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TÄTT I N PÅ
Hans Eliasson byggde allt 
från grunden två gånger

SAM HÄLLSAN SVAR
Tema om att arbeta för 
social hållbarhet

BALTI KU M
Investeringsmöjligheter i öst



niv1ka. 
Fastigheter 

Lokaler och bostäder i Jönköping och Värnarna 
Varje dag utvecklas företag och familjer i våra fastigheter och vi ser det 
sam vår uppgift att tillhandahålla de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa saker skall fortsätta att utvecklas. 

Vi är din lokalpartner i Jönköping och Värnarna 
Kontakta oss på tel. 0770-22 01 50 eller besök nivika.se 



4   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  3  2017

RESULTAT som gör skillnad

Niam är Nordens ledande fastighetsfondförvaltare
VÅRT MÅL är att leverera fastigheter som uppfyller dagens och framtidens krav från hyresgäster,  
investerare och samhälle

Blekholmen 1 moderniserade vi genom att:

• genomföra en fullständig renovering av huvudentrén och de gemensamma utrymmena 
• uppgradera ventilation, kyla och belysning i lokalerna 
• installera en digital informationsstruktur för att underlätta för hyresgäster och besökare
• miljöcertifiera enligt BREEAM In-Use

Läs mer om hur vi arbetar på www.niam.se

Blekholmen 1, Stockholm

Nyligen damp de allra flesta av oss ner i våra kontorsstolar igen 
efter välbehövlig semester. Tanken då är förstås att man ska vara maximalt 
utvilad och redo för stordåd. Sanningen är ofta en helt annan – många är 
tröttare än någonsin direkt efter semestern. Anledningen är att man sover 
mindre, äter sämre och dricker mer alkohol under de lediga veckorna. Fak
tum är att om vi hade levt likadant årets alla veckor så hade genomsnitts
åldern i landet sjunkit till någonstans kring 60 år, tror jag.

Till råga på allt har den svenska 
sommaren bjudit på tämligen medi
okert väder. Å andra sidan fortsätter 
fastighetsmarknaden att vara het med 
en transaktionsvolym om hela 78 
miljarder kronor för årets första sex 
månader.

Dessutom ser vi flera nya, och 
nygamla, investerare som gör affärer i 
Sverige igen. Spännande, och det här 

lovar gott för svenskt vidkommande på årets Expo Real och andra fastig
hetsrelaterade event.   

God läsning och en spännande 
fastighetshöst!

12 september

Höstens 
viktigaste 
seminarium 
i Göteborg, 
Lokalmark
nadsdagen, 
hålls på Elite 
Park Avenue.

4–6 oktober

Tysklands 
största fastig
hetsmässa, 
Expo Real, i 
München.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Svag sommar före 
stark fastighetshöst

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.
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         Det här 
lovar gott för 
svenskt vidkom-
mande på årets 
Expo Real.«

… Erik Björkesons 
genomgång av 
paketeringsför-
slagets framtid 
och eventuella 
konsekvenser.

Sid 16

Missa 
inte …

12 oktober

Rolling Stones 
kommer till 
Sverige och 
intar Friends 
arena.

Rättelse

I förra numret av 
Fastighetssverige 
blev siffrorna för 
Roschier fel. Rätt 
siffra för bolagets 
transaktioner 2016 
var 41,2 miljarder 
kronor.

Ledare // September 2017
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Framtidsvision
Savills rekryterar Robert Treutiger för framtidssatsning.

54 Hans Eliasson startade på noll 
och byggde ett imperium.

48
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Investeringsmöjligheter hos grannen i öst.

18

Karriär
Ovan roll för Lars Holm.

Genomgång av fastighets-
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Bettina Kashefi  //  Svenskt Näringsliv

Makroanalysen

 Den svenska ekonomin har varit stark under en längre 
tid nu. Jämfört med fl ertalet liknande länder presterar 
Sverige bra i många ekonomiska dimensioner. Vi har 

en hög ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättningsgrad och ett 
högt välstånd. Samtidigt är statsskulden låg och statens fi nanser 
förhållandevis starka. Den i dagsläget positiva bilden av Sverige 
får dock inte skymma sikten för de många utmaningar som en 
omvärlds beroende ekonomi av Sveriges storlek ständigt står inför. 
De länder som på bästa sätt förmår utveckla sin ekonomi för att 
kunna möta framtidens utmaningar kommer att bli vinnare i den 
internationella konkurrensen framöver. I en föränderlig värld är 
utvecklingen av vårt välstånd framöver i högsta grad beroende av 
vilka reformer som vi idag förmår genomföra. 

Få, om några, ifrågasätter att Sverige i dagsläget befi nner sig 
mitt i en brinnande högkonjunktur. Det senaste BNPutfallet 
visade att den svenska ekonomin växte i raketfart under årets andra 
kvartal. Den höga tillväxttakten gjorde att Konjunkturinstitutet 
nyligen reviderade upp både tillväxt och konjunkturförlopp för 
innevarande år. Flertalet prognosmakare lär följa efter. 

 Sverige är inne i en ekonomisk högkonjunk-
tur – men det gynnsamma läget ställer även 
till problem. Svenskt Näringslivs chefekonom, 
Bettina Kashefi, analyserar de utmaningar 
landet står inför.

Sverige – ett      av världens bästa länder 
       men med      många utmaningar

I högkonjunkturer bör penning och fi nanspolitik verka 
åtstramande på ekonomin för att undvika överhettning och för att 
bygga upp skyddsvallar inför sämre tider. Så har inte varit fallet un
der den senaste tiden – vi har gasat för fullt mitt under brinnande 
högkonjunktur. Dagens situation med expansiv både penning och 
fi nanspolitik gör att det blir svårare att möta en plötslig nedgång i 
konjunkturen framöver. Ett sådant konjunkturfall kan uppkomma 
av fl era olika orsaker i den globala ekonomin. Förloppet av sådana 
globala konjunktursvackor har Sverige av naturliga skäl mycket be
gränsade möjligheter kontrollera. Därför är det värdefullt både för 
penning och fi nanspolitiken att skapa tillräckligt stort manöver
utrymme i tider av högkonjunktur för att kunna begränsa näst
kommande lågkonjunkturs negativa eff ekter på svensk produktion 
och sysselsättning. Den svenska högkonjunkturen må vara stark 
men förr eller senare kommer sämre tider med svagare ekonomisk 
tillväxt. Jag hoppas att Sverige och övriga avancerade länder hinner 
normalisera sin penningpolitik och genomföra nödvändiga struk
turreformer för att klara av en sådan konjunkturnedgång. 

På den svenska arbetsmarknaden är det lätt att bli fart
blind av den goda konjunkturella utvecklingen som har gjort att 
arbetslösheten har sjunkit de senaste åren. En god konjunktur kan 
nämligen dölja stora strukturella problem. Två av dessa problem är 
synnerligen närvarande på den svenska arbetsmarknaden – svå
righeten för stora grupper att komma i sysselsättning och de höga 
bristtalen och rekryteringsproblemen i många yrkeskategorier. 

Det förbättrade konjunkturläget har gjort att arbetslösheten 
sjunkit på senare tid men många står fortfarande utanför arbets

BETTINA KASHEFI

Ålder: 56 år. 

Familj: Gift och fyra vuxna barn 
(varav två bonusbarn). 

Titel: Chefekonom. 

På SN sedan: 2016. 

Bakgrund: Finansdepartemen-
tet, OECD, Statssekreterare vid 
Social departementet respektive 
Arbetsmarknads departementet, 
Chefekonom vid SKL. 

Intressen: Mat, trädgård, odling och 
hus. ”Blivit seglarbrud på senare år.” 

SVENSKT 
NÄRINGSLIV

Svenskt Närings-
liv är företagens 
företrädare i 
Sverige och har 
cirka 60 000 
medlems-
företag som är 
organiserade 
i 50 bransch- 
och arbets-
givarförbund. 
Uppdraget är att 
öka förståelsen 
för företagens 
verklighet och 
att verka för 
bästa möjliga 
villkor för företag 
och företagande. 
Ett bättre före-
tagsklimat ger 
fler företag, fler 
växande företag 
och fler jobb.  

marknaden. Arbetslösheten är mycket hög bland utrikes födda och 
bland dem som saknar gymnasiekompetens. Eftersom befolkning
en de närmaste åren kommer att växa snabbt bland dessa grup
per behövs åtgärder som ökar deras chanser att komma i arbete. 
Sverige har bland de högsta lägstalönerna i Europa. Det försvårar 
inträdet på arbetsmarknaden för många personer. Om dessa 
personer ska ges större möjligheter att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden är jag övertygad om att det krävs lägre ingångs
löner än idag. Annars riskerar Sverige att gå miste om mycket av 
den nya arbetskraften som skulle kunna bidra till att lyfta syssel
sättning och tillväxt ytterligare.  

Medan stora grupper skriker efter jobb är det samtidigt 
mycket höga bristtal inom många yrkeskategorier. Både företag 
och stora delar av off entlig sektor upplever svårigheter att fi nna 
den personal man söker. Inom vissa verksamheter är läget akut. 
Våra företag bokstavligen skriker efter kompetens och idag utgör 
den bristande kompetensförsörjningen det största hindret för 
många företags utvecklingstakt och tillväxtambitioner. För att 
Sverige ska kunna hävda sig i den allt hårdare internationella kon
kurrensen är det därför nödvändigt att kompetensförsörjningen 
förbättras.   

Både när det gäller ingångslönerna och fl askhalsproblemen 
på den svenska arbetsmarknaden hoppas jag att regering, arbets
givare och fack kommer att fi nna lösningar som utvecklar svensk 
ekonomi och lägger grunden för fortsatt tillväxt och välstånd. Det 
är min förhoppning inför framtiden.  

BILD: SVENSKT NÄRINGSLIV
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NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av maj. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Axel Ohlsson

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.
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TREUTIGER NY TRANSAKTIONSCHEF 
PÅ SAVILLS

BOLAG  Savills har rekryterat Robert 
Treutiger som ny chef för bola-
gets transaktionsteam. Robert 
Treutiger har en gedigen 
erfarenhet av transaktions-
rådgivning och kommer 
närmast från Colliers där han 
haft motsvarande roll.

– Jag känner väl dels att 
det var dags att ta nästa 
steg, nästa utmaning. Bola-
get har en tillväxtambition, 
en tydlig struktur och framför allt en vision med 
vad man vill och vart man är på väg, säger Robert 
Treutiger.

Treutiger tillträder sin tjänst någon gång under 
våren 2018. 2017-08-07

1,9 MILJONER – FÖR TIO KVADRAT PÅ 
KUNGSHOLMEN

STOCKHOLM En av Stockholms minsta lägenheter har 
sålts – tio kvadratmeter för 1,9 miljoner kronor.

Lägenheten finns högst upp i ett hus på Kungs-
holmen. Ett rum, ett fönster, ett litet kaklat badrum 
och ett fönster.

Utgångspriset på 1,5 miljoner kronor trissades 
upp till 1,9 miljoner, skriver Expressen.

Avgiften ligger på låga 500 kronor i månaden. 
2017-08-09

GULLRINGSBO UTSER NY 
VD OCH VICE VD

BOLAG Styrelsen för Gullrings-
bo Egendomar har utsett 
Erika Hellman, delägare i 
Gullringsbo, till vd för bolaget. 
Hon tillträdde den 1 juni då 
hon efterträdde Sture 
Kullman som gick i pension. 
Samtidigt utsågs Patrik 
Eriksson till vice vd. 2017-06-01

MKB KÖPER FÄNGELSE – SKA SKAPA 
250 BOSTÄDER

TRANSAKTIONER MKB Fastighets AB köper Malmö 
Centralfängelse av Specialfastigheter för att där 
skapa cirka 250 bostäder.

– Det är roligt att statlig mark kan användas till 
bostäder, det är en utveckling som vi gärna ser en 
fortsättning på, säger MKB:s vd Terje Johansson. 
2017-07-12

BYGG/ARKITEKTUR   Plats för Göteborg, ett konsortium 
bildat av åtta av stadens största fastighets- och byggfö-
retag och fyra konsulter inom arkitektur och stadsbygg-
nad, presenterar nu sitt stadsutvecklingsförslag som 
bland annat innehåller en ny arena, 5 000 bostäder och 
5 000 arbetsplatser.

Plats för Göteborg är ett konsortium med Balder, 
Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena 
Fastigheter, Wallenstam, arkitekterna Semrén Månsson, 
White, Wingårdhs samt Sweco. Förslaget är ett initiativ 
i syfte att utveckla området mellan Nya Ullevi och 
Svenska Mässan – ett område som man i dag menar är 

underutnyttjat och skapar en barriär i staden. 
Förslaget innehåller ett nytt Scandinavium, nytt Valhalla-

bad, 5 000 bostäder, 5 000 arbetsplatser och tre nya mul-
tisportshallar för breddidrotten samt en ny Lisebergshall.

Förhoppningen är att den nya arenan ska kunna stå 
klar om åtta till tio år. 2017-05-23

BOLAG Efter elva år som vd och koncernchef lämnar Christel Armstrong Darvik vd-posten 
på Stena Fastigheter vid årsskiftet. Hennes efterträdare är utsedd.

Cecilia Fasth, i dag vd för Castellum Väst blir vid årsskiftet ny vd och 
koncernchef för Stena Fastigheter.

– Det har varit fantastiskt att få vara med om den spännande 
resa som Stena Fastigheter haft under alla de år jag varit här som 
koncernchef. Speciellt stolt är jag över alla medarbetare och hur vi 
tillsammans lyckats utveckla bolaget och våra områden med hjälp av 
relationsförvaltning, säger Christel Armstrong Darvik.

Cecilia Fasth som närmast kommer från Castellum har en lång och gedigen erfarenhet från 
fastighetsbranschen. Hon har varit verksam både nationellt och internationellt inom Skanska 
– senast som vice vd för byggverksamheten i Storbritannien. Hon har även erfarenhet av håll-
bart byggande och har också varit vd för Sverigehuset som sysslar med bostadsutveckling. 

– Jag är stolt över att ha fått möjligheten att ta över som vd och koncernchef för Stena Fastigheter, ett bolag med 
mycket gott renommé. Nu ser jag fram emot att få fortsätta utveckla bolaget i den expansiva fas som det befinner 
sig i, säger Cecilia Fasth. 2017-07-03

TRANSAKTIONER Förvaltaren i Sundbyberg har sålt fastigheten Terränglöpa-
ren 9 i Hallonbergen till BRF Terränglöparen 9 för ombildning till bostads-
rätt. Fastigheten ligger på Lötsjövägen 9-99 och har 463 lägenheter, vilket 
gör ombildningen till den enskilt största i Sundbyberg. Köpeskillingen är 625 
miljoner kronor.

– Ombildningen är en första del i Förvaltarens ägardirektiv med att göra det 
möjligt för bolagets hyresgäster i Hallonbergen att ombilda hyresfastigheterna de bor 
i till bostadsrätter, säger Mikael T Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (m). .2017-06-02
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Christel Armstrong Darvik.

Magnolia köper 
Svenska Vårdfastigheter
16

BOLAG Magnolia Bostad har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i 
Svenska Vårdfastigheter till en köpeskilling om 300 miljoner kronor. Förvär-
vet är avsett att ge Magnolia Bostad kapacitet att bli en ledande aktör inom 
utveckling av vårdfastigheter.

Genom förvärvet ska Magnolia Bostad tydligare etableras inom ut-
veckling av vårdboenden samtidigt som erbjudandet till kommuner och 
investerare breddas. Avsikten är att ta tillvara potentialen i bolagets befintliga 
portfölj och komplettera satsningen som redan görs inom vårdboenden 
med ytterligare projekt, kompetens och medarbetare. 2017-06-16

B
IL

D
: M

A
G

N
O

L
IA

 B
O

S
TA

D

B
IL

D
: F

Ö
R

VA
LT

AREN

Förvaltaren säljer till 
BRF för 625 miljoner
12

Terränglöparen 9 i Hallonbergen.

18

11



Vi kan fastigheter www.naisvefa.se

NYHETER
>> fortsättning

GEELY BYGGER STORT  
INNOVATIONSCENTER PÅ  

LINDHOLMEN
BYGG/ARKITEKTUR Den kinesiska for-
donsjätten Geely bygger en 70 000–
80 000 kvadratmeter stor innovations-
anläggning med plats för mer än 3 500 
personer på Lindholmen i Göteborg.

Det är första gången Geely bygger 
en anläggning av det här slaget utanför 
Kina.

– Vi gör ett åtagande om långsiktig 
investering i Geely Innovation Center 
in Europe. Genom att dra nytta av 
kompetensen i Göteborg, speciellt det 
planerade centret för elektromobilitet 
på Lindholmen, strävar vi efter att 
utveckla Geely Innovation Center till en 
av Europas mest avancerade innova-
tionshubbar, säger Geelys styrelseord-
förande Li Shufu. 2017-06-28

ZALANDO ETABLERAR  
30 000 KVADRATMETER 

STORT LAGER I STOCKHOLM
HANDEL Tillsammans med NREP Logi-
centers bygger klädföretaget Zalando 
ett 30 000 kvadratmeter stort lager i 
Brunna i Stockholm. Anläggningen ska 
bli ett nav på den nordiska marknaden 
där man siktar på att öka sina inkom-
ster till en miljard euro, motsvarande 
närmare tio miljarder kronor. De första 
leveranserna väntas gå ut i slutet av 
året.

Lagret i Stockholm ska stärka 
Zalandos position och skapa snabbare 
orderhantering för hela den nordiska 
marknaden. Anläggningen ska minska 
ledtider med hälften i hela Norden och 
säkra nästadagsleveranser till samtliga 
nordiska huvudstäder, och samtidigt ge 
möjlighet till sammadagsleveranser i 
Stockholm. 2017-05-29

Björn Ulvaeus köper Cirkus
 TRANSAKTIONER Pop House, där Björn Ulvaeus och Conni 
Jonsson är huvudägare, köper den anrika teateranläggningen 
Cirkus på Djurgården i Stockholm. Bolaget äger sedan tidigare 

Abbamuséet som ligger i nära anslutning till 
Cirkus.

Cirkus färdigställdes 1892 och är än i 
dag Nordens största privatteater. Den 
nuvarande förvaltningen prog-
nostiserar intäkterna för spelåret 
2016/17 till 113 miljoner kronor, det 
mest inkomstbringande året i Cirkus 

historia. 
Framtidsplanerna för Cirkus är 

omfattande. En rad ombyggna-
tioner av anläggningen är att 
förvänta såsom ny restaurang- 
och barverksamhet, nya stolar, en 
exklusiv VIP-sektion och en bättre 
logistik överlag.

– Jag ser framför mig ett Cirkus 
som ett modernt, flexibelt och 
attraktivt teaterkomplex med ett brett 
musik- och underhållningsutbud av hög kvalitet. Ambitionen 
är att mina kräsna musikalkollegor ute i världen ska säga: ”Jag 
har hört att Cirkus i Stockholm är Skandinaviens bästa scen”, 
säger Björn Ulvaeus. 2017-07-03

TRANSAKTIONER Heimstaden köper 1 088 
lägenheter och byggrätter för 375 

lägenheter av kommunala Stångåsta-
den i Linköping.

Beståndet 
består av fast-
igheter i de fyra 

områdena Hovetorp/Berga, Lambohov, och Ryd. 
Fastighetsbeståndet utgörs nästan uteslutande av bostä-

der med en uthyrningsbar yta om totalt 60 216 kvadratmeter 
och en uthyrningsgrad på cirka 99,8 procent. I förvärvet 
ingår även byggrätter i Vallastaden och Djurgården om totalt 
27 200 kvadratmeter BTA, motsvarande cirka 375 lägenheter. 
2017-06-26

 TRANSAKTIONER  Vasakronan förvärvar den nyproduce-
rade fastigheten Sthlm Seaside av Skanska. Fastighets-
värdet är 900 miljoner kronor.

Fastigheten, Hammarby Gård 12, är belägen vid Ham-
marby Kaj i den västra delen av Hammarby Sjöstad i 
området mellan Skanstull och Gullmarsplan. Området 
är under stark utveckling med en attraktiv blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service. 

Sthlm Seaside innehåller totalt 12 500 kvadratme-
ter kontor, och bland hyresgästerna finns Softronic, 
Internetstiftelsen i Sverige, Arrowhead Game Studios, 
Silentium och Yggdrasil Gaming.

– Sthlm Seaside är en attraktiv produkt med lokaler 
som efterfrågas på hyresmarknaden och den är belä-
gen i ett av Stockholms mest expansiva områden som 
kommer att stå sig väl över tid. Den är ett fint komple-

ment till Vasakronans bestånd på Södermalm, säger 
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. 

Vasakronan tillträder den 1 december 2017. Softro-
nic hyr knappt halva fastigheten som är i princip fullt 
uthyrd. 

Fastigheten kommer att Leed-certifieras på nivå Guld 
eller Platina.  

2017-07-05

 BYGG/ARKITEKTUR  Serneke Bygg har tecknat 
avtal med Familjebostäder om att bygga 
om och renovera den kulturmärkta bygg-
naden Kvarteret Björken på Östermalm 
i Stockholm. Ordern är värd omkring 75 
miljoner kronor.

Kvarteret Björken på Östermalm i Stock-
holm byggdes 1885 och är Sveriges äldsta 
kulturmärkta byggnad med hyresrätter. 
Nu är det dags att bygga om och renovera 

byggnaden och Serneke Bygg har fått 
uppdraget av fastighetsägaren Familjebo-
städer. 

Entreprenaden omfattar stambyte och 
helrenovering av 26 befintliga lägenheter, 
fyra nya vindslägenheter, ombyggnad av 
samtliga teknikutrymmen samt en ny hiss 
på innergården.

Projektet ska vara färdigställt i januari 
2019. 2017-08-03
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BYGG/ARKITEKTUR  Skanska investerar cirka 430 miljoner kronor i 
kontorsprojektet Epic i kvarteret Trollhättan 7 på Universitetshol-
men i Malmö. Kontorshuset kommer att bli sex våningar högt 
med en total uthyrningsbar yta på cirka 15  000 kvadratmeter. 

Epic blir Skanskas nästa steg i utvecklingen av Univer-
sitetsholmen efter lyckosamma projekt i området, som 

bland annat Malmö Live och Studio. 
– Det är väldigt glädjande att starta Epic och fortsätta 

utvecklingen av Universitetsholmen. Epic erbjuder ett fantas-
tiskt läge i kombination med moderna och hållbara lokaler 
samt en väl tilltagen atriumgård, säger Stefan Andersson, 
projektchef, Skanska Öresund. 2017-06-07

Skanska bygger nytt kontorshus i Malmö10

BILD: FOTOGRAF CRELLE

Fredrik Törnqvist, vd för 
Stångåstaden, och Patrik 
Hall, vd för Heimstaden.

Epic byggs på Universitetsholmen i Malmö.

Vasakronan köper Sthlm Seaside.
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Heimstaden köper drygt 1 000 lägenheter9

Vasakronan köper för 900 miljoner20

6

Björn Ulvaeus.
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Serneke bygger om kvarter på Östermalm13

BILD: SERNEKE

Kvarteret Björken på Östermalm.

Geely bygger i Göteborg.
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När lugna Limhamns läge på 
några år förvandlas till het när 
förort till Malmö, så exploderar 
behovet av närservice. På en 
mindre tomt mitt i staden beslutar 
vi då att utveckla Multihuset. Är 
detta framtidens lösning för service 
i städer med allt mindre utrymme?

Multihuset sätter samhällsnyttan i centrum på 
ett nytt och kreativt sätt. På liten yta, i en enda 
byggnad, integreras service, bostäder och 
kontor med ett parkeringshus i husets kärna. 
Stadsdelens nya förskola får en trygg placering 
på det grönskande taket. Det multifunktionella 
Multihuset minskar bilens anspråk på yta i 
staden och bidrar samtidigt till en trevligare 

stadsmiljö. Att kunna bo, handla, umgås och 
arbeta i sitt närområde rimmar också bra med en 
modern, klimatsmart livsstil.

Mötesplats som levandegör stadskärnan
Multihuset är inflyttningsklart 2019. Då flyttar 
hyresgäster som COOP, APCOA Parking, en 
vårdcentral för Region Skåne, apotek och 
förskola in med långsiktig etablering i sikte. 
Genom café och verksamheter som är aktiva 
även kvällstid blir Multihuset en naturlig mötes-
plats som bidrar till liv och rörelse i en stadsdel 
med många bostäder. 

Hållbar stadsutveckling med helhetssyn
Grundtanken när Malmö stad bygger är att det 
ska vara nära till service och lätt att ha en hållbar 
vardag. Det överensstämmer bra med NCC:s 
helhetssyn på hållbar stadsutveckling, sprungen 
ur vårt ambitiösa hållbarhetsramverk. Därför 

miljöcertifieras också Multihuset enligt 
BREEAM med höga krav på bland annat sund 
inomhusmiljö, energieffektivitet, vattenhushåll-
ning och hållbar avfallshantering.

Vill du också utforska nya idéer för framtidens 
hållbara stadsutveckling? Prata med oss.

”I en funktionsblandad stadsdel, där 
människor sover, handlar, arbetar 
och umgås, finns liv och rörelse 
och en ökad känsla av trygghet. 
Multihuset är ett modellhus i den 
täta blandade staden.”
Märta Stenevi 
Stadsbyggnadskommunalråd, Malmö stad

ncc.se/multihuset

Ser vi fler Multihus i 
framtidens städer? 
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NYHETER
>> fortsättning

PANGEA FÅR UPPDRAGET ATT 
SÄLJA KAROLINSKA

BOLAG Pangea Property Partners har fått 
uppdraget att sälja den tidigare huvud-
byggnaden vid Karolinska sjukhuset i 
Solna.

Uppdragsgivare är Stockholms läns 
landsting.

Byggnaden innehåller i dag cirka 
110 000 kvadratmeter. Merparten ska 
konverteras till bostäder och det kan 
även bli aktuellt med tillbyggnationer.

– Vi är naturligtvis både stolta och 
glada över att ha fått förtroendet att 
genomföra den här försäljningen, säger 
Joakim Arvius, partner på Pangea. 
2017-06-09

OFFENTLIGA HUS VD FÅR GÅ
BOLAG Styrelsen för Off entliga Hus i 

Norden Holding har valt att skilja Fredrik 
Klerfelt, vd i Fastators intressebolag 
Off entliga Hus, från sin tjänst som vd i 
Off entliga Hus i Norden. 2017-05-22

SVENSKA HANDELSFASTIG-
HETER KÖPER FÖR EN HALV 

MILJARD AV STANDARD LIFE
TRANSAKTIONER Svenska Handelsfastighe-
ter förvärvar en portfölj om sju handels-
fastigheter för en köpeskilling om cirka 
530 miljoner kronor av Standard Life 
Investments European Property Growth 
Fund, EPGF. Fastigheterna är belägna 
på fem orter; Falun, Västerås, Gävle, 
Huddinge och Kungsbacka med en ut-
hyrningsbar yta om totalt knappt 31 100 
kvadratmeter med ett hyresvärde om 
drygt 50 miljoner kronor. 2017-06-05

Balder går in i bostadsutvecklare
BOLAG SHH Bostad genomför en riktad nyemission till Fastighets AB Balder. Genom nyemissionen tillförs 
SHH 100 miljoner kronor i nytt kapital samtidigt som Balder inträder som ägare till 20 procent i SHH.

SHH:s verksamhet, med fokus på bostadsutveckling inom segmentet ekonomiskt tillgängliga 
bostäder expanderar snabbt under god lönsamhet. Efter genomförd emission uppgår SHH:s egna 
kapital till över 400 miljoner kronor vilket i kombination med den nyligen avslutade emissionen 
av en företagsobligation om 230 miljoner kronor ger bolaget god kapacitet att möta marknadens 
intresse för SHH:s bostadsprodukter.

– Jag känner ett mycket stort förtroende för SHH:s organisation och bolaget är en av Sveriges mer 
intressanta bostadsutvecklare med sitt fokus på ekonomiskt tillgängliga bostäder. För Balder är detta 
en spännande möjlighet att få delta i SHH:s fortsatta expansion, säger Balders vd Erik Selin. 2017-05-31

Trianon köper Malmö Entré
 TRANSAKTIONER  Malmöbaserade Trianon köper Malmö Entré 
av tyska Commerz Real för 426 miljoner kronor.

Trianon har även tecknat en intressant avsiktsförklaring 
med Malmö stad.

Avsiktsförklaringen med Malmö stad innebär att Malmö 
stad avser verka för att det tecknas hyresavtal i Entré för 
samhällsservice.

Trianon vill också verka för att 100 lägenheter i bolagets be-
stånd på sikt ska kunna upplåtas för att motverka hemlöshet.

– Entréfastigheten har en enorm potential. Vi är glada att 
kunna genomföra detta förvärv och har en långsiktig plan för 

att utveckla fastigheten med ökat fokus på bland annat kultur, 
aktiviteter och samhällsservice som komplement till handeln. 
Avsiktsförklaringen med Malmö stad är en del i vår långsikti-
ga satsning, inte bara i detta projekt, utan i hela Malmö, säger 
Olof Andersson, vd på Trianon.

Förvärvet omfattar fastigheterna Malmö Rolf 6 och Malmö 
Uno 5 och omfattar totalt 40 000 kvadratmeter.

Bostadsbyggandet i området kring Värnhem och Öster-
värn har tagit fart vilket talar för behovet av ytterligare av 
samhällsservice i området. 
2017-05-26
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Malmö Entré.

Pangea får det prestigefyllda 
Karolinskauppdraget.
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Erik Björkeson //  DLA Piper

Advokaten har ordet

 F inansdepartementet har under 2017 lagt fram nya skat
teförslag som har stor påverkan på fastighetssektorn och 
utländska investeringar i Sverige. Den 30 mars kom den så 

kallade paketeringsutredningen och den 20 juni kom förslaget på 
nya skatteregler för företagssektorn. I båda lagförslagen föreslås 

de nya reglerna träda i kraft den 1 juli 2018. 
Var för sig är förslagen komplexa men när de sammanförs och 

en analys görs av hur förslagen fungerar i kombination blir resul
taten anmärkningsvärda och man kan fråga sig om utredningarna 
varit samspelta eller levt sina egna liv på Finansdepartementet. 

Sökes: 
Ett tydligt regelverk

 Paketeringsförslaget är en fortsatt het fråga för branschen. 
DLA Pipers Erik Björkeson synar förslaget och efterfrågar ett 
klart, stabilt och förutsägbart regelverk.

ERIK BJÖRKESON

Ålder: 53 år.

Familj: Sambo. 

Bor: Kungsholmen.

Titel: Delägare på Advokatfirman DLA Piper.

På DLA Piper sedan: 2009.

Fritidsintressen: Träning (svensk klassiker 
och triathlon) och egen konst.

Paketeringsutredningen har haft som mål att likställa 
ett aktiebolags indirekt avyttrade fastighet via ett dotterbolag 
(så kallade paketering) med en direkt avyttring av fastigheten. 
De föreslagna reglerna tillämpas när det bestämmande inflytandet 
över ett företag övergår och verksamheten i företaget som avyttras 
till övervägande (mer än 75 procent) består i att äga en fastig
het. Marknadsvärdet på fastigheten sätts i relation till värdet på 
aktierna i dotterföretaget. Avskattning ska ske när bindande avtal 
ingår. Om så är fallet anses fastigheten ha avyttrats av dotterbola
get för marknadsvärdet och återköpts för samma värde, så kallad 
avskattning.  Hela den latenta skatten på fastigheten realiseras 
och beskattas med 22 procent bolagsskatt i dotterbolaget. Enligt 
förslaget ska dotterbolaget även betala ytterligare 7,09 procent i 
schablonintäkt. Denna schablonintäkt ska motsvara den stämpel
skatt som skulle ha utgått vid en direkt försäljning av fastigheten. 
Reglerna gäller även vid indirekta ägarförändringar. 

När det finns flera ägare som säljer kommer fastighetsbolag 
att tvingas göra svåra bedömningar av de säljande ägarnas skatte
situation. Dessutom måste fastighetsbolag hålla koll på i vad mån 
de drabbas av en indirekt försäljning som medför avskattning. 

Skatteeffekten träffar det sålda dotterbolaget men utlöses 
delvis av säljarnas skattesituation. Detta kommer att leda till 
att en rad nya situationer uppkommer vid transaktioner. En 
avskattning i fastighetsbolaget torde sänka köpeskillingen på 
aktierna. Det kan dock finnas minoritetsägare som får betala full 
skatt vid försäljningen. För en köpare av dotterbolaget är det av 
avgörande vikt om en historisk risk för avskattning finns i det 
köpta bolaget.   

Minoritetsaktieägare i fastighetsbolag bör se till att skydda 
sig mot vissa aspekter av förslaget genom aktieägaravtal, efter
som deras aktievärde kan påverkas av en avskattning som de inte 
kontrollerar.  

Paketeringsutredningen kommer med stor sannolikhet 
att generera komplicerade värderingstvister rörande om det sålda 

bolaget huvudsakligen består av en fastighet eller inte. Vidare 
berör inte utredningen något om hur så kallade earnout ska 
hanteras för beräkning om regeln om avskattning är tillämplig. 
En earnout där köpeskillingen vid bindande avtal är beroende av 
någon framtida omständighet är vanlig vid försäljning av bolag. 

I förslaget om nya skatteregler för företagssektorn fö
reslås bolagsskattesatsen sänkas till 20 procent. Vidare begränsas 
rätten till avdrag för ränta på lånefinansiering kraftigt i bolags
sektorn. Ett bolag får enligt huvudförslaget inte avdrag för högre 
ränta än 35 procent av EBIT (vinst före räntor och skatter). För 
de ränteavdrag som klarar sig inom denna ram måste även mot
tagaren av räntan finnas inom EES eller beskattas med minst tio 
procent bolagsskatt och det måste finnas goda affärsmässiga skäl 
bakom skuldförhållandet om det finns en intressegemenskap mel
lan låntagare och långivare.  För att kompensera fastighetssektorn 
föreslås ett högre avskrivningsunderlag för nyuppförda hyreshus, 
tio procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod efter 
det att hyreshuset färdigställts. I förslaget föreslås även begräns
ningar i rätten att använda gamla skattemässiga underskott. 

De förslagna reglerna medför en ökad beskattning av 
fastighetssektorn. Reglerna kommer även påverka utländska 
företags investeringar in i Sverige. Det är inte primärt en lägre 
bolagsskattesats som efterfrågas av bolagen utan ett klart, stabilt 
och förutsägbart regelverk.   
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»I förslaget föreslås även  
begränsningar i rätten att 

använda gamla skatte
mässiga underskott.«

DLA PIPER

DLA Piper är en global advokatbyrå med 
jurister i mer än 40 länder i Amerika, Europa, 
Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien 
fördelat på över 90 kontor, vilket gör att vi 
kan tillgodose företags juridiska behov i hela 
världen. Vi strävar efter att bli den ledande 
globala affärsjuridiska advokatbyrån genom 
att leverera kvalitet och värde till våra klienter.

DLA Piper är den största globala advokat-
firman i Sverige och i Stockholm arbetar 
cirka 150 personer varav 1 000 jurister. 
Våra jurister täcker samtliga affärsjuridiska 
områden såsom exempelvis M&A, Bolagsrätt, 
Riskkapital, Bank & Finans, Arbetsrätt, IP & 
teknologi, Skatt, Rekonstruktion & Obestånd 
samt Tvistemål.
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Karriär // Lars Holm

 Efter 18 år som bankdirektör på Handelsbanken byter han nu sida – och är 
sedan 1 juni vd i Off entliga Hus. 
 – Jag har alltid undrat varför jag inte jobbat med fastigheter tidigare, säger 
Lars Holm.  Text: Anthon Näsström  ⁄⁄  Bild: Off entliga Hus 

Fredrik Klerfelt lämnade Off entliga Hus i slutet 
av maj. Utan att något direkt skäl angavs lämnade han 
det Fastatorägda bolaget med omedelbar verkan. Det var 
snabba bud, minst sagt. Ägaren Joachim Kuylenstierna 
hade dock ersättaren klar. Den fann han – i banksfären.

Med en bakgrund inom bank och fi nans har Lars 
Holm, 52 år, de senaste 18 åren arbetat som bankdirektör 
inom Handelsbankens kontorsrörelse, med totalansvar för 
fem olika bankkontor. Erfarenheten är lång, vad gäller att 
bistå såväl kommunala och börsnoterade fastighetsbolag 
som privatägda fastighetsentreprenörer genom hela aff ären 
– från fi nansiering till betalningar och investeringsfrågor. 
En man som alltså kan fastigheter, men som aldrig tidi
gare jobbat direkt i branschen. 

– Det känns fantastiskt efter att ha varit lite grann på 
”motståndarsidan”. Det är väldigt inspirerande att få göra 

det här under ett antal år, säger Lars Holm till Fastighets
sverige och fortsätter:

– Jag har jobbat med det här i 18 år, ända sedan jag blev 
bankdirektör. Det har varit allt från små bolag, entrepre
nörsdrivna bolag, stora börsbolag och kommunala bolag. 
Jag har alltid undrat varför jag inte jobbat med fastigheter 
tidigare.

› Så du känner branschen?
– Jag känner väldigt många inom branschen och det jag 

har märkt är att alla känner alla, mer eller mindre i den 
här ankdammen. Det är kul att göra aff ärer, och kul att 
prova något nytt – vilket jag får göra nu.

› Hur hamnade du i Off entliga Hus?
– Det var Mats Hulth (ordförande i Off entliga Hus) 

som jag känner sedan många år som vågade satsa på mig 
och föreslog mig för styrelsen.

Det fi nns en hel del för Lars Holm att sätta tänderna i 

Tuff a krav 
på ovan 
fastighets
vd

LARS HOLM

Ålder: 52 år.

Bor: Södermalm i Stockholm.

Familj: Sambo och fyra döttrar.

Titel: Vd på Off entliga Hus.

Tidigare arbetsgivare: 32 år i Handelsban-
ken varav de sista 18 åren som kontorschef för 
fem olika bankkontor i Sverige och Danmark. 

Fritidsintressen: Resa, vara med familj och 
vänner, travsport.

FÄRSK. Efter 32 år på Handels-
banken tar Lars Holm steget in i 
fastighetsbranschen.
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Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig 
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Karriär // Lars Holm

framöver. Offentliga Hus ska växa och förvärva. Rejält. Börsen är 
målet.

– Det finns några stora fokusområden för oss. På lite olika sätt 
ska vi stärka kapitalbasen för att ta ytterligare stora kliv framåt. Vi 
ska mer än fördubbla beståndet (i dag 2,25 miljarder kronor) till 
sex–sju miljarder kronor och gå in på börsen. Och inte First North, 
vi ska in direkt på Small Cap. Vi ska bli börsfärdiga inom ett till 1,5 
år. Det är målsättningen.

– Men då krävs hårt arbete. Det hittar vi inte härifrån, på 
Nybrogatan där jag sitter, utan då måste vi ut i Sverige och titta på 
projekt, fastigheter och träffa kommuner, mäklare och landsting. 
Är man ute och träffar folk så kommer det att löna sig i längden. 
Ju tidigare vi är ute, desto bättre, säger Lars Holm. 
Offentliga Huskoncernen ägs i dag till 50 procent av Aktiebolaget 
Fastator och till 50 procent av fastighetsfonden Cofigelux SARL. 
En stor del av beståndet kommer från kommuner och landsting.

› Varför ska kommuner sälja till er?
– För att Offentliga Hus aldrig sålt en fastighet. Vi har visat 

att vi är långsiktiga och är en pålitlig partner, vi skulle aldrig köpa 
något kortsiktigt – vi bygger en portfölj på längre sikt.

– Vi i Offentliga hus vill hjälpa Sverige (stat, kommuner och 
landsting) att fortsätta utveckla Sverige genom att förvärva, 
utveckla och långsiktigt förvalta deras fastigheter så att de i sin 
tur bland annat kan bygga bostäder och fortsätta ta hand om sina 
respektive hemmamarknader, fortsätter han.
Lars Holm hade nog med största sannolikhet hamnat någon an
nanstans i branschen, om det inte hade blivit Offentliga Hus.

– Det låter kanske lite konstigt, men dagarna innan så frågade 
jag runt ett gäng bolag att ”jag finns snart på arbetsmarknaden, 
finns det något för mig?” Samtliga bolag svarade ja. Men jag hade 
ingenting klart när jag sa upp mig. Jag är kanske vild, men inte så 
vild.  

»Offentliga Hus ska växa  
och förvärva. Rejält.   

Börsen är målet.« CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Vd, Sveriges Byggindustrier

Den tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-
Svärd blir ny vd för Sveriges Byggindustier. Hon 
lämnade politiken efter valet 2014 och har sedan 
dess drivit eget bolag. Nu ersätter hon Ola Månsson 
som lämnade vd-tjänsten tidigare under året.

ROBERT TREUTIGER
Transaktionschef, Savills

Efter sex år på Colliers lämnade Robert Treutiger bo-
laget för att istället bli ny transaktionschef på Savills. 
Han tillträder sin nya position under våren 2018.
– Jag känner väl dels att det var dags att ta nästa 
steg, nästa utmaning, säger Treutiger till Fastighets-
sverige.

MARC VON MELEN
Vd, Redito

Marc von Melen tar steget upp inom Redito och 
ersätter grundaren Jan Björk på posten som vd för 
bolaget. Von Melen har arbetat för Redito sedan 
2014 och bland annat varit vd för bolagets portfölj-
bolag Serena.

CECILIA FASTH
Vd, Stena Fastigheter

Efter tre år lämnar Cecilia Fasth Castellum vid års-
skiftet och blir i stället ny vd och koncernchef för 
Stena Fastigheter. Cecilia Fasth tar över efter Christel 
Armstrong Darvik.

TOR BORG
Head of Research Nordics, JLL

Tor Borg lämnar posten som chefsekonom på SBAB 
Bank för att istället ansluta till storsatsande JLL. På 
konsultbolaget kommer Tor Borg att få den nyinstif-
tade rollen som Head of Research Nordics för att 
förstärka bolagets analysfunktion.
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www.agadvokat.se

Bredd med spetskompetens
AG Advokat har genomfört en förflyttning till en specialiserad fullservicebyrå inom 
fastighet och entreprenad. Från tidiga skeden – genom byggnation och uthyrning – 
till transaktioner. Med närmare 60 fastighetsjurister har vi ett unikt erbjudande.

Välkommen till AG Advokat. Vi ses på Business Arena!

Det svenska samhället står inför stora utmaningar 
med att skapa fungerande sysselsättning och in-
tegration och att motverka utanförskap. Ansträng-
ningar krävs från flera olika håll – men vad gör 
egentligen fastighetsbranschen?
 Fastighetssverige går igenom några av de 
initiativ som tagits i branschen för att skapa social 
hållbarhet i samhället.

Tema:
Samhälls
ansvar

24     Fastigos vd Mona Finnström om inte-
grationens betydelse för branschen 
– och landet.

26     Balder låter sitt sociala arbete få ta tid.

30     Victoria Parks arbete ger stor eff ekt både för 
företaget och samhället.

34     Trianon arbetar mot hemlöshet.

38     MKB utbildar personal i HBTQ-frågor.

40     NCC inkluderar social hållbarhet i sina 
hyresavtal.

    MKB utbildar personal i HBTQ-frågor.
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värda att dela med sig av. Till exempel är HSB 
Göteborg det första företaget i Sverige som 
ISOcertifi erats enligt en särskild hållbarhets
standard och nu mäter och följer upp mång
falden inom företaget. Tack vare tydliga mål 
har man skapat ett brett engagemang hos både 
chefer och medarbetare. Under året har HSB 
Göteborg bland annat startat en ledarskapsa
kademi för unga i utsatta områden tillsammans 
med Västra Hisingen Basket och haft tio med
arbetare som varit mentorer åt personer med 
akademisk utbildning och utländsk bakgrund.

Andra företag har tagit emot praktikanter 
på alla nivåer i företaget, arrangerat speeddating 
för att hitta lämpliga utlandsfödda kandidater, 

erbjudit skräddarsydda utbildningsprogram 
som kombinerat praktik i fastighetsskötsel med 
kurser i svenska, satt mål om att hälften av alla 
nyanställda ska vara utlandsfödda eller samarbe
tat med den lokala Arbetsförmedlingen för att 
kunna erbjuda arbetscoachning samt erbjudit 
bostad i samband med anställning.

Det här är bara några av alla de mång
falds och integrationssatsningar som görs 
bland företagen i fastighetsbranschen. Sats
ningar som har inneburit att personer som stod 
långt från arbetsmarknaden fått ett jobb de är 
stolta över. Runt om i landet har vi dessutom 
sett det inte bara är de som kommer in nya i 
våra företag som utvecklas. Personer som jobbat 

länge hittar en ny stolthet, ett ökat engagemang 
och utvecklas i mötet med nya kollegor. Många 
har dessutom berättat att de har fått bättre 
kontakt med många hyresgäster tack vare att de 
anställt medarbetare som talar fl era språk. 

jag är övertygad om att vi kan fortsätta 
inspirera varandra att bli ännu bättre och även 
inspirera andra branscher. Invandringen till 
Sverige är en stor tillgång som gör det möjligt 
för företag och landet att växa. De mest attrak
tiva arbetsgivarna framöver kommer vara de som 
kan dra nytta av potentialen av mångfald och 
jämställdhet. Så fortsätt sprid era inspirerande 
mångfalds och integrationssatsningar – så får vi 
en fastighetsbransch i världsklass.  

Krönika
Mona Finnström  //  Fastigo

Fungerande integration är 
avgörande för såväl branschens 

som landets framtid
Fastigos vd Mona Finnström berättar om några av de 

satsningar som just nu görs i branschen. 

MONA FINNSTRÖM

Ålder: 58 år.

Bor: I Stockholm innerstad 
och Roslagen. 

Familj: Syskon, syskonbarn, 
syskonbaranbarn.

Titel: Verkställande direktör.

Tidigare arbetsgivare: 
Svenska Bostäder, Stock-
holms hamnar. 

Fritidsintressen: Samhälls-
frågor, ledarskap/manage-
ment, musik, golf, resor och 
umgås med nära och kära.

FASTIGO

Fastigo är en renodlad 
arbetsgivarorganisation 
för fastighetsbranschen 
och öppen för alla företag 
med branschanknytning. 
Med cirka 1 100 medlem-
mar som har drygt 21 000 
anställda är Fastigo den 
ledande arbetsgivarorgani-
sationen i branschen. Bland 
medlemsföretagen finns 
såväl fastighetsbolag som 
förvaltningsentreprenörer 
och bostadsrättsföreningar. 

 I 
dag står vi inför liknande utmaningar 
som Sverige gjorde när miljonprogram
met byggdes på 1960 och 1970talet. Vi 
behöver bygga mycket och snabbt. Enligt 
de senaste beräkningarna behöver vi bygga 

600 000 bostäder de kommande sju åren om vi 
alla ska ha någonstans att bo. Och då räknar vi 
inte ens med alla de kontorsbyggnader och andra 
typer av lokaler som måste byggas. Det är tydligt 
att vi behöver bli fl er som kan bygga, förvalta och 
utveckla fastigheter − och det snabbt!

De analyser vi gjort visar att fastighetsbran
schen behöver rekrytera 11 000 personer de kom
mande tio åren för att fånga möjligheterna med 
en ökande byggtakt, en stundande generations
växling och en snabb teknikutveckling. Samtidigt 

motsvarar de som i dag utbildas i Sverige bara en 
femtedel av alla som behöver rekryteras fram över. 
Därför behöver vi också bli duktiga på att tillvarata 

den kompetens som nyanlända svenskar har. Kan 
vi göra det kommer vi dessutom spegla och bättre 
tjäna det samhälle vi verkar i. En egen bostad och 
försörjning minskar ju även risken för utanförskap 
och bidrar därmed till ett tryggare Sverige.

Jag vill passa på att ge en eloge till företag i 
branschen. Många av er är redan nu i framkant 
när det gäller att arbeta med integration. Ni vet 
hur man gör verkstad av fi na ord. I våras utlyste 
vi på Fastigo utmärkelsen Fastigopriset till en 
organisation som tänkt nytt i sina satsningar på 
mångfald och integration. Vi blev helt överväldi
gade av alla kloka insatser och projekt som ge
nomförts på fastighetsföretag runtom i landet!  

Det fi nns gott om inspirerande satsningar 

BILD. FASTIGO

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

        Personer som 
jobbat länge hittar en 
ny stolthet, ett ökat 
engagemang och ut-
vecklas i mötet med 
nya kollegor.«
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Letar
du efter
kvalitet
som
varar?
Bland de viktigaste valen du gör 
i affärslivet är att välja en juridisk 
partner. Det gäller att hitta en byrå 
som håller högsta kvalitet gällande 
rådgivning och professionalism, 
något vårt förtroende hos flertalet 
världsledande bolag vittnar om.  
När det kommer till servicenivån  
så är den enklast att bevisföra i 
skarpt läge. Välkommen in!

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Det finns olika sätt att se på de här områdena, säger Balders 
vice vd Sharam Rahi när han möter Fastighetssverige i solskenet 
på Balders kontor Park 49 i centrala Göteborg.

– Tittar man som fastighetsägare så är husen byggda under en 
tid då det var bråttom att producera bostäder, husen är idag inte av 
den bästa kvalitén. 

– Tittar man med hyresgästögon är det områden där många 
trivs med omgivningen, med stämningen och med grannskap. 
Det är klart att tryggheten är en stor fråga i områdena men vi får 
inte glömma att 99 procent av alla som bor där är människor som 
sköter sina jobb och tar hand om sina barn. Den bilden kommer 
sällan fram utan det är bara det negativa som lyfts, vilket är synd. 
Vår känsla är att människor trivs där, men precis som på andra 
ställen vill man exempelvis kunna göra boendekarriär utan att 
behöva fl ytta från området.

– Sedan har vi det medmänskliga perspektivet. Det är många 
som vill hjälpa till och det är många som gör mycket. Människor 
har stora hjärtan. Det märker vi så fort det händer något stort – el
ler litet – i världen eller hemma i Sverige. Ur det perspektivet är vi 
absolut inte ensamma om att göra något.

Balders arbete för att lyfta dessa områden fokuserar på 
två platser: Vårby gård i Stockholm samt Bergsjön i Göteborg. 
Arbetet har pågått sedan 2009 när man förvärvade börsbolaget 
Din Bostad, som ägde bostäderna i Vårby gård.

– Vi startade i Vårby gård. Det handlade främst om upprust
ning av fastigheterna och om att lyssna på hyresgästerna. Man 

hyresgäster får hjälp med jobbansökningar och även jobb. 
– Under tiden man arbetar i Bergsjöpoolen kan man leta sig 

vidare. Ambitionen är att den ska fungera som en sluss eftersom 
det är lättare att söka jobb när du har tryggheten i att redan ha ett 
arbete. Sedan är det vissa som stannar kvar hos oss om behovet 
fi nns här. 

Satsningen har blivit en succé.
– Trenden har varit fantastiskt positiv. Vi hoppas kunna utveckla 

Bergsjöpoolen så den blir lite större, idag kan vi knappt hantera 
alla ansökningar som kommer in till oss.

Sharam Rahi är tydlig med att han själv inte är någon gal
jonsfi gur för satsningarna i Vårby gård eller Bergsjön utan att det 
handlar om ett teamarbete. Lika tydlig är han med att varken 
han eller Balder sitter inne på något facit för hur man lyckas.

– Man får inte glömma att det inte går att säga att: ”Nu har 

måste jobba parallellt med de två. Vi har sett att det är lönsamt 
att investera i mjuka värden om man gör det på rätt sätt.

För att utveckla de mjuka värdena har Balder rekryterat perso
ner som fungerar som länk mellan hyresgästerna och förvaltningen. 

– Vi har anställt personer i dessa områden som enbart arbetar 
med kommunikation och dialog. De separeras från förvaltningen 
och deras uppgift är att ta reda på vad hyresgästerna verkligen 
tycker och vad som behövs i just deras område.

Genom att först lyssna på de boende har Balder utvecklat 
områden på olika sätt.

– Eftersom vi hade ett helt vitt papper har vi lyssnat först och 
agerat i steg två. Vi ser varje område som unikt och låter hyresgäs
ternas röst påverka vår riktning i den mån det är möjligt. 

Bergsjöpoolen är ett av många initiativ i Göteborg, där Balders 

 Många av storstadsförorterna har ofta setts 
som hopplösa situationer ur både ett socialt 
och ett ekonomiskt perspektiv. Hos Balder 
arbetar man för att vända trenden med för-
troende och långsiktighet som nyckelord. 
Text & bild: Axel Ohlsson

”Det måste få ta tid”

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

LAGSPELARE. Vice vd:n Sharam 
Rahi betonar vikten av lagarbete 
för att lyckas.
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vi lyckats i Vårby gård, nu ska vi göra likadant här”, det går inte 
att kopiera på det sättet. Det här kräver väldigt mycket och det 
mesta hänger på vilket team du lyckas hitta; att de har intresset 
för att arbeta med just sitt område utifrån just de förutsättning
arna som fi nns.  

– Det fi nns inget slutdatum för detta arbete. Därför kallar vi 
det inte heller för ett projekt, utan för en satsning. Jag har alltid 
sagt att det kommer att ta 20 år att vända trenden. Av den enkla 
anledningen att vi inte kan bygga om alla hus på en dag, eller få 
folkets förtroende på en dag. Det handlar om att varje dag visa att 
vi vill förändra och att hyresgästerna känner att det är på riktigt. 
Det måste få ta tid.

– Så länge vi gör det tror vi att hävstången i slutet kan bli väl
digt stor. Just nu är det små skillnader för varje år som går men vi 
är glada för de små skillnaderna så länge det går framåt och uppåt.

– Detta är något vi gör för våra hyresgäster – inte något vi gör för 
att visa omvärlden hur duktiga vi är. Jag tror som sagt att man ska 
vara försiktig med att säga att man är expert på detta, för det tror jag 
inte att man är – i alla fall inte jag, säger Sharam Rahi och skrattar.

Teamet som arbetar direkt med frågorna är viktigt, men det 
fi nns även ett team i större skala. I såväl Stockholm som Göte

borg arbetar Balder i ständig dialog med kommunerna.
– Både Huddinge kommun och Göteborgs kommun har varit 

fantastiskt hjälpsamma och engagerat sig på alla sätt. Vi pratade 
med många innan vi förvärvade i Bergsjön och alla var superpo
sitiva, alla har ställt upp. Kommunerna gör väldigt mycket redan 
så det är klart att de blir glada när det kommer någon annan och 
säger ”Vi vill också”.

› Hur fungerar det som börsnoterat bolag att arbeta i med så-
dana satsningar när man samtidigt har ambition att gå med vinst?

– Det kommer vi göra. Inte just nu, men det kommer vi att göra. 
Vi gör vårt bästa för alla parter; för hyresgästerna, för husen, för 
bolaget, för aktieägarna. Ambitionen är att våra satsningar i utsatta 
områden ska vara lönsamma för alla parter.

– Sen får man inte glömma att det är ett fåtal av våra områden 
som är i behov av denna typ av satsning.

› Tycker du att det borde ställas större krav på andra bolag att 
hjälpa till på liknande sätt?

– Min upplevelse är att många redan gör det och jag tycker inte 
att det ska bli ett krav, för då blir det inte bra.

– Med tanke på hur världen ser ut måste alla hjälpa till att dra 
sitt strå till stacken, men att ställa krav på just kommersiella fastig
hetsbolag tror jag inte är rätt väg att gå.  

»Det handlar om att varje dag visa att vi vill 
förändra och att hyresgästerna känner att 
det är på riktigt.«

BERGSJÖN. Balders arbete fokuseras 
till Vårby Gård i Stockholm och Bergsjön 
i Göteborg.

BILD: BALDER

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

novire.se

Som ny utmanare på förvaltningsmarknaden 
tror vi på ett personligt bemötande i 
kombination med smart digital teknik. Det är 
kärnan i allt vi gör.

hjärta & hjärna

På drygt ett år har det tagit oss från noll till att 
idag möta tusentals unika kunder som lever 
och verkar i våra uppdragsgivares fastigheter. 
Och vi har bara börjat.

Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.

20180824_Novi_Annons_240x285.indd   10 2017-08-28   13:56
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 Bra för samhället och för företaget? Victoria 
Parks bostadssociala arbete i miljonprograms-
områden visar på stor vinning för båda sidor.
 – Det är mycket större tal än vi själva trodde, 
säger bolagets vd Peter Strand.  
Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Victoria Park

Enorma vinster i 
sociala satsningar

Victoria Park inledde sin upprustning av miljonprogrammet 
enligt en modell där lägenheterna renoveras i samband med att 
en hyresgäst fl yttar ut. Därigenom höjs standarden utan att tvinga 
upp hyror för befi ntliga hyresgäster och man lockar en socialt och 
ekonomiskt starkare grupp till området.

– De här fastigheterna har varit som vandringspriser som ingen 
riktigt velat hantera. Det gäller att ta hand om dem annars kan det 
uppstå mycket kostsamma skador om de får stå och förfalla.

– Genom att vi rustar upp dem efter hand så drabbas inte de 
befi ntliga hyresgästerna och vi får en spridd hyressättning. När 
man även adderar nyproduktion och förtätning får områden en an
nan mer mixad befolkningsstruktur vilket ger bättre boendemiljö.

Utöver upprustningsarbetet av själva bostäderna arbetar 
Victoria Park med att skapa arbetstillfällen åt boende i områdena.

– Det handlar mycket om att skapa socialt kapital. Vårt sätt är 
att vi förvaltar bostäderna ihop de boende, berättar Peter Strand, 
vd för Victoria Park.

– I den här typen av områden där det fi nns en hög grad av utan
förskap handlar mycket om att skapa engagemang för att på bästa 
sätt förebygga att den situationen uppkommer.

Genom att förvalta sina bostäder tillsammans med de 
boende i området skapar man såväl en närhet till området som att 
man slussar in människor som riskerar att hamna i utanförskap på 
den svenska arbetsmarknaden. 

– Vi har fokuserat väldigt mycket på sysselsättning. Det är en 
viktig del att man kommer in på arbetsmarknaden och därigenom 
i samhället. Sedan kan man gå vidare.

– Men det är viktigt också att det inte är en tillfällig lösning. Vi 

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

 Peter Strand.

TRAPPSTEG. 
Anställningen 
i Victoria Park 
fungerar som ett 
steg in på arbets-
marknaden.

TILLSAMMANS. Victoria Park förvaltar sina bostäder 
tillsammans med de boende i området.
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Utvecklat av

Välkommen till Sveriges  
mest oväntade mötesplats
Vid Masthuggskajen, på en ny halvö  
i Göta Älv i Göteborg, kommer Global 
Business Gate att skapas för företag 
 inriktade på internationella affärer.

En utökad, unik, attraktiv och levande 
stadskärna med ett ekosystem av 
 människor, företag och mötesplatser.

Här får företagen ökad konkurrens kraft och 
bättre möjligheter till attrak tiv rekrytering.

Med Global Business Gate stärks Göteborg 
som internationell handels stad. 

Läs mer om konceptet på  
www.globalbusinessgate.se

anställer inte folk för att de ska få testa på i några månader utan 
det är en helt vanlig anställning, så arbetet blir på riktigt så att 
säga, säger Peter Strand.

– När man får komma in på arbetsmarknaden skapar man en 
plattform. Man får svenska kollegor och en insikt i hur arbetslivet 
fungerar. Det blir som ett första trappsteg som gör att nästa steg 
blir mycket kortare när man väljer att gå vidare.

› Hur är intresset för arbetsplatserna?
– Jättestort. Det har varit en massiv tillströmning av intresserade.

En viktig del i att få svenska kollegor är att man får en naturlig 
koppling till det svenska språket. Just språket är något som går i 
båda riktningar i förvaltningsarbetet.

– Genom att vi anställer människor med bakgrund i de här om
rådena får vi in människor med viktiga språkkunskaper. Det kände 
vi var viktigt för kommunikationen. Det blir lätt att man börjar ta 
till onödigt hårda ord när man inte förstår varandra.

Bolaget startade arbetet enligt modellen 2013 hemma på 
mammas gata i Malmö. Efter en god inledning spred man arbets
sättet till sina andra miljonprogramsområden runtom i Sverige.

Att arbetssättet är lyckat fi ck man svart på vitt tidigare i år när 
Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark gjorde en analys av 
modellen.

Genom att titta Victoria Parks bostadssociala arbete ur ett sam

hällsekonomiskt perspektiv har de kommit fram till att kostnaden 
för de 49 personer som ingår i programmet om ”inget gjorts” under 
en 20årsperiod hade uppgått till 5,5 miljoner kronor per person, 
motsvarande 270 miljoner kronor totalt. 

Eff ekterna av att 23 av dessa personer brutit sitt liv i utanförskap 
och kommit in i arbete leder till sammanlagda samhällsvinster om 
120 miljoner kronor på 20 år.

Även för Victoria Park klassas satsningen som en god aff är där 
den ursprungliga insatsen på 1,5 miljoner kronor ger en avkastning 
på fyra miljoner kronor som en eff ekt av minskade kostnader för 
förvaltning och underhåll.

Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark konstaterar att:
”Ser man sammantaget på denna process är det i det närmaste 

obegripligt att inte fl er aktörer inom bostadssektorn agerar på 
samma sätt som Victoria Park. I all synnerhet allmännyttan som 
ju ägs av kommunerna och där den totala vinsten av en investering 
skulle kunna gynna både företaget direkt och dess ägare indirekt 
genom de kommunala eff ekter som uppstår.”

Peter Strand medger att de enorma eff ekter som går att 
skönja varit mer än Victoria Park själva räknat med.

– Vi var överraskade för det är mycket större tal än vi själva 
trodde det skulle vara när vi startade. Det är givetvis jätteroligt att 
se det och känna att det gör skillnad.

– Om alla gör lite hjälper det till väldigt mycket.  

»Det blir lätt att man börjar ta till onödigt hårda ord 
när man inte förstår varandra.«

ROSENGÅRD. Victoria 
Parks arbete har varit 
mycket lyckat i Rosengård.
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STRATEGISK RÅDGIVNING  
& ANALYS

VÄRDERING

FASTIGHETSUTVECKLING  
& SAMHÄLLSBYGGNAD

FÖRVALTNINGSRÅDGIVNING

TRANSAKTIONER & UTHYRNING

Hela Sveriges 
ledande rådgivare 
i över 20 år

 Olof Andersson, vd för Trianon.

 Ett lokalt bostadsbolag med börsintroduktion innan sommaren och storförvärv 
av köpcentrumet Malmö Entré. Samtidigt en aktör som kämpar för att motverka 
den strukturella hemlösheten i Malmö.
 – För oss är det en självklarhet att vara med och motverka det, säger Trianons 
vd Olof Andersson.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bilder: Camilla Mårtensson & Linus Tenman

Trianon äger, förvaltar, utvecklar och bygger fastighe
ter i Malmö. Bolaget – som har ett fastighetsvärde på 4,4 miljarder 
kronor – bygger hyresrätter i Malmö där man har 200 lägenheter i 
produktion.

Inför sommaren genomförde Trianon två uppmärksammade 
saker. Dels så noterades bolaget på First North.

– För vår del var det ett naturligt steg för att utveckla bolaget 
vidare i ett fortsatt högt tempo. Dels så ökar det kännedomen 
om bolaget och vi får tillgång till kapitalmarknanden, säger Olof 
Andersson.

– Detta gör att vi kan utveckla Entré vidare. Vi kan utveckla 
vårt Rosengårdsprojekt med bostäder, handel och service till Ro

sengårdsborna och vi kan fortsätta bygga fl er hyresrätter i Malmö.
Dessutom så köpte man det 40 000 kvadratmeter stora shop

pingcentrumet Malmö Entré från tyska Commerz Real för 426 
miljoner kronor.

– Vi fi ck det till ett väldigt förmånligt pris. Vi har en övergri
pande plan. Det är att fortsätta utveckla handeln, men framför 
allt närhandeln. Sedan ska vi utveckla upplägget av aktiviteter, 
det fi nns en biograf i huset; vi har en jättefi n bowlinghall och 
O’Learys och vi vill ha fl er restauranger och aktiviteter. Sedan är 
det samhällsservice och kultur. Där har vi gjort en avsiktsförklaring 
med Malmö stad att vi ska etablera viss samhällsservice i husen.

– Området runt Värnhemstorget växer. Det byggs mycket och 
det kommer att byggas ännu mer. Vi kommer att få en station på 
andra sidan gatan 2019. Behovet av samhällsservice och handel 
kommer att öka.

– När vi pratar samhällsservice så pratar vi bibliotek, med
borgarkontor, vårdcentraler, tandläkare, allt det som människor 
behöver.

– Men vi diskuterar också att vi är med i den lokaliseringsutred
ningen kring var Malmö stads konsthistoriska museum ska fi nnas. 
Där kommer det tas beslut i höst.

I samband med köpet av Malmö Entré tecknade man även en 
överenskommelse med Malmö stad om att upplåta 100 lägenheter 
för grupper som saknar förmåga att efterfråga en egen bostad, i 
syfte att motverka hemlöshet.

– Vi har historiskt alltid hjälpt till med lägenheter. För några år 
sedan byggde vi om ett helt kontorshus som vi upplät till Malmö 
stad för genomgångsboende. Vi har en del LSSboenden.

– Vi har många typer av avtal med Malmö stad. Det är en stor 

Upplåter lägenheter 
för att motverka 
hemlöshet

UTVECKLINGSPOTENTIAL. Trianon köpte Malmö Entré av tyska Commerz Real.
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LIKE STAYING AT A HOTEL, 
BUT YOU ARE AT WORK.

Marcus Berglund is the property manager at GT30. 
According to him, this is definitely not a common 
co-working space. It is a dynamic meeting place with 
the feel of an exclusive hotel. Everything you might 
find in a design hotel can be found here – except for 
the bed. You will gain access to world-class service, 
regardless of whether you rent a whole floor for the 
company or simply a desk for yourself. Here you will 
have a work lounge, meeting and conference facilities, 
gym, banquet and event room, pod studio, garage and 

parking, and outdoor office space among grapevines 
and fig trees. High quality food and drinks from 
Penny & Bill are available on the street level as well 
as freshly baked bread to enjoy from The Bakery. 
GT30 is a place to meet and inspire each other. It 
is a place for those who want something out of the 
ordinary. And choose to get it.
 
Do you want to sit here too?  
Read more at www.gt30.se

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkring som ägs av 
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 
AFA Fastigheter är certifierade enligt ISO 50001.

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

utmaning för staden att vi har strukturell hemlöshet. För oss är det 
rätt så självklart att vara med och motverka det.

› Hur är det som kommersiellt bolag att vara med och hjälpa 
till?

– För oss som ett lokalt fastighetsbolag är det väldigt viktigt 
att Malmö som stad är attraktiv. Hemlöshet är ingenting som hör 
hemma i ett välfärdssamhälle. Det är ingen konflikt mellan affärs
mässighet och att vara med och hyra ut lägenheter till människor 
som inte har någonstans att bo. 

– Det viktiga för oss är att vi får långsiktiga hyresgäster. Det har 
den här gruppen alla förutsättningar att kunna bli.

› Har fastighetsbranschen i stort ett ansvar att hjälpa till mer?

– Jag tycker alla har ett ansvar i det.
› Görs det tillräckligt mycket från branschens sida?
– Jag vill helst inte kommentera övriga branschen och mina 

kollegor utan jag bara konstaterar att alla har ett ansvar. Och det 
är många som tar ansvar på olika sätt.

› Hur ser du på den situation som är i Malmö just nu?
– Malmö är en fantastisk stad. Vi har vuxit i 30 år i rad och har 

närheten till en internationell flygplats, en kvart ifrån centrala 
Malmö med bra logistik. Vi har en högre utbildningsnivå än 
riksgenomsnittet. Vi har en ung befolkning där hälften av Mal
möborna är under 35 år. Det är en mångkulturell stad.

– Allt detta sammantaget borgar för att det kommer vara en 
bra tillväxt framöver. Vi har gjort transformeringen från en indu
stristad till en kunskapsstad.

› Utvecklingen som Malmö har, tycker du den kommer i skym-
undan i den mediala rapporteringen?

– Bilden av Malmö är fel. Men därmed inte sagt att vi inte har 
utmaningar.

– Men om man bara lyfter fram utmaningarna vi har i Malmö 
är det lätt att bilden blir fel.  

»Hemlöshet är ingenting 
som hör hemma i ett 
välfärds samhälle.«

UTBYTE. I samband med köpet av Entré 
tecknade Trianon avtal med Malmö stad 
om att upplåta 100 lägenheter för att 
motverka hemlöshet.
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www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

Vi erbjuder fastighetsägande aktörer professionell och 

lösningsorienterad rådgivning inom fastighetsrätt. Vår 

spetskompetens i kombination med engagemang, 

tillgänglighet och erfarenhet skapar mervärde,

förutsebarhet och trygghet i er fastighetsaffär.

En inkluderande arbetsgivare och hyresvärd. Så beskrevs 
målet och bakgrunden till den HBTQutbildning anställda på 
MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, gick under fjolåret.

Totalt fick varje anställd 20 timmar utbildning av RFSL i frågor 
som rör allas lika värde, normbrytande värderingar och HBTQ
personers livsvillkor.

– Vi pratade om det för två år sedan, att vi ville jobba mer med 
att öka vår kompetens och mångfald i frågor som rör öppenhet för 
alla, och mot diskriminering, berättar HRchefen Karin Svensson.

– Det var en i vår kundtjänst som hade läst om den här certi
fieringen. Ledningen meddelades och då kom vi fram till att det 
skulle passa jättebra. 20 timmar per anställd under fjolåret och 
man har nu fått sin certifiering. 

– Det har varit en spännande resa för oss, det har ökat vår kun
skap och synliggjort våra strukturer och normer.

› Hur då? 
– Vi har pratat mycket om hur det är i vardagen, hur vi pratar 

och så följer vi det som händer i media. Finns det ett sätt i hur vi 
bemöter våra kunder, hur vi uttrycker oss, hur vi skämtar? Vi är 
alla nyfikna på detta, hur det påverkar oss, säger Karin Svensson 
och fortsätter:

– Nu har det ju handlat om ett HBTQfokus men det kan fin
nas andra saker som gör att vårt vi utökar vårt inkluderande och 
medvetande. Alla har fördomar, det kommer man inte ifrån.

› Och fler fastighetsbolag ska haka på? 
– Det hoppas jag, det har funnits flera som har frågat – så det är 

bara att höra av sig om man vill veta mer. 
Karin Svensson menar också att som samhällsbyggare har man 

också ett samhällsansvar i den här typen av frågor.
– Det som är en styrka i det här är också är att vi har haft all 

personal med – det har givit oss en helt annan styrka.  

Därför satsar MKB  
på HBTQcertifiering

 HBTQ-personers livsvillkor är en ständigt aktuell fråga. Trots att Pride-festivaler firas runt om  
i Sverige varje år återstår fortfarande diskriminering, utanförskap och hotbilder.
För att öka medvetandet har MKB under året valt att HBTQ-certifiera hela sin personal.
 – Alla har fördomar, det kommer man inte ifrån, säger HR-chefen Karin Svensson.
Text: Anthon Näsström

 Karin Svensson.

BILD: MKB

BILD: MARIA OLSSON ÄÄRLAHT

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR
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The most consistently outperforming 
PERE manager worldwide1

Building value hands-on 

NREP is a leading Nordic real estate investment firm focused on generating superior risk-adjusted returns for  
institutional investors by working with defensive value-add investment strategies and hands-on active asset 
management. NREP was established in 2005 and currently has total assets under management of €3.3 billion and 
employs more than 100 professionals across four offices in Copenhagen, Stockholm, Helsinki, Oslo and Luxembourg.

1 Preqin 2017

Value realised.
nrep.com

 Marcus Sandahl.

Fastighetsbranschen har under flera år haft fokus på gröna 
satsningar genom certifieringar som Breeam, Leed och Miljöbygg
nad. De gröna värdena har även blivit delar av de hyresavtal som 
skrivs. NCC satsar på att ta hållbarhetsarbetet steget längre och 
inkludera såväl ekonomisk som social hållbarhet.

– Vi ser att det finns bredare perspektiv där man inte bara pratar 
om hållbarhet utifrån en del utan att man i stället väver in både 
social och ekonomisk hållbarhet, säger Marcus Sandahl, säljchef på 
NCC Property Development.

– Det finns en möjlighet att bli hands on och konkret kring de 
delarna utifrån sin lokal, fastigheten och det kvarter man finns i. 
Väldigt förenklat handlar det om att hitta konkreta saker som gör 
att man kan gå från fina ord under CSRpolicys på hemsidor till 
konkreta åtgärder för verksamheten och personalen.

Det hållbara hyresavtalet fokuserar på vad man kan göra 
för att skapa grön, ekonomisk och social hållbarhet. Den gröna 
hållbarheten fokuserar på delar som energiförbrukning och ma
terialval men även sopsortering och erbjudande av lösningar som 
motiverar personal att cykla och välja alternativa resesätt än den 
egna bilen.

Den ekonomiska hållbarheten fokuserar bland annat på vilka 
inköp som görs men även på att hjälpa bolag att analysera hur man 
får sina medarbetare att trivas på sin arbetsplats för att kunna vara 
mer produktiva.

Den sociala hållbarheten riktar bland annat blicken mot att 
hitta konkreta delar som att man ska ha möjlighet att exempelvis 
arbeta med frågor om lika värde och integrationsfrågor aktivt. 
Samt att man utformar sitt kontor så det blir tillgängligt för alla 

Ett hyresavtal  
för framtiden

 Att arbeta för hållbarhet är ett kollektivt arbete. För att inspirera 
bolag att följa utvecklingen har NCC lanserat ett hållbart hyresavtal.   
Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: NCC och White Arkitekter

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR

LEVER SOM MAN LÄR. 
NCC skriver ett hållbart 
hyresavtal för sitt eget 
nya huvudkontor.
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www.wa-advokat.se 

Du får rådgivning av våra advokater, specialister 
inom entreprenad- och fastighetsrätt. Vi väger in 
kommersiella aspekter av betydelse för Din  
verksamhet och informerar om hur Du kan  
hantera möjligheter och begränsa risker. 

Vi tror att detta i kombination med ett prestigelöst 
förhållningssätt och nära samarbete med Dig gör 
oss till en stark samarbetspartner i Dina affärer.

WA Advokatbyrå levererar 
rak och tydlig rådgivning

SAMHÄLLSBYGGARE. NCC vill bidra långsiktigt, både socialt och ekonomiskt hållbart.

och en plats man kan öppna upp och erbjuda exempelvis läxhjälp: 
att man i verksamheten som bedrivs i lokalerna skapar gynnsamma 
förutsättningar för att motivera till jämställdhet och mångfald.

– Allt handlar om vad man kan göra utifrån huset, lokalen och 
kvarteret man sitter i. Vad kan man konkret göra kopplat till social 
hållbarhet, säger Marcus Sandahl.

NCC själva genomför fl era olika initiativ såsom läxläsning, 
satsningar för att locka unga och kvinnor till branschen samt sam
arbetar med bolaget Mitt Liv.

– Mitt Liv är ett fristående företag som arbetar för ökad mång
fald och integration på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av 
mentorskap.

– NCC erbjuder alla anställda att ansöka om mentorskap i 
Mitt liv. När man anmält sitt intresse så matchas man ihop med 
en adept. Mentorskapet är tänkt att fungera åt två håll. Dels ska 
adepterna få hjälp att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden, 
dels ska mentorerna och de företag de kommer ifrån i sin tur få 
tillgång till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling 
och värdefull hjälp till det egna mångfaldsarbetet. Det här innebär 
delvis mentorträff ar man kan ha i sina lokaler och bjuda in till det 
för att hjälpa till med integration och mångfald.

– Detta är bara ett exempel på ett initiativ man kan arbeta 
med som fungerar bra för NCC men där man får titta på om det 
fi nns några av dessa som fungerar för det andra bolaget; hyres

gästen, som ska skriva på avtalet. Det är få bolag för vilka det 
inte passar att samarbeta med Mitt Liv.

– Det är egentligen bara man själv som begränsar vad man vill 
göra.

Det hållbara hyreskontraktet utformas delvis så att 
delar av hållbarhetsaspekterna sätts med ambitioner för både 
hyresvärd och hyresgäst.

– Det är ett medvetet val som vi har gjort. Efter att ha pratat 
med fl era bolag om detta så kom vi till insikten att det är bättre att 
ha med ambitionerna och målsättningarna än att man inte vågar 
för att det är för skarpt så att man inte vågar förpliktiga sig till det 
där man ser framför sig att man tvingas betala skadestånd om man 
inte lyckas uppfylla vissa mål.

NCC ser det hållbara hyresavtalet som så pass viktigt 
för framtiden att man valt att dela med sig av det till andra 
aktörer i fastighetsbranschen för att kunna hjälpa till att inspirera 
andra att arbeta mot ett hållbart samhälle.

– Vi har delat med oss av dokumentet och sagt att man får 
göra vad man vill med den för det är ingen one man show att 
arbeta med hållbarhet utan alla behövs i det och om detta kan få 
fl er fokusera på detta så är vi bara glada åt det. Så vi har verkligen 
inte sagt att det är vårt som vi har patent på.  Utan så här arbetar vi 
med det för att försöka bidra. 

§ 2  SOCIAL HÅLLBARHET

§2:1 Hälsa och nöjda medarbetare

Parterna ska tillsammans undersöka hur verk-
samheten/lokalen/fastigheten* kan bidra till nöjda 
medarbetare hos hyresgästen utifrån psykiskt och 
fysiskt välbefinnande i balans mellan arbete och 
fritid.

§2:2 Lika värde

Hyresgästen ska verka för att verksamheten som 
bedrivs i lokalen ges gynnsamma förutsättningar 
för att motivera till jämställdhet mellan män och 
kvinnor samt mångfald avseende etnisk och 
social bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning.

§2:3  Engagemang

Hyresgästen ska verka för att verksamheten som 
bedrivs i lokalen ges gynnsamma förutsättningar 
för att motivera till arbete avseende samhällsenga-
gemang och volontärarbete för att bidra en socialt 
hållbar stad.

§2:4 Innovation

Hyresvärden och hyresgästen ska tillsammans 
undersöka möjligheterna, att genom möjliga 
innovativa lösningar för verksamheten/lokalen/
fastigheten* bidra till social hållbarhet utifrån fastig-
hetens och stadsdelens förutsättningar.

*Ett av alternativen väljs

Bemötandet har varit väldigt positivt.
– Det är jättekul att se så stort intresse från 

våra kunder kring att vilja prata om hållbarhet 
för att kunna få in det kopplat till sina lokaler 
och ha det på agendan under hyresförhållandet, 
säger Marcus Sandahl.

– Även från branschen har det bara varit 
positivt bemötande. Vi har suttit i möte med 
branschorganisationer för att titta på en bilaga 
som alla skulle kunna använda som inte bara är 
framtagen av NCC.

NCC lever som man lär. Bolaget har skrivit 
ett hållbart hyresavtal med sig själva när moder
bolagets nya huvudkontor i Järva krog i Solna 
ska byggas. Ytterligare hållbara hyresavtal är på 
väg att tecknas.  

TEMA: SAMHÄLLSANSVAR
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Claes Helgstrand  //  SFF, Svensk Fastighetsfinansiering

Fastighetsfinansiering

 Marknaden för fastighetsfinansiering har gått igenom 
stora förändringar under de senaste åren. De starkaste 
drivkrafterna till förändringarna är negativ styrränta, nya 

regleringar inom banksektorn och ökad konkurrens på kapital
marknaden.

Traditionellt har svenska fastighetsbolag arbetat med 
banker för att finansiera sina fastigheter och projekt. Ett antal 
utländska banker har kommit och gått, och några är fortsatt kvar. 
Fortfarande är det svenska storbanker som står för merparten av 
fastighetsfinansieringen i Sverige, även om de mindre bankerna 
har börjat visa intresse. Traditionellt har mindre fastighetsbolag 
arbetat med fasta banklån och större fastighetsbolag med kredit
faciliteter. Med nya regleringar och pålagor från myndigheter på 
banksystemet har även större fastighetsbolag börjat finansiera sig 
med fasta banklån, då kreditfaciliteter blivit relativt sett dyrare. 

Fastighetsbolag har även börjat att finansiera sig med bunden 
ränta genom banklån, och vissa bolag har till och med övergivit 
derivatmarknaden. Anledningen är att negativ Stiborränta blivit en 
stor kostnad i derivatportföljerna. En annan fördel med lån med 
bunden ränta är att de inte behöver marknadsvärderas.
Fastighetsbolag har numera fler finansieringsalternativ än att bara 
låna av bank. Den stora förändringen vad gäller fastighetsfinansie
ring kom för ett antal år sedan, då inte bara bolag med statlig eller 

Fastighetsfinansiering  
– förändringens tid

 Möjligheterna att finansiera sina fastighetsaffärer har breddats. Från traditio-
nella banker till en mängd olika lösningar. SFF, Svensk Fastighetsfinansierings, 
vd Claes Helgstrand redogör för några av trenderna på marknaden.

kommunal anknytning kom ut på kapitalmarknaden och började 
emittera obligationer. Trenden har stärkts de senaste åren med en 
allt större andel ”highyield”emittenter. Många av dessa bolag har 
använt sig av kapitalmarknaden, när bankmarknaden inte fungerat. 
En bidragande orsak till framgångarna för fastighetsbolagen i obli
gationsmarknaden är Riksbankens negativa styrränta, som pressar 
ut ett antal investerare i kapitalmarknaden, då de har negativ ränta 
på sina bankkonton. En annan orsak är jakt på avkastning i en 
miljö med negativa räntor.  

Konkurrensen på kapitalmarknaden har ökat betydligt 
det senaste året. I dag finns det cirka 70 svenska fastighetsbolag 
som har emitterat obligationer i svenska kronor. Under 2016 emit
terade fastighetsbolagen obligationer för cirka 50 miljarder kronor 
och i år har de redan kommit upp i en volym om cirka 36 miljarder 
kronor. Dock finns det endast ett bolag som emitterar obligationer 
som är säkerställda med fastighetspant via obligationsprogram, och 
det är SFF, Svensk Fastighetsfinansiering. Även om konkurrensen 
har ökat på kapitalmarknaden så har Riksbankens köp av statsobli
gationer bidragit till mer likviditet och efterfrågan på företagsobli
gationer. Det är fortsatt materialbrist i kapitalmarknaden. Frågan 
är hur länge? 

För att hävda sig i den allt större konkurrensen på kapital
marknaden och för att stärka sina balansräkningar har bolag börjat 
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arbeta med att förbättra sina finansiella nyckeltal. Bolagen är mer 
tydliga med vad de strävar efter och vilka deras finansiella mål är. 
Målen kommuniceras aktivt mot marknaden vilket skapar trygg
het och styrka till bolagen och investerarna. Exempel på bolag som 
har skärpt sina nyckeltal är Fabege och Kungsleden. Trenden med 
kapitalmarknadsfinansiering kommer att bestå, då fastighetsbola
gen vill få fler finansieringskällor än bara bankfinansiering.

En annan tydlig trend är rating. För några år sedan fanns 
det inga svenska fastighetsbolag, förutom de med kommunal/
statlig anknytning, som var kreditvärderade av officiellt rating
institut typ Standard & Poors, Moody’s eller Fitch. Bolag som 
har tillgångar i utländsk valuta kan ha anledning att ta ut officiell 
rating. Att som svenskt fastighetsbolag emittera i till exempel euro 
utan rating fungerar, men är dyrt. Euromarknaden är också bredare 
och framförallt mycket längre än den svenska obligationsmarkna
den. Har bolag tillgångar i euro och officiell rating är det mycket 
kostnadseffektivt att emittera euro obligationer för att ”hedga” sina 
utländska tillgångar, och bolagen får tillgång till långt kapital. Tar 
ett bolag ut officiell rating ställer det också krav på bolaget att det 
inte ändrar sin strategi för mycket, balansräkningen hålls relativt 
intakt och att de finansiella nyckeltalen underhålls mer strikt. 
Bolaget tar på sig åtaganden mot investerarna i utbyte mot lägre 
finansieringskostnader. Blir bolaget ”nedratat” kostar det både i 
form av förtroende och ökade finansieringskostnader.  

 Claes Helgstrand.

CLAES  
HELGSTRAND

Ålder: 55 år.

Bor: Stockholm.

Titel: Vd för SFF, 
Svensk Fastig-
hetsfinansiering.

Tidigare 
arbetsgivare: 
Fabege, Drott, 
Venantius, Citi-
bank, Nobel.

Fritidsintres-
sen: Skidor, golf, 
skog och natur.
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Den viktigaste orsaken till trenden med officiell rating är 
dock att ESMA (The European Securities and Markets Authority) 
kom med synpunkter till de nordiska bankerna att upphöra med 
”skuggrating”. Bankerna får fortsätta att skriva kreditanalyser, men 
inte lämna deras syn på specifik kreditbeteckning. Skuggrating 
var ett stort stöd för investerare när de skulle köpa obligationer 
och vissa investerare hade till och med skuggrating inskrivet i sina 
placeringsreglementen. Då bankerna, förutom SEB, slutade med 
sin skuggrating kom ratinginstituten att få en allt större roll. Det 
ska bli extra intressant att se vad det nya nordiska ratinginstitutet, 
Nordic Credit Rating, som startar sin verksamhet nästa år får för 
genomslagskraft på den svenska marknaden. Nordic Credit Rating 
är ett ratinginstitut som ska ta hänsyn till nordiska förhållanden.

Förutom trenderna ovan noteras ett allt större intresse för 
kapitalstrukturfrågor hos fastighetsbolag. Trenden med preferens
aktier har mattats av betydligt, men har varit till stor hjälp för att 
få upp rating till ”investmentgrade” eller behövts för vissa fastig
hetsbolag för att kunna göra fastighetsinvesteringar. Preferensak
tier har varit ett dyrt sätt att finansiera sig om bolag inte behövt 
eget kapital, men billigt om de inte önskat emittera stamaktier 
och behövt eget kapital. Sagax är ett exempel på bolag som är 
finansiellt innovativa och introducerat ett nytt aktieslag, Daktier. 
Vi får se om kommande skatteförslag väcker preferensaktiemark
naden till liv igen, om ränteavdragsmöjligheten försämras kraftigt. 
Ett annat sätt att skaffa mer eget kapital, och/eller för att skydda 
en rating, är att arbeta med hybridkapital via obligationsmarkna
den. Då får bolag avdragsrätt för kupongen och de tillförs mer eget 
kapital.

Hybridobligationer kan vara ett mer kostnadseffektivt 
sätt att öka det egna kapitalet än preferensaktier. Hybridobliga
tioner lämpar sig bäst för större institutionella placerare medan 
preferensaktier vänder sig mer till privatinvesterare och mindre 
institutioner. Jag tror att marknaden för hybridobligationer kom
mer att växa på sikt, förutsatt att investerarnas riskaptit fortsätter 
att vara god.
Förändringarna på marknaden för fastighetsfinansiering är både 
genomgripande och bestående. Det växande intresset för kapital
strukturfrågor och den ökade konkurrensen leder till en mer effek
tiv och genomlyst kapitalmarknad vilket gynnar såväl investerarna 
som fastighetsbolagen. Det är en välkommen utveckling. 

SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB 

Svensk Fastighetsfinansiering AB, SFF, är ett finansbolag som emitterar obligatio-
ner via säkerställt MTN-program om tolv miljarder kronor. Obligationerna är note-
rade på Nasdaq Stockholm. SFF ägs till lika delar av de börsnoterade fastighets-
bolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding 
AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Genom att köpa obligationer emitterade av 
SFF får investerare säkerhet i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj 
med strikta kovenanter. SFF har utestående obligationer om 8 194 miljoner kro-
nor, varav 4 046 är Gröna, emitterade för att finansiera klimatsmarta och hållbara 
fastigheter. SFF prioriterar Gröna obligationer. 

»Ett annat sätt att skaffa mer eget kapital,  
och/eller för att skydda en rating, är att arbeta 
med hybridkapital via obligationsmarknaden.«
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UNIKT
material – varje dag!

Fastighetsbranschens
bästa nyhetsbevakning

fastighetssverige.se/plus

Intresset för Baltikum har funnits i det svenska medve
tandet länge. Från 2010 har investeringarna följt varandra på en 
marknad där Tarmo Karotam menar att det fortfarande fi nns mer 
att hämta.

– De svenska investerarna har varit snabba med att se värdet på 

denna marknad. Och de har fått betalt för det, de första investe
rarna gjorde en bra investering.

– Men då (2010) hade fastighetsmarknaden precis genomgått 
en rejäl dipp. I dag är riskerna betydligt lägre, säger han på telefon 
från Tallinn.

Möjligheter i öst
 Baltic Horizons vd Tarmo Karotam om upp- och nedgångar de senaste åren på den 

baltiska marknaden – och varför de baltiska staterna är en bra investering.  
Text: Anthon Näsström  ⁄⁄  Bild:  Nasdaq 

NOTERING. Tarmo Karotam och Lars 
Ohnemus, ordförande för Nordic Horizon 
capital, ringer i Stockholmsbörsens 
klocka i samband med noteringen.

Baltic Horizon är en reglerad investeringsfond med slutet av
tal registrerad i Estland den 23 maj 2016. Bolagets fondandelar är 
noterade på Nasdaq Stockholm sedan i julas. Totalt listades cirka 
57 miljoner fondandelar på börsen. Fonden är en publik fond utan 
ett specifi kt tidsspann – så kallat evergreen. 

– Potentialen är fortsatt stor. Men bara om du kollar på till
växten, så är den genomsnittliga tillväxten fyra procent de senaste 
tio åren – detta trots det ekonomiska stålbadet man gått igenom. 
Mycket är tack vare EU, vi har en öppen ekonomi här i dag. Och 
jag skulle säga att vi är på god väg att konvertera ekonomin till 
något som kan bli riktigt bra, resonerar vd:n.

Estländaren Tarmo Karotam och dåvarande fondförval
taren BPT, numer Northen Horizon Capital, lanserade sin första 
baltiska fastighetsfond 2001. Innan dess var marknaden i princip 
obefi ntlig. Fonden blev framgångsrik med en värdeökning på 
omkring 200 procent fram till försäljningen 2007. Sedan gick det 
snabbt. Nästa fond lyckades man inte stänga och fastighetsbubb
lan sprack. 

Att det vid den tidpunkten fanns skeptiker, är inte kon
stigt. ”I vårt scenario ser vi ingen stark återhämtning”, sa bland 
annat en Baltikumexpert på Danske Bank.

– Men nu är marknaden mycket mer etablerad. Det har vuxit 
enormt. Folk här är mycket mer förberedda, man lägger inte alla 
ägg i samma korg, säger Tarmo Karotam och utvecklar:

– Miljön är mer mogen, mycket tack vare de svenska bankerna 
som kom och etablerade sig. Alla vet ju om styrkan i de nordiska 
länderna, där har det varit en väldigt bra tillväxt. Det har spillt 
över till baltmarknaden. 

› Hur skulle du säga att de baltiska länderna skiljer sig?
– Historiskt sett fi nns det skillnader, även om det i princip 

är samma historia med Sovjet och så vidare i bakgrunden. 
Aff ärsmässigt är Litauen, och Vilnius, stjärnan bland de tre 
länderna. De har bland annat fyra fullt uthyrda fastigheter till 
bankväsendet. 

› Varför ska man som svensk investera i era fonder?
– Om vi jämför med hur det var för tio–15 år sedan, då det 

var en mycket mer spekulativ fastighetsmarknad, så är det i dag 
mer fokus på långsiktiga investeringar. Investerarna förväntar 
sig att fastighetsvärdena ökar i takt med att ekonomierna växer. 
Mognaden i marknaden är större, och Baltic Horizon fokuserar 
på långsiktighet istället för ”inandoutaff ärer”. Sammantaget 
är Baltikum idag en mycket mer mogen och stabil marknad för 
fastighetsinvesteringar än för tio–15 år sedan, avslutar Tarmo 
Karotam.  

Marknaden // Baltikum
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Johan Edberg  //  Pareto

Aktieanalysen

 Victoria Parks aktie ser inte ut som någon kap på inneva
rande års, eller för den delen, nästa års värdering. För 2017E 
handlas aktien, enligt våra estimat och nu i skrivande stund 

i mitten av augusti, till cirka 23 gånger kassafl ödet och med cirka 
14 procent substanspremie. Det låter dyrt, det medges. Men skenet 
bedrar, enligt vår mening. I vissa fall, och det gäller Victoria Park, 
bör man tillåta sig att lyfta blicken och se lite längre fram i tiden. 

Vad är det då som försvarar den till synes höga värderingen? 
Till att börja med består bolagets fastighetsbestånd uteslutande 
av bostäder, hyresbostäder. Bostäder kännetecknas generellt av låg 
vakansrisk, stabila intäktsfl öden och är för det mesta tämligen lätt
fi nansierade. Det sistnämna exemplifi eras av låga räntor på såväl 
bank som obligationslån.

Victoria Park har byggt upp ett bestånd om över 12 000 lä
genheter, vilket motsvarar över 1 000 000 kvadratmeter bostadsyta. 

Fortsatt stor potential 
i Victoria Park

 En stor portfölj med bostäder med-
ger både låg operationell risk och stora 
värden att utvinna vid framtida reno-
veringar. Vi gillar aff ärsmodellen och 
ser god aktiekurspotential på såväl kort 
som på lång sikt, skriver Paretos Johan 
Edberg om Victoria Park.

JOHAN 
EDBERG

Ålder: 36 år. 

Bor: Djursholm. 

Familj: Fru och två 
barn. 

Titel: Aktieanalyti-
ker – fastighet och 
bygg. 

På Pareto Securi-
ties sedan: 2012. 

Fritidsintressen: 
Skärgård, skidåk-
ning, bastubad och 
vedklyvning. 

PARETO 
SECURITIES

Pareto Securities 
är en ledande 
nordisk invest-
mentbank med 
cirka 400 an-
ställda i elva län-
der. Fastighets-
sektorn är ett av 
Pareto Securities 
fokusområden 
i Sverige, där 
banken varit råd-
givare vid flera 
uppmärksam-
made kapitalan-
skaff ningar och 
transaktioner de 
senaste åren. 

Fastigheternas, spridda på tolv orter, är alla en del av det så kallade 
”miljonprogrammet”, det vill säga husen är 40–50 år gamla och 
lägenheterna relativt slitna, de absolut fl esta inte ordentligt renove
rade sedan byggår. Husen är dock robusta med gedigna stommar, 
fasader och tak. Dessutom fi nns det i många fall stora parke
ringsytor och grönområden, vilket utgör en god grund för framtida 
förtätningar, det vill säga nyproduktion på mark som bolaget äger. 
Denna mark har sällan något, eller på sin höjd, ett blygsamt värde i 
balansräkningen.

Men den största potentialen, enligt min mening, och det 
som vi förmodar kommer att driva aktien uppåt, är standardiserade 
renoveringar av de befi ntliga lägenheterna. Cirka 85 procent av 
lägenheterna är ännu inte renoverade, och omsättningshastighe
ten är omkring 15 procent årligen. Det betyder att ett stort antal 
lägenheter frigörs varje år, där hyresgästen självmant frångår sitt 
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hyreskontrakt och där lägenheten blir tillgänglig för bolaget att 
renovera och hyra ut på nytt. Dessa ännu ej renoverade lägenheter 
har en hyra på 850–1 000 kronor per kvadratmeter och år. Efter to
tal renovering ökar hyran till omkring 1 400 kronor (varierar med 
storlek och läge). Avkastningen på dessa investeringar är god, upp 
till 80 procent enligt våra beräkningar. Det vill säga – om Victoria 
Park renoverar en lägenhet med en nuvarande hyra om 980 kronor, 
får en hyra efter renovering på 1 375 samt sparar 50 kronor per kva
dratmeter i lägre driftkostnader – ökar överskottet med cirka 450 
kronor per kvadratmeter och år. Vid ett avkastningskrav om cirka 
fyra procent ger det ett värdebidrag om nästan 11 200 kronor per 
kvadrat, med en investering om cirka 6 200 kronor, ett netto om 
5 000 kronor som ökar det egna kapitalet och substansvärdet. Ge
nomför bolaget en totalrenovering på 1 000 lägenheter per år (med 
antagande om en snittstorlek per lägenhet om 80 kvadratmeter) 
ökar det eget kapital och således substansvärdet, allt annat lika, 
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JUST NU HAR VI
UTVECKLINGSPOTENTIAL

I BÅDE TORSVIK OCH BRUNNA

Med mer än 1 miljon kvadratmeter modern logistik yta så är vi Nordens 
största ägare och utvecklare av effektivare och intelligenta logistik fastigheter. 
Det ger våra hyresgäster smidighet som konkurrenskraft plus energi
besparande design som bidrar till regionens hållbarhet. Summan av detta 
gör att vi kan erbjuda lägre hyror. Vi kallar det för intelligent logistics facilities.

Vi är en långsiktig och uthållig aktör som vill bidra till ett hållbart Norden.  
Vi utvecklar, uppgraderar och effektiviserar för att i decennier framöver ha 
de modernaste och mest relevanta anläggningarna för en logistikbransch i 
ständig förändring.

Följ med oss på www.logicenters.com mot ett hållbart växande logistiknätverk!

OM MAN SKA UTVECKLA NORDENS STÖRSTA LOGISTIKPORTFÖLJ 
DE KOMMANDE 30 ÅREN, SÅ ÄR DET BRA ATT VARA GREEN 
BUILDING CERTIFIERAD.

Kontakta Matthias Kettelhoit  |  020678 100  |  matthias.kettelhoit@nrep.se

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄTTNING PÅ 600+ MILJONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 12 MILJARDER KRONOR PÅ EN YTA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MILJON 
KVADRATMETER. VÅR NORDISKA FÖRVALTNINGSORGANISATION HAR MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET AV UTVECKLING OCH FÖRVALTNING AV TOPPMODERNA LOGISTIKFASTIGHETER I SVERIGE, DANMARK, 
FINLAND OCH NORGE. GENOM VÅR LEDANDE POSITION ÄR VI IDAG EN ETABLERAD PARTNER FÖR NÅGRA AV DE FRÄMSTA AKTÖRERNA INOM TREDJEPARTSLOGISTIK. VÅRA FASTIGHETER ÄGS GEMENSAMT 
AV ETT FLERTAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NREP.

Vi bygger enligt EU Green Buildings klassificering
vilket betyder en energiförbrukning som är 25% lägre
än de riktlinjer som lagen anvisar. Inkluderar t.ex.
fjärrvärme, 200 mm isolering i ytterväggar och tak
för goda termiska egenskaper samt rörelsestyrd
belysning etc, vilka minskar CO2 utsläppen avsevärt.

VI KAN LOGISTIKFASTIGHETER
PÅ MILLIMETERN!

med cirka 400 miljoner kronor per år eller knappt 1,7 kronor per 
aktie. Utöver värdeskapandet från renoveringar genererar bolaget 
cirka 350 miljoner kronor (2018E), 1,4 kronor per aktie, i löpande 
förvaltningsresultat justerat för preferensaktieutdelning.

 
Denna investeringsmodell är både lönsam och sker, i vår 
mening, till en låg operationell risk. Ser man på potentialen från 
ett fullt renoverat bestånd handlas aktien snarare med en bety
dande rabatt, över 30 procent, än en premie. Denna beräkning 
tar inte hänsyn till fl er förvärv, och därmed ett större bestånd att 
arbeta med och investera i. Med en marknadsandel understigande 

fem procent, och med stora delar av Sverige som spelplan, tror vi 
att bolaget kan addera mer utvecklingsbar fastighetsyta i fram
tiden. Precis innan sommaren kompletterade bolaget portföljen 
med 396 lägenheter i Örebro samt gjorde ett tilläggsförvärv om 175 
lägenheter i Göteborg. 

Inte heller räknar vi in nybyggnation på egen mark, bruks
värdesprövningar avseende hyror eller lägre avkastningskrav som 
en följd av uppgraderade bostadsområden. Sammantaget ser vi 
goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande och fi n aktiekurs
utveckling för Victoria Park.  

Q1 Q2* Q3 Q4 2017E* 2018E 2019E
Prop.value changes 455 794 154 154 1557 674 742
Property value growth - 6.4% 1.2% 1.1% 12.6% 4.5% 4.6%

NAV 5,037 5,817 6,044 6,244 6,244 7,097 8,032
NAVPS 20.7 23.9 24.9 25.7 25.7 29.2 33.1

P/NAV 142% 123% 118% 114% 114% 101% 89%

P/CEPS 23.4 20.3 18.4

Current, average rental value/sqm 980
Potential rental value/sqm, when renovated 1,375
Diff 395

Total residential area 1,060,000
- of which is not renovated, est. 901,000

Potential rental value increase, SEKm 419
Cost savings, 10% (SEK ~50 per sqm) 53

Total NOI increase, SEKm 472

Value, at a 4% yield, SEKm 11,793

Investments needed at a 80% ROI, SEKm 6,551
- time remaining at SEK 500m annually, years 13.1
- time remaining at SEK 750m annually, years 8.7
- time remaining based on churn (~16%) 6.3 Q2 2017

11,058
Surplus (new NAV), SEKm 5,241 45.5
- per share, SEK 21.8 65%
* includes a SEK 50m in value change from the Limhamn co-op project
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»Denna investeringsmodell är både lönsam och 
sker, i vår mening, till en låg operationell risk.«
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Tätt inpå // Hans Eliasson

 H
an växte upp under enkla för
hållanden i ett arbetarområde i 
Gamlestan i Göteborg. Pappan var 
metallarbetare som tillsammans 
med sin bror blev egenföretagare, 

mamman arbetade i ett charkuteri.
– Det var en ganska normal uppväxt som 

många hade på den tiden.
Efter att ha gått nio år i grundskolan följt 

av tekniskt gymnasium började Hans Eliasson 
arbeta i ett byggbolag parallellt med att han 
studerade ekonomi och juridik.

– Jag började som praktikant, sedan blev jag 
biträdande arbetsledare, sedan blev jag arbets
ledare, sedan blev jag platschef, sedan blev jag 
inköpare och kalkylator. 

– Mitt första jobb var att bygga djursjukhuset 
Blå stjärnan ute på Ringön här i Göteborg. Det 
är lite lustigt att vi nu 50 år senare ska bygga ett 
nytt djursjukhus.

1973 sa Hans Eliasson upp sig från byggbola
get och startade sin egen fi rma.

– Jag köpte ett gammalt torp och byggde om 
det själv med egna händer. Då fi ck jag pengar 
över på byggnadskreditivet.

– På den tiden fi ck man låna tre gånger så 
mycket som man sparade, det upplägget hade jag 
på många banker. Så jag kunde låna lite pengar 
och köpte en villatomt för dem.

– Med hjälp av det så köpte jag ett hyreshus 
med de pengar jag fi ck över på byggnadskredi
tivet och som jag lånat på banker. Så jag byggde 
om hyreshuset och sålde sedan det.

– Därigenom kunde jag köpa fl era tomter och 
fl era hyreshus som jag byggde om. Efter det så 

var jag igång och köpte ännu fl er hus. Så har det 
rullat på.

› Var det en dröm hos dig från början att bli 
egenföretagare?

– Jag kommer inte ihåg det, men det måste 
det så klart ha varit.

Det egna bolaget utvecklades i början av 
1980talet när Hans Eliasson kom i kontakt med 
vd:n för färgtillverkaren Becker, vilka bestämt sig 
för att starta ett fastighetsbolag. 

– Jag gick ihop med dem och blev delägare i 
det som då hette fastighetsaktiebolaget Regn
bågen, eftersom Becker hade regnbåge som 
logotype. Jag ägde 18 procent av bolaget när vi 
börsnoterade det. Så jag blev börsbolagschef när 
jag var 35 år. På den tiden var det väldigt ungt, det 
var bara Bo Sandell på Skrinet som var yngre.

Affärerna rullade på och Hans Eliasson 
fi ck parallellt en mängd olika styrelseuppdrag i 
olika branscher. Men i början av 90talet tog det 
abrupt slut.

Stafettpinnen är överlämnad men Hans Eliasson lever fortfarande 
med sina bolag nära hjärtat. För Fastighetssverige berättar mannen 
som byggt imperium med sina egna händer om framgångs receptet, 

att lämna arvet vidare och hockeybockey.  
Text & bild: Axel Ohlsson

Hans 
Eliasson

        På den tiden 
fick man låna tre 
gånger så mycket 
som man sparade.«

PÅ MAMMAS GATA. 
Hans Eliasson är upp-
vuxen i Göteborg.
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TRONFÖLJAREN. Hans Eliasson tillsammans med Svenska Hus nya vd Daniel Massot.

– Det var ett bolag som hette Kullenbergs som 
var intresserade av att sälja och ordnade en väldigt 
intressant fi nansieringslösning som gjorde att jag 
i princip bara kunde ta över det. Sedan börsnote
rade vi det, utvecklade det och gjorde fl era andra 
investeringar som vi la ihop till en stor koncern.

– Det rullade på bra fram till bank och 
fi nanskrisen 1991. Då blev det kalabalik i bank
världen och vi fi ck ett erbjudande vi inte kunde 
tacka nej till från Coronado som var ett stort 
fastighetsbolag som tog över majoriteten i vår 
verksamhet. Efter det lämnade jag och styrelsen. 
Vi fi ck aktier i Coronado, som sedan likviderades 
så att våra aktier blev värdelösa.

Finanskrisen och debaclet med aktierna i 
Coronado öppnade dock för starten av det som 
skulle bli Gullringsbo Egendomar.

– När vi startade Regnbågen fanns ett antal så 
kallade landshövdingehus som inte gick in i bo
laget eftersom vi inte tyckte de var tillräckligt bra. 
De hade jag kvar privat med en extern förvaltare 
som skötte de ungefär 100 lägenheterna.

– När pengarna var borta 1992 tog jag över 
förvaltningen och började om på nytt. Det som 
nu är Gullringsbo Egendomar startade med de 
100 lägenheterna.

Vägen att bygga upp det nya bolaget gick 
längs samma stig som första gången.

– Jag gjorde samma sak som tidigare. Jag 

byggde om husen, höjde hyrorna och fi ck ett 
överskott. Dessutom hade jag 15 miljoner på 
banken och i början av 90talet var det sällsynt 
så jag kunde köpa andra hus som jag byggde om 
och hyrde ut och så rullade det på.

– Jag hade två vänner från tiden på Kullen
bergs som satt i Peab och tillsammans med dem 
gick jag in i bolaget MVB som på den tiden 
omsatte 70 miljoner men som i dag omsätter två 
miljarder kronor.

Sedan dess har man fortsatt investera i fl era 
olika företag.

Sammantaget har de olika investeringarna 

gjort Gullringsbo till en av Sveriges största 
privatägda koncerner med en omsättning på tre 
miljarder kronor.

– Vi spelar i divisionen ”familjeägda bolag”. 
Det präglar också vår verksamhet och vår inrikt
ning. Vi har de senaste tio åren haft en halv 
miljard på banken.

– Är du ett börsnoterat bolag kan du gå ut och 
begära nyemissioner i besvärliga tider, det kan 
inte vi göra. Utan vi har rustat bolaget så att vi 
ska klara även nedgångar.

Fastighetsdelen av koncernen heter 
Svenska Hus och var 1992 det första bolaget som 
startades i koncernen. 

– Vi startade i Göteborg och sedan öppnade 
vi i Stockholm, där var det min dotter Erika som 
gjorde det när hon var färdig med sin utbildning. 
Därefter startade vi upp i Skåne. Där hade vi fått 
en fråga från en mäklare om vi ville gå in i hus i 
Landskrona som några norrmän lagt handpen
ning på men inte kunde fullfölja. Där passade vi 
på att köpa från fem olika ägare på en gång.

– Idén är att vi driver verksamheter som ge
nererar kassafl öden. Så har vi Svenska Hus som 
är ett substansben. Vi låter pengarna vara kvar i 
Svenska Hus och bygger upp värden. De andra 
kassafl ödena kan vi ha för att expandera de andra 
rörelserna.

– Det fi nns en bra kombo av substansuppbyg

Tre röster om 
Hans Eliasson

1

”Hans anställde mig på Kullenbergs 1986 och vi 
har hängt ihop hela vägen sedan dess, även om 
vi inte alltid jobbat ihop så har vi umgåtts. Vi bor i 
olika städer nu men har alltid Bohuslän gemensamt 
där vi ses om somrarna. Hans är oerhört vänfast 
och väldigt generös person. Som entreprenör är 
han oerhört målmedveten, jag har aldrig träff at en 
annan människa som sätter upp mål och driver ige-
nom dem som Hans gör. Det är bara att titta på den 
fantastiska resa som Gullringsbo har gjort och han 
ligger bakom det mesta där. Han är väldigt envis 
och har en enorm vinnarskalle, den kombinationen 
märker man av även privat.”

Sture Kullman
Vän och mångårig kollega 
med Hans Eliasson.
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”I mina ögon är Hans självklar, orädd och princip-
fast. Dessutom är han en väldigt bra kompis och 
har varit det sedan vi lärde känna varandra när vi 
gick i samma klass i högstadiet. Han är en strålande 
sällskapsmänniska som sjunger och spelar och är 
en utsökt värd för trevliga middagar. Jag har bara 
positiva minnen av Hans och hoppas att det blir 
många fler.”

Lars-Erik Jansson
Fastighetsprofil och vän till Hans 
Eliasson sedan högstadiet.
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”Kännetecknande för Hans är att om det är mer än 
en båt på fjärden så är det tävling. Samma sak när 
vi spelar hockeybockey, trots att han är 70 år och 
spelar med människor som är 25 år yngre så är han 
alltid lika nöjd när han räknar hur många mål han 
har petat in – och han petar faktiskt in osannolikt 
många. Det är en otrolig tävlingsmänniska. Den an-
dra sidan av honom är en människa som känner ett 
väldigt stort samhällsengagemang. Han begriper att 
Svenska Hus och Gullringsbo är en del av samhället 
och får man något från samhället och sedan lyckas 
ska man också ge tillbaka. Det ser man bland annat 
på de professurer och stipendier som vi finansierar. 
Det finns ett stort samhällsengagemang.”

Christer Holmén
Vän och styrelseordförande 
i Svenska Hus.
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Tätt inpå // Hans Eliasson

BILD: AXEL OHLSSON

LÄSER GÄRNA MEMOARER

Namn: Hans Eliasson.

Ålder: 70 år.

Bor: Lerum.

Uppväxt: Gamlestan i Göteborg.

Familj: Två döttrar och en sambo.

Tjänar: ”Jag lever på utdelning, den är bra.”

Utbildning: ”Jag är gymnasieingenjör, jag har läst juridik 
och ekonomi och jag har gått AMP-programmet på Har-
vard Business School. Dessutom är jag hedersdoktor vid 
Lunds universitet.”

Kör: ”En Audi Q5, men allra helst kör jag min Aston Martin.”

Läser: ”Väldigt mycket, med tyngdpunkt på biografier och 
memoarer.”

Tittar på: Sport, nyheter och kulturprogram.

Lyssnar på: Klassisk musik.

SPÄNSTIG. Vid 70 års 
ålder spelar Hans Eliasson 
fortfarande hockeybockey 
tre gånger i veckan.
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Vi har lokaler som får 
dina affärer att växa
Vårt fastighetsbolag är inte som andra. Vi ägs av Sveriges bönder och är fast rotade 
i långsiktigt tänkande och stadig utveckling. Vi har 1 200 000 kvadratmeter lokaler 
på 80 orter, för kontor, butiker, produktion och lager. Med gott om plats för dig som 
vill odla en blomstrande verksamhet.

Läs mer om oss och våra objekt 
på lantmannenfastigheter.se
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gande i kombination med kassafl ödesbyggande.
– Där är vi ganska ensamma om att ha det så 

i dag. Det är en gammal traditionell struktur för 
gamla byggmästarföretag: att ha fastigheter och 
bygg och sina egna maskiner.

Att arbeta enligt en traditionell och försik
tig modell med långsiktighet som mål är en av 
nycklarna till Svenska Hus stabilitet.

– Något som är unikt för Svenska Hus är det 
bokförda värdet. Våra hus är bokförda i 7 000 
kronor per kvadratmeter, för det priset kan du 
inte ens köpa mark för att bygga ett hyreshus på 
Hisingen.

– Vi är inte med på banan för att köpa mark 
och bygga bostäder för 35 000 kronor per kva
dratmeter i Stockholm. Vår idé är att lugnt och 
fi nt bygga bolaget för kommande generationer 
och vara med hela vägen.

– Vi har naturligtvis missat en massa värde
uppbyggnad eftersom vi varit så försiktiga de 
senaste åren. Men om man har evigt perspektiv 
tror vi ändå att vi förr eller senare kommer att ha 
glädje av vår försiktighet – för någon gång kom
mer det att gå ner.

– Och jag kan tala om precis när, om du talar 
om för mig när räntorna går upp, säger Hans 

Eliasson och skrattar till innan han fortsätter:
– Det kommer inte att braka ihop på grund av 

att räntan går upp någon procent utan det kom
mer att braka ihop när bankerna ser att räntan 
går upp och de ringer runt till sina låntagare och 
berättar att man omvärderat lånen och vill ha 
mer säkerhet eller amorteringar.

– Då är cirkusen i gång för även om de kan 
betala sina räntor som går upp så kommer de att 
åka på att panterna inte räcker. Det är bankerna 
som kommer att starta det – och då har vi tänkt 
att vi ska sitta tryggt i båten.

› Har du alltid haft bra känsla för vad som är 
en lyckad aff är?

– Jag har gjort precis allting man kan göra 
inom bygg och fastigheter. Det tror jag har inne
burit att jag haft förmågan att se vad man kan 
göra av olika hus. Att se möjligheterna i hus har 
en varit en styrka.

– Som exempel kan man ta Kungsträdgårds
gatan i Stockholm. Där köpte vi ett hus för tio 
miljoner kronor i mitten på 80talet, vi byggde 
om för 20 miljoner kronor och sedan sålde 
Regnbågen det för 105 miljoner kronor. Där var 
stockholmarna livrädda för lera och sättningar, 
men det har vi levt med i hela vårt liv i Göte
borg. Så jag var inte orolig för det.

– Det handlar mycket om att se möjligheter 
andra inte ser och vara påhittig. Med dagens 
höga ingångsvärden gäller det mer än någonsin.

Med såväl Svenska Hus som Gullringsbo 
Egendomar på stadig kurs framåt har Hans 
Eliasson lämnat över ansvaret till andra och själv 
tagit en annan mer tillbakadragen roll, men där 
hans påhittighet och förmåga att se möjligheter 
fortfarande får utlopp.

I Gullringsbo Egendomar har dottern Erika 
tagit över vdrollen.

– Både Erika och Lisa var ägare och det skulle 
de förbli. Är man ägare måste man ha åsikter på 
ett eller annat sätt, så det fi nns alltid ett engage
mang förknippat med ett ägandeskap. 

– Vi hade säkert hittat lösningar på det även 
om Erika och Lisa velat göra något annat. Men 
det är klart att det är extra roligt om någon famil
jemedlem vill vara aktiv även i det dagliga arbetet.

– Erika har arbetat hos oss i 20 år. För något år 
sedan sa hon att hon ville ta över och det känns 
fantastiskt bra att lämna över till sin egen dotter.

› Var du någon gång orolig att engagemanget 
skulle försvinna ur familjen och att ni ”bara” 
skulle fortsätta som ägare?

– Nej, det trodde jag inte. Jag har aldrig varit 

20 frågor till Hans Eliasson

»Vår idé är att lugnt och fint bygga bolaget för kommande 
generationer och vara med hela vägen.«

Tätt inpå // Hans Eliasson

Vad gör dig arg? »Norrmän med dåligt båtvett.«

Tror du på Gud? »Nej, jag är för mycket ingenjör för det.«

Vilken är din största extravagans? »Jag bor fint.«

Vad såg du senast på bio?

»Det kommer jag inte ihåg, jag går aldrig på bio.«

Ger du pengar till tiggare? »Nej.«

Hur träff ade du din sambo? »Vi var grannar för 20 år sedan.«

Hur håller du dig i form? »Jag spelar hockeybockey, jag springer och går, 
åker skidor på alla möjliga sätt och går på gym.«

Vilken talang skulle du vilja ha? »Jag skulle vilja ha varit en bättre hockeyspelare.«

Vilka språk behärskar du? »Tyska och engelska.«

Har du någon paradrätt i köket? »Kokt torskrygg med riven pepparrot och brynt smör.«

Vilken person, död eller levande, skulle du helst vilja träff a? »Winston Churchill.«

Är du fåfäng? »Ja, definitivt.«

Har du någon favoritpryl? »Min drake (segelbåt), det är ett smycke.«

Vilket var ditt favoritämne i skolan? »Mekanik.«

Tre ord som beskriver Hans Eliasson. »Tävlingsinriktad, 
strukturerad, fokuserad.«

Hur ser en perfekt dag ut för dig? »Då är jag på sjön och 
seglar eller åker min gamla julle – eller så jagar jag. Det är 
perfekta dagar.«

När grät du senast? »Jag var intagen på sjukhus i våras, då 
kände jag mig uppgiven.«

Var tycker du bäst om att segla? »I Bohuslän.«

Har du något favoritlag? »Frölunda Hockey.«

Var hittar man världens bästa skidåkning? »Österrike. I princip var som helst där, men 
om jag måste specificera säger jag området kring Vorarlberg med Lech och Zürs.«
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säker på att Erika och Lisa velat ha operativa roller. 
Däremot att de skulle vara aktiva ägare har jag va
rit väldigt säker på, det har de signalerat i många år.

I Svenska Hus är Daniel Massot vd sedan 2016.
– Det är kortare beslutsvägar och känns väldigt 

enkelt att ta upp frågor när man är i ett familje
företag och det är utvecklande att arbeta på det 
sättet. Just det långsiktiga perspektivet när man 
förvaltar något för kommande generationer känns 
väldigt speciellt och bra, säger Daniel Massot. 

– Engagemanget som fi nns kring bolaget är 
väldigt fascinerande. Klimatet fungerar mycket 
bra. Det är viktigt för mig att veta vilka tankar 
som Hans, Erika och Lisa har kring Svenska Hus 
och dess framtid, och jag tycker att kontakten 
och samarbetet fungerar väldigt bra. Svenska Hus 
ledord är ”engagerade entreprenörer med evighets
perspektiv”, det är tre ord som väldigt väl stämmer 
överens med Hans som person och in i framtiden 
tillsammans med Lisa och Erika.

– Jag tror mycket på Daniel. Han lyssnar 
mycket på den gamle. Jag är sidekick åt honom, 
inte organisationsmässigt, Christer Holmén är en 
mycket aktiv ordförande, men vi har tät kontakt 
och Daniel tar på ett generöst sätt emot mina råd 
och idéer, säger Hans Eliasson och skrattar.

– Han har stor erfarenhet och är väldigt aktiv, 
vilket man måste vara. Jag har stor framtidstro.

› Hur trivs du med den nya rollen att vara 

mer i bakgrunden som ett stöd?
– Vi styr bolaget mer som ett holdingbolag 

med fl era olika styrelseordföranden. Om jag 
kommer på något som jag tycker är begåvat har 
jag inga problem att ringa till bolagets styrelse
ordförande och berätta vad jag kommit på. Så jag 
tycker att jag kan få utlopp för mina idéer.

– Men det krävs att man har en styrelse och 
en ordförande som inte har allt för mycket pre
stige. Jag tycker att vi har en bra dialog.

Även om Hans Eliasson inte är inne på kon
toret lika ofta längre så fi nns bolagen ständigt i 
tankarna.

– När man har startat någonting så lämnar 
man det aldrig. Jag tänker på alla våra företag 
varje timme, bortsett från när jag sover. Jag lever 
med detta, oavsett om jag är vd eller inte.

De fi nns kvar även när han ägnar sig åt sina 

fritidsintressen: vara ute på havet eller djupt inne 
i skogen.

– Jag älskar att vara på havet och i skogen 
och i bergen. När jag är i skogen så är det jakt 
och hundar och på havet är det båtar. Jag seglar 
mycket och åker även ”vanlig båt”. Jag har en 
träjulle som jag köpte nyligen som jag älskar. 
Skogen och havet är det som intresserar mig.

Det är dock inte bara havet, skogen och 
familjen som tar upp den lediga tiden. Trots att 
han hunnit fylla 70 år spelar han fortfarande 
hockeybockey regelbundet.

– Jag spelade hockey med Gais tidigare, men 
jag slutade med det 1965. Sedan dess har jag spe
lat hockeybockey 10,5 månader varje år. Nu spelar 
vi tre gånger i veckan och det är fortfarande lika 
roligt. Men när jag gjort det kan jag inte komma 
upp ur sängen för att jag har sådan träningsvärk, 
säger Hans Eliasson och skrattar.

– I den här åldern blir det väldigt stor skillnad 
på hur aktiv du är och vilka du umgås med. När 
jag spelar hockeybockey är det med människor 
där jag kan vara pappa till många och till och 
med farfar åt någon. När man är i det umgänget 
så blir man på ett speciellt sätt. Det märks inte så 
mycket när man är 40, men när man kommer upp 
i min ålder blir det stor skillnad. Men det är bara 
så det har blivit eftersom jag tycker att det är kul 
med yngre människor och idrott och motion.  

        Jag tänker på 
alla våra företag 
varje timme, bortsett 
från när jag sover.

Tätt inpå // Hans Eliasson

SJÄLV ÄR BÄSTE DRÄNG. 
Hans Eliasson byggde upp 
sitt imperium själv.

GULLRINGSBO EGENDOMAR

AB Gullringsbo Egendomar är 
moderbolag i en koncern som äger 
samtliga aktier i Svenska Hus AB, MVB 
Holding AB, AB Gullringsbo Forestry, 
Munkbron Finans AB och Wangeskog 
Hyrcenter AB, 75 procent av aktierna i 
Torslanda Entreprenad i Göteborg Ak-
tiebolag, samt 40 procent i Novi Real 
Estate AB. Övriga tillgångar utgörs av 
finansiella placeringar. 

Koncernens omsättning uppgår till 
cirka tre miljarder kronor med ett 
resultat före avskrivningar men efter 
finansiella poster på närmare 250 mil-
joner kronor per år. Marknadsvärdet 
på koncernens fastigheter uppskattas 
till drygt fem miljarder kronor.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Tomas Nyström  // Nordier Property Advisors

Vart är vi på väg? 

 Transaktionsvolymer slår rekord på löpande band i Sverige. Men hur länge 
kan det hålla i sig – och vad händer sen, frågar sig Nordiers Tomas Nyström.
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 Nu är det nästan exakt sju år sedan jag började på Nordier. 
I min första marknadsanalys för Nordier skrev jag om det 
tunga andra halvåret 2008 och att år 2009 hade varit ett år 

då nästan inga transaktioner hade genomförts. Under det första 
halvåret 2010 hade det skett en stor återhämtning. Transaktions
volymerna hade fördubblats under det första halvåret 2010 jämfört 
med året innan samtidigt som det hade blivit allt lättare att låna 
kapital av bankerna.

Nu, sju år senare, har transaktionsvolymerna slagit rekord år 
efter år sedan dess. Fastighetspriserna har skjutit i höjden inom 
alla segment. De rekordlåga räntenivåerna har inneburit en enorm 
högkonjunktur för fastighetsbranschen. Frågan är dock hur länge 
det kan hålla i sig och vad som händer sen? 

Åttiotalets högkonjunktur slutade i den värsta fastighetskra
schen Sverige varit med om. Då gick vi från en högräntemarknad 
till ett totalt bankhaveri. Idag är räntorna på rekordlåga nivåer och 
trots detta mår bankerna mycket bra. 

Vad skulle kunna förändra dagens situation? En 
makroekonomisk smäll likt Brexit eller Trump räcker tydligen 
inte för att stoppa högkonjunkturen i vår bransch. En global kris 
tenderar endast att skjuta upp en höjning av räntorna ännu längre 
fram i tiden vilket visat sig vara bra nyheter för fastighetsbran
schen. I alla fall så länge som den svenska ekonomin fortsätter att 
visa goda tecken.

Alla jag diskuterar detta med är överens om att det är 
vår bostadsmarknad som måste vara den faktor som sätter stopp 
på högkonjunkturen i Sveriges fastighetsmarknad. De flesta är 
överens om att de bostäder som byggs i allt större skala inte längre 
riktar sig mot den grupp där efterfrågan finns. De dyra bostäder 
som för närvarande massproduceras i våra tillväxtorter efterfrågas 

endast av dem som redan har ett bra boende. Utbudet är på väg att 
dra ifrån efterfrågan och då vet vi ju vad som brukar hända.

Om det nu är så att det kommer en sättning i prisnivåerna 
för bostadsrätter så är min bedömning att det kommer att bli ett 
stillestånd på brfmarknaden. Ingen som har köpt sin lägenhet 
dyrt kommer att sälja om de inte är tvungna. I början av nittiotalet 
chockhöjdes räntorna och de personer som inte hade råd att betala 
sina räntor var tvungna att sälja. Då var det detta som ledde till 
den onda spiralen. Idag är räntorna dock extremt låga. Jag tror 
knappast att de kommer höjas om vi får en rejäl nedgång i bo
stadspriser. Riksbanken vill hålla inflationsmålet och om bostads
priserna sjunker är det knappast förenligt med att höja räntorna, 
vilket slår direkt mot privatkonsumtionen.

Då står vi förmodligen där med en illikvid marknad. Ett antal 
fastighetsutvecklare kommer att få en tuff smäll då de redan börjat 
bygga dyra bostäder som de inte längre kan sälja som bostadsrätter. 
En del kan säkert ställas om till hyresrätter men då förmodligen 
inte till de höga hyresnivåer som nyproduktion har idag. Det är 
nämligen oftast samma personer som har råd med de dyra bostads
rätterna som kan betala de höga nyproduktionshyrorna. De större 
fastighetsutvecklarna kommer troligtvis klara denna situation väl 
med tanke på deras starka balansräkningar. De nybildade mindre 
utvecklarna, med svaga kassaflöden, som poppat upp som svampar 
under den senaste tiden kommer dock få det tuffare.

Min bedömning är dock att räntorna kommer att förbli 
låga under ännu en tid. En fortsatt lågräntemarknad innebär att 
institutionerna måste fortsätta att, direkt eller indirekt, investera i 
fastighetssektorn. Detta kommer att gynna fastighetssektorn var
för min bedömning är att högkonjunkturen i vår bransch kommer 
att bestå. 

Det enda som skulle kunna göra att det återigen blir natt

svart vore om bostadsmarknaden blåser ut samtidigt som svensk 
ekonomi får en rejäl törn. Om arbetslösheten skulle stiga kraftigt 
igen så att svenskarna inte längre har råd att ens betala de låga 
räntorna. Då skulle även banksektorn få stora problem och det 
skulle förmodligen, likt år 2009, återigen vara svårt att låna pengar 
till fastighetsförvärv.  Jag har dock svårt att se denna utveckling 
inom kort sikt. 

För två år sedan skrev jag en liknande artikel i detta magasin. 
Den gick ut på att marknaden styrdes av förväntningar. Jag me
nade att om det skulle börja dyka upp många artiklar som sa ”Nu 
kommer raset”, eller liknande, så skulle detta förmodligen leda 
till att stoppa högkonjunkturen. Sedan dess upplever jag att alla 
jag pratar med är beredda på detta, dessa artiklar syns hela tiden 
och dessutom har vi upplevt Kinaoron, Brexit och Trump med 
endast små hickningar i marknaden. Det är för mig uppenbart att 
det låga ränteklimatet är en så pass stark motor för fastighetsbran
schen att det skulle krävas en enorm smäll för svensk ekonomi för 
att fastighetsbranschen ska hamna i en lågkonjunktur trots den 
låga räntan.   

NORDIER PROPERTY ADVISORS

Nordier är en fastighetsrådgivare vars approach kännetecknas av att våra seniora 
partners är djupt involverade i alla projekt. Bolaget arbetar alltid i små team, är 
snabba, lösningsorienterade och har ett engagemang utöver det vanliga.

 Antal avslutade affärer: 63.

Antal medarbetare: 13.

Underliggande fastighetsvärde: Tolv miljarder.

»Vi bidrog till Ystads absolut mest intensiva transaktionsår genom försäljningen 
av Hokey Pokey och Brogripens bestånd, två mycket fina bostadsportföljer.«

»Bistod Estancia i en strategisk transaktion av hela bolaget underliggande fastig-
hetsvärde om 1,7 miljarder.«

TOMAS NYSTRÖM

Ålder: 42 år.

Bor: I Viksjö, Järfälla.

Titel: Partner, RICS, 
av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighets-
värderare.

På Nordier sedan:  
År 2010.

Tidigare arbetsgivare: 
Värdia Jæger & J:son.

Fritidsintressen: Fa-
milj, AIK, sport, segling, 
är fotbollstränare åt 
sonen.

»Det skulle krävas en enorm 
smäll för svensk ekonomi för 
att fastighetsbranschen ska 
hamna i en lågkonjunktur 

trots den låga räntan.«
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Juridik // Semesterparagrafen

 Den så kallade ”semesterparagrafen” är på väg att försvinna. Något som skulle 
innebära mindre jobb och riskhantering för hyresvärdar.
 – WA Advokat ser därför positivt på utredningens förslag att ta bort denna regel, 
säger Sven Törnberg.  Text: Axel Ohlsson  

Semester
paragrafens 
framtid

PÅ VÄG UT. Den så kallade 
”semesterparagrafen” är på 
väg att försvinna

En statlig utredning (”Stärkt ställning för hyresgäster”) 
föreslår att den så kallade semesterparagrafen ska tas bort. Mycket 
pekar på att regeln kommer att försvinna vilket är fördelaktigt för 
alla hyresvärdar. Regeln har bland annat inneburit att en hyres
värd riskerar att hyresgäst med lång hyrestid i förtid säger upp ett 
hyresavtal på grund av att hyresvärden förhållit sig passiv i mer än 
tre veckor. 

Så vad är då semesterparagrafen och hur har den fått sitt namn? 
Regeln i fråga, som fi nns i 32:a paragrafen, andra stycket hyresla
gen, innebär att hyresgästen får rätt att säga upp ett hyresavtal i 
förtid – utan att behöva uppge något skäl – om hyresgästen begärt 
samtycke till att få överlåta hyresrätten till annan och hyresvärden 
inte lämnat svar inom tre veckor. Även om hyresvärden efter det 
att treveckorsfristen har löpt ut lämnar sitt samtycke till överlå
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telsen har hyresgästen denna rätt att säga upp avtalet på grund av 
att återkopplingen från hyresvärden dröjt. Likaså om hyresvärden 
i och för sig har hörts av inom fristen men utan att ha avgett ett 
klart svar riskerar denne att bli av med avtalet. Hyresgästen har 
enligt regeln också rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresvärden 
inte ger sitt samtycke utan att det finns skälig anledning att neka 
till överlåtelsen. 

– Att regeln kommit att kallas för semesterparagrafen beror på 
att det skett systematiskt utnyttjande av treveckorsfristen genom 
att vissa lokalhyresgäster skickat samtyckesbegäran till hyresvärden 
under dennes semestertid för att öka sannolikheten att hyres
värden ska försitta tidsfristen så att hyresgästen obehindrat kan 
komma ur sitt avtal i förtid, säger advokat Sven Törnberg.

Regelns utformning och tillämpningsområde har kommit 
att förändras över tid och på senare tid har det enda egentliga 
användningsområdet varit kommersiella hyresgäster som försö
ker komma ur långvariga lokalhyresavtal i förtid. Syftet då regeln 
tillkom i början av förra århundradet var i själva verket att skydda 
bostadshyresgästers möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand, 

inte att lokalhyresgäster skulle tillsäkras möjlighet att överlåta sitt 
hyresavtal. 

– Som framgått har semesterparagrafen kommit att användas 
på ett otillbörligt sätt i syfte att komma ur avtal och den skapar 
en omotiverad obalans i hyresförhållandet. Regeln har medfört att 
hyresvärdar tvingas att vara på sin vakt för att vid en samtyckes
förfrågning både agera skyndsamt och med särskild noggrannhet, 
då de annars riskerar att göra påtaglig ekonomisk förlust. I många 
fall har till exempel hyresvärden investerat i att hyresgästanpassa 
lokalen och har räknat med att återfå den investeringen i framtida 
hyror, säger advokat Jens Björkstrand och fortsätter:

– Regeln medför även inkonsekventa effekter på hyresrättens 
område. Jämför till exempel hanteringen av andrahandsuthyrning 
då denna reglering inte ger hyresgästen alternativet att säga upp 
hyresavtalet vid ett uteblivet svar från hyresvärden eller en obefo
gad vägran.

– WA Advokat ser därför positivt på utredningens förslag att 
ta bort denna regel och effekterna kommer att påverka många av 
våra klienter mycket positivt, säger Sven Törnberg.  

 Sven Törnberg Jens Björkstrand
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Juridik // Semesterparagrafen

Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag med närmare 3 000 000 m2 och över 
5 000 hyresgäster. Kanske är vi störst när det gäller att skapa och tillvarata framtidslä-
gen i Stockholm, Göteborg och starka regionstäder. Uppsala Gate, Tele2s huvudkontor i 
Kista och S7 i Västerås är bara några exempel på projekt vi ligger bakom. 

Bli inspirerad på klovern.se/kontor

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

klovern.se/kontor

Vi skapar 
ert framtida 

kontor
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 Anders Nyström, vd Savills.

Med mycket på gång i bolaget ser vd:n fram emot en spän
nande fastighetshöst.

– Marknaden har varit ungefär som vi har förutspått med fort
satt lågt ränteläge, mycket låga vakanser på många marknader och 
med en efterfrågan som överstiger utbudet vilket är fundamenta 
för fastighetsmarknaden som visat sig vara fortsatt stabil.

– Paketeringsutredningar, och så vidare, verkar ha haft mer av 
en marginell effekt vilket troligen beror på att köparna är mer 
långsiktiga idag. Sannolikt är tiden för snabba klipp förbi…

› Hur ser hösten ut för branschen?
– Mycket ser positivt ut för fastighetssektorn. Många markna

der har låga vakansgrader, god hyrestillväxt och litet inslag av spe
kulativ projektutveckling för kommersiella fastigheter. De största 
orosmolnen är fortsatt ändå de förändringar av fastighetsmark
nadens spelregler som lagts fram. Dels i form av den så kallade 
paketeringsutredningen och dels den föreslagna begränsningen 
kring avdragsmöjligheterna för räntekostnader.  

Bolag // Savills

Savills är inne i en rekryteringsfas för att utveckla bolaget. 
Precis efter sommaren presenterade bolaget en tung rekrytering 
när man hämtade in Robert Treutiger från Colliers för att bli 
Savills nya transaktionschef med ambition att leda transaktions
verksamheten framåt.

– Vår förhoppning är att Robert kommer att leda vårt trans
aktionsteam till en topp femplacering inom en inte alltför lång 
framtid. Han kommer att tillföra Savills både kompetens och er
farenhet samt ett stort nätverk. Robert är ju lite unik med att han 
genom sitt ständiga pendlande har ett mycket gott nätverk både 
i Stockholm och Göteborg och kommer därför att bli en brygga 
för våra verksamheter i båda storstadsregionerna, säger Savills vd 
Anders Nyström.

Huvudpersonen själv ansluter till Savills under våren 2018 och 
ser fram emot att vara en del av Savills framtidsvision.

– Jag känner väl dels att det var dags att ta nästa steg, nästa 
utmaning. Bolaget har en tillväxtambition, en tydlig struktur och 
framför allt en vision med vad man vill och vart man är på väg, 
säger Robert Treutiger och tillägger:

– Dessutom är Savills mer komplett i sitt tjänsteutbud och har 
alla affärsområden för att kunna bli en spetsig aktör på marknaden.

› Hur kommer din roll som transaktionschef se ut? 
– Bolaget kommer att rekrytera ett starkt team. Framför allt för

stärker man i Göteborg och Stockholm där man har kontor. Sedan 
är det viktigt att stärka det nordiska samarbetet med Finland och 
Norge. De jobbar mycket med och mot London, där huvudkonto
ret är.

Med Robert Treutiger snart på plats tittar bolaget framåt. 
Man har redan hunnit med att göra ett par andra rekryteringar 
bland vilka Mikael Willdal som blir ny projektchef märks, ta in ett 
par nya uppdrag – och mer kommer att hända i Savills framöver.

– Det har som vanligt hunnit hända en hel del hos oss. Vi har 
omförhandlat och vunnit nya uppdrag, genomfört ett flertal viktiga 
rekryteringar samt bytt till större kontor i Göteborg. Våra samtliga 
sex affärsområden har i dag ambitioner att fortsätta vinna mark
nadsandelar och rekryterar därför för fullt, säger Anders Nyström 
och fortsätter:

– Vi har mycket på gång. Vi har bland annat vunnit ett större 
förvaltningsuppdrag för en för den svenska marknaden nygam
mal internationell fastighetsägare, och väljer därför att satsa på att 
bygga upp förvaltnings och projektledningsverksamhet i västra 
Sverige.

Savills bygger 
för framtiden

 En profilvärvning in och flera nya satsningar på gång. Savills är mitt inne 
i en spännande utvecklingsfas.
 – Vi har mycket på gång, säger vd:n Anders Nyström.
  Text: Anthon Näsström  ⁄⁄  Bilder: Savills och Colliers

 Robert Treutiger tillträder Savills våren 2018.



70   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  3  2017 3  2017  ⁄⁄  FASTIGHETSSVERIGE   71

DAGS FÖR SKIFTE. Stina Ljungkvist vill att pendeln slår åt rätt håll 
och fokus flyttar från timpris till totalekonomi.

Arkitektkommentaren
Stina Ljungkvist  //  BSK Arkitekter

 D e senaste åren har vi sett hur allt fler uppdrag handlas upp 
utifrån lägsta pris per timme och beställare som står själva 
med ansvaret för att samordna övriga konsulter. Med den 

här modellen riskerar branschens kunnande kring budgetering och 
ekonomistyrning att urholkas. Fokus på timpriser istället för total 
kostnad leder till att innovation och effektivisering får stå tillbaka. 
Det har varken vi eller samhället råd med i dag.  

   När BSK Arkitekter startade för drygt 50 år var vår huvudupp
gift att utveckla ordnade arbetssätt för arkitektur och stadsbyg
gande. Ansvaret för samhället och dess ekonomi var bärande i alla 
uppdrag, och projekteringskunnandet var avgörande för kvaliteten 
på det som byggdes. Dagens arkitekter har en stark förmåga att 
skapa involverande processer och metoder för samarbete som ger 
förutsättningar för en identitetsstark och hållbar arkitektur. 

Nu är det dags för pendeln att slå åt rätt håll och flytta fokus 
från timpriset till totalekonomi. Genom värdebaserade åtaganden 
som utgår från kostnaden för helheten blir det möjligt att tillvara 
branschens värdefulla kunskap om projektering, nyttja den kom

Flytta fokus till 
totalekonomin

 Allt fler uppdrag upphandlas utifrån 
lägsta timpris. BSK Arkitekters vd Stina 
Ljungkvist vill se ett skifte där fokus 
hamnar på totalekonomin.
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STINA LJUNGKVIST

Ålder: 46 år.

Bor: Norra Ängby, 
Stockholm.

Familj: Man och tre barn 
födda i Korea.

Titel: Vd för BSK Arkitek-
ter, Arkitekt SAR/MSA.

Fritidsintressen: Famil-
jen, segling och resor.

petens som finns kring projekteringsledning och ta ett gemensamt 
ansvar för att optimera projektets totala ekonomi.

Det behövs avtalsformer som driver innovation och effek
tivisering. Som ger arkitektkåren möjlighet till helhetsåtaganden 
och ansvarstagande för totalkostnaden. Efter år av upphandling 
till lägsta timpris tar denna utveckling säkerligen tid, därför måste 
offentliga och andra stora beställare gå före och ta initiativet till en 
förändring.

Vi arkitekter har viljan att ta ekonomiskt ansvar, agera ge
neralkonsult och ansvara för hela leveransen. Nu efterlyser vi fler 
beställare som utmanar oss med nya arvodesmodeller där fokus 
ligger på värdeskapande och måluppfyllelse snarare än kostnad 
per timme, till exempel genom incitamentsmodeller, fasta arvoden 
eller delägande i utvecklingsprojekt. På så sätt kan vi tillsammans 
skapa win winsituationer och goda investeringar för framtiden. 
Tillsammans behöver vi se till att branschen utvecklas och effekti
viseras!  

BSK  ARKITEKTER

BSK Arkitekter arbetar med stadsbyggnad, husbyggnad och inredning. 
Företaget står bakom omvandlingen av Nacka Strand, Campus Albano, 
Vasakronans huvudkontor, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, Söder-
tälje sjukhus och Postens huvudkontor. BSK Arkitekter fyllde 50 år 2016. 
Företaget är till hälften medarbetarägt och har kontor i Stockholm och 
Malmö med sammanlagt 65 medarbetare.
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Bostadskommentaren
Anette Frumerie //  Besqab

Framtiden börjar med 
ett eget boende

ANETTE FRUMERIE

Ålder: 48 år.

Bor: Lidingö.

Familj: Maken Mårten 
och tre barn; Gustaf, 
Rickard och Anna.

Bakgrund: Vd på Besqab 
sedan november 2012, 
dessförinnan två år på 
Skanska och 17 år på JM.

Fritidsintressen: Löp-
ning och familjen. ”Sedan 
är jobbet min hobby 
också.”

 Bostadsbristen är en tuff  fråga för 
samhället – inte minst för gruppen 
unga vuxna.  Besqabs vd Anette Frume-
rie analyserar åtgärder som krävs för att 
försöka lösa problemet. 

 En av storstadsregionernas allra största utmaningar är 
bostadsbristen. Unga vuxna tillhör en av de grupper som 
drabbas hårdast. En rapport från Bofrämjandet visar att 

möjligheten att fl ytta hemifrån för personer mellan 19 och 25 år 
har minskat markant de senaste tio15 åren. Många har inget an
nat val än att vara mambo när de träder in i vuxenlivet. 

Det borde inte finnas en generationsklyfta på bostadsmark
naden där olika generationer har olika förutsättningar. Men så 
ser det ut nu – unga i samhället har sämre förutsättningar och så 
har det varit länge. Dessutom fi nns det en stor geografi sk klyfta 
mellan de som har föräldrar som exempelvis bosatt sig i Täby eller 
i andra attraktiva delar av Stockholm istället för i en småstad ute i 
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Katarina 
Menzel

Ingemar 
Rindstig 

Andreas 
Ingberg

Arvid 
Lindqvist

Ellinor 
Persson

Conny 
Petrén

Erik 
Blohm

Marianne 
Hagman
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Gawelin

Peter 
Strand

12 oktober • Elite Stora Hotellet • Örebro

Fastighetsmarknadsdagen

MÄLARDALEN

BOKA-TIDIGT- 
RABATT! 

Gäller t.o.m 
15 september

Gå 4 betala för 3

FA S T I G H E T S B R A N S C H E N S  
M ÖT E S P L AT S  I  M Ä L A R DA L E N !

Information och anmälan: 
www.fastighetssverige.se/ 

fastighetsmarknadsdagen_malardalen

ARRANGÖRER: PARTNERS:

Ö R E B R O  •  E S K I L S T U N A  •  VÄ S T E R Å S

Key note speaker: 
Annika R Malmberg – 

Så skapar du ett 
vinnande team!
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ARRANGÖRER: PARTNERS:

Information och anmälan: 
www.fastighetssverige.se/ 
lokalmarknadsdagen_sep

Ole SauarChristel 
Armstrong Darvik

Katarina GraffmanKerstin Lindberg 
Göransson

Rickard S 
Dahlberg

Håkan JeppssonGert Wingårdh Marie Bucht Mikael GranathIvo Stopner Cecilia Fasth Susanne Ehnbåge Magnus Sandelin

Lokalmarknadsdagen 
T I S D AG  12 S E P T E M B E R  •  E L I T E  PA R K  AV E N U E

Göteborgs mest anrika  
fastighetsseminarium – 

i stans fräschaste 
seminarielokaler!

Inspirationsföreläsare: 
Hälsogurun Jonas Colting

Moderator: 
Erik Blix

Marknadsuppdatering • Nätverkande • Inspiration

landet. För din bostadssituation blir det således viktigare vilka dina 
föräldrar är och var de bor än vart du är på väg och vilka mål du 
har. Detta är i många delar en politisk angelägenhet – men låt mig 
betona; den är inte partipolitiskt bunden utan blocköverskridande 
och sträcker sig över fl era mandatperioder. Unga vuxna och andra 
grupper, exempelvis nyanlända och nyskilda, som befi nner sig 
utanför marknaden har länge haft en tuff  situation och kan inte ta 
del av de fördelar som den som redan är inne har. 

Problemet hänger till stor del samman med rörligheten 
på bostadsmarknaden. Den har minskat kraftigt de senaste åren 
och särskilt slår detta mot unga som har svårt att hitta bostad 
till en rimlig peng, likt övriga grupper som befi nner sig utanför 
marknaden. Det är naturligtvis ett stort personligt problem för 
alla som vill fl ytta till en egen bostad, men det innebär också 
problem för samhället i stort. Ett exempel är konsekvenserna på 
arbetsmarknaden. Unga med rätt kompetens kan inte fl ytta dit 
jobben fi nns. Något som företag i vår bransch i allra högsta grad 
märker av. Det är hård konkurrens om personer med rätt kompe
tens idag, särskilt i storstadsregionerna där bostadssituationen är 
som tuff ast. Cirkeln är sluten – men på minst önskvärda sätt. Det 
måste gå att fl ytta till ett jobb eller en utbildning och det måste gå 
att fl ytta hemifrån när man blivit vuxen. I mångt och mycket beror 
det på en stelhet på bostadsmarknaden som varat alltför länge.  
Det behövs snabba och kraftfulla åtgärder likväl som mer lång
siktiga reformer för att öka rörligheten. Några av de åtgärder som 
behövs för att uppnå detta är:
• Avskaff a den eviga reavinstbeskattningen, eller fl yttskatten som 
jag gärna kallar den. Det vore ett steg i rätt riktning för att öka 
rörligheten på marknaden.

• En försiktigare avtrappning av ränteavdragen än det som före
slagits, eller ännu hellre; ingen sänkning alls eftersom en sådan 
kommer att slå hårdast mot de som har svårast att ta sig in på 
bostadsmarknaden. 
• Amorteringar är naturligtvis bra men ytterligare krav på högre 
amorteringar hämmar viljan och möjligheten för redan utsatta 
grupper att skaff a sin egen bostad.
• Amorteringsfrihet för personer under 30 kan vara en åtgärd med 
positiv verkan.
• Avdragsgillt bosparande skulle underlätta betydligt. Det främjar 
en sparkultur i stället för den slösakultur som råder i lågränteläget.

Om det lönar sig att spara till kontantinsatsen kan det 
vara mer uthärdligt att faktiskt bo kvar hemma eller bo trångt i 
några år. Likaså vore det rättvist att de som står utanför ränte och 
rotavdragen får en chans att ta sig in och över tröskeln till det egna 
boendet.

Men även vi som är aktörer på marknaden, vi som bygger 
bostäderna, behöver ta vårt ansvar. Hur planerar vi för bostäder för 
exempelvis unga? I Besqab har vi utvecklat ett koncept med ytef
fektiva bostäder om cirka 32 kvadratmeter – ett rum med kök. 
I Bagarmossen startar vi snart infl yttning i vårt projekt Studion 
och nästa år är det infl yttning i Loftet i Blackeberg – bostäder 
som främst är planerade för unga som söker sin första egna 
bostad. Och det går att göra mer. Jag och mina kollegor på Besqab 
är öppna för att delta i diskussioner där alla kan ha olika infalls
vinklar men är överens om en sak – vi behöver förbättra bostads
situationen för våra unga och andra grupper som drömmer om ett 
eget boende!  

»Vi behöver förbättra bostadssituationen för 
våra unga och andra grupper som drömmer 

om ett eget boende.«

BESQAB

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verk-
samheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigstäl-
lande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 
och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014..«
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