860 860.

Vi vet att affärerna 
mår bäst när  
människan är  
i centrum

Riksbyggen_240x285_Fastighetsservice.indd   1 2014-01-31   14:48

Den nya lagen ska tillämpas retroaktivt, det vill säga även på trans-
aktioner som skett före den 1 juli 2013. Sammanfattningsvis inne-
bär lagen att det numera är klart att den som lämnat ett olagligt 
statsstöd är skyldig att kräva tillbaka stödet. Lagstiftningen klargör 
även vad som ska gälla vid rättegångar om återkrav av olagligt 
statsstöd och att tiden för att göra krav gällande är tio år från det 
att stödet beviljades. 

För fastighetsbranschens del har transaktioner som 
medfört påståenden om olagliga statsstöd på senare tid uppmärk-
sammats i media i fl era sammanhang. Som exempel kan nämnas 
Stockholms stads fördelning av markanvisning i samband med nya 
Slussen, Leksands IF:s aff ärer med Leksands kommun och Ikeas 
etablering i Borlänge. Att media granskar aff ärer är självklart vik-
tigt och det kan antas leda till en ökad medvetenhet om frågeställ-
ningarna kring olagligt statsstöd.

Som bekant pågår en översyn av bland annat de skatteregler 
som gäller för fastighetsbranschen inom ramen för företags skatte-
utredningen. När detta skrivs är utredningens förslag inte kända 
men med tanke på det politiska tonläget bör man nog räkna med 
risken för att till exempel dagens möjligheter att paketera fastig-
heter på ett skatteeff ektivt sätt kan komma att begränsas. Frågor 
om olagligt statsstöd kan då få större betydelse till exempel efter-
som det kan bli dyrare att stukturera om en portfölj där ett olagligt 

statsstöd mottagits inför en vidareförsäljning.
Hur ska då frågor om olagligt statsstöd hanteras vid fastighets-

transaktioner? Utgångspunkten är att det är säljaren som har 
störst möjlighet att påverka frågan genom att beakta den redan vid 
förberedelserna inför försäljningen. Ska en oberoende värdering 
ske enligt Europakommissionens riktlinjer? Eller ska försäljningen 
struktureras som en öppen och transparent budprocess? En väl 
genomtänkt försäljningsprocess minskar inte bara risken för att 
olagligt statsstöd anses ha lämnats (eller eliminerar den helt) utan 
bör även ha en prishöjande eff ekt eftersom den framtida risken för 
köparen minskar.

För köparens del är det viktigt att under due diligence- 
processen genom granskning av dokument och genom frågor 
utreda på vilket sätt och i vilken utsträckning säljaren säkerställt 
att transaktionen inte medför att något olagligt statsstöd lämnas. 
Jag tror att frågor om olagligt statsstöd kommer att ges mycket 
större utrymme i due diligence-rapporter i framtiden.

Resultatet av due diligence-processen kommer självklart att få 
betydelse vid utformningen och förhandlingarna av fastighets- 
 eller aktieöverlåtelseavtalen. Garantier eller skadeslöshetsåta-
ganden som särskilt tar sikte på frånvaron av olagligt statsstöd är 
hittills inte vanligt förekommande vad jag har kunnat iaktta. Jag 
tror dock att särskilt anpassade garantier och skadeslöshetsåtagan-
den kommer att bli vanligare i framtiden.  

olAGliGT STATSSTöD. Det blir allt vanligare med transaktioner där samhällsfastigheter ingår. Ofta rör det sig om aff ärer mellan stat och kommun å ena sidan 
och privata aktörer å andra sidan. Det aktualiserar frågan om olagligt statsstöd.

HAMilTon

Hamilton erbjuder 
expertis inom de allra 
flesta av aff ärsjuridikens 
områden. Beroende på 
uppdragets storlek och 
komplexitet arbetar 
våra specialister från 
olika områden ofta 
tillsammans. Hamiltons 
fastighetsgrupp har 
lång erfarenhet av 
att guida klienter 
såväl genom komplexa 
fastighetstransaktioner 
och omstruktureringar 
som i den löpande 
verksamheten. Vi har 
genom åren biträtt 
många olika aktörer 
inom fastighetsbran-
schen, såsom svenska 
och utländska fastig-
hetsbolag och fonder, 
kommunala bolag och 
centrumbolag.
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Fastigheter
finnes!
Lantmännen Fastigheter AB är ett av Sveriges större 
fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. 
Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på 
cirka 1 200 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella 
lokaler som kontor, butiker, produktionslokaler, 
verkstäder och lager.
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Karriär // Gunilla Högbom

Afa Fastigheter äger fastigheter till ett värde om cirka 
20 miljarder kronor. Fram tills alldeles nyligen har bolaget varit 
helt  fokuserat på Stockholm, men i februari gjorde man sitt första 
förvärv i Göteborg, då man köpte Elite Plaza Hotel-fastigheten av 
Elite.

Projektmässigt är det dock Stockholm som gäller.
– Vi har ett intressant projekt på Luntmakargatan, vid kors-

ningen med Apelbergsgatan, fastigheten Fyrkanten 14. Vi utvärde-
rar möjligheterna att konvertera fastigheten från kontor till hotell. 
Det kan vara hotellverksamhet igång där under 2015, berättar 
Gunilla Högbom.

– Annars har vi flera projekt där vi vill tillföra innerstaden nya 
bostäder, genom kompletterade bebyggelse och påbyggnader.

› Du har varit på Afa i en dryg månad nu. Hur har den första 
tiden varit?

– Det har varit jättekul, som jag trodde. Jag kände till Afa gan-
ska bra, bland annat efter att ha haft en del uppdrag för dem under 

”Ett inspirerande uppdrag”
 Efter att ha arbetat med allt från Systembolags- till vårdfastigheter är Gunilla 

Högbom, sedan mitten av januari, ansvarig för Afa Fastigheters projektportfölj.
 – Ett väldigt inspirerande uppdrag, säger hon.  Text: Nicklas Tollesson

»Jag kände till Afa ganska 
bra, bland annat efter att ha 
haft en del uppdrag för dem.«

HållER FoRMEn

Namn: Gunilla Högbom.

Ålder: 55 år.

Bor: Ålsten i Bromma.

Familj: Man och två barn, 21 och 20 år.

Fritidsintressen: ”Tränar för att hålla mig i form, 
umgås med nära och kära”.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning mot 
fastighetsekonomi.

Karriär: Fastighetsanalytiker på Citadel-
let 1982–1985, direktör på Fastighetsrenting 
1985–1993, konsult på Newsec 1993–1996, 
affärsområdeschef bostäder på Fastighets AB 

Förvaltaren 1996–2000, fastighetsdirektör 
på Systembolaget 2000–2007, vd 

på Locum 2008–2010, egen kon-
sultverksamhet 2011–2013 (och 
senior advisor på NAI Svefa 
2012), affärsområdeschef för-
valtning på Granen 2012–2013 

och projektchef på Afa Fastighe-
ter sedan januari 2014.

Styrelseuppdrag: APL (ett 
statligt bolag inom life science), 

Archus Arkitekter och Stiftelsen 
Danviks hospital (Sveriges äldsta 
nu verksamma stiftelse, bedriver 
äldrevård på Danvikshem, starta-
des av Gustav Vasa 1551).
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Få ut det bästa av din fastighet!
Hammarby Allé 120 • 120 65 Stockholm  

Få ut det bästa av din fastighet!

FERAX–AKSP styrka är att hela tiden vara uppdaterad.
Med 30 år i branschen har vi full koll på läget! 

• Kunskap om avgörande förhandlingsaspekter  
• Spetskompetens inom projektuthyrning
• Kostnadseffektiv och kundorienterad projektledning.Lars Ellsäter

lars.ellsater@ferax.se
www.ferax.se

Anette Ellsäter
anette.ellsater@ferax.se
www.aksp.se

Karriär // Gunilla Högbom

2011 och 2012 då jag konsultade genom ett eget bolag. 
Gunilla Högbom kommer annars närmast från Granen Fastig-

hetsutveckling, där hon var förvaltningschef under ett och ett halvt 
år.

Att hon rekryterades till Granen var ingen slump. Under 
Högboms tid där förvärvade Granen Systembolagsfastigheter 
av norska Nordisk Areal för nästan 800 miljoner kronor – större 
 delen av samma bestånd som hon hade arbetat med några år tidi-
gare, som fastighetsdirektör på Systembolaget.

– Jag arbetade för Systembolaget i sju år, och den perioden 
avslutades med att vi sålde ett stort fastighetsbestånd till Nordisk 
Areal. Beståndet var något mindre nu när Granen köpte det, men 
det var ju ett bestånd som jag kände väl till.

Efter att hon lämnade Systembolaget 2007 blev Gunilla Hög-
bom vd för Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum. 

2010 utsågs hon till Årets kvinnliga förebild inom branschen.
› Men sedan fi ck du gå, efter oenigheter med styrelsen. Hur ser 

du på det så här i efterhand?
– Det där är historia och jag vill inte gå in på det. Men det fi nns 

off entliga handlingar som beskriver vad som hände. Jag kan väl 
konstatera att integritet kostar.

Gunilla Högbom har en lång bakgrund inom fastighetsbran-
schen. Hon tog sin examen från KTH 1982, ”jag lockades av 
kombinationen av juridik, ekonomi och teknik”.

Karriären inleddes på Citadellet och hon har sedan haft fl era 
olika ledande roller, men tjänsten på Afa Fastigheter är den första 
som är renodlat inriktad mot projekt.

– Projekt har länge varit en del av mina ansvarsområden, men 
jag har inte arbetat rent operativt mot projekt tidigare. Det är en 
intressant utmaning, säger Gunilla Högbom.  

Andra på nya poster
SVEN KERSTIS
Projektchef, Gallerian-
kvarteret, AMF Fastigheter

Sven Kerstis har tillträtt som 
projektchef för AMF:s ombygg-
nadsprojekt Galleriankvarteret 
i centrala Stockholm. När 
Swedbank lämnar sina lokaler blir 

mer än 50 000 kvadratmeter lediga och AMF tar ett 
helhetsgrepp. Sven Kerstis har över 25 års erfarenhet 
inom bygg, fastighet och marknad. Senast kommer 
han från Peab där han var divisionschef för västra Sve-
rige. Innan dess arbetade han på Skanska, bland annat 
som vd för Skanska Fastigheter i ungern. Sven Kerstis 
kommer att ingå i AMF Fastigheters ledningsgrupp.

PETER WIKLUND
Chef, Transaktioner och 
 Uthyrning, NAI Svefa

NAI Svefa rekryterar Peter 
Wiklund som transaktions- och 
uthyrningschef. Han kommer 
närmast från Colliers Internatio-
nal och ersätter Mikael Holm-

ström som leder NAI Svefas satsning på strategisk 
rådgivning. 

Peter Wiklund har tidigare haft ledande befatt-
ningar i säljorganisationer både i Sverige och utom-
lands samt drivit egen transaktionsverksamhet.

JAN JOHANSSON
Vd, Malmö Cityfastigheter

Peabs förre koncernchef Jan 
Johansson blir ny vd för Malmö 
Cityfastigheter, där han efterträ-
der Thomas Berggren.

Jan Johansson har arbetat 
inom Peabkoncernen sedan 

1986, blev vice vd med ansvar för den operativa 
verksamheten 2009 och koncernchef efter Mats 
Paulsson 2011. På våren 2013 efterträddes han av 
Jesper Göransson.

Malmö Cityfastigheter äger i dag fastigheter till 
ett värde av cirka en miljard kronor, ambitionen är 
att växa.

ANETTE SCHEIBE 
 LORENTZI
Stadsbyggnadsdirektör, 
Stockholms stad

Anette Scheibe Lorentzi tillträder 
den 1 april tjänsten som stads-
byggnadsdirektör i Stockholms 
stad.

Hon kommer närmast från en tjänst som läns-
överdirektör och landshövdingens ställföreträdare 
vid Länsstyrelsen i Stockholm. 

Hon har arbetat som vd för Stiftelsen Electrum 
och Kista Science City AB.

CECILIA FASTH
Vd, Eklandia

Cecilia Fasth har rekryterats 
som ny vd för Castellums dotter-
bolag Eklandia i Göteborg. Hon 
efterträder Tage Christoff ersson 
som har b livit aff ärsutvecklings-
chef på Castellum.

Cecilia Fasth har en lång och gedigen erfarenhet 
från fastighetsbranschen och har varit verksam 
både nationellt och internationellt inom Skanska – 
senast som vice vd för byggverksamheten i uK. När-
mast kommer hon från vd-tjänsten på Sverigehuset.  

AGNETA KORES
Vd, Stena Fastigheter, Göteborg

Agneta Kores tillträder den 1 
augusti vd-tjänsten på Stena 
Fastigheter i Göteborg.

Agneta Kores är idag läns-
överdirektör i Västra Götalands 
län. Dessförinnan var hon vd för 

Familjebostäder i Göteborg mellan 2003 och 2011.
– Jag ser fram emot att bli en del av Stena 

Fastigheter och att kunna bidra till den fortsatta 
utvecklingen. Stena Fastigheter är en långsiktig 
professionell ägare med kunden i fokus vilket ger 
fantastiska möjligheter, säger Agneta Kores.
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Frigör kapitalet i  
er fastighet  och  
maximera företagets 
handlingsfrihet.
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyres
lösningar 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.

skandrenting.se · 08–406 75 80

SKR 93x245 FastSv 2014.indd   1 2014-02-10   10:20

Arkitektkommentaren
Magnus Månsson  //  Semrén & Månsson

Den nya arkitekt rollen 
utvecklar aff ärer

 Flera har redan förstått det, andra är på god väg. Och för dem som  tvekar förmedlar 
jag gärna insikten här och nu – arkitektrollen håller på att förändas i grunden. För så här är 
det: För att bli en trovärdig partner till beställarna behöver arkitekten leverera kunskap inte 
bara om form, utan  också kring teknik och ekonomi. Först då kan vi skapa arkitektur som 
utvecklar aff ärer och  kanske till och med löser den svenska bostadsproblematiken.

»Alla arkitekter kan 
form, flera förstår sig 

på teknik, men att 
koppla ihop det  med 
ekonomiska konse-

kvenser är det få som 
kan. Vi behöver bli 

heltänkare.«

GillAR 
RuGBy

Namn: Magnus 
Månsson.

Ålder: 58 år.

Yrke: Adj. profes-
sor, arkitekt SAR/
MSA.

Fritid: Resor, 
röda viner och 
rugby.
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Byggnads- och arkitektbranschen är inte annorlunda 
mot andra verksamheter. Precis som i alla branscher måste vi som 
arkitekter förhålla oss till våra uppdragsgivares förutsättningar och 
behov, och leverera därefter. Och när de förändras måste vi göra 
detsamma.

Just nu syns fl era nya och dominerande aktörer inom byggindu-
strin, med starkt investeringskapital men med små personalresur-
ser. Inte sällan har man också en begränsad egen byggerfarenhet. 
Den lyhörde inser snabbt att förväntningarna, eller låt oss säga 
kraven, på den här typen av arkitektsamarbete ser annorlunda ut 
jämfört med hur det traditionellt har varit. Nu behövs en partner 
med bred kompetens inom alla delar av ett byggprojekt.

Det ställs helt enkelt allt högre krav på oss arkitekter, sär-
skilt i projektens tidiga skeden. Det räcker inte längre att enbart 
förmedla kunskap om estetik. Vi är fortsatt en neutral partner att 
lita på, vår beställares bästa vän. En partner som förutom form, har 
kunskap om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna i ett 
byggprojekt. 

Vi behöver bli heltänkare.
Visionen om heltänkande arkitekter har levt hos oss på Semrén 

& Månsson ett bra tag. Och vi trodde på den så pass mycket att 
vi redan för tre år sedan sjösatte Danska Vägen i Göteborg, ett 
bostadsbygge i egen regi för att i verkligheten lära oss hur man 
skapar en god ekonomi i projekten. Förståelsen för de ekonomiska 
konsekvenserna är mycket uppskattad för våra beställare och att 
själv vara byggherre är en erfarenhet jag gärna rekommenderar 
andra arkitekter.

En av de största samhällsutmaningar vi står inför i Sve-
rige i dag är att sänka bostadskostnaderna. Få hushåll kan bära den 
kostnaden det i dag innebär med nyproducerade bostäder. En sådan 
sänkning kan göras genom subventioner eller med än mer kompak-
ta lägenheter. Men den mest slagkraftiga och troliga förändringen 
som behövs är nytänkande och smartare lösningar i hela processen. 
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DET ÄR BÄTTRE ATT FÖRSÖKA 

ÄN ATT ALDRIG UTMANA SIG SJÄLV

På Forsen är vi ca 135 personer som utmanar och
 coachar varandra varje dag. Vi har små, annorlunda
projekt och stora komplicerade miljardprojekt. Varje
dag ställer det krav på oss. Vi måste vara engagerade,
kvalitetsmedvetna och omtänksamma. Vi måste vara
kreativa, lyhörda och effektiva. Det gör att vi har roligt
tillsammans. 

Några av våra tidigare och pågående projekt är
 renoveringen av Stockholms Centralstation, Caroli
handelskvarter i Malmö, Fyrishov i Uppsala,
 Swedbanks nya HK i Sundbyberg, utbyggnaden av
 Yasuragi Hasseludden, renoveringen av Naturhisto-
riska Riksmuseet och Sergels Torg i Stockholm.

Inom kort påbörjar vi ännu fler spännande projekt.
Nu söker vi dig som vill vara med och påverka utform-
ningen av dem!

Vi har kontor i Stockholm, Södertälje, Uppsala 
och Malmö. Besök oss på www.forsenprojekt.se och
på Linkedin. Eller ring Caroline Redare redan idag på 
08 506 004 00.

www.forsenprojekt.seFoto: Malin Ärlebäck

forsen_fastighetssverige_febr2014_Layout 1  2014-02-18  18:27  Sida 1

“ För oss är fastigheter 
   i sig inte det viktigaste”

För oss är fastigheter i sig inte det viktigaste. 
Utan det är livet i och omkring dem. Däremot 
är fastigheter vår utgångspunkt när vi skapar 
nya och bättre förutsättningar för det goda 
livet. Med det synsättet, kan vi göra skillnad 
för våra kunder.

i EGEn REGi. För tre år sedan genomförde Semrén & Månsson ett bostadsbygge på Danska Vägen i Göteborg i egen regi. Man gjorde det 
för att i verkligheten lära sig hur man skapar en god ekonomi i projekten och för att stå bättre rustade som ”heltänkande” arkitekter.

SEMRén & 
MånSSon

Semrén & 
Månsson är ett 
arkitektkontor 
med närmare 
100 medarbe-
tare. Kontoret 
grundades 1969 
och har idag 
verksamhet i 
Sverige, Ryss-
land och Polen. 

Med kvalificerad 
kompetens 
inom allt ifrån 
produktdesign 
till byggande 
och stadsut-
veckling arbetar 
kontoret med 
att omvandla 
kreativa idéer till 
lönsam och håll-
bar arkitektur. 
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För att lyckas bygga de tiotusentals nödvändiga bostäderna i 
Sverige i närtid, behöver kostnaderna vid bostadsproduktionen 
sänkas avsevärt. Kanske till och med upp till 20 procent, utan att 
för den sakens skull behöva nagga på kvaliteten. 

Det är ingen liten utmaning vi står inför. Men om vi 
stannar upp där för ett tag, inser vi snart att utvecklingen av 
arkitektrollen innebär en fantastisk möjlighet för beställarna i 
byggbranschen. Med en heltänkande arkitekt som kan diskutera 
både form, teknik och ekonomi, och med en stabil entreprenör 
med kunskap om kostnadsfrågorna, finns möjlighet att hitta nya 

okonventionella sätt att producera bostäder på. Men det räcker 
inte att bara vara nytänkande i marginalen. Det handlar om radi-
kala förändringar av hela den totala leveranskedjan, från skiss till 
överlämningen av nyckeln.

Vi som arkitekter löser inte detta på egen hand, men vi måste 
fungera som kunniga samarbetspartners. Det är en gemensam ut-
maning och en gemensam lösning vi behöver få fram. Och jag ser 
och välkomnar att allt fler efterfrågar en bredare kompetens hos 
arkitekter. Först då kan vi skapa en arkitektur som kan utveckla 
affären. Både nu och för framtiden. Och jag lovar, vi kommer att 
stå redo.  
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Centralt, 
synligt 
och  
miljöriktigt.
I Västra Hamnen vid Malmös nya paradgata och 
närhet till Högskolan och Centralstationen ligger 
snart detta vackra kontorshus i svart tegel.  
Designat för ett eller flera företag som vill synas 
och ha en tydlig miljöprofil.

Mer info hittar ni på: klyvaren.vitaorn.se 
Kontakta Joakim Feldt 040-984243/ 
0708-995 959 eller besök oss på vitaorn.se

Klart 
sommaren 

2015

Fastighetsanalytikern har ordet
Annakarin langberg  //  CBRE

En vara eller en tjänsts varumärke, eller identitet, är en 
av de allra viktigaste ingredienserna i den perfekta säljmixen. Det 
fi nns nog ingen som ifrågasätter om varumärkesarbetet har varit 
viktigt för Coca Cola, Pressbyrån eller Volvo i deras väg till att bli 
marknadsledande företag. 

Trots det är fastighetsbranschen generellt sett tveksam när det 
gäller varumärkesbyggande. Det gör att vi går miste om möjlig-
heter.

Inför en uthyrningsprocess, i samband med en nybyggnation 
eller större vakans, ställs vi som uthyrningskonsult ofta inför fråge-
ställningen: Varför är det viktigt att ge ett hus en identitet? Ska vi 
verkligen lägga tid och pengar på detta? Läget är ju toppen, hyran 
är marknadsmässig och lokalerna är ljusa, fräscha och moderna. 
Känner du igen orden? Förmodligen; ”ljust, fräscht och modernt 
med toppenläge” är inte särskilt unikt, vilket gör det svårare för 
hyresgästen att veta varför de ska välja just din lokal och inte gran-
nens.

För att få en effektiv uthyrningsprocess och i förlängningen 
nöjda hyresgäster bör du som fastighetsägare tänka ett steg längre. 
Du behöver hitta ett unikt sätt att kommunicera med dina till-
tänkta hyresgäster och få dem att lägga märke till just ditt hus.

Värt att tänka på i sammanhanget är att hyresgästerna ofta själva 
är företag som har med sig egna varumärken i fl yttkartongen. 

Behöver hus verkligen ett eget        varumärke?
 Föreställ dig en Coca Cola-burk utan sin röda 

färg eller snirkliga skrivstil. Tänk dig en Press-
byrå-kiosk med en skylt utanför där det bara 
står ”Kiosk” rakt upp och ner eller en annons 
för Volvo som inte nämner säkerhets- eller 
miljö aspekten. Ett starkt varumärke är avgöran-
de i kampen om kundernas uppmärksamhet. 
Och det är dags för fastighets branschen att ge 
sig in i matchen.  

BåTliv

Namn: Anna-
Karin Langberg.

Ålder: 37 år.

Titel: Marknads-
chef.

På CBRE sedan: 
2011.

Fritidsintressen: 
Resor, båtliv på 
sommaren och 
gärna skid åkning 
på vintern.

Frågorna du som hyresvärd bör ställa dig är hur du ska locka rätt 
hyresgäster och i nästa steg, hur du ska få dem att trivas och förbli 
nöjda när de väl fl yttat in? Kanske det rentav handlar om att redan 
från början bestämma sig för vilka som är rätt hyresgäster och 
bygga fastighetens varumärke med dem i åtanke?

Gitta Hertzman Pérez på Wonderbrand har hjälpt många 
företag, i och utanför fastighetsbranschen, med varumärkesarbete. 
Hon säger:

”Varumärkesbyggande handlar om att ge fastigheten en egen 
personlighet som attraherar rätt målgrupper med rätt argument. 
En tydligt defi nierad mottagare, väl grundade värderingar och en 
visuell profi l som är stringent och lätt att känna igen skapar rätt 
förutsättningar för en kommunikation som förtydligar fastighetens 
identitet.”

Så svaret på frågan ”Ska vi verkligen lägga tid och pengar på 
detta?” är enkel: Ja, det är värt att göra detta arbete ordentligt och 
det är värt att göra det tidigt i processen. Genom att sikta in dig 
på en målgrupp och vara tydlig i hur du kommunicerar varumär-
ket ökar du chansen att få hyresgäster som upplever att din lokal 
eller fastighet är rätt just för dem. Arbetet kräver investering och 
engagemang men vår erfarenhet är, utan tvekan, att det lönar sig. 
Utan denna investering riskerar du att gå miste om värdefulla 
möjligheter.  

BILD: ÅKE GuNNARSSON
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vARuMäRkE. Kungs-
brohuset i Stockholm 
är ett bra exempel 
på en fastighet där 
man lyckats väl 
med att bygga ett 
varumärke kring 
fastigheten.



Ni äger eller förvaltar fastigheten, vi sköter  
parkeringen. På www.parkman.nu kan du läsa  
mer om oss och hur vi driver, förvaltar, projek- 
terar och utvecklar lite mer personliga parkeringar 
för bland annat Fabege, Diligentia, Storebrand  
och Newsec. Och till alla de som älskar sin bil.

Event // Sveriges Snyggaste Kontor

 F
ör tredje året i rad arrangerade Fastighetssveriges 
syster magasin Lokalnytt seminariet Sveriges Snyg-
gaste Kontor. Den här gången hölls seminariet på 
Oscarsteatern i Stockholm den 28 november och 
cirka hundra intresserade personer samlades för att 

lyssna till spännande samtal om framtidens hetaste kontorslägen 
i Stockholm, aktivitets baserade kontor och hur viktig ser-

vice kulturen på arbetsplatsen är, bland mycket annat. Seminariet 
avslutades med att vinnaren i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 
tillkännagavs och Microsoft fick ta emot priset på scen.

– Den här vinsten betyder jättemycket för oss, sa Lotta Bergius 
från Microsoft.

På en andraplats i tävlingen kom Vasakronan och tredjeplatsen 
kneps av AMF Fastigheter.

Microsoft utsågs till vinnare i 2013 års upplaga av 
tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor. De tog emot priset 

på Oscars teaterns scen i Stockholm.
 – Microsofts kontor är anpassat till det nya rationella 

arbetslivet, sa juryns ordförande Magnus Månsson.   
Text: Sofia Grymer  ⁄⁄  Bild: Sofia Grymer och Jacob Nolby

– Prisutdelning till Sveriges snyggaste kontor

2

3 AMF
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”Vittnar om ett 
paradigm skifte”

1 MiCRoSoFT
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Betalar  
du fortfarande  
för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens bästa 
och modernaste nyhetsbrev 
kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på 
www.fastighetssverige.se

Event // Sveriges Snyggaste Kontor

– Vi har fått in många bra exempel på funktionsstyrda kontor 
och alla vittnar om ett paradigmskifte där företagen fi nner nya 
vägar. Tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor spelar en viktig roll i 
att lyfta fram de här goda exemplen, sa tävlingens juryordförande, 
arkitekten Magnus Månsson.

Tilde de Paula Eby modererade seminariet om kontorsutveck-
ling som inleddes med ett panel samtal. Jonas Falk från Strategisk 
Arkitektur, Marie Cronström från Jones Lang Lasalle och Håkan 
Ahl från SJ diskuterade sina erfarenheter av aktivitetsbaserade, eller 
funktionsstyrda kontor. Tilde de Paula Eby ställde frågan till Jonas 
Falk om var man ska ställa bilderna på sina barn när man inte längre 
har ett eget skrivbord på sin plats.

– Det är en relevant fråga, men på de aktivitetsbaserade kontoren 
ersätter man skrivbordet med en mycket bredare palett, svarade han.

Därefter talade Stefan Holmlund, vd på 
Senab Services AB och utbildningskonsulten Fia Wes-
terberg om hur man kan skapa en starkare servicekultur på 
arbetsplatsen.

– Den allra vanligaste anledningen till att kunder lämnar företag 
är dåligt bemötande. Det personliga mötet och relationerna är a 
och o i dag, sa Fia Westerberg.

Dessutom diskuterades framtidens  hetaste kontorslägen 
i en panel bestående av Olle Zetter berg, vd för 
Stockholm Business Region, Sven Gustafs-
son, vd för Nomad Projekt, Fabeges vd 
Christian Hermelin och Newsecs investe-
ringsrådgivare Jan Rosengren.

– Framtidens platser är där man kan mötas, 
sa Sven Gustafsson.  

ljuS. 
Anders 
Hallquist, 
marknads-
chef på 
Brostaden 
pratade 
om ljus-
sättning på 
kontoret.

A2. Jonas Falk från Strategisk Arkitektur, Marie Cronström 
från Jones Lang Lasalle och Håkan Ahl från SJ diskuterade 
sina erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor.

 Niclas Österberg, AMF och Anna 
Byström, Nomad Projekt.

 Calle Wahlfors och Jeanette 
Henningsson, EA Digital Illusions.

 Robert Kull, AMF Fastigheter tillsammans med 
Lars och Anette Ellsäter, Ferax-AKSP.

 Juryns ordförande, arkitek-
ten Magnus Månsson.



Ring Rolf Andersson:
031-60 43 55

Boka din annons 
i kommande nummer
Fastighetssverige #2 kommer ut 

i mitten av juni
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