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Fastighets AB Balder är ett börs noterat fastighets bolag med huvudsaklig inriktning 
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner. 

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

Trevlig kontorsfastighet med äldre charm, centralt belägen i 
Stockholms city. Lokaler för små till medelstora företag som vill sitta 
centralt utan att betala Stureplanshyror.

Här hittar du all tänkbar service runt husknuten. Utmärkta allmänna 
kommunikationer. T-bana Rådmansgatan. 

Lediga kontorsytor: 179 kvm, 225 kvm, 315 kvm, 378 kvm.

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

Kontorsfastighet i Huvudsta, strategiskt belägen nära utfartslederna 
till E4/E18/E20. Effektiva, ljusa och luftiga kontorsytor med tillgång till 
lasthissar som går direkt in i lokalerna. Från de översta våningarna är 
utsikten hänförande. 

Gott om garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter 
utanför. I nära anslutning till vackra Huvudsta Gård och Huvudsta-
badet samt fl era marinor. Buss utanför fastigheten samt T-bana 
Huvudsta Centrum på 5 min promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 484 kvm, 574 kvm, 900 kvm, 1 500 kvm.

Västberga Allé 9, Hägersten

Kontor/industrifastighet i Västberga vid Stockholms södra infart, intill 
Essingeleden. Här fi nns just nu de två översta våningsplanen lediga – 
lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket 
ljusinsläpp, magnifi k utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna. 

Garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter utanför. Stort 
utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett fl ertal buss-
linjer trafi kerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltåg-
stationen Årstaberg på promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

Joakim Gillman, Uthyrningansvarig Stockholm · Tel 08-73 53 773 

Mobil 070-217 70 20 · E-post joakim.gillman@balderfast.se

Fastighets AB Balder  Anderstorpsvägen 10, 3 tr  · 171 54 Solna · Tel 08-73 53 770

www.balderfast.se

City eller Fosie

Bernt Brantvik, Uthyrningsansvarig Malmö  

Tel 040-600 96 52 • E-post bernt.brantvik@balderfast.se

Fastighets AB Balder Stora Nygatan 29, 211 37 Malmö

ARKADEN/CITY, Baltazargatan-Kalendegatan

Mycket trevlig kontorsfastighet med butiker på första plan.
Centralt belägen med alla faciliteter som grannar.

Lokalerna är fräscha med mycket ljus. Mycket bra parke-
ringsmöjlighet, Citygaraget ligger i fastigheten. Utmärkta 

allmänna kommunikationer.

Lediga kontorsytor: från 95 kvm upp till 1100 kvm

Fastighets AB Balder är ett börs noterat fastighets bolag med huvudsaklig inriktning 
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner. 
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Saltmätargatan 5–11, Vasastan

Trevlig kontorsfastighet med äldre charm, centralt belägen i 
Stockholms city. Lokaler för små till medelstora företag som vill sitta 
centralt utan att betala Stureplanshyror.

Här hittar du all tänkbar service runt husknuten. Utmärkta allmänna 
kommunikationer. T-bana Rådmansgatan. 

Lediga kontorsytor: 179 kvm, 225 kvm, 315 kvm, 378 kvm.

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

Kontorsfastighet i Huvudsta, strategiskt belägen nära utfartslederna 
till E4/E18/E20. Effektiva, ljusa och luftiga kontorsytor med tillgång till 
lasthissar som går direkt in i lokalerna. Från de översta våningarna är 
utsikten hänförande. 

Gott om garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter 
utanför. I nära anslutning till vackra Huvudsta Gård och Huvudsta-
badet samt fl era marinor. Buss utanför fastigheten samt T-bana 
Huvudsta Centrum på 5 min promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 484 kvm, 574 kvm, 900 kvm, 1 500 kvm.

Västberga Allé 9, Hägersten

Kontor/industrifastighet i Västberga vid Stockholms södra infart, intill 
Essingeleden. Här fi nns just nu de två översta våningsplanen lediga – 
lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket 
ljusinsläpp, magnifi k utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna. 

Garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter utanför. Stort 
utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett fl ertal buss-
linjer trafi kerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltåg-
stationen Årstaberg på promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

Joakim Gillman, Uthyrningansvarig Stockholm · Tel 08-73 53 773 

Mobil 070-217 70 20 · E-post joakim.gillman@balderfast.se
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FOSIE, Stenyxegatan 34

Industrifastighet med lediga kontor. Mycket bra strategisk 
placerad kontor beläget nära utfartslederna. Det finns tre 
lediga kontor.

300 kvm med reception, bastu, konferensrum, med mera. 
Det finns ytterliggare kontor från 78–197 kvm. Ytorna är 
effektiva och ljusa. Gott om egna parkeringsplatser utanför 
fastigheten. Mycket god allmän kommunikation.

Lediga kontorsytor: från 78 kvm upp till 300 kvm

JÄGERSRO, Jägersrovägen-Sporregatan 18

Kontor- och industrifastighet, granne med Toys are us och  
El-giganten. Två lediga lokaler. Ett kontor på 200 kvm 
ljusa härliga ytor, samt ett kontor med lager på 175 kvm, 
lagerutrymmet (med en stor port) kan användas till mindre 
tillverkning.

Bra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parke-

ring finns intill fastigheten.

Lediga ytor: 200 kvm och 175 kvm

CHALMERSFASTIGHETER

 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Nytt kontor?

020-333 444
www.apfastigheter.se

I Göteborg har vi kontor med centrala adresser. Bland 
annat på Avenyn, Kungsgatan, Östra Hamngatan och i 

Nordstan.

Vi hjälper dig att hitta rätt.

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med lokaler främst i Göteborg, Uppsala och Stockholm.

Vindskontor i Hammarby Sjöstad 
-180 kvm, modernt med det lilla 
  extra

Nybyggt kontor i norra Kista 
-150-425 kvm, ljust med alla möj-
  ligheter till anpassning

Kontor i olika storlekar i Stensätra 
- 40-700 kvm, bra parkeringsmöj-
  ligheter, nära till E4

Ring!
08-556 960 35

www.svenskahus.se

Behöver du kontor NU? 
Vi har kontoret för dig!

Centralt i Malmö
Engelbrektsgatan 15

mellan Gustav Adolfs torg och Lilla Torg.

LONA FORSLID
REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

www.lonaforslid.se - tel/fax 08-663 03 06

Moderna, ljusa lokaler där man kan välja ytor mellan 
ca 145 kvm-560 kvm. Kyla fi nns. Garage i huset.

Hyra från 1.000:-/kvm.
Hyresgästen kan påverka planlösningen.

 
Registrerad Fastighetsmäklare

___________________________________
Gyllenstiernsgatan 16, 115 26  Stockholm
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reportage

Detta utmärker ett 
tillväxtföretag:
• Klart och entydigt fokus

• Förmåga att skapa marknad och 
Tidsmonopol

• Organisationen är flexibel och alla 
hugger i där det behövs och tar 
personligt ansvar.

• Egna initiativ är uppskattade.

• Ett visst mått av misstag är tillåtna.

• Chefen är synlig i organsiationen och 
arbetar tillsammans med de anställda  
när så behövs.

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

– En chef som är opportunist och vill vara alla 

till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö. 

En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina 

beslut och värderingar för att vinna respekt.

Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt 

kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en 

viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba 

beslut om företaget ska behålla försprånget på 

marknaden. Väljer man att istället att göra en 

undersökning för en halv miljon för att få reda på 

samma sak tre månader senare, så är det troligen 

för sent.

En unik idé
Att få ett moget företag att plötsligt raka i höjden 

på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett 

tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att 

ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår 

en tillväxtidé inom ett moget företag, men det 

resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget 

bolag, som får växa på egna premisser.

– Ett moget företag har helt enkelt en struktur 

som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt, 

säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser 

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibili-

tet i organisationen. 

Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att 

snabb tillväxt inte måste vara ett mål. Att ett före-

tag kan vara alldeles utmärkt välmående med en 

måttlig eller rent av obefintlig tillväxt. 

Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att 

de är små och unga, men det behöver inte vara så. 

IKEA och H & M är två exempel på företag som 

bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt 

hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört 

dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin 

specifika företagskultur. 

– Många företag gör misstaget att förändra 

strukturen när de har vuxit sig stora eftersom 

de tror att det ska vara så, säger Tomas Sandsjö. 

Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar 

på ett litet och ungt företag, tror man, men nu 

när företaget börjar bli stort så vill man ändra 

på det. På samma gång frångår man framgångs-

konceptet.           c

Hallbergsgatan / Västerbrogatan
Centralt kontor 556 m2 med möjlig-
het att utöka till 740 m2.
Lokalen är utrustad med komfortkyla.

LOKALER I VÄSTSVERIGE

Box 5072, 402 22 Göteborg
Telefon 031-778 12 70, 036-39 45 65  •  Telefax 031-778 12 77, 036-39 45 66

info@vatternas.se  •  www.vatternas.se

V Ä T T E R S N Ä S
F  Ö  R  V  A  L  T  N  I  N  G  S     A B

Ebbe Lieberathsgatan 19
Kontor / Lager / Butik / Utställning
Lokalen är cirka 455 m2 med goda
tillfarts- och parkeringsmöjligheter.

Datorgatan 1 – 5 (Huskvarna)
Moderna kontor vid Vätterns
strand. 127 – 1 100 m2.

Göteborg Borås Jönköping

»

Wilfast Förvaltning AB

Kontor och lokaler.
Från kultur till industri.
www.higab.se

f a s t i g h e t s k o n s u l t  a b



Fastighets AB Balder är ett börs noterat fastighets bolag med huvudsaklig inriktning 
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner. 

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

Trevlig kontorsfastighet med äldre charm, centralt belägen i 
Stockholms city. Lokaler för små till medelstora företag som vill sitta 
centralt utan att betala Stureplanshyror.

Här hittar du all tänkbar service runt husknuten. Utmärkta allmänna 
kommunikationer. T-bana Rådmansgatan. 

Lediga kontorsytor: 179 kvm, 225 kvm, 315 kvm, 378 kvm.

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

Kontorsfastighet i Huvudsta, strategiskt belägen nära utfartslederna 
till E4/E18/E20. Effektiva, ljusa och luftiga kontorsytor med tillgång till 
lasthissar som går direkt in i lokalerna. Från de översta våningarna är 
utsikten hänförande. 

Gott om garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter 
utanför. I nära anslutning till vackra Huvudsta Gård och Huvudsta-
badet samt fl era marinor. Buss utanför fastigheten samt T-bana 
Huvudsta Centrum på 5 min promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 484 kvm, 574 kvm, 900 kvm, 1 500 kvm.

Västberga Allé 9, Hägersten

Kontor/industrifastighet i Västberga vid Stockholms södra infart, intill 
Essingeleden. Här fi nns just nu de två översta våningsplanen lediga – 
lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket 
ljusinsläpp, magnifi k utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna. 

Garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter utanför. Stort 
utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett fl ertal buss-
linjer trafi kerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltåg-
stationen Årstaberg på promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

Joakim Gillman, Uthyrningansvarig Stockholm · Tel 08-73 53 773 

Mobil 070-217 70 20 · E-post joakim.gillman@balderfast.se

Fastighets AB Balder  Anderstorpsvägen 10, 3 tr  · 171 54 Solna · Tel 08-73 53 770

www.balderfast.se

City eller Fosie

Bernt Brantvik, Uthyrningsansvarig Malmö  

Tel 040-600 96 52 • E-post bernt.brantvik@balderfast.se

Fastighets AB Balder Stora Nygatan 29, 211 37 Malmö

ARKADEN/CITY, Baltazargatan-Kalendegatan

Mycket trevlig kontorsfastighet med butiker på första plan.
Centralt belägen med alla faciliteter som grannar.

Lokalerna är fräscha med mycket ljus. Mycket bra parke-
ringsmöjlighet, Citygaraget ligger i fastigheten. Utmärkta 

allmänna kommunikationer.

Lediga kontorsytor: från 95 kvm upp till 1100 kvm

Fastighets AB Balder är ett börs noterat fastighets bolag med huvudsaklig inriktning 
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner. 

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

Trevlig kontorsfastighet med äldre charm, centralt belägen i 
Stockholms city. Lokaler för små till medelstora företag som vill sitta 
centralt utan att betala Stureplanshyror.

Här hittar du all tänkbar service runt husknuten. Utmärkta allmänna 
kommunikationer. T-bana Rådmansgatan. 

Lediga kontorsytor: 179 kvm, 225 kvm, 315 kvm, 378 kvm.

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

Kontorsfastighet i Huvudsta, strategiskt belägen nära utfartslederna 
till E4/E18/E20. Effektiva, ljusa och luftiga kontorsytor med tillgång till 
lasthissar som går direkt in i lokalerna. Från de översta våningarna är 
utsikten hänförande. 

Gott om garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter 
utanför. I nära anslutning till vackra Huvudsta Gård och Huvudsta-
badet samt fl era marinor. Buss utanför fastigheten samt T-bana 
Huvudsta Centrum på 5 min promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 484 kvm, 574 kvm, 900 kvm, 1 500 kvm.

Västberga Allé 9, Hägersten

Kontor/industrifastighet i Västberga vid Stockholms södra infart, intill 
Essingeleden. Här fi nns just nu de två översta våningsplanen lediga – 
lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket 
ljusinsläpp, magnifi k utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna. 

Garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter utanför. Stort 
utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett fl ertal buss-
linjer trafi kerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltåg-
stationen Årstaberg på promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

Joakim Gillman, Uthyrningansvarig Stockholm · Tel 08-73 53 773 

Mobil 070-217 70 20 · E-post joakim.gillman@balderfast.se

Fastighets AB Balder  Anderstorpsvägen 10, 3 tr  · 171 54 Solna · Tel 08-73 53 770

www.balderfast.se
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FOSIE, Stenyxegatan 34

Industrifastighet med lediga kontor. Mycket bra strategisk 
placerad kontor beläget nära utfartslederna. Det finns tre 
lediga kontor.

300 kvm med reception, bastu, konferensrum, med mera. 
Det finns ytterliggare kontor från 78–197 kvm. Ytorna är 
effektiva och ljusa. Gott om egna parkeringsplatser utanför 
fastigheten. Mycket god allmän kommunikation.

Lediga kontorsytor: från 78 kvm upp till 300 kvm

JÄGERSRO, Jägersrovägen-Sporregatan 18

Kontor- och industrifastighet, granne med Toys are us och  
El-giganten. Två lediga lokaler. Ett kontor på 200 kvm 
ljusa härliga ytor, samt ett kontor med lager på 175 kvm, 
lagerutrymmet (med en stor port) kan användas till mindre 
tillverkning.

Bra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parke-

ring finns intill fastigheten.

Lediga ytor: 200 kvm och 175 kvm

CHALMERSFASTIGHETER

 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Nytt kontor?

020-333 444
www.apfastigheter.se

I Göteborg har vi kontor med centrala adresser. Bland 
annat på Avenyn, Kungsgatan, Östra Hamngatan och i 

Nordstan.

Vi hjälper dig att hitta rätt.

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med lokaler främst i Göteborg, Uppsala och Stockholm.

Vindskontor i Hammarby Sjöstad 
-180 kvm, modernt med det lilla 
  extra

Nybyggt kontor i norra Kista 
-150-425 kvm, ljust med alla möj-
  ligheter till anpassning

Kontor i olika storlekar i Stensätra 
- 40-700 kvm, bra parkeringsmöj-
  ligheter, nära till E4

Ring!
08-556 960 35

www.svenskahus.se

Behöver du kontor NU? 
Vi har kontoret för dig!

Centralt i Malmö
Engelbrektsgatan 15

mellan Gustav Adolfs torg och Lilla Torg.

LONA FORSLID
REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

www.lonaforslid.se - tel/fax 08-663 03 06

Moderna, ljusa lokaler där man kan välja ytor mellan 
ca 145 kvm-560 kvm. Kyla fi nns. Garage i huset.

Hyra från 1.000:-/kvm.
Hyresgästen kan påverka planlösningen.

 
Registrerad Fastighetsmäklare

___________________________________
Gyllenstiernsgatan 16, 115 26  Stockholm
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reportage

Detta utmärker ett 
tillväxtföretag:
• Klart och entydigt fokus

• Förmåga att skapa marknad och 
Tidsmonopol

• Organisationen är flexibel och alla 
hugger i där det behövs och tar 
personligt ansvar.

• Egna initiativ är uppskattade.

• Ett visst mått av misstag är tillåtna.

• Chefen är synlig i organsiationen och 
arbetar tillsammans med de anställda  
när så behövs.

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

– En chef som är opportunist och vill vara alla 

till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö. 

En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina 

beslut och värderingar för att vinna respekt.

Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt 

kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en 

viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba 

beslut om företaget ska behålla försprånget på 

marknaden. Väljer man att istället att göra en 

undersökning för en halv miljon för att få reda på 

samma sak tre månader senare, så är det troligen 

för sent.

En unik idé
Att få ett moget företag att plötsligt raka i höjden 

på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett 

tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att 

ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår 

en tillväxtidé inom ett moget företag, men det 

resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget 

bolag, som får växa på egna premisser.

– Ett moget företag har helt enkelt en struktur 

som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt, 

säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser 

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibili-

tet i organisationen. 

Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att 

snabb tillväxt inte måste vara ett mål. Att ett före-

tag kan vara alldeles utmärkt välmående med en 

måttlig eller rent av obefintlig tillväxt. 

Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att 

de är små och unga, men det behöver inte vara så. 

IKEA och H & M är två exempel på företag som 

bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt 

hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört 

dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin 

specifika företagskultur. 

– Många företag gör misstaget att förändra 

strukturen när de har vuxit sig stora eftersom 

de tror att det ska vara så, säger Tomas Sandsjö. 

Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar 

på ett litet och ungt företag, tror man, men nu 

när företaget börjar bli stort så vill man ändra 

på det. På samma gång frångår man framgångs-

konceptet.           c

Hallbergsgatan / Västerbrogatan
Centralt kontor 556 m2 med möjlig-
het att utöka till 740 m2.
Lokalen är utrustad med komfortkyla.

LOKALER I VÄSTSVERIGE

Box 5072, 402 22 Göteborg
Telefon 031-778 12 70, 036-39 45 65  •  Telefax 031-778 12 77, 036-39 45 66

info@vatternas.se  •  www.vatternas.se

V Ä T T E R S N Ä S
F  Ö  R  V  A  L  T  N  I  N  G  S     A B

Ebbe Lieberathsgatan 19
Kontor / Lager / Butik / Utställning
Lokalen är cirka 455 m2 med goda
tillfarts- och parkeringsmöjligheter.

Datorgatan 1 – 5 (Huskvarna)
Moderna kontor vid Vätterns
strand. 127 – 1 100 m2.

Göteborg Borås Jönköping

»

Wilfast Förvaltning AB

Kontor och lokaler.
Från kultur till industri.
www.higab.se

f a s t i g h e t s k o n s u l t  a b
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Vi offrar lugn och stillhet på IT-altaret
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Exakta
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Nicklas Tollesson
Trycksak
341417

Jag doppar penseln i färgburken och målar ännu en planka 
kritvit. Plötsligt landar en liten fluga med fötterna före i den 
vita färgen, men segar sig upp och lyckas helvingad flyga 
iväg. Jag betraktar dramat andlöst och fortsätter sedan att 
måla verandastaketet i samma takt som jag gjort de senaste 
två timmarna. Det är den soligaste påskhelgen i mannaminne 
och vi har öppnat lantstället. Vet inte vad det är men så fort 
vi slår upp fönsterluckorna och vädrar ut vintern infinner sig 
ett lugn i hela kroppen. Det är verkligen en skön kontrast mot 
den stress vi människor får stå ut med om vi vill vara mo-
derna. Egentligen är det sjukt, vi har alla möjligheter att hålla 
kontakt med varandra med hjälpmedel som mejl, Facebook, 
bloggar, Twitter och allt vad det heter. Ändå kommer det rap-
port efter rapport som visar att vi blir mer och mer stressade 
– av att hinna med att blogga, twittra och facebooka! Visst är 
det bakvänt? Sannolikt hänger det här ihop med att vi män-
niskor är vanedjur, har vi väl börjat blogga eller twittra kan vi 
inte sluta. 

På avstånd hör jag ungarna närma sig, men inte ens risken 
att få mitt nymålade staket förstört av barnahänder lyckas 
hetsa upp mig – jag är kolugn. 

Samtidigt vet jag att så fort helgen är över och vardagen 
tar vid börjar IT-stressen igen, då ska det kollas om det hänt 
något på Facebook och svaras på diverse olika inlägg. Jag är 
övertygad om att det här mönstret måste brytas, annars har 
vi snart offrat lugnet och stillheten på IT-altaret.

Några som kan vara något lugnare än många andra är de 
i Öresundsregionen, marknaden där har inte alls tagit lika 
mycket stryk som de i Stockholm och Göteborg. Missa inte 
vårt tema som börjar på sidan 53.

Missa inte heller vårt porträtt av fastighetskungen Erik 
Paulsson. Det är en kille med full fart under fötterna, han  
verkar alltid ha fem affärer på gång. Trots det är han lugn 
som en filbunke. Läs reportaget på sidan 40.

Trevlig läsning!

Eddie Ekberg
Chefredaktör



H+ är Helsingborgs största stadsbyggnadsprojekt i modern tid. 
Under många år framöver kommer områdena direkt söder om 
Knutpunkten – Södra hamnen, Söder och Gåsebäck planeras, 
utvecklas och förverkligas. 

H+ innebär att fokus riktas mot hela Helsingborg som en  
intressant mötesplats för människor, företagande och kultur.  
Med H+ kommer Helsingborg också att bli en ännu mer  
attraktiv, dynamisk och viktig del av Öresundsregionen.

H+ kommer också att ha stor betydelse för den befintliga city
kärnan och dess utveckling. Projektet som sådant sträcker sig  
över ett mycket stort område men också långt in i framtiden. 

Södertunneln förverkligar H+
I dag utgör den dubbelspåriga järnvägen och Malmöleden söder 
om Knutpunkten en barriär, som skiljer stadens södra delar från 
hamnen och Öresund. Södertunneln möjliggör förverkligandet  
av H+ och byggstarten är planerad till 2012.

För mer information besök www.helsingborg.se/hplus  
eller kontakta oss via hplus@helsingborg.se

Helsingborgs  
nya stadsdelar!

Sammanlagt omfattar H+ omkring en miljon kvadratmeter mark.  
Hela området är nästan dubbelt så stort som nuvarande centrala  
Helsingborg – Norra hamnen, Centrum och Södercity tillsammans.

Arkitektur. Nya platser. Kommunikation. Kontraster. Bostäder. Mångfald. Nya idéer. Kontor. Studier. Miljö. Energi. Arbetsplatser. Ekologi. 
Affärer. Torg. Kanaler. Parker. Nytänkande. Laguner. Utveckling. Stränder. Möjligheter. Nya möten. Människor. Innovativt. Nyskapande. Nöjen. 
Restauranger. Kreativitet. Förändring. Nyfikenhet. Dynamik. Framtidstro. Arkitektur. Nya platser. Kommunikation. Kontraster. Bostäder. Mångfald. 
Nya idéer. Kontor. Studier. Miljö. Energi. Arbetsplatser. Ekologi. Affärer. Torg. Kanaler. Parker. Nytänkande. Laguner. Utveckling. Stränder. 
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 Efter att ha spanat efter tecken ända sedan sommaren 2007 
på att världskonjunkturen försämras mer och snabbare än 
vad många velat erkänna, känner jag behov av omväxling. 

Kanske är det samma känsla som gör att en del nu pratar om att 
det värsta är över? Börsen går ju upp och det kan väl tolkas som 
att bättre tider stundar.

Det faktum att nedgångstakten i den globala ekonomin sanno-
likt var som störst under fjärde kvartalet förra året kan dock enligt 
min mening inte tas som intäkt för att vi har det värsta bakom 
oss. Nedgången startade i ett läge när den svenska ekonomin var 
stark. Det var också troligen därför som vissa aktörer hade svårt 
att ta till sig de försämrade utsikterna, deras egen situation hade 
ännu inte påverkats. Så även om bakslagen blev allt fler såg många 
med tillförsikt på framtiden. 

under förra hösten försvann den känslan även från de mest 
motståndskraftiga. Effekten på världsekonomin blev enormt 
kraftig och nedgångstakten är oöverträffad i modern tid. Skulle 
den takten ha fortsatt under en längre period skulle vi snart inte 
ha någon ekonomi kvar att analysera. Sålunda sjönk till exem-
pel den globala råstålproduktionen med hela 30 procent under 
andra halvåret 2008. Knappast troligt att det skulle upprepas, 
eller hur?

Världsekonomin är nu som en segelskuta som gått igenom 

en storm och fått segel sönderslitna och master skadade. Efter 
stormen så kan nödtorftiga reparationer få skutan i segelbart 
skick igen. Men utan en genomgripande ombyggnad kommer 
inte skutan att kunna segla för fulla segel. Och en sådan om-
byggnad kräver tid och resurser. Så visst kan och ska vi glädja 
oss över att stormen bedarrat. Men det betyder inte att svårig-
heterna är över.  

företag världen över behöver anpassa sina kostnader till den 
nya lägre efterfrågan som de nu möter. Denna process är san-
nolikt bara i sin linda. Det kommer att medföra att investerings-
verksanheten kommer att vara betydligt mer blygsam framöver. 
Därtill tvingas många företag att minska arbetsstyrkan, ganska 
markant på sina håll.

En kraftigt stigande global arbetslöshet medför att hushållens 
försiktighetssparande stiger. Under fjärde kvartalet 2008 steg 
hushållens sparande mycket kraftigt världen över, man kan tala 
om en chockeffekt. Det finns anledning att tro att denna effekt 
är övergående och att vi därför får se en viss återhämtning av 
konsumtionen. Men den underliggande utvecklingen talar för 
fortsatt återhållsamhet. 

En bidragande orsak till detta är att hushållen i västvärlden 
ökat sina skulder markant under det senaste decenniet i takt 
med de stigande huspriserna. Med fallande huspriser i sikte på 

”Ta inte av säkerhets- 
bältet än”

Den ekonomiska kartan ritas om i en allt snabbare takt. Fastighets-
branschen är precis som alla andra branscher beroende av ett  
välfungerande finansiellt system. I varje nummer ger därför en  
erfaren ekonom sin syn på läget i landet.

Månadens makroanalys
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många håll kommer hushållen att överväga att amortera mer 
på sina skulder. En sådan skuldsaneringsprocess tar lång tid för 
ett hushåll och leder till, om den blir omfattande, en utdragen 
lågkonjunktur. Här återfinns den främsta risken mot en snabb 
global återhämtning.

den svenska fastighetssektorn gynnas i år av det låga ränte-
läget. Fjolårets höga inflationstakt ledde därtill till en relativt hög 
uppräkning av många hyresavtal. Nästa år kommer emellertid 
effekterna av den stigande arbetslösheten slå igenom med full 
kraft på efterfrågan på lokaler. Till en del märks detta redan idag 

men styrkan i denna trend kommer bara att öka. I höst kommer 
därtill inflationstakten att bottna ut, sannolikt ligger årstakten 
då på minus en procent. Så någon uppskrivning av hyrorna inför 
2010 blir inte aktuell, snarare tvärtom.

Så ta inte av säkerhetsbältet än. Vägen kommer att svänga rejält 
framöver även om den värsta kurvan redan är passerad. Men varje 
kurva tär lite på bilen så dess kvalitet försämras under resans gång. 
Så för en del blir det en kapplöpning mellan hur snabbt bilens 
kondition försämras och hur vägens skick utvecklas. 

Alla bilar kommer inte att komma i mål. Se till att din gör 
det!  

NAMN: Jörgen Appelgren.
ÅLder: 53 år. 
YrKe: Makroekonom, före detta  
chefsekonom på Nordea. 
GÖr PÅ  FrITIdeN: Resor förgyller livet, 
senaste långresan gick till Australien.

INTe Över ÄN. Jörgen Appelgren, makroekonom och före detta chefsekonom på Nordea, konstaterar att vi ännu inte 
har sett ljuset i tunneln i den ekonomiska krisen.

Foto: N
ordea
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[ Ny fond av Eddie Ekberg ]

Det ekonomiska läget såväl i stort som på 
fastighetsmarknaden har öppnat möjligheter 
för att köpa upp indirekt fastighetsexpone-
ring till starkt reducerade priser. Detta har 
Realkapital Partners tagit fasta på och nyligen 
lanserade de fonden Realkapital Nordic Reco-
very, som är under resning. Enligt företrädare 
för fonden kan investerarna räkna med en 
avkastning på 0 procent eller mer. Fonden 
har som mål att, i ett första steg, investera för 
en bit över en miljard kronor.

ny fond utnyttjar 
marknadsläget

LANSerAr NY FONd. Tore Borthen 
är vd för Realkapital Partners som 
lanserat fonden Realkapital Nordic Re-
covery. Fonden ska investera drygt en 
miljard kronor med fokus på indirekta 
fastighetsinvesteringar i Norden till 
starkt rabatterade priser.

ny fond utnyttjar tnyttjar 
marknadslägetmarknadsläget

ny fond u
marknadsläget

ny fond utnyttjar 
marknadsläget

tnyttjar tnyttjar 
marknadsläget

tnyttjar ny fond u

Foto: Eddie Ekberg
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Det går att göra fantas-
tiska investeringar nu, det är 
precis rätt tidpunkt att kliva in 
i marknaden.

realkapital partners är ett partnerägt private equity-företag 
med fokus på opportunistiska fastighetsinvesteringar i Europa 
och Norden. Utifrån sina kontor i Oslo och Luxemburg manöv-
rerar man sedan 2006 fonderna Realkapital European Opportu-
nity Invest (REOI) och Realkapital Aktiv Europa (RAE). 

Nu har man dragit i gång en ny fond, Realkapital Nordic Re-
covery, med fokus på indirekta fastighetsinvesteringar i Norden 
till starkt rabatterade priser. Tanken är att man ska investera i 
andra fastighetsfonder, fastighetslån och i noterade fastighets-
bolag. Man ska också köpa fastigheter där köparen är pressad av 
panter till bankerna. Målet är en avkastning på minst 20 procent 
årligen. Investerare i fonden är bland annat privatpersoner och in-
stitutioner och minimiinvesteringen är på 500 000 norska kronor, 
motsvarande cirka 630 000 svenska kronor.

investeringsproCessen kommer att gå till så att Realkapital 
använder sitt nätverk av banker, fastighetsägare, mäklare och in-
vesteringsrådgivare till att identifi era kvalitetsinvesteringar som 
är till salu betydligt billigare än verkligt värde. Genom att till-
handahålla likviditet till motiverade säljare kan fonden uppnå 
hög avkastning oavsett hur marknaden utvecklas. Man ska sedan 
utöva ett aktivt ägarskap för att plocka fram de dolda värdena och 
maximera avkastningen och kontrollera risken på investeringen. 
Man kommer också att ha en löpande uppföljning och rapporte-
ring till dem som investerat i fonden. Slutligen kommer man att 

sälja investeringen när man synliggjort värdena för att uppnå det 
maximala försäljningsvärdet.

bakom fonden står sex stycken personer med stor erfarenhet 
från fastighetsbranschen. Dessa är:

• Tore Borthen, vd. Han var tidigare investeringschef på Aber-
deen Property Investors i Norge, vd på Nordea Investment Ma-
nagement i Norge. Han har också erfarenhet från förvaltning av 
hedge fonder på DnB Nor.

• Morten Kampli, partner. Var tidigare investeringsstrategi-
chef på Aberdeen Property Investors i Norge. Han har också job-
bat på McKinsey & Company. Har varit med och startat fl er än 
tio fastighetsfonder.

• Jyrki Konsala, chef för European Investments. Var tidigare 
transaktionschef på Aberdeen Property Investors i Finland. Han 
också varit strategisk konsult på Catella Property. 

• Brian Weisberg, investeringschef. Har tidigare varit konsult 
på McKinsey & Company, aktieanalytiker i FTN Midwest Secu-
rities och investeringsanalytiker på KSP Financial Consultants.

• Erich Solberg, portföljchef. 14 år som analytiker, mäklare och 
portföljförvaltare av aktier, obligationer och fastigheter på bland 
annat SEB Enskilda Securities.

• Mikkel Storm-Jensen: partner. Tidigare vd för Alfred Berg 
ABN AMRO Norge, chef på NatWest och vice vd på Christiania 
Bank.  

ny fond utnyttjar 

Tore Borthen, Morten Kampli, Jyrki Konsala, Brian Weisberg, Erich Solberg, Mikkel Storm-Jensen. Foton: Rune Kongsro

ny fond u



12   fastighetssverige    #4/2009

OM reALK APITAL PArTNerS

Realkapital Partners AS är ett fondförvaltningsföretag som bildats för att 
strukturera och förvalta fonder. Företaget grundades 2006 av Tore Borthen 
och Morten Kampli och är partnerägt. Realkapital Partners har i dag tio 
medarbetare från fyra olika länder uppdelade på kontor i Oslo och Luxem-
burg. Medarbetarna har stor erfarenhet från såväl fastighetsmarknaden som 
finansmarknaden. 
Sedan 2006 har Realkapital genomfört fastighetsinvesteringar för cirka 1,5 
miljarder kronor i hela Europa.

OM reALK APITAL NOrdIc recOverY

Avkastningsmål: Mer än 20 procent på eget kapital.
Investeringsstil: Aktiv och opportunistisk.
Geografi: Norden – Norge, Sverige, Danmark och Finland.
Ska investera i: fastighetsfonder, fastighetsskulder och börsnoterade fastig-
hetsbolag. 
Belåning: Ingen belåning på fondnivå, men ofta i underliggande företag.
Utbetalning: Från och med tredje året.
Företagsstruktur: VPS-registrerat aktiebolag med 2+2 års livstid.

TIdIGT UTe. Tore Borthen och Realkapital Prartners är bland de första 
att lansera en fastighetsfond som ska investera i aktier, skuldebrev och 
andelar i andra fonder.

Foto: Eddie Ekberg

vi träffade tore borthen, vd för Realkapital Nordic Recovery 
AS, som är mycket nöjd med tajmingen i att lansera fonden nu.

– Det går att göra fantastiska investeringar nu, det är precis rätt 
tidpunkt att kliva in i marknaden.

vad är bakgrunden till fonden?
– Vi har sett möjligheter att köpa till rabatter på uppemot 50 
procent jämfört med underliggande värde. Indirekta fastighets-
produkter har fallit kraftigare än den underliggande marknaden. 
Vi är nog rätt tidigt ute när det gäller den här nischen i Norden, 
man har sett recovery funds i USA och Storbritannien.

vilka är fördelarna för den som investerar?
– Dels är det bättre avkastning, vi räknar med att kunna leverera 
minst 20 procent årligen. Och dels så är det tryggare och säk-
rare än att köpa direkt i fastigheter. Man får på ett enkelt sätt en 
investering där förvaltning, finansiering och fastigheterna är på 
plats och det är enkelt att kliva in på uppresan, men man slipper 
stora delar av risken.

vilka köpmöjligheter ser ni?
– Vi ska investera i såväl aktier, obligationer, skuldebrev som i an-
delar i andra fonder. När det gäller skuldebreven finns det många 
utländska banker som satsat hårt i Norden, inte minst i Sverige 
och som nu vill dra sig tillbaka – där finns det köpläge för oss.

investeringsvolymen ligger runt en miljard kronor – hur 
mycket hamnar i sverige?
– Vi tittar med stort intresse på Sverige och analyserar just nu den 
marknaden, precis som marknaderna i de övriga nordiska län-
derna. Som jag sa innan så har Sverige haft en relativt hög andel 
av internationella banker närvarande. Vi ser möjligen något fastig-
hetsbolag som är högt belånat och som behöver kapital också.

tittar ni även på noterade bolag?
– Ja, men det har med prisbilden på börsen att göra. Men det 
skulle ju definitivt vara ett sätt för en och annan  med behov att 
kapitalisera sina fastigheter att få loss pengar.  



StörSt
i Norden

Fastighetssveriges nyhetsbrev och 
nyhetssajt är störst i branschen.

Nyhetssajten fastighetssverige.se  
(fsve.se) har mer än 7 000 unika 

besökare varje vecka och mer än 
20 000 unika besökare varje månad.

Fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum

www.fastighetssverige.se
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

BYGG  Vid Teknikparken i Gävle vill 
Länsförsäkringar bygga en 150 meter 
hög skyskrapa. Den sammanlagda 
ytan på höghuset beräknas till  
55 000 kvadratmeter.

Skyskrapan på 40 våningar ska 
innehålla kontor, bostäder, hotell, 
konferens, kongress och service.

– Länsförsäkringar Gävleborg 
förvaltar ett stort kapital. Delar av 
kapitalet ska vara placerat i fastig-
heter. Nu är vi i en fas där vi söker 
nya fastig hetsprojekt, säger Birger 
Lövgren, vd för Länsförsäkringar Gäv-
leborg till tidningen Arbetarbladet.

Den 20 april offentliggjordes 
byggplanerna vid en presskonferens.

150 meter hög skyskrapa 
planeras i Gävle

… Tomas Ernhagen, chefs-
ekonom på Fastighetsägarna 
Stockholm, som hoppades att 
Riksbanken den 21 april skulle 
sänka räntan med minst 0,75 
procent (de sänkte med 0,5 
procent).

spontan reaktion?
– Att det är onödigt lite. All 
inkommen statistik pekar på 
att räntan ska ner så mycket 
som möjligt.

varför är det så viktigt?
– Det är signalvärdet, att man 
visar att nu gör vi så mycket 
vi kan på den penningpoli-
tiska sidan. Risken är också att 
kronan stärks på grund av lite 
högre styrränta, då ökar risken 
för deflation och det är det 
sista man vill ha. Då skjuter folk 
upp sina köp och så minskar 
konsumtionen.

vad hoppas du att riksbanken 
gör nästa gång (2 juli)?
– Ja, jag räknar med att 
det kommer en ytterligare 
sänkning. Platt noll är kanske 
lite problematiskt, men 0,25 
procent, där bedömer jag att 
en rimlig botten är.

nYHETER
ETT ÖGOnBLiCK!

Illustrationer: Michal Sotkovsky

Foto: Stefan N
ilsson
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 BOLAG  Steen & Ström har startat 
affärsområdet Media Partner inom 
event och sponsring. 

Syftet är att samordna och öka 
utnyttjandet av det kommersiella 
värdet av allmänna ytor i bolagets 
köpcentrum.
Konceptet har funnits i Danmark 
i två år och varit lyckat. Koncern-
ledningen har därför beslutat 
att starta upp konceptet även i 
Sverige och Norge.

– Våra köpcentrum lockar många 
människor, som tillbringar allt längre 
tid i våra allmänmiljöer. Genom detta 
aff ärsområde kan vi knyta kommer-
siella aktörer närmare kunden i en 
trygg och trevlig miljö, säger Anna 
Falkenberg, sponsor- och eventma-
nager på Steen & Ström i Sverige.

Med nio köpcentrum i Sverige och 
omkring 35 miljoner besökare per 
år möjliggörs nu nya affärsmöjlig-
heter inom marknadsföringsom-
rådet.

KORTA nYHETERGlöm inte!
Seminariumet BOSTAD 2009 – trender och tendenser på framtidens bostadsmarknad som går av stapeln i Stockholm den 2 juni. Arrangör är Seminar Design. Läs mer på: 

http://www.seminardesign.se 

Steen & Ström öppnar nytt 
aff ärsområde

 BYGG  Veidekke har fått i uppdrag 
att bygga om och renovera AMF 
Pensions kontorsfastigheter i 
kvarteret Pelarbacken Mindre 23 på 
Södermalm.

Uppdraget är en samverkansen-
treprenad med ett värde av cirka 275 
miljoner kronor och uppdragstiden 
sträcker sig fram till december 2010.

Den totala ytan är cirka 28 000 
kvadratmeter.

 Kvarteret ska byggas om till 
en attraktiv, fl exibel och modern 
kontorsfastighet och detta omfattar 
bland annat rivning till stomrent, 
nytt tak, nya plåtkassettfasader, nya 
el-, ventilations- och värmesystem, 
samt hyresgästanpassning.

Anna Falkenberg, Steen & Ström.

Veidekke bygger om åt 
AMF pension

Veidekke bygger om kvarteret Pelarbacken åt AMF Pension.

Ncc BYGGer GOLFHOTeLL 
 BYGG  NCC Construction har fått i uppdrag att bygga ett hotell 
med 22 dubbelrum och relaxavdelning på Ombergs Golf i 
Ödeshög. Av Sveriges drygt 500 golfbanor är Ombergs Golf en 
av få som satsar på egen övernattning. 
NCC har tidigare byggt fl era fastigheter på området. Upp-
dragsgivare är Ombergs Golf och ordern är värd cirka tio 
miljoner kronor.

Ombergs Golf vid Vätterns östra strand öppnade 2002. På 
bara några år har själva banan fått gott, nationellt rykte, men 
man har också satsat på att skapa ett helhetskoncept för 
golfgästerna.

INdUSTrILOKAL BLIr BOSTÄder I SUNdBYBerG
 BYGG  Nära Sundbybergs Centrum, granne med Kyrkoparken, 
bygger Besqab om den gamla matsilverfabriken till 20 lägen-
heter. 

– Det är ett spännande och utmanande arbete att förvandla 
och förädla byggnaden till en ny unik boendemiljö. Det 
centrala läget, samt den lugna och charmiga omgivningen, 
kommer att erbjuda våra kunder ett boende där det gamla 
husets charm behålls samtidigt som de får tillgång till nybygg-
nationens alla fördelar, säger Joachim Engberg, projektledare 
på Besqab

KLÖverN SÄL Jer LINKÖPINGSFASTIGHeTer
 TrANSAKTIONer  Klövern har sålt två 
fastigheter i Linköping till en lokal 
aktör för 147 miljoner kronor. För-
säljningen innebär en realiserad 
värdeförändring om 34 miljoner 
kronor, vilken kommer att redovi-
sas under andra kvartalet 2009.

– Det är tillfredsställande att 
se att Klöverns värderingar håller 
ihop och att det går att göra aff ärer. 
Försäljningen frigör kapital som 
kan komma att investeras i lämpliga 
projekt eller förvärv, säger Klöverns vd Gustaf Hermelin.

BrIGGeN HYr UT I LUNd
 UTHYrNING  Fastighets AB Briggen hyr ut 1 255 kvadratmeter i 
Edison Park i Lund till Läckeby Water AB.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna ytterligare ett kun-
skapsintensivt företag på Edison Park. I och med uthyrningen 
till Läckeby Water är merparten av Edison Park uthyrt och vi 
förbereder nu att bygga ytterligare kontorslokaler i anslutning 
till befi ntliga byggnader, säger Caroline Fredberg på Briggen.
Infl yttning sker 1 juli.

70-PrOceNTIGT FALL PÅ eUrOPeISKA 
MArKNAdeN
 rAPPOrTer  Direktinvesteringarna i kommersiella fastigheter i 
Europa föll med 30 procent det första kvartalet i år jämfört 
med föregående kvartal.

Jämfört med första kvartalet 2008 var fallet 70 procent. 
Detta enligt Jones Lang LaSalle. De största fastighetsmarkna-
derna i Västeuropa stod för 95 procent av den totala investe-
ringsvolymen, medan Central- och Östeuropa noterade en 
väldigt låg aktivitet.

Foto: Janne H
öglund
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Prenumerera du också – gå in på fsve.se

”IFRS är skit.”

CiTATET

 TrANSAKTIONer  Wihlborgs köper kon-
torsfastigheten Kranen 3 i Malmö, 
i folkmun kallad för Gängtappen. 
Huset kommer nu att genomgå en 
modernisering och efter den räknar 
Wihlborgs med att ha investerat 340 
miljoner kronor i fastigheten.

Huset, som har 15 våningar och 
omfattar 15 000 kvadratmeter kontor, 
uppfördes 1958 som huvudkontor till 
Kockums. Tillträde sker under andra 
kvartalet 2009.

– Gängtappen är en fastighet som 
vi länge har sneglat på. Den är ett 
landmärke och den enda kommer-
siella fastigheten på Dockan som 
inte Wihlborgs äger. Med förvärvet 
befäster vi vår styrka ytterligare i Väs-
tra Hamnen och på Dockan, säger 

Anders Jarl, vd på Wihlborgs. 
Huset kommer att genomgå en 

modernisering och Kockums kom-
primerar sina ytor så att cirka 5 000 
kvadratmeter friställs.

Jones Lang LaSalle har varit rådgi-
vare för säljaren.

 BOLAG  Joachim Kuylenstierna vill 
köpa Gotlandsdelen av DK Proper-
ties. Men styrelseordförande Lars 
Diös vill inte bekräfta att affären är 
på gång.

Sedan Joachim Kuylenstierna 
fick avgå från vd-tjänsten på DK 
Properties i vintras har företagets 
satsning på KA3-området i Fårsösund 
och Bungenäs varit ifrågasatt, skriver 
Gotlands Tidningar.

– De har varit förbannade på mig 
för att jag satsat på Gotland, säger 
han till Gotlands Tidningar.

 TrANSAKTIONer  Skanska säljer ett 
pågående kontorsprojekt på Stu-
regatan i centrala Sundbyberg. 

Försäljningspriset uppgår till 400 
miljoner kronor vilket är i nivå med 
Skanskas interna marknadsvärde. 
Köpare är IVG Funds och tillträde 
sker i september 2009.

Fastigheten Magasinet 1 som 
omfattar cirka 12 000 kvadratmeter 
kontor påbörjades i juni 2007 och 
är klar för inflyttning i maj 2009. 
Den dominerande hyresgästen 
är Svenska Kraftnät som hyr 95 
procent av fastigheten. Resterande 
lokaler består av mindre butiksytor 
i entréplan. Byggnaden ligger i 
ett bra kommunikationsläge invid 
Sundbybergs station.

Jones Lang LaSalle har varit rådgi-
vare till IVG i affären.

Skanska säljer för  
400 miljoner   

nYHETER
>> fortsättning

Kuylenstierna siktar på  
att köpa ut delar av DK

Nordstjernans vd Tomas Billing gör i vd-ordet i den färska årsredovisningen klart vad han tycker om de nya redovisningsreglerna, IFRS.

peab lägger bud på 
Annehem fastigheter

Wihlborgs köper Gängtappen 
på Dockan i Malmö

 AFFÄrer  Peab lämnar ett offent-
ligt erbjudande till aktieägarna i 
Annehem Fastigheter. Anledningen 
är att man ser potential i Annehems 
projektportfölj. 

Peab erbjuder samtliga aktieägare i 
Annehem Fastigheter (noterat på First 
North) att, såsom betalning för varje 
aktie i Annehem Fastigheter, erhålla 
ett kontant vederlag om 21 kronor.

Budet är, enligt Peab, som mest 
värt 282 miljoner kronor. Peab äger 
redan 6,9 procent av aktierna i 
Annehem.

Ett förvärv av Annehem Fastig-
heter i enlighet med Erbjudandet 
påverkar i relativt liten omfattning 
Peabs resultat och finansiella ställ-
ning. Nettoomsättningen ökar med 
0,4 procent och rörelsemarginalen 
är oförändrad. Nettoskulden ökar 

med 230 miljoner kronor till cirka 4,3 
miljarder kronor och soliditeten är 
oförändrad på cirka 25 procent. 

Givet ovan antagna aktiekurs i 
Peab, uppgår det totala anskaff-
ningsvärdet för aktierna i Annehem 
Fastigheter till 276 miljoner kronor, 
vilket understiger bokfört eget ka-
pital i Annehem Fastigheter per den 

31 december 2008 med 50 miljoner 
kronor. 

Acceptansperioden löper mellan 
den 18 maj och 18 juni. 

Swedbank Corporate Finance är 
finansiell rådgivare och Advokatfir-
man Glimstedt är juridisk rådgivare 
till Peab i samband med Erbjudan-
det.

preliminär tidplan: 
Prospekt offentliggörs 13 maj 2009
Årsstämma Peab 14 maj 2009
Första dag för accept av Erbjudandet 18 maj 2009
Mätperioden 18 maj – 1 juni 2009
Offentliggörande av Genomsnittlig 
Aktiekurs i Peab under Mätperioden 2 juni 2009
Sista dag för accept av Erbjudandet 18 juni 2009
Redovisning av vederlag 1 – 3 juli 2009

Skanska säljer fastigheten Magasinet 1.

Foto: Peter Nilsson

Den är ett landmärke och 
den enda kommersiella 

fastigheten på Dockan som 
inte Wihlborgs äger.  Med 
förvärvet befäster vi vår styrka 
ytterligare i Västra Hamnen 
och på Dockan

Foto: Skanska

Foto: Sten Jansin
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KORTA nYHETER

 JUrIdIK  Fastighetsbolaget Freehar-
bour PMS assets försattes i går i kon-
kurs i Stockholms tingsrätt. Bolaget 
har skulder på minst 1,3 miljarder 
kronor. Långivaren Kaupthing Bank 
får skarp kritik.

– Motiven måste ifrågasättas 
varför banken har lånat 1 300 miljoner 
kronor till det här bolaget med de här 
personerna i ägarkretsen dessutom, 
säger advokat Raoul Smitt till SVT.

Freeharbour är inte ensamt om 
att ha ekonomiska problem, mycket 
talar för att man drar med sig ett 
antal underleverantörer i fallet.

– Sannolikt går jag i konkurs. Vad 
kan jag säga, det känns inte bra, 
säger György Homonnai, vd för 
elinstallationsföretaget Pama till SVT.

Fastighetsbolag  
i miljardkonkurs

WIHLBOrGS SÄLJer TILL PAULSSONS
TrANSAKTIONer Arne Paulsson och 
hans Paulssons Fastigheter 
köper fastigheten Bytaregränd 
(Gråbröder 34) i Lund. Säljare är 
Wihlborgs och köpeskillingen 
uppgår till 82 miljoner kronor.
Fastigheten innehåller 2 800 
kvadratmeter butiker och 
kontor. I affären ingår också en del av Postterminalen 1 med en 
byggrätt om 3 000 kvadratmeter bostäder. 

– Försäljningen ligger i linje med vår affärsidé att varken 
förvalta bostäder eller butikscentrum, säger Anders Jarl, vd för 
Wihlborgs fastigheter.

FAMIL JeBOSTÄderS KONSULTBONUS UPPrÖr
 POLITIK  Det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder har 
anlitat en konsult för att sälja sina bostäder till bostadsrätts-
föreningar. Tomas Rudin (S), bland annat vice ordförande i 
Familjebostäder är mycket kritisk till avtalet. Konsulten får en 
och en halv procent av köpeskillingen per såld fastighet.

– Det är oerhört mycket pengar det handlar om och jag 
tycker att det är helt felaktigt att skapa avtal där konsulten 
kan stoppa stora belopp i egen ficka om affären går igenom 
men inte får något om köpet inte blir av, säger Tomas Rudin till 
Dagens Nyheter.

veIKdeKKe BYGGSTArTAr I HeLSINGSBOrG
 BYGG  Nu har byggstarten gått för Veidekke Bostads nya åttavå-
ningshus i Rydebäck.

– Jag är glad att vi kommer igång med projektet, säger  
regionchef Claes Jeppsson på Veidekke Bostad i Skåne. 
Projektet omfattar 28 bostadsrätter.

byggnaden:
Bostadsrättsföreningen Havstornet
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Adress: Rydebäcks Stationsgata
Totalentreprenör: Veidekke Bostad AB
Byggherre: Brf Havstornet
Arkitekt: VERA Arkitekter
Byggentreprenör: Veidekke Entreprenad AB, 
Region Skåne

Ncc SÄL Jer FÖr 175 MIL JONer
 TrANSAKTIONer  NCC Housing i Finland säljer två fastigheter med 
tillhörande bostadsentreprenader till allmännyttiga bostads-
företag. Fastighetsaffärerna och byggentreprenaderna är 
sammanlagt på 175 miljoner kronor.
Köparna är Taasumisoikeus Oy och VAV Asunnot Oy.

– Behovet av hyresbostäder är stort i huvudstadsområdet 
och genom de nu genomförda affärerna bidrar vi till att fler får 
tillgång till ett nytt attraktivt boende, säger Juha Korkiamäki, 
chef för NCC Housing i Finland. 

”2009 BLIr eT T NAT TSvArT KONKUrSÅr”
 rAPPOrTer  Företagskonkurserna ökade med hela 51 procent 
det första kvartalet. Ökningstakten påminner om utveckling i 
början av 90-talet. 

– UC bedömer att 2009 blir ett nattsvart konkursår, säger Ro-
land Sigbladh, marknadschef på kreditupplysningsföretaget UC.

Foto: Vera A
rkitekter A

B.

 TrANSAKTIONer  Nyligen slutfördes 
Kungsledens försäljning av 50 pro-
cent av aktierna i Hemsö till Tredje 
AP-fonden.

Försäljningen har varit villkorad av 
konkurrensmyndighetens godkän-
nande samt av behållen finansiering, 
villkor som nu uppfyllts.

Affären kommunicerades den 22 
december 2008 och Kungsledens 
styrelse har föreslagit att affären, när 
det gäller toppchefernas prestations-
baserade optionsprogram, ska räknas 
till förra året, vilket skulle innebära 
att de klarar de uppsatta målen, och 
därför får bonus.

Affären blir något mindre än vad 
som tidigare kommunicerats.

Försäljningspriset baseras nu på 
ett fastighetsvärde om 14,6 miljarder 
kronor, jämfört med 15,4 miljarder 
kronor. Detta beroende på att affären 
omfattar ett något färre antal fastig-
heter än tidigare.

Kungsledens Hemsöaffär  
mindre än väntat

Thomas Erséus, vd Kungsleden

Foto: Peter H
oelstad
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38 … procent av all energi som förbrukas i världen i dag 
går till byggnader. Industrin står för 33 procent och 
transportsektorerna för 26. Detta enligt rapporten 
” Transforming the Market: Energy Effi  ency in Buildings”. nYHETER

>> fortsättning

Illustration: W
ingårdhs/Sightline Vision.

 BYGG  Två 20-våningstorn med 267 hy-
resrätter vid Essingeledens brofäste 
– Wallenstams Kungsholmsporten 
blir ett nytt landmärke i Stockholm.
Kungsholmsporten kommer att 
byggas i mörk Terrazzo med tre 
utskjutande skänklar som är 7-8 
våningar höga. 

Rygg mot rygg skapar huskrop-
parna två E-formade kvarter på var 
sin sida Essingeleden. Stockholms 
stad investerar i en park mellan 
tornen och under bron, samt i ett 
promenadstråk längs med vattnet. 

– Vi ser mycket fram emot att nu 
göra verklighet av Kungsholmspor-
ten och räknar med att komma i 
gång med markarbeten i maj månad. 
Det känns extra viktigt att i rådande 
tider både kunna bidra med hyresrät-
ter i ett bra läge och samtidigt kunna 
bidra med sysselsättning till 500 
årsarbeten, säger Hans Wallenstam, 
vd för Wallenstam.

Husen är passivhusinspirerade och 
byggs med tjocka, extraisolerade 
väggar och lågenergifönster. System 
för värmeåtervinning med mekanisk 
till- och frånluft möjliggör att varm 
frånluft tillvaratas liksom värmespill 

från elektrisk utrustning, sol och 
människor. 

Värmepump installeras för res-
terande värmebehov som täcks av 

Wallenstams egenproducerade vind-
kraftsel. Lägenheterna är yteff ektiva 
från 35 till 140 kvadratmeter och det 
årliga beräknade energibehovet per 

lägenhet uppgår till 50-55 kWh/kvm.
Projektet Kungsholmsporten upp-

fyller Wallenstams avkastningskrav 
om minst sju procent.

Wallenstam skapar ny 
port till Stockholm

BOLAG  Fastighetsbolaget Boultbee har i 
dagarna tecknat ett strategiskt
refi nansieringsavtal om 975 miljo-
ner med den tyska banken Helaba 
Landesbank Hessen-Thüringen för tre 
köpcentrumfastigheter.
Avtalet gäller köpcentrumfastigheterna 
Punkt och Gallerian i Västerås samt S:t 
Per-gallerian i Uppsala.

– Vi är mycket glada över att slutföra 
en refi nansiering i det rådande eko-
nomiska klimatet, säger Bo Falk, vd för 
Boultbee.

UTHYrNING  Fazer har tecknat avtal om 
att hyra 3 000 kvadratmeter kontor 
i den nya kontors- och handelsfas-
tigheten Lindhagen (fastigheten 
Paradiset 29) vid Essingeleden på 
västra Kungsholmen. 

Avtalet löper på sju år och Fazer 
fl yttar in i sina nya lokaler i novem-
ber 2009.
– Vi hälsar Fazers medarbetare hjärt-
ligt välkomna till eff ektiva och fl exibla 
kontor i Lindhagen, säger Christian 
Hermelin, vd för Fabege.

TYSK BANK SÄKrAr FINANSIe-
rING ÅT BOULTBee

FABeGe HYr UT KONTOr 
I LINdHAGeN

KArrIÄr Marika Hilldoff , analytiker på 
Jones Lang LaSalle, lämnar bolaget 
för att börja på Stockholms stad. 
Hon påbörjar I maj en tjänst som 
projektledare och transaktionsan-
svarig på Fastighetskontoret.
Marika Hilldoff  kom till Jones Lang 
LaSalle för cirka två år sedan och har 
jobbat som analytiker på transak-
tionssidan. Nu har hon valt att gå 
vidare till Fastighetskontoret där hon 
kommer att jobba med såväl förvärv 
som försäljningar. 

HILdOFF GÅr FrÅN JLL TILL 
STOcKHOLMS STAd

SverIGe   De kommunala bostadsbola-
gens hyror ska inte längre sätta ett 
tak för privata fastigheters hyror. 
De privata fastighetsägarna blir i 
stället en fullvärdig part vid förhand-
lingarna. Fastighetsägarna är positiva 
och överenskommelsen ska nu 
lämnas till Finansdepartementet.

– Nu fi nns en bred samsyn mellan 
hyresmarknadens partsorganisa-
tioner om behovet av lagändringar, 
säger Per-Åke Eriksson, vd på Fastig-
hetsägarna.

Bred ÖvereNSKOMMeLSe 
OM HYreSSÄT TNINGeN



Fem elever får vardera 100 000 kr, nio elever får 
90 000 kr, 80 000 kr, 70 000 kr och så vidare. 
 
Roger Akelius har donerat en miljard till Akelius 
University Foundation för stipendier. Syftet är 
att bygga upp ett internationellt elituniversitet 
för fastighetsexperter. Värdet av en utbildning 
bestäms av hur eleverna lyckas åren efter kursen. 
Därför ger vi de första fem åren stipendier till 
de som redan kommit långt i sina karriärer inom 
fastighet.
 
En skola blir inte bättre än sina elever  
Fem hyreshus är till salu i Malmö och två i 
Hamburg. Som ett realistiskt grupparbete 
utför eleverna due diligence, värderar eftersatt 
underhåll, analyserar läget för kommande tio 
år, tar hänsyn till dåvarande ränteläge och 
förväntning för inflation, räknar på inköp via 
bolag med aktuella bokförda värden. Eleverna är 
akademiker, erfarna analytiker och beslutsfattare 
från fastighetsbranschen i Tyskland och Sverige. 
 
Fyra länder
Undervisningen sker vid fyra tillfällen. Kommande 
läsår blir det Turkiet i slutet av september, 

Stipendier för en miljon 
till nästa årskurs

Västindien eller Florida i januari, Haparanda slutet 
april och Berlin i september 2010. Dessutom 
behöver du avsätta hundra timmar av din fritid 
före varje seminarium. 
 
Du blir duktig på att hålla föredrag på 
engelska
Efter denna MBA inom real estate är du duktig på 
att framföra en presentation på engelska. Du blir 
van med engelska ord som stambyte, bokförda 
värden, uppskjuten skatt, pantsättning, kalkylränta, 
nuvärde. Du blir även duktig på mycket annat. 
 
Bli vän med eliten inom fastighet
I den senaste kursen utvecklades ett värdefullt 
nätverk till personer med höga positioner inom 
fastighet även under gemensam avkoppling som 
att köra snöskoter till en ö fyra mil från Haparanda, 
nattbastu och dopp i isvak, karaoke på Cypern, golf 
i Florida. Många av kollegorna förstår inte svenska, 
ni umgås på engelska. 
 

Se: http://university.akelius.de
 
Anmäl ditt intresse nu till: university@akelius.de

”Till hösten startar andra årskursen. 
Priset 170 000 kr inkluderar hotell samt vid hälften av 
tillfällena även helpension. Jag är helt övertygad att 
denna investering i anställda är lönsam direkt”

Roger Akelius
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dAGON FÖrvÄrvAr T vÅ 
FASTIGHeTer I SK ÅNe
Fastighetsbolaget Dagon köper två fastigheter i 
Malmö och två i Lund från Kungsleden. I Malmö 
är det fastigheterna Fältsippan 8 och Brudbu-
ketten 11 som förvärvas medan det i Lund är 
fastigheterna Kvartsen 6 och Nordanvinden 3. 
Den sammanlagda uthyrningsbara arean är 12 500 
kvadratmeter. 

Köpeskillingen uppgår till 112 miljoner kronor 
vilket ger ett kvadratmeterpris om cirka 8 900 
kronor. 

Av köpeskillingen erläggs tre miljoner kronor 
i form av Dagon-aktier. Bland de större hyresgäs-
terna fi nns Malmö och Lunds kommun, Region 
Skåne samt Coop.

KF FASTIGHeTer KÖPer NYBYGGd 
cOOP-BUTIK I  LINKÖPING
I Linköping förvärvar KF Fastigheter en fastighet 
från NCC. På fastigheten, med beteckning Elitlaget 
1, har NCC i samarbete med KF Fastigheter utveck-
lat en ny butikslokal för Coop Extra. Köpeskillingen 
tillsammans med entreprenadkostnader uppgår 
till 55 miljoner kronor. Den uthyrningsbara arean 
är 3 050 kvadratmeter. 

Fastigheten ligger i området Södra Ekkällan 
i Linköping, ett område som för närvarande 
genomgår utveckling till en ny stadsdel. NCC är 
en av byggherrarna och utvecklar både lokaler för 
off entlig verksamhet samt bostäder i området.   

LANdSTINGeT SÄL Jer FASTIGHeTer 
TILL UPPSALAHeM
Uppsalahem köper tre fastigheter från Uppsala 
Läns Landsting. Köpeskillingen uppgår till 165 
miljoner kronor. 

Fastigheterna har beteckningar Kåbo 53:2 och 
Svartbäcken 36:13 och 14. Fastigheten i Kåbo 
brukar vanligen benämnas Vårdhögskolan medan 
fastigheterna i Svartbäcken inrymmer ett sjukhem 
och en vårdcentral. Köpeavtalet tecknades i början 
av april och tillträdet äger rum den 1 maj.

IK ANO BOSTAdeN KÖPer BYGGrÄT-
Ter I SOLNA FÖr 0 MIL JONer
Solna stad säljer ett markområde inom kvarte-
ret Rudan vid Hagalunds IP till Ikano Bostaden.  
Köpeskillingen för marken uppgår till 80 miljoner 
kronor. Hagalunds IP är belägen i närheten av 
Solna Centrum och försäljningen innebär att 
området kommer att förtätas. 

Detaljplanen medger att Ikano Bostaden kan 
uppföra 190 lägenheter i hus om fem till sju 
våningar. Området kommer även inrymma ett 
parkeringsgarage om 240 platser. 

Byggstart är planerad till början av 2010. Af-
fären indikerar ett byggrättsvärde om cirka 4 000 
kronor/ kvadratmeter BTA. 

Stora aff ärer på senare tid

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskillingKälla: Newsec  Advice

köpare säljare objekt pris

1. Pembroke Real 
Estate

Cardinal 
Capital Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i 
Stockholm CBD omfattande knappt 
90 000 m2.

4–5 miljarder*

2. Stena Fastighe-
ter, Ikano Fastighe-
ter och Wallfast

Svenska Bostäder, 
Stockholmshem och 
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm 
innehållande över 4 200 lägenheter.

2,87 miljarder

3. Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Rådhu-
set i Stockholm.

2,32 miljarder

köpare säljare objekt pris

1. Acta Kapital-
förvaltning

RBS Nordisk 
Renting

En kontorsfastighet på 
Lindholmen.

1 miljard*

2. KappAhl London & 
Regional

Kontors- och lagerfastighe-
ten Hästägaren 3 i Mölndal.

447 miljoner

3. DEFO-Deutsche 
Fonds für Imobilienver-
mögen GmbH

Nordic Real 
Estate Partners

Sisjö Entré om 13 600 m2 
handel.

350 miljoner

köpare säljare objekt pris

1. Property Group Annehem 45 fastigheter i Malmö, Lund, 
Hässleholm och Hörby, 
mestadels bostäder.

708 miljoner

2. Tysk investerings-
fond (ej offi  ciell)

Skanska Ett pågående handels-
projekt i Burlöv.

585 miljoner
(investeringsvolymen)

3.  MKB Hagman Esping 
Fastigheter AB

9 fastigheter med bl.a. 301 
lägenheter i Malmö.

340 miljoner

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2008/2009

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2008/2009

Malmömarknadens tre största aff ärer 2008/2009
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STOrAFFÄr FÖr 300 MIL JONer 
KrONOr I STOcKHOLM
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag köper fastigheten 
Elefanten Mindre 1 från Fabege. Fastigheten 
ligger på Drottninggatan ner mot Regeringskvar-
teren i Stockholm city. 

För fastigheten erhåller Fabege en köpeskil-
ling om cirka 300 miljoner kronor. Fastigheten 
inrymmer en uthyrningsbar area om cirka 5 000 
kvadratmeter, mestadels kontor men även 
butiker. Lokalerna är idag fullt uthyrda. Bland de 
större hyresgästerna finns Strategisk Arkitektur 
och Akademibokhandelnsgruppen. I närheten 
av Elefanten Mindre 1 äger AFA sedan tidigare 
fastigheterna Hägern Större 1 samt Svalan 9 som 
inrymmer deras huvudkontor. 

SAGAX KÖPer FrÅN AXFAST I  
ÅrSTA I SÖdrA STOcKHOLM
Tomträttsfastigheten Panncentralen 1, belägen 
i området Årsta partihallar i södra Stockholm, 
förvärvas av Sagax. Säljare är AxFast och köpeskil-
lingen uppgår till 130 miljoner kronor. Direktav-
kastningen beräknas till 7,5 procent. Fastigheten 
innehåller en uthyrningsbar logistik- och lage-
rarea om cirka 12 500 kvadratmeter. Lokalerna är 
fullt uthyrda och renoverades under 2008.

BOSTAdSrÄT TSFÖreNINGAr  
KÖPer FASTIGHeTer Av JM
JM avyttrar två fastigheter till två nybildade 
bostadsrättsföreningar. Fastighetsbeteckningar-
na är Litografen 3 samt Skissen 1 och båda är 
belägna vid Gullmarsplan i Stockholm. Köpeskil-
lingen uppgår till 72 miljoner kronor. Litografen 
3 inrymmer 43 lägenheter om 2 123 kvadratmeter 
och Skissen 1 inrymmer 20 lägenheter om 1 467 
kvadratmeter.

OScAr PrOPerTIeS OcH FABeGe I 
FASTIGHeTSAFFÄr
Oscar Properties köper fastigheten Signalen 1 
från Fabege. Fastigheten ligger på Södermalm i 
Stockholms innerstad. Köpeskillingen uppgår till 
85 miljoner kronor. Den sammanlagda lokalytan 
är drygt 3 200 kvadratmeter, där merparten ut-
görs av kontor men även butiker och restaurang. 
Tillträdet äger rum under hösten i år.

WIHLBOrGS KÖPer KOcKUMS  
HUvUdKONTOr I MALMÖ
Wihlborgs köper fastigheten Kranen 3 belägen 
på Dockan i Malmö av Kockums. Kockums ägs av 
ThyssenKrupp Marine Systems. Fastigheten in-
rymmer en byggnad om 15 våningar och omfattar 
cirka 15 000 kvadratmeter kontor. I folkmun kallas 
fastigheten för Gängtappen och utgör sedan 1958 
ett landmärke i Malmö. Köpeskillingen lär uppgå 
till mellan 230 och 270 miljoner kronor. Tillträdet 
äger rum under andra kvartalet 2009.

IvG FUNdS KÖPer FÖr 400 MIL JO-
Ner KrONOr I SUNdBYBerG
Skanska avyttrar kontorsprojektet Black Building 
i Sundbyberg. Fastigheten har beteckning 
Magasinet 1. Köpare är IVG Funds som betalar 400 
miljoner kronor för fastigheten. 

Kontorsprojektet färdigställs under våren 
och sommaren i år. Sammanlagd uthyrningsbar 
area är cirka 12 000 kvadratmeter. 95 procent av 
dessa ytor är redan uthyrda till Svenska Kraftnät. 
Tillträdet äger rum i september 2009. Detta är 
den första större affären i Sverige i år med en 
internationell köpare.

Fastigheten är certifierad enligt EU-program-
met Green Building.

WIHLBOrGS SÄL Jer TILL  
PAULSSONS I LUNd
Arne Paulsson och hans Paulssons Fastigheter 
köper fastigheten Bytaregränd (Gråbröder 34) 
i Lund. Säljare är Wihlborgs och köpeskillingen 
uppgår till 82 miljoner kronor.

Fastigheten innehåller 2 800 kvadratmeter 
butiker och kontor. I affären ingår också en del 
av Postterminalen 1 med en byggrätt om 3 000 
kvadratmeter bostäder.

Tillträde sker så fort detaljplanen vunnit laga 
kraft, vilket bedöms ske i juni 2009.

– Försäljningen ligger i linje med vår affärsidé 
att varken förvalta bostäder eller butikscentrum, 
säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.

Stora affärer på senare tid

Sveriges tio största affärer 2008/2009

köpare säljare objekt pris

1. AP Fastigheter Vasakronan Hela Vasakronan inkl. 172 fastigheter. 41,1 miljarder

2. Tredje AP-fonden Kungsleden 50 % av bolaget Hemsö Fastighets AB 
innehållande 277 publika fastigheter 
belägna runt om i Sverige.

7,7 miljarder

3. Niam AP Fastigheter 41 fastigheter i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala och Lund.

7 miljarder

4. Klépierre och 
ABP

Canica AS Steen & Ströms svenska del. 7 miljarder*

5. Pembroke Real 
Estate

Cardinal Capital 
Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i 
Stockholm CBD omfattande knappt 
90 000 m2. 

4–5 miljar-
der*

6. Ole Vagner med 
flera investerare

Landic Property Portföljen Landic IX (Keo IX A/S) inne-
hållande 161 fastigheter om 860 000 m2.

5 miljarder

7.  Stena Fastig-
heter, Ikano Fastig-
heter och Wallfast

Svenska Bostäder, 
Stockholmshem och 
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm 
innehållande över 4 200 lägenheter om 
en yta på drygt 290 000 m2.

2,87 miljarder 

8. Roxanne Fastig-
hetsfond

GE Real Estate 29 fastigheter om cirka 230 000 m2 
belägna i 15 kommuner.

2,5 miljarder

9. Valad Property 
Group

Alecta En fastighetsportfölj innehållande 
34 fastigheter i södra och mellersta 
Sverige.

2,4 miljarder

10. Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Rådhuset i 
Stockholm.

2,32 miljarder

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ][ Livets goda av Eddie Ekberg ]

VäRLDEnS BäSTA Vin 
FinnS i SYDAFRiKA 

Den som är intresserad av vin ställer sig förr eller senare 
frågan om man inte ska åka på en vinresa. Ofta står då 
Frankrike eller Italien högst upp på listan, men faktum är att 
Sydafrika och Kapstaden bland många har seglat upp som 
en kandidat om att ha världens bästa viner.



 D
et råder en veritabel Sydafrika-yra bland vinälskare värl-
den över och ruschen efter viner därifrån tycks inte ha 
någon ände. Ett bevis är förstås att Sydafrikas enda egna 
inhemska druva, pinotage, har blivit mode i vinvärlden. 

Sydafrikas vinområden delas in i tolv distrikt och allmänt anses 
de främsta rödvinerna komma från Franschhoek, Stellenbosch, 
Paarl och Hermanus. Anledningen att det är just därifrån de go-
daste vinerna kommer är att druvorna i de områdena får mogna 
långsammare tack vare svalkan från havet.

Vi startade vår vinrunda på Constantia Uitsig cirka två mil 
utanför Kapstaden. Här finns förutom en vingård även hotell, 
spa och fantastiska restauranger. Den mest kända är La Colombe, 
där den världsberömda kocken Luke Dale-Roberts huserar. Res-
taurangen betraktas som bland de 30 bästa i världen och är så 
klart väl värd ett besök. Men se till att boka minst ett par veckor i 
förväg för att vara säker på att få plats. Vi bodde på hotellet, som 
var ett pittoreskt litet ställe med bara 16 rum beläget vid foten av 
Taffelberget. Nöjer man sig inte med den ordinarie 
vinprovningen kan man här även få vinet utvändigt i 
form av en rödvinsmassage. Efter en fantastisk mid-
dag bestående av kräftor, oxfilé, potatisgratäng, sor-
bet och mycket annat gott var det dags för en utsökt 
vinprovning. Därefter var det dags att krypa till kojs 
i vårt lantliga rum omhuldade av det beskyddande 
Taffelberget. 

nästa dag var det utflyktsdags, vi hyrde en bil och tog oss 
de cirka sex milen till vindistriktet Stellenbosch som kan sägas 
vara Sydafrikas vinindustris centrum. Tillsammans med områ-
den kring Paarl och Franschhoek är det här Sydafrikas största 
vinområde. I Stellenbosch stannade vi först till på vingården Wa-
terford Estate. Det här är en vacker egendom som är inspirerad 
av Medelhavet. Dit kom den gamle rugbyspelaren Kevin Arnold 
från egendomen Rust en Vrede 1998 och fortsatte skapandet av 
sina egna viner. I dag hör hans viner hemma i de sydafrikanska 
vinernas finrum. De bästa heter Kevin Arnold Shiraz och Cape 
Winemaker´s Guild Blend. Här prövade vi åtta väldigt goda viner 
bland annat tillsammans med choklad och vi fick även en rundtur 
i vinkällaren och en lektion i vinmakandets ädla konst. 

Därefter åkte vi vidare till Rust en Vrede, som är en smått 
historisk vinegendom med anor från år 1694. Rust en Vrede be-
tyder Vila och Frid och platsen gör verkligen skäl för namnet, 
här går man enkelt ner i varv. Det är en makalöst naturskön plats 

på sluttningen av Helderberg. Rugbyspelaren Jannie 
Engelbrecht köpte egendomen 1978 och tillsammans 
med vinkännaren Kevin Arnold gjorde han den be-
römd. Nu har sonen Jean tagit över och tillsammans 
med den nye vinmakaren Louis Strydom, och det förre 
golfproffset Ernie Els, lyckas de riktigt bra för R&W 
är det enda sydafrikanska vin som fyra år i sträck plat-
sat på Wine Spectators lista över världens 100 bästa 

vAcKerT vINOMrÅde. Constantia Uitsig ligger cirka två mil utanför Kapstaden. 
Här finns förutom en vingård även hotell, spa och fantastiska restauranger. Den mest 
kända är La Colombe, där den världsberömda kocken Luke Dale-Roberts huserar. 
Vingården ligger mycket vackert vid foten av Taffelberget. 
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viner. Här åt vi också en fantastisk winemakers lunch ute i träd-
gården bestående av kolgrillad biff med ett fantastiskt vin till. Den 
underbara utsikten över vinrankor och med bergen i bakgrunden 
förhöjde också själva upplevelsen. När det sedan var dags för vin-
provning valde vi Flagship Tasting som bestod av Estate Blend, 
The 1694 Classification 2006 och Single Vineyard Syrah 2006. Tre 
makalöst goda viner och till priset av 80 rand vilket motsvarar cirka 
75 kronor. Man kunde också välja Traditional tasting med Merlot 
2007, Cabernet Sauvignon 2004, Shiraz 2004 och Estate Blend – för 
20 rand, cirka 18 kronor. Sedan återvände vi till vår bas Constantia 
Uitsig där vi övernattade. 

nästa morgon vaknade vi till ett, som vanligt, fantastiskt väder 
med strålande solsken och en behaglig temperatur på 20–25 gra-
der. Det var sista dagen på vår vinrunda och vi bestämde oss för 
att åka till vingården Steenberg. Dess historia är fascinerande och 
går tillbaka till 1600-talet då en 22-årig änka vid namn Catharina 
kom dit från Lübeck. Hon gifte sig med Hans Ras, en man som 
på själva bröllopsdagen ska ha fått ett knivhugg nära hjärtat men 
överlevt bara för att några år senare bli uppäten av ett lejon – 
snacka om levnadsöde! Catharina gifte sig sedan i rask följd med 
fyra olika män som alla råkade ut för de mest underliga öden, 
bland annat var det en som trampades ihjäl av en elefant. 1682 
fick hon i alla fall arrendera den mark där Steenberg nu står. I dag 

är det här en komplett egendom med hotell, golfbana och restau-
rang. I dag ägs egendomen av Graham Beck´s Kangra Group vilka 
köpte Steenberg Hotel och Steenberg Winery i april 2005.

vinerna här håller högsta sydafrikanska klass, missa inte 
deras Merlot och Sauvignon Blanc. Själva hade vi här en mycket 
trevlig vinprovning. Den sista dagen på vår vinrunda började lida 
mot sitt slut men vi hann med en vinprovning på det naturskönt 
belägna Buitenverwachting där vi också åt en fantastisk lunch 
bestående av en lyxig variant av biff stroganoff. Här fanns även ett 
femstjärnigt hotell. Namnet Buitenverwachting betyder ungefär 
”över förväntan” och efter vår vinprovning är vi överens om att 
det gör skäl för namnet. Buitenverwachting är mest berömt för 
sin bordeauxblandning Christine men de har också en underbar 
sauvignon blanc och en elegant chardonnay.

Vår vinrunda var slut och vi lämnade motvilligt vindistrikten för 
att återvända till Kapstaden och ett obligatoriskt besök i Waterfront. 
Men när vi somnade på planet hem var det de vackra, lugna vingår-
darna som vilade på våra näthinnor – vi längtar redan tillbaka.   

NÅGrA ANdrA vINGÅrdAr SOM 
INTe NÄMNS I ArTIKeLN MeN SOM 
KAN vArA vÄrdA eT T BeSÖK:

•	 Thelema Mountain vineyard. En liten 
gård som ligger några kilometer norr 
om Stellenbosch. Här tillverkar ägaren 
Gyles Webb Sydafrikas mest suveräna 
viner som vunnit priser över hela värl-
den, bland annat Världens bästa vin, alla 
kategorier.

•	 Overgaauw. En liten familjegård väster 
om Stellenbosch. Intim atmosfär och 
högklassiga viner, som aldrig släpps ut på 
marknaden innan de mognat.

•	 Nederburg. Var fjärde flaska som säljs i 
Sydafrika lär vara en Nederburg. Gården 
har 16 olika viner. 

•	 L´ Ormarins. Grundat 1694 och med ett 
otroligt vackert läge. Gårdens viner har 
vunnit många medaljer och troféer. 

•	 La Motte. Grundad 1695. Ett av de 
få ställen där man häller upp hela 
sortimentet samtidigt, så man i lugn 
och ro kan sitta ned och jämföra och gå 
tillbaka till viner man redan provat.  

•	 Klein constantia. Ligger i Constantia 
söder om Kapstaden. Mycket bra viner, 
lagom för en kortutflykt från Kapstaden. 
Källa: www.kapstaden.nu

Tips! Köp Sydafrikas ”vinbibel” Platter’s 
Wine Guide före vinturen. I boken finns alla 
gårdar och viner beskrivna och bedömda.

vINer I 
vÄrLdSKLASS.  

Det råder en veritabel 
Sydafrika-yra bland vinälskare 
och ett bevis är att Sydafrikas 
enda egna inhemska druva, 

pinotage, har blivit mode 
i vinvärlden. 

Vi lämnade motvilligt vindistrikten för att 
återvända till Kapstaden. 



 Primörviner från Bordeaux
        – för hängivna vinälskare och samlare.

Med leverans till din dörr!
Välj bland hundratals viner. www.bdxwine.com
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NAMN: Karim Sahibzada.
ÅLder: 38 år. 
YrKe/TITeL: Delägare, chef 
för fastighetsgruppen.
PÅ ASHUrTST SedAN: 2007.
FrITId: Innebandy och 
badminton.

GÄSTSKRIBENT: AdvOKATeN HAr OrdeT

När man förvärvar vissa typer av hyreshusfastigheter så måste 
man anmäla förvärvet till kommunen i enlighet med förvärvs-
lagen. Kommunen tar sedan beslut huruvida förvärvaren måste 
ansöka om förvärvstillstånd eller inte. Vid bedömningen om för-
värvstillstånd skall beviljas har det i allmänhet ställts ett krav på 
att förvärvaren har ett långsiktigt förvaltningssyfte. 

Idag råder en praxis där man ”paketerar fastigheter” i bolag. 
Säljaren säljer aktier i stället för fastigheter och undviker där-
med att ta upp någon reavinst för försäljningen till beskattning. 
Införsäljningspriset vid paketeringen kan oftast ske under mark-
nadsvärde på grund av koncerntillhörighet eller övergång av hel 
verksamhet. Det lägre införsäljningsvärdet medför att stämpel-
skattebeloppet blir lägre. Stämpelskattereglerna medger även 
att om en fastighet överlåts vidare, på oförändrade villkor, och 

lagfart söks för samtliga förvärv inom tre månader från det första 
förvärvet tas stämpelskatt endast ut i ett led. Komplicerade skat-
testrukturer har även lett till att en fastighet oftast överlåts i flera 
led inom denna tremånadersfrist.

ett problem som för vär vstillståndsprövningen har 
medfört är dock kravet på långsiktigt förvaltningssyfte. Kan man 
anses ha ett långsiktigt förvaltningssyfte om det står klart att man 
skall transportera fastigheten vidare? 

I början av 2000-talet var det därför vanligt att man ansökte 
om tillstånd ett steg i taget. Först när man hade fått tillstånd för 
det första steget ansökte man om transporten i steg två. På det 
sättet fanns det ingen anledning att ifrågasätta långsiktigheten 
redan på grund av den planerade överlåtelsekedjan. De kompli-

Problem med prövning 
av förvärvstillstånd
 
I förvärvstillståndsprövningen finns det ett problem – kravet på 
långsiktigt förvaltningssyfte. Frågan är om man kan anses ha 
det när avsikten är att transportera fastigheten vidare.
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cerade skattestrukturerna ledde dock till att bankerna kom att 
kräva att samtliga tillstånd var klara före tillträde. Detta har lett 
till en större osäkerhetsfaktor i många transaktioner och även 
komplikationer.

därför var det glädjande för många när utredningen 
”Ägande och förvaltning av hyreshus” (SOU 2008:75) presente-
rades 2008 och föreslog att tillståndskraven skulle tas bort helt 
och hållet. Istället föreslogs att bostadsförvaltningslagen skulle 
skärpas så att det skulle bli lättare att sätta fastigheter som mis-
sköts under tvångsförvaltning. Ändringarna föreslogs träda i kraft 
per den 1 juli 2009. Under remissförfarandet har dock förslaget 
stött på patrull och en proposition i frågan verkar inte komma 
förrän tidigast under hösten 2009 och en lagändring verkar inte 
komma till stånd förrän tidigast 1 januari 2010.

I mars 2009 kom dock ett hovrättsavgörande om hur pakete-
ringsaffärer skall tolkas. Situationen i målet är typisk för pakete-
ringssituationer i allmänhet, där fyra fastigheter hade överlåtits 
i fyra led. Såväl Hyresgästföreningen Region Stockholm som 
Botkyrka kommun motsatte sig förvärven, bland annat på grund 
av att de första tre bolagen inte visat att de hade ett långsiktigt 
förvaltningssyfte. Avsaknaden av ett långsiktigt förvaltningssyfte 
vitsordades även av dessa bolag. Däremot anfördes att den slutlige 

ägaren Din Bostad i Botkyrka AB hade ett långsiktigt förvalt-
ningssyfte. 

hovrätten beviljade förvärvstillstånd med bedömningen 
att ”förvärvslagens övergripande syfte är att förhindra spekulation 
i hyresfastigheter och att hålla olämpliga fastighetsägare borta 
från hyresfastighetsmarknaden”. I förevarande fall fann hovrätten 
vidare att ”där fastigheterna omgående vidareöverlåtits från de 
tillfälliga förvärvarna till den slutlige förvärvaren, som det alltså 
inte kan riktas några invändningar mot, finns det inte några all-
männa bostadspolitiska skäl att vägra bolagen förvärvstillstånd”.

Hovrätten är i dessa frågor sista instans och hovrättens beslut 
får inte överklagas. Rättspraxis på området är således numera att 
så kallad paketering av fastigheter, i flera led, där ägarna i de första 
leden uppenbart saknar långsiktigt förvaltningssyfte är förenligt 
med förvärvslagen så länge som den slutlige förvärvaren uppfyller 
kraven enligt förvärvslagen och så länge förvärvarna i de första 
leden omgående vidareöverlåter ifrågavarande fastigheter.

I och med hovrättens avgörande har en osäkerhetsfaktor vid 
genomförandet av dessa strukturerade transaktioner försvunnit 
vilket underlättar riskbedömningen för alla involverade parter 
utan att förvärvslagens syfte förfelas. Vilket syfte lagen kommer 
att ha när väl propositionen kommer ut återstår dock att se.  

Ashursts fastighetsgrupp 
är topprankad i Sverige och 
erbjuder sina klienter ett 
brett utbud av fastighets-

rättsrelaterade tjänster. 
I Stockholm har Ashurst 
cirka 40 jurister.

FAKTA: ASHURST

Säljaren säljer aktier i stället för fastigheter och undviker 
därmed att ta upp någon reavinst för försäljningen till beskatt-
ning. Införsäljningspriset vid paketeringen kan oftast ske under 
marknadsvärde på grund av koncerntillhörighet eller övergång av 
hel verksamhet.  
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]
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Snezana Oscarsson har till-
trätt tjänsten som uthyrnings-
ansvarig hos Ica Fastigheter 
Sverige AB.
Oscarsson kommer närmast 
från Vasakronan i Uppsala där 
hon har arbetat som fastig-
hetschef med inriktning på 
handel.

Dessförinnan har hon bland annat varit vd för Morgon-
gåva Företagspark, varuhuschef för NK i Stockholm och 
galleriachef för S:t Per i Uppsala.

Snezana Oscarsson
Uthyrningschef, Ica Fastigheter

Lars Lundquist blir ny styrelse-
ordförande i Vasakronan. Han 
efterträder därmed Lennart 
Nilsson, som efter mer än tio år 
har avböjt omval.
Lundquist är 61 år och civileko-
nom från Handelshögskolan 
i Stockholm. Han har även en 
MBA från University of Wiscon-
sin. Andra styrelseuppdrag är 

bland annat som styrelseordförande i JM, Intrum Justitia 
och Försäkrings AB Erika samt vice ordförande i Sjätte 
AP-fonden.

Lars Lundquist
Styrelseordförande, Vasakronan

Leif Eriksson har utsetts till 
fastighetschef på Newsec Asset 
Management.
Eriksson har verkat i fastighets-
branschen i över 25 år, och han 
kommer närmast från en tjänst 
som Sverigechef för Valad Pro-
perty Group. Han har tidigare 
arbetat för Uddevallahem, 
Kungliga byggnadsstyrelsen, 

Vasakronan, Stenvalvet och GE Real Estate.

Leif eriksson
Fastighetschef, Newsec Asset Management

Svartbältad mångsysslare 
tar över Fastighetsägarna
Han har varit veterinär, slaktare, tidningschef och bondeledare.
Och han har svart bälte i karate.
I sommar blir Reinhold Lennebo vd för Fastighetsägarna Sverige.

Redan i början av april började Reinhold Lennebo åka runt till 
Fastighetsägarnas olika regioner för att bekanta sig med organi-
sationen.

– Fastighetsägandet i Stockholm ser ut på ett sätt, i Göteborg 
på ett annat och i Uddevalla på ett tredje. Det är oerhört viktigt 
för mig att träffa fastighetsägare runt om i landet och få ta del av 
vilka olika utmaningar de står inför, säger Reinhold Lennebo, 54.

Sedan 1 maj arbetar han parallellt med Per-Åke Eriksson för 
att få en fördjupad inblick i verksamheten innan han officiellt tar 
över vd-posten efter Eriksson 1 juli.

vilka är de viktigaste frågorna för organisationen Fastighets-
ägarna framöver?
– Jag tycker att fastighetsägarens roll i samhällsstrukturen är un-
derskattad och borde belysas mer. Människor bor, arbetar, lever 
och gör sina inköp i fastigheter som ju alla ägs av någon. Fastig-
hetsägaren borde bli mer känd för vanligt folk och få mer upp-
skattning för det han gör.

– Sedan är det klimat- och miljöfrågorna. Här har fastighetsä-
garna bra möjligheter att påverka, och jag märker att det finns ett 
stort intresse för detta.

– En tredje, mycket viktig, fråga är behovet av en ny modell för 

hyressättningen. Vi måste, efter 40–50 år med den här modellen 
få fram en som sätter fart på bostadsbyggandet. 

berätta om bakgrunden till att du blir ny vd för Fastighets-
ägarna?
– Jag är 55 år snart. Då har man tid med en rejäl utmaning till 
i livet. Det fanns tre element som jag ville att denna utmaning 
skulle innehålla: Det skulle vara en verksamhet som inte bara 
handlade om ekonomiska resultat, utan på något sätt var vär-
deringsstyrd. Det skulle helst vara en spännande bransch – och 
fastighetsbranschen är verkligen det. Det sista kriteriet var att det 
gärna fick vara ett utmanande arbete inom organisatonsvärlden, 
jag tycker om det speciella klimatet som finns här. Så när det här 
jobbet kom ut var jag inte sen att höra av mig.

Reinhold Lennebo har en, för fastighetsbranschen, ovanlig 
bakgrund – det är ju, till att börja med, inte många i den här 
branschen som är utbildade veterinärer i grunden.

– Jag hade ridit en del som tonåring och tyckte veterinäryrket 
var spännande, jag var intresserad av djur och ville ha en natur-
vetenskaplig utbildning. 

Så skåningen Reinhold Lennebo åkte som 19-åring till Stock-
holm och studerade till veterinär.
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Maria Nord Johannesson 
tillträder 1 maj vd-posten i 
Amhult 2 AB, och efterträder 
Eigil Jakobsen. Maria Nord 
Johannesson anställdes i 
Tipp Fastighets AB 1990. Un-
der perioden 1997-2002 var 
hon informationsansvarig 
vd-assistent i Flying Enter-
prise AB, sedermera Skyways 

Enterprise AB. 2002 återgick hon till arbetsuppgifter 
som vd-assistent i Tipp, som sedermera blev Amhult 
2 AB. 2004 anställdes hon som IR-ansvarig i Amhult 2 
AB. Hon tillträder sin tjänst den 1 maj 2009.

Maria Nord Johannesson
Vd Amhult 2 AB

Fasticon Kompetens har rekry-
terat Annika Loberg som ny 
rekryteringsansvarig för västra 
Sverige. 
Loberg, som är utbildad 
civilekonom har i två år varit 
fastighetschef i Jönköpings 
kommun. Hon hade dessförin-
nan samma tjänst i Ulrice-
hamns kommun, och arbetade 
före det som konsult på SLG 
Thomas International.

Gustav Källén
Chef, verksamhetsutveckling och strategisk affärsutveck-
ling, NAI Svefa

NAI Svefa förstärker koncern-
ledningsgruppen genom att 
rekrytera Gustav Källén från 
Veidekke Bostad AB, där han var 
chef för strategisk verksamhets-
utveckling.
Han var tidigare management-
konsult på konsultföretaget 
Implement.
Källén är utbildad på Ekonomi-

högskolan i Lund till civilekonom, med inriktning mot 
strategi och ledning.

Annika Loberg
Rekryteringsansvarig, Västsverige, Fasticon Kompetens

– Jag arbetade som veterinär i fyra år. Under den perioden blev 
jag intresserad av ledarskapsfrågor, att jobba i team och att leda 
team. Den delen var väldigt utvecklande, så jag började läsa före-
tagsekonomi. Sedan började jag på ett slakteri i Kalmar och vid 
29 års ålder var jag slaktchef för 120 slaktare. 

Lennebo blev kvar i tolv år, de sista fem som vd, innan han 
tog steget till att bli koncernchef för Sydostpress, innehållande 
dagstidningarna Smålands-Posten, Barometern och Blekinge 
Läns Tidning.

– De letade mer efter en person med erfarenhet av att bygga 
en koncern än efter en tidningsmänniska. Jag hade varit med och 
byggt en slakterikoncern, som för övrigt finns kvar än i dag, och 
gjort en fusion och några förvärv. Därför var jag intressant. Jobbet 
handlade mycket om att samordna, hitta synergilösningar för de 
tre tidningarna. Men visst var det en del av journalisterna som 

drog efter andan när de fick höra att de skulle få en slaktare som 
chef.

Senare gick Lennebo vidare till en annan mediekoncern – Eg-
mont, som gör bland annat Hemmets Journal – innan han hop-
pade på uppdraget som vd för Lantbrukarnas Riksförbund 2003.

– När jag jobbade på slakteriet hade jag en del att göra med 
LRF så det var egentligen inte ett lika stort hopp som till tid-
ningsbranschen. Där på LRF handlade det också om en föränd-
ringsprocess; dåvarande styrelseordföranden Caroline Trapp ville 
få bort bilden av bonden som en gnällig typ som protesterade 
och bara ville ha mer sol, mer regn och mer bidrag. I stället skulle 
bonden bli en del av samhällsbyggandet och säga; vi är gärna med, 
bara vi får lika villkor att jobba med.

Sejouren hos LRF blev treårig, och slutade med att Lennebo 
fick sparken.   

vIG vd. Reinhold Lennebo tog sitt svarta bälte i karate i december 2002. ”I dag hade jag väl bara klarat av att ta några av de första bältena”, säger han.
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– När den nye ordföranden hade blivit vald ville han sätta sin 
tydliga profi l på verksamheten, och han ville få in en ny vd med 
tydlig bakgrund från rörelsen. 

hur ser du på att du fi ck gå?
– Det var tråkigt. Jag hade lagt sju dagar i veckan 24 timmar om 
dygnet, hade kommit en bra bit i förändringsarbetet och skulle 
börja skörda frukterna. Men det är egentligen inte så egendomligt 
att en ny ordförande vill ändra inriktning och byta ut lednings-
personerna. Vi var fl era stycken som fi ck gå, bland annat också 
vice vd:n och kommunikationschefen.

detta var 200, vad har du gjort sedan dess?
– Första året tog jag igen det jag hade försummat tidigare när det 
gäller familjeliv och resande. Sedan läste jag statsvetenskap och 
idéhistoria på universitetet och parallellt med detta ägnade jag 
mig en del åt M&A-aff ärer på konsultbasis.

Lennebo har också haft en del föreningsuppdrag. Han har ex-
empelvis varit ordförande för Friskis & Svettis i både Kalmar 
och Stockholm.

– Jag avgick från ordförandeskapet i Stockholm i april. Det 
gick inte att förena med jobbet för Fastighetsägarna. Friskis & 
Svettis har ju en del med fastighetsägare att göra.

Han har tränat på Friskis & Svettis i många år, och det var i 
samband med Friskis & Svettis han kom i kontakt med sporten 
som blev hans stora fritidsintresse under fl era år kring millen-
nieskiftet – karate.

– En tjej som var gympaledare sysslade också med karate och 
väckte intresset hos mig.

vad är tjusningen med karate?
– Det är tre delar. Fokus för det första. Man måste vara fokuserad 
när man går in i en fajt. Tappar du fokus får du en smäll. Se-
dan handlar det hela tiden om att utvecklas. Det fi nns nio nivåer 
innan du kommer till det svarta bältet, och den här utvecklings-
processen passar mig som person. För det tredje är det väldigt 
allsidig och otroligt bra träning.

Lennebo började med karaten 1996 och tog det svarta bältet 
som 48-åring i december 2002, strax innan han fl yttade från Eg-
montjobbet i Malmö för att ta över LRF i Stockholm.

– När jag började med karate satte jag upp som mål att jag 
skulle ha svart bälte före min 50-årsdag och det klarade jag. 

– Jag tränade tre kvällar i veckan med klubben, och körde en-
skilt varje vecka utöver det. Men sedan när jag fl yttade till Stock-
holm blev det inte samma sak. I dag hade jag väl bara klarat av 
att ta några av de första bältena.

hur mycket tränar du annars i dag?
– En normal vecka springer jag en gång och kör tre intensivpass 
på Friskis & Svettis.

har du satt upp några nya mål som du försöker uppnå nu, 
liknande det med det svarta bältet?
– Nej, inga sådana. När jag lämnade LRF fi ck jag väldigt mycket 
erkännande för det jag hade gjort – till och med från honom som 
gav mig sparken. Nu är mitt mål att när jag lämnar Fastighetsä-
garna om fem, tio år, ska jag få samma erkännanden här. På ett 
sätt fi nns det likheter med karaten; det gäller att hela tiden hålla 
ett tydligt fokus.   

”JAG Är STOLT Över MIN BrOKIGA 
BAKGrUNd”

Ålder: 54 år.
bor: Järla sjö, Nacka.
Familj: Hustrun Lotta, dottern Ebba, 25, och Lottas 
barn Magnus, 35, och Anna, 33.
Fritidsintressen: Träning, läsning, resor. ”Och att ligga 
i soff an och lata mig och lösa korsord. Jag tror att 
många människor skulle ha nytta av att vila och refl ek-
tera mer än de gör. Det är något jag unnar mig.”
Läser: Deckare, gärna Reginald Hill.
Favoritmusik: Rock, som Nickelback och Ulf Lundell.
ser på tv: ”Jag har två favoritprogram och det är TV4-
nyheterna klockan 22 och House.”
kör: Skoda Scout.
karriär: Veterinär, vd för Kalmar läns slakteri (KLS Livs-
medel), koncernchef för Sydostpress AB, vd för Egmont 
Tidskrifter och vd för Lantbrukarnas Riksförbund. ”Jag 
är stolt över min brokiga bakgrund, även om den kan-
ske inte alltid är till min fördel. Folk kan ju undra varför 
jag har bytt bransch så många gånger. Men jag har 
ändå varit ganska länge på de olika ställena. Och jag är 
en person som tycker om att anta nya utmaningar.”
Aktuell: Tillträder som vd för Fastighetsägarna Sverige 
1 juli.
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i samarbete medLediga fastighetsjobb

Örebro

PRojeKtsaMoRdNaRe

fastighetsstUdeNt 2009
Hyr en student  

under sommaren.

Kontakta oss på Fasticon  
Kompetens så berättar vi mer.

Stockholm

fastighetsfÖRVaLtaRe

Sigtuna

fastighetsChef

Stockholm

PRojeKtLedaRe

Stenungsund

CeNtRUMChef

För mer information och ansökan: fsve.se  |  fasticonkompetens.se, 08-556 706 00

   Raka vägen till ny karriär i fastighetsbranschen
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[ Konsulttrender av Nicklas Tollesson]

Trots kristiderna har två nya Newsecbolag 
poppat upp de senaste månaderna. Dess-
utom har Newsec köpt en del av Baltikums 
ledande fastighetskonsult.
– Görs rätt saker i lågkonjunktur står man 
rustad inför den högkonjunktur som sedan 
kommer. Vi tycker att det har varit rätt tajm-
ning för de här satsningarna, säger Marie 
Bucht, ansvarig för Advice på Newsec. 

Trots kristiderna har två nya Newsecbolag poppat upp de senaste 
månaderna. Dessutom har Newsec köpt en del av Baltikums le-
dande fastighetskonsult.

– Görs rätt saker i lågkonjunktur står man rustad inför den 
högkonjunktur som sedan kommer. Vi tycker att det har varit rätt 
tajmning för de här satsningarna, säger Marie Bucht, ansvarig för 
Advice på Newsec.

Newsec har utmärkt sig med ett flertal satsningar i det finan-
siellt skakiga läget. 

I höstas såg Newsec Energy – under ledning av Göran Bero-

nius – dagens ljus, för ett par månder sedan presenterades New-
sec Retail med topprekryteringarna Lars Backemar ( Jones Lang 
LaSalle) och Magnus Åkerlund (Sjölyst, tidigare på Centrum-
utveckling). Nyligen köpte Newsec också en del av den ledande 
baltiska fastighetskonsulten Re & Solution.

Newsec har dessutom på senare tid byggt upp en helt ny orga-
nisation för corporate finance i Sverige och Norge.

– Vår affärsidé är bredd och djup. Vi erbjuder ”the full service 
property house”, och olika delar påverkas olika i olika konjunk-
turlägen. Det är en del av vår affärsidé. Nu när transaktions-
marknaden är svag och affärerna görs annorlunda omdisponerar 
vi resurser för att möta marknadens behov, säger Max Barclay, 
kommunikationschef och chef för Newsecs internationella verk-
samhet.

– Det är inte så att vi tror att exempelvis retailsektorn kommer 
att växa dramatiskt framöver, men det är rätt tidpunkt att bygga upp 
verksamheten nu. Vi har haft retail tidigare också, men nu har vi 
förstärkt den betydligt, framför allt på djupet, säger Marie Bucht.

varför är tajmningen rätt nu?
– Många lyckas i högkonjunktur, i lågkonjunktur är det större 
utmaningar. Alla våra satsningar är långsiktiga och görs i sam-
råd med våra kunder, som efterfrågar våra nya tjänster. Vi ser 

Konsulterna som går 
mot strömmen

Många fastighetskonsulter har tvingats minska sina personalstyrkor betydligt under 
den pågående krisen. Men det finns också de som satsar och växer. Här berättar 
Marie Bucht och Max Barclay från Newsec och Lennart Weiss från NAI Svefa om sina 
strategier för att bli större i lågkonjunkturen. 
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MOT STrÖMMeN. Medan många fastighetskonsulter har tvingats på defensiven under krisperioden. Men det finns också de som har vuxit – Lennart 
Weiss (till vänster) NAI Svefa har ökat personalstyrkan med nästan 20 procent, och Newsecsfären har utökats med nystartade bolag samtidigt som bolaget 
har köpt in sig i en baltisk konsultjätte. Newsecs Marie Bucht och Max Barclay ser med tilförsikt på framtiden.

möjligheter att växa och stärka våra positioner, inte minst genom 
strategiska rekryteringar, inom valda delar, som corporate finance, 
asset management, retail och energy. Och även geografiskt, säger 
Max Barclay.

Satsningen i Baltikum är intressant, inte minst med tanke på 
att området – framför allt Lettland och Estland – har drabbats 
väldigt hårt av den ekonomiska krisen.

– Vi har funnits i Baltikum i några år, med representationskon-
tor i alla de tre länderna, men med bara ett fåtal personer på plats. 
Vi har hela tiden tittat på möjligheterna att köpa in oss i någon 
lokal aktör, men marknaden har varit överhettad, med tvåsiffriga 
tillväxtsiffror varje år. Nu var det bättre läge och vi har lärt oss 
marknaden. Vår ambition är att vara etta eller tvåa på varje geogra-
fisk marknad och inom varje tjänstesegment vi verkar inom. Re & 
Solution är helt klart den ledande fastighetskonsulten i Baltikum 
och jobbar med ungefär samma bitar som vi. Nu är vi 80 personer 
där, och minst dubbelt så stora som det näst största bolaget, säger 
Max Barclay.

ekonomiskt var det fördelaktigt att gå in nu?
– Allt är relativt. Det kostade mindre att gå in i bolaget nu än det 
hade gjort för två år sedan, och mindre än det gör om fem år, men 
i grunden var inte priset avgörande; det avgörande var att komma 

åt rätt organisation och rätt människor. Den här sortens business 
handlar bara om människor, säger Max Barclay.

vilket blir nästa steg i newsecs satsning?
– En del är att utveckla vår asset management och property ma-
nagement i Norge. I Sverige handlar det om att utveckla corpo-
rate finance och retail. Vi vill också se corporate finance på en 
nordisk nivå. För utländska investerare är norra Europa många 
gånger en och samma marknad och då är det viktigt att kunna 
hela området. Däremot har vi inga ambitioner att expandera i 
Kontinentaleuropa. Vi ska vara etta eller tvåa på de marknader vi 
finns på, säger Marie Bucht.

– Jag vill samtidigt betona att vi är oerhört ödmjuka inför det 
svårbedömda marknadsläget som nu råder, och att vi påverkas 
precis som alla andra. Vi anpassar oss, ser över våra kostnader och 
är försiktiga med nya investeringar. De satsningar vi har gjort är 
sådana som vi har arbetat med en längre tid och fullföljt nu, säger 
Max Barclay.

slutligen, hur ser ni på nAi svefa?
– Ett intressant bolag. Lennart Weiss visar att Svefa också har 
tillväxtambitioner. De har en lokal förankring, samtidigt som de 
har ett internationellt nätverk i ryggen, säger Marie Bucht.   
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Jag ser möjligheter att växa betydligt, inom både det breda fastighetsrättsliga området  
samt på analys– och värderingssidan, på två års sikt.

I höstas hade NAI Svefa 110 anställda. Nu, 
några krismånader senare, har bolaget 130.
– Jag lovade 30 nyanställningar på ett år. Nu 
har jag tio kvar av dem, ler NAI Svefas kon-
cernchef Lennart Weiss.

Ända sedan han tillträdde som koncernchef den 18 juni förra året 
har Lennart Weiss pratat om att NAI Svefa ska anställa – vilket 
också har skett, trots kristiderna.

Bland de mer namnkunniga rekryteringarna märks bland 
andra Mikael Holmström (tidigare DTZ) och Gustav Källén 
(Veidekke Bostad).

Lennart Weiss har flera förklaringar till att NAI Svefa har 
kunnat expandera.

– Vi har positionerat oss i en annan del av marknaden än den 
många av våra konkurrenter är i. De som är tunga på investmentsi-
dan drabbas naturligtvis hårdare nu. Men vi ser ett tydligt mönster i 
att efterfrågan på genuin fastighetskunskap faktiskt ökar och det är 
tjänster vi tillhandahåller; värdering och fastighetsrättsliga tjänster, 
som plankompetens, mark- och exploatering och fastighetsjuridiska 
tjänster, exempelvis komplicerade fastighetsbildningar och sen ska 
vi inte glömma våra slagkraftiga och lönsamma tjänster på den di-
gitala sidan,  säger Lennart Weiss.   

– Jag tror att varumärket Svefa av tradition har uppfattats som 
lite beige, lite präktigt. Men i dessa tider är detta snarast en fördel, 
då vi nu med all rätt uppfattas som seriösa, stabila och pålitliga.

– Vår regionala närvaro – vi finns på 18 olika ställen i Sverige 
– gör att vi är närmare marknaderna vilket också är en stor fördel 
i dag. När en fastighetsägare i Norrland tidigare hellre ringde 
en Stockholmsfirma för en värdering anlitar de i dag oss för vår 

närvaro och kunskap om de regionala marknaderna. Att vi finns 
på så många ställen gör oss också mindre sårbara vid sådana stora 
svängningar som sker på Stockholmsmarknaden just nu.

hur ser framtiden ut? kan ni fortsätta att växa personalmäs-
sigt?
– Ja. Vi ska växa med ett antal personer till under året. Just nu är 
vi inne i ett analysskede, vi tittar över hur vårt erbjudande ska se 
ut för att vara så slagkraftigt som möjligt, och vilka slags kom-
petenser som kommer att behövas i övermorgon. Vi kommer 
att paketera våra erbjudanden annorlunda och jobba över en allt 
större del av värdekedjan, erbjuda mer komplexa tjänster genom 
att kombinera olika typer av kompetenser. Jag ser möjligheter att 
växa betydligt, inom både det breda fastighetsrättsliga området 
samt på analys- och värderingssidan, på två års sikt.

hur många är ni om två år?
– Jag aktar mig för att säga några siffror, men avsevärt fler än i 
dag.

”Avsevärt” innebär åtminstone ett 40–tal fler?
– Kanske fler än så. Jag kan säga att vi kommer att bli så pass 
mycket större att vi delvis kommer att behöva organisera verk-
samheten i andra former. Och vi kommer att utveckla fler av våra 
kontor mot fullservicekompetens. I dag har vi det i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, men vi siktar på att ha cirka åtta, nio kon-
tor som kan erbjuda fullservice på lite sikt.

du började på nAi svefa i somras. hur mycket ligger du som 
person bakom att ni har vuxit?
– Min roll ska inte överdrivas, men inte heller underskattas. Jag 
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FrAMTIdSTrO. Marie Bucht, Lennart Weiss och Max Barclay tror på en ljusnande framtid.

kom in i ett välskött bolag, min företrädare Peter Ljung har givet-
vis lagt den grund vi nu jobbar vidare på. Samtidigt satte jag i 
höstas igång en stor strategiprocess och pekade ut en ny mål-
inriktning, som har genererat ny energi till bolaget. Om tre år 
kommer NAI Svefa vara både större och vassare än idag.

men på transaktionssidan blöder ni, precis som alla andra?
– Ja. Det är precis så dåligt som man kan föreställa sig. Vi har tagit 
bort två tjänster här och är elva personer nu. Förra året innebar 
en stor förlust, och det här året började likadant. Men vi kan se 
ett ökat inflöde på uppdrag i mars och april. Det är framför allt 
på bostadssidan som det börjar röra på sig, och här finns ju också 
bättre förutsättningar för att kunna lösa finansieringsproblema-
tiken. Man kan också tänka sig att en del fastigheter – inte minst 
på bostadssidan – som ägs av det offentliga kommer att komma 

ut på marknaden, när kommuner och landsting behöver frigöra 
kapital.

slutligen, hur ser du på newsec?
– Jag har den största respekt för Newsec. Urban Edenström (kon-
cernchef för Newsecs moderbolag Stronghold) är en strålande 
entreprenör och affärsman som ser möjligheterna och som också 
lyckats attrahera duktiga medarbetare. Newsec är ett av de företag 
vi jämför oss med och tittar på med största respekt.  

 
 

FLer BOL AG SOM ÖK Ar

Övriga konsultfirmor som har vuxit personalmässigt under det 
senaste halvåret är – enligt Fastighetssveriges genomgångar i 
# 7 2008 och # 3 2009 – Ernst & Young (från 150 till 170 personer) 
och TP Group (från 110 till 130). 
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”Naturum kan bli   förebild för byggande”

Naturvårdsverket har närmare trettio besökscentra som visar vägen till 
sevärdheter i skog och mark runt om i landet. Några av dem är nybygg-
da, arkitektritade anläggningar vilket fått Dagens Nyheter att undra om 
detta är väl använda skattemedel. Givetvis är det så, menar arkitekterna 
Gert Wingårdh och Rasmus Wærn. 

”Ska staten unna sig gräddmos i form av naturum om kommuner-
na inte ska lyxa till det med arenor? Rimligen inte”, skriver Dagens 
Nyheters ledarredaktion den 14 april. Naturum är besöksanlägg-
ningar vid naturreservat, oftast med en utställning, servering och 
en hörsal. Onödigt, menar DN, och ser kostnaderna som en direkt 
konsekvens av den grädde arkitekten skall ha spritsat på moset.

om det över huvud taget skall byggas naturum, eller för den 
delen arenor, kan naturligtvis diskuteras. Men riktigheten i att 

NAMN: Gert Wingårdh.
ÅLder: 58.
YrKe/TITeL: Arkitekt.
PÅ WINGÅrdH SedAN:  
Startade kontoret 1977.
eXeMPeL PÅ UPPdrAG: 
Smålands Musik och Teater, 

Naturum Tåkern, Malmö arena.
FrITIdSINTreSSeN: Promena-
der och läsning.

NAMN: Rasmus Wærn.
ÅLder: 47.
YrKe/TITeL: Arkitekt.
PÅ WINGÅrdH SedAN: 2004.
eXeMPeL PÅ UPPdrAG: Med i 
de flesta projekt som teoretiker, 
historiker och skribent.

FrITIdSINTreSSeN: Att 
befinna sig i rörelse.

GÄSTSKRIBENT: ArKITeKTKOMMeNTAreN

Foto: W
ingårdhs

Foto: W
ingårdhs



   #4/2009   fastighetssverige    37

”Naturum kan bli   förebild för byggande”

Wingårdhs genombrott kom 
med det delvis nedgrävda 
klubbhuset i Öijared 1986. 
Uppdrag för Astra Zeneca och 
Ericsson gav strax efter konto-

ret en stark tillväxt. Det är  
i dag ett av landets fem största 
arkitektkontor.

FAKTA: WINGÅRDHS

ge husen den omsorg i planering och byggande som uppgifterna 
kräver kunde man hoppas var något som till och med Dagens 
Nyheter förstår. Naturum och arenor är platser vi besöker för att 
berika våra liv. Den byggda miljön är bilden av oss själva. Vilket 
människovärde speglar sladdriga dörrar, vassa plåtkanter, klum-
piga fönsterkarmar, dystra rum och satta volymer?  Arkitektur är 
ett mått på kulturen i ett samhälle menade president Françoise 
Mitterand och iscensatte en rad stora byggprojekt med betydligt 
högre ambitioner är de som präglar svenska arenor. Att sådana 

vidlyftiga tilltag faktiskt kan manifestera var och en som besöker 
dem, är en betydligt viktigare effekt än de poänger som kan kni-
pas på att varje byggnad också manifesterar sin beställare. 

det är lätt att peka på tillfällen då ett genomtänkt arkitektar-
bete sparat pengar. I byggandet, men än mer under byggnadens 
långa liv, genom att effektivisera ytor och användning. Vore det 
inte så, skulle arkitektkåren inte existera. Men poängen som Da-
gens Nyheter missar är de värden som ligger i byggnader och 
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miljöer som fått kosta mer än ett minimum. Att människan alltid 
och överallt ansträngt sig för att skapa en vacker, suggestiv och 
värdig miljö omkring sig. Arkitektens arbete handlar ofta om att 
rationalisera och förenkla. Det sparar pengar, men om arkitektu-
ren behöver perfektion för att locka fram poesin, är dessa pengar 
inte självklart en merkostnad. De är använda till att skapa lust och 
harmoni i vardagen. Och var skulle sådan kärlek och omsorg vara 
mer berättigad än i naturreservat? 

att åstadkomma dessa värden är en ständig kamp. En kamp 
med den egna förmågan, men också en kamp där kostnaderna 
måste försvaras. Bilder, argumentation och inspiration räcker en 
bit, men utan förebilder går utvecklingen snabbt bakåt, mot enkla, 
banala standardlösningar. Naturumen har goda möjligheter att 
vara dessa förebilder. Liksom järnvägen i industrialismens barn-
dom planterade vårdade, moderna byggnader till förebilder för 
småsamhällen över hela landet, kan naturumen bli till förebilder 
för byggande långt bortom reservaten. Det är inte bara väl an-
vända pengar. Det är en politik som borde bilda skola.  

Vilket människovärde speglar 
sladdriga dörrar, vassa plåtkanter, 
klumpiga fönsterkarmar, dystra rum 
och satta volymer?



Annonsera ut era lediga lokaler på di.se om ni vill nå beslutsfattarna direkt. 

SnabbaSte vägen till  
beSlutSfattarna

Dagens industri i samarbete med lokalnytt
för mer info ring 031-68 39 20
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

 Vi sitter i ”Eriks hörna” på Restaurang Sand i Hotell Skan-
sen i Båstad. Det är lördag och klockan är tio på förmid-
dagen men Erik har redan hunnit med ett par möten, och 

vi får snabbt veta att han ska ha fler möten efter intervjun – som 
alltså inte får bli så lång. När man träffar honom slås man av hur 
snabb han är, och hur han förmodligen önskar att dygnet hade 
36 eller 48 timmar i stället för futtiga 24. Men för att kompensera 
bristen på timmar rör sig Erik Paulsson snabbt, använder den 
senaste tekniken och är supereffektiv vid mötena. Utan att för 

Han är 67 år och väger 65 kilo. Det är precis 
vad vågen visade även när han gjorde lum-
pen för 50 år sedan. När Fastighetssverige 
träffar Sveriges fastighetskung nummer 
1 förstår vi snabbt varför han lyckats hålla 
vikten: Tempot. Han verkar hela tiden ha en 
överväxel ilagd, och man får lägga benen på 
ryggen för att ha en chans att hinna med. 
Möt Erik Paulsson, bondsonen som blev 
fastighetsmiljardär – och som fortfarande har 
hjärtat kvar i hembygden.

”Jag är en enkel arbetare 
från Bjärehalvön”



   #4/2009   fastighetssverige    41

FasTigheTskung. Få passar så väl till epi-
tetet fastighetskung som Erik Paulsson. Han 
har varit med om att, från ”ingenting”, bygga 
upp ett mångmiljardimperium med ett tiotal 
bolag, varav flera börsnoterade. Och några 
planer på att lägga av har han inte, så det blir 
säkert fler bolag framöver.

Foton: N
icklas Tollesson
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den sakens skull bli stressad, vid intervjun 
känner vi inte en enda gång att han har 
fokus på annat håll.

Det är precis så det är, Erik Paulsson 
älskar att bygga relationer och att göra af-
färer och det är den kärleken som format 
hans liv i stor utsträckning.

Det började redan på 1950-talet när Eriks 
far Karl Paulsson fick ett erbjudande om 
att ta hand om soptömningen på Bjäre-
halvön. Han var dock inte intresserad. 
Men när fjärdingsmannen var på väg 
från Ängsgården haffade tonåringarna 
Erik och hans yngre bror Mats honom 
och meddelade att de kunde göra det. 
Där och då visade sig för första gången 
den entreprenörsanda som, hittills, lett 
till byggandet av bolag som Peab, Skistar, 
Fabege, Wihlborgs, Brinova, Klövern och 
många fler.

Så trots att Erik Paulsson hunnit fylla 
67 år har han inte slagit av på takten, och 
han har inga planer på att göra det hel-
ler. Men det är inte pengarna som driver 
honom.

– Jag älskar det här och kommer ald-

rig att lägga av. Jag började fattig och det 
spelar mig ingen roll om jag slutar som 
fattig. Man får ändå inte ta med sig nå-
got när man dör. För mig är det mycket 
viktigare med alla underbara människor 
jag lärt känna.

Vem är Erik Paulsson?
– Det vet väl alla utom jag, alla verkar ha 
en bild av vem jag är. Men jag är en enkel 
arbetare från Bjärehalvön som med folk-
skola i bagaget i stället gått livets hårda 
skola. Jag har aldrig varit rädd för att lära 
mig nya saker och jag har varit i hela värl-
den och arbetat. 

Vi är i Båstad, vad betyder den här 
platsen för dig?
– Den är mitt hjärta och min hjärna, här 

gill ar husmanskosT

namn: Erik Paulsson.
Ålder: 67.
Familj: Fru, två barn och fyra 
barnbarn.
Bor: Båstad och Stockholm.
Favoritkrog: Restaurang Sand på 
Hotell Skansen, i Båstad.
Favoritmaträtt- och dryck: Hus-
manskost och ett glas rött vin.
Förmögenhet: ”Jag har god 
ekonomi, men är framförallt rik på 
vänner”.

Jag älskar det här 
och kommer aldrig att 
lägga av.

kändis. ”Det vet väl alla utom jag, alla verkar 
ha en bild av vem jag är”, svarar Erik Paulsson 
på frågan om vem han är.
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är jag född och uppvuxen. Härifrån har 
jag byggt upp tre börsnoterade bolag.

Du har gjort oerhört många goda  
affärer – vad är din hemlighet?
– Jag har ingen hemlighet, det handlar 
bara om sunt förnuft och om att bygga 
relationer som leder till affärer. I en bra 
affär ska det vara två vinnare.

 Vad hade du gjort om du inte hade 
jobbat i fastighetsbranschen?
– Inget, jag älskar det här och vill inte 
göra något annat. Jag tror på uttrycket 
”skomakare bliv vid din läst”. 

 Vilka var dina barndomsdrömmar?
– När jag spelade Monopol som barn var 
min högsta önskan att köpa Norrmalms-

torg. Jag drömde nog inte om något an-
nat jobb eller någon annan karriär.  

Vad är viktigt att tänka på för en sund 
utveckling av fastighetsmarknaden?
– Håll i kostnaderna och var rädd om 
kunderna. Kör inte för fort och se till att 
ha lite hö på loftet.

Hur mycket jobbar du nu, jämfört med 
när du jobbade operativt?
– Mitt jobb är min hobby, jag jobbar i 
princip hela tiden. Jag kan erkänna att jag 
inte varit så bra på hemmaplan, men min 
fru sedan många år är fantastiskt duktig 
och sköter det oerhört skickligt. Det hade 
inte gått utan henne.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag jobbar då med (skratt), jag jobbar alltid.

Vilken är din livsfilosofi?
– Lev sunt och klokt, ha många vänner 
och kom ihåg att pengar egentligen inte 
är det viktiga.

 Är du mentor för någon?
– Jag är det då och då, bland annat för en 
ung kille här i Båstad. 

Har du någon som du anförtror dig åt 
och diskuterar med?
– Jag har många, både från affärslivet och 
politikens värld.

Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag spelar tennis, åker skidor och spe-

Jag började fattig 
och kan sluta fattig, det 
viktigaste är relationerna.
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lar lite golf ibland. Men det är inte viktigt 
för mig att vinna, jag spelade golf med ett 
par norska affärsmän en gång och höll på 
att vinna. Så jag slog ut bollen på en åker 
på sista hålet så att jag förlorade. Allt för 
att det skulle kunna bli affär efteråt – och 
det blev det.

När grät du senast?
– När min brorson dog i fjol endast 40 år 
gammal. Annars gråter jag aldrig.

Vad vet folk inte om dig?
– Jag tror att alla vet allt, jag har inga hemlighe-
ter eller dolda talanger. Jag är den jag är bara.

Om du skulle tvingas välja en ny karriär, 
vilken skulle det vara?
– Det är bara affärer som gäller för min del, 
och så kommer det att fortsätta vara.
 
Vilken levande person är din främsta 
hjälte?
– Just nu har jag en väldigt stor respekt för 
det som Obama gör.

Var fattar du de bästa besluten, på 
kontoret eller någon annanstans?
– När jag är ensam och filosoferar, i 
bilen eller på flygplanet.

du får 100 miljoner kronor och 
måste placera dem på stubinen, vad 
gör du?
– Jag investerar i fastigheter i centrala 
Stockholm för 96 miljoner kronor, och 
sedan gör jag någon annan bra affär 
för resterande fyra miljoner kronor.

Vem håller ordning på din ekonomi?
– Jag har duktiga medarbetare som 
håller reda på pengarna.

Vilken är din största extravagans?
– Att jag kan gå ner på restaurang 
Sand på Hotell Skansen och äta en bit 
mat tillsammans med min fru, även 
om det är fullt i matsalen.

hur blir man lycklig?
– Genom att träffa trevliga och glada 
människor. Träffar jag någon ledsen 
person vill jag alltid försöka göra 
denne glad.

Vilken är din favoritpryl?
– Telefonen, så att jag hinner med.

om du var allsmäktig för en dag, 
vad skulle du ändra på först?
– Jag skulle se till så att alla som 
behövde det hade fått det lite bättre 
här i världen.

Vilket är ditt bästa köp?
– Skistar.

Vilket är ditt sämsta köp?
– Det har jag inte funderat på, nej – jag 
kan inte komma på något.

9 snaBBa

Fak Ta: Bol ag som erik Paulsson 
VariT med om aT T Bygga:

• Peab
• Wihlborgs
• Fabege
• Skistar
• Platzer Fastigheter
• Backahill
• Brinova
• Diös
• Klövern
• Fastighets AB Fosema

gillar Tennis. Erik Paulsson har inget emot att gå en tennismatch då 
och då. Han är också känd som mannen som fick fart på Båstadstennisen, 
som i år fördubblas till två veckor.
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rösTer om erik Paulsson:
göran Persson, före 
detta statsminister
– Under krisen på 
90-talet, när jag var 
finansminster, hade jag 
stor nytta och glädje 
av Erik då han gav mig 
en hel del värdefulla 
råd från den ekono-
miska verkligheten. Erik 

Paulsson är bäst i motvind, han är en oerhörd 
fighter. Det har han visat flera gånger. Han är 
stadigt förankrad i den skånska myllan och 
så kommer det att förbli. Sedan ska man inte 
glömma att han har en bror också, Mats, och 
att de två kompletterar varandra fantastiskt 
bra. Det är de två tillsammans som byggt hela 
framgången.  

göran Collert, före 
detta vd på swedbank 
(då Föreningssparban-
ken) 
– Vi lärde känna varan-
dra under förra krisen 
på 90-talet, då Erik 
hjälpte mig att ta hand 
om BPA. Han gjorde ett 
fantastiskt fint jobb med 

skapandet av Peab. 
Erik Paulsson är en unik personlighet, för 
honom är nästan ingenting omöjligt. Han är 
en äkta entreprenör som alltid håller ord. Med 
honom behöver man inte ha några avtal, det 
räcker med ett handslag. 

mats Paulsson, eriks 
bror och vd på Peab 
– Han är en fantastisk 
människa som lever med 
inställningen att ing-
enting är omöjligt. Han 
gör affärer med hjärtat 
och har övertygelsen att 
båda parter i en affär ska 
vara nöjda. Jag är den 

mer operative av oss och Erik är visionären, så 
vi kompletterar varandra bra. Jag är stolt över 
att ha en storebror som Erik. 

Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Det är väl när jag lyckas få mina medar-
betare att trivas med det de gör.

Och vad hos dig själv tycker du minst 
om?
– Oj, den var svår – men kanske att vissa 
saker kunde ha gått fortare.

Är du fåfäng?
– Ja i den meningen att jag är mån om 
mitt yttre.

Om du fick ha något i ditt liv ogjort, 
vad skulle det vara?
– Det finns säkert en massa saker man 
kunde ha gjort bättre.

Hur ser du på framtiden, har du någon 
drömaffär kvar att göra?
– Jag gör drömaffärer varje vecka. För mig 
är en liten affär lika viktig som en stor, 
det är inte storleken det handlar om utan 
kvalitén.    

PÅ sPrÅng. Erik Paulsson springer av flera skäl, dels för att hinna med alla 
möten och affärer, dels för att hålla sig i trim och som här för att slänga skräp som 
någon har kastat på marken utanför hotellet i Båstad. Att hålla sig i trim har han 
lyckats bra med han väger lika mycket nu som han gjorde för 50 år sedan – 65 kilo.

Foto: M
agnus Torle

Foto: Eddie Ekberg
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namn: Sandra Greisman.
Ålder:  år. 
yrke/TiTel: Analytiker Retail. 
PÅ neWseC sedan: Septem-
ber 2008.
FriTid: Fotografering och 
silversmide.

GÄSTSKRIBENT: FasTigheTsanalyTikern har ordeT

En kontorsfastighet har ett värde som vid varje tid till stor del är 
knutet till läget samt möjlig hyra – och dessa faktorer skiljer sig 
inte särskilt mycket åt kontorsfastigheter emellan. Undantaget 
är givetvis speciella projekt som står ut i sin profi l, men de är yt-
terst få. Värdet på en detaljhandelsfastighet bestäms å andra sidan 
av andra faktorer. En köpcentrumfastighet har egentligen ingen 
fast gräns för hur högt dess värde kan bli. Styrkan i denna typ av 
fastighet ligger inte i kvadratmetrarna utan snarare i varumärket 
och innehållet samt i den omsättning som genereras.

Att skapa ett attraktivt varumärke är en komplex process som 
erbjuder många fallgropar, men minst lika många möjligheter. 
Den stora likheten köpcentrum emellan är ett problem, men 
också en utvecklingsmöjlighet. Att få in en ny hyresgäst, som 
är unik för centret räcker dock inte långt, eftersom detaljistkon-
cept snabbt sprider sig mellan centrum och uniciteten således 
fort försvinner. 

på senare år talas det i köpcentrumbranschen mycket om ut-
trycket ”placemaking”, som sedan 70-talet varit vanligt i sam-
hällsplanerarsammanhang.  Att skapa mötesplatser dit folk vill 
komma och träff a vänner, äta, se på bio, eller bara spendera tid 
är viktigt för många fastighetsägare och då de inser att en trevlig 
miljö och goda grannar ökar centrets attraktivitet. I detta arbete 

lönar det sig att se över hyresgästmix, service och bemötande men 
också sådant som städning och toaletter. Allt samverkar för att 
skapa ett attraktivt köpcentrum.

ett starKt VarumärKe oCh en hög attraKtion är dock 
inte allt! En besökare som bara spenderar tid och inga pengar 
är självklart inte önskvärt. Även här kommer kunskapen om 
marknaden in som en ytterst viktig parameter; det spelar ingen 
roll att centret innehåller spännande koncept om kunderna inte 
hittar dit eller är för få för att konceptet ska bära sig. I jakten 
på kryddan till centret är det viktigt att våga ta in nya oprövade 
koncept, men också att ha modet att byta ut dem om de inte 
fungerar. 

För att hitta ett hållbart koncept och skapa ett starkt varu-
märke, som genererar goda kundströmmar och hög omsättning 
är kunskapen om marknaden grundläggande. Det är viktigt att 
göra ett noggrant arbete i att lära känna sitt marknadsområde, 
sina målgrupper och potentiella kunder innan man sätter kon-
ceptet och hyresgästmixen. Minst lika viktigt är det att också 
underhålla denna kunskap genom regelbundna undersökningar 
och analyser. På så vis har fastighetsägaren koll på vilka besö-
karna är och vad som skulle få dem att komma oftare och att 
handla mer.   

Fokus på kundfl öde 
och varumärket
I spåren av den vikande fi nansmarknaden och det försämrade konjunkturlä-
get påverkas även fastighetsmarknaden i form av ändrade avkastningskrav 
och hyresnivåer, vilket fl yttar fokus till fastigheternas förvaltning. En aktiv 
förvaltning med fokus på kostnader och intäkter är nyckeln till framgång – 
nu mer än någonsin. 

varumärketvarumärket



I november öppnar här LUX Stockholms nya och 
första Seafoodgrill B.A.R. med stjärnkrögarna 
Henrik Nordström och Peter Joha nsson i spetsen.

- Bara för de utvalda

Kontakta: 
lars.ellsater@ferax.se  
 tel:08-462 65 58

Plan 4:                        ca 360 kvm Plan 5:              ca 978 kvm

BLASIEHOLMEN

Plan 3:                        ca 360 kvm

Passa på att hyra de sista toppmoderna 
lokalerna i vår totalrenoverade fastighet på 
Blasieholmsgatan 4!

Ytor mellan 137 till 1700 kvm med en generös intern-
trappa som sammanbinder planen. 
Här har du nu möjlighet att i ett centralt läge med 
vacker omgivning skapa lokaler helt anpassade 
efter dina unika behov. 

Lars Ellsäter

www.ferax.se
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Newsec är norra Europas 
ledande fastighetsrådgivare. 
Inom aff ärsområdena rådgiv-
ning, transaktioner och asset 

management erbjuder man 
ett fullserviceutbud av  tjäns-
ter till investerare, fastighetsä-
gare och lokalanvändare. 

FAKTA: NEWSEC

En sak som är viktig att ta med sig i arbetet med köpcentrets 
varumärke är att jobba med fokus på just köpcentret och att bygga 
en destination. Ett bra exempel på en tydlig avsändare är Kista 
galleria med sitt budskap ”Kista 9-21 alla dagar” där köpcentrets 
budskap är överordnat både butiker och priser. Täby centrum och 
Skrapan är två andra Stockholmscentrum som jobbar med detta 
fokus; annonserna visar innehållet, men med centrets varumärke 
som ett paraply.  Långsiktighet, tydlighet och konsekvens är andra 

faktorer som gör varumärket starkt. Att ha en bra grafi sk profi l 
gör till exempel mycket av jobbet och skapar igenkänning – här är 
återigen Kista, men självklart också NK bra exempel. En fl exibel 
profi l gör också att den håller över tiden och kan modifi eras för 
att kännas ständigt aktuell. 

Att generera och behålla ett högt värde på sin köpcentrumfas-
tighet även i sämre konjunktur är inte omöjligt, det gäller dock 
att vara påläst, lyhörd och fl exibel.   

Foto: Jerry M
alm

berg

Föredöme. Skrapan är ett exempel på ett köpcentrum som jobbar med att annonserna visar innehållet, men med centrets varumärke som ett paraply. 



Fastighetsrätt [2f ’as:tighe:tsr’et:] – affärsjuridiskt område rörande fastig

hetsprojekt i alla dess former, såsom överlåtelser, entreprenader, miljö

rätt, finansiering, kommersiell hyresrätt samt exploateringsfrågor.

Kompetens [kåmpet’en:s] – erforderlig skicklighet, erforderliga kvali

fikationer, duglighet, befogenhet, behörighet. Tyder ofta på såväl djup 

som bredd inom ett visst område. Exempel på det senare är advokat

firman Lindahls fastighetsgrupp, som efter senare års rekryteringar är  

i Sveriges absoluta toppskikt avseende såväl kompetens som kapacitet.

www [ve:ve:ve:] – prefix för träffsida på Internet. Är man tex intresserad 

av fastighetsrätt går man lämpligen in på www.lindahl.se/fastighetsratt
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[ mat & vin av Nicklas Tollesson ]

 De båda parhästarna hade kamperat ihop i åtta år med 
en matlagningsstudio och en vinkällare under namnet 
Swedish Taste vid Kaserntorget innan de beslutade sig 

för att satsa fullt ut i Hasselbladshuset mitt emot Göteborgso-
peran.

– Vi hade hållit på med det så länge, och ville utöka med en 
restaurang, och samla allt under samma tak, säger Magnus Lind-
ström.

Det är två rutinerade och meriterade herrar som står bakom 
Swedish Taste. Magnus Lindström blev Årets kock 2003, har va-
rit med i kocklandslaget i åtta år och blev olympisk mästare i 
matlagning både 2000 och 2004, och Per Blomqvist är Sveriges 
första lektor i dryck.

Den 1 april 2008 slog duon upp portarna.

– Självklart har finanskrisen satt sina spår, men vi är nöjda. Vi 
har fått mycket bra press och gästerna har uppskattat oss, vilket 
ju är det viktigaste.

Swedish Taste har kallats ”den mest ambitiösa krogetableringen 
på år och dag” och på White Guide-galan nyligen fick Swedish 
Taste utmärkelsen ”Årets stjärnskott”. 

Motiveringen löd: 
”Som ett bevis på att Göteborg i allra högsta grad är med i 

leken – också i ett internationellt perspektiv. Både vad gäller kon-
cept, gastronomi och service känns det som om stora London 
kommit till Lilla London”.

– Utmärkelsen betyder en del, den visar att vi är på rätt väg. 
Och inte minst är det ju kul för personalen, säger Magnus Lind-
ström.

Stjärnskott 
med service i fokus

Butik, vinprovning, matlagningsstudio, konferenslokaler 
– och finkrog. När anrika Hasselbladshuset i Göteborg 
genomgick en omfattande uppfräschning tog Magnus 
Lindström och Per Blomqvist chansen att samla flera  
verksamheter under samma tak.
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Ni har fått många lovord för er goda service?
– Kunden ska känna sig välkommen. Att äta här handlar inte 
bara om maten, det är en totalupplevelse. Det är viktigt att kunna 
fånga upp detaljer. Och visst är det här en så kallad fi nkrog, men 
det är viktigt att det ändå inte är för stelt, man måste ändå ha 
glimten i ögat också. Man måste kunna skratta och le.

Vad utmärker swedish Taste om du får säga det själv?
– God mat och bra dryck. Vi satsar mycket på att kombinationen 
mat och dryck ska bli rätt. Sedan lagar vi mat på vårt sätt; lite lät-
tare, fräschare, elegantare, lite mer smakrikt. Vi står inte för det 
tunga och bastanta köket.

Restaurangen är bara en del av Swedish Taste. Butiken är en 
annan nyhet sedan tiden på Kaserntorget. 

– Tanken är att här ska du kunna köpa sådant som vi kan köpa, 
men inte du… Det är svårt att få tag på bra grejer, men i vår butik 
ska du kunna köpa och ta med dig exempelvis allt från vår buff é, 
och bland annat fi nare ostar, korvar och olivoljor.

Ett par trappor upp fi nns Swedish Tastes matlagningsstudio, 
som kan användas till allt möjligt; matlagningskurser, kickoff er, 
konferenser, workshops, företagsluncher, middagar, fester och 
så vidare. 

Och inte minst konferenser.
– Här kan man ha konferenser med utsikt över Göteborgso-

peran och i en mer kreativ miljö än i ett stelt konferensrum. Man 
kan kombinera en matlagningskurs med en konferens, dela in i 
grupper och köra tävlingar eller bara ha konferens. Det är helt och 
hållet upp till kunderna.

Per Blomqvist och Magnus Lindström.

Recept på nästa sida >>
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4 portioner
600 g torskfilé 
4 msk olivolja  

½ skalad gurka 
 

Skär fisken i fyra bitar och krydda med 
salt och peppar. 
Baka med olivolja på 120 grader i 
cirka tio minuter.  
Skiva gurkan tunt på längden och 
lägg över fisken

 
Fänkål 

1 fänkål 
1 citron 

1 kvist dill
2 msk god olivolja 
Skiva fänkålen tunt och marinera i citronjuice, 
olivolja och plockad dill.
Krydda med salt och peppar.
 
Citronette 
1 citron 
3 msk olivolja  
12 skalade råräkor eller vanliga räkor
½ dl kokta bondbönor  
 
Riv skalet och pressa juicen av citronen. 
Blanda med olivolja, salt och peppar. 
Marinera räkorna i fem minuter före servering

4 portioner
400 g rimmad hälleflundra  eller annan vit 
fast fisk
50 g halm 

Abu rök 
 

Kryddblandning
1 msk mald kummin 
1 msk mald vitpeppar
1 msk malda lagerblad 
 
Rök fisken i röklåda med halm i fem 

minuter på spisen.
Fixera fisken till en rulle i plastfilm. 

Baka i ångugn på 60 grader till 33 graders 
innertemperatur, låt kallna. Rulla i kryddorna 

och skär i två centimeter tjocka skivor.
 
Rödbetsemulsion
6 små kokta rödbetor 
½ krm kryddpeppar

½ krm kryddnejlika
1 msk creme fraiche 
1 msk lagrad rödvinsvinäger
 
Mixa betorna tillsammans med vinäger, creme 
fraiche och kryddor.  Smaka av med salt och 
vinäger.  

Garnering 
2 st skalade polkabetor tunt skivade 
4 blad ängssyra 
 
Ramslök 
50 g ramslök 
40 g spenat 
2 msk olja 
 
Koka örterna i saltat vatten i 30 sekunder, slå 
sedan av vattnet. Mixa tillsammans med olja till 
grön puré. Häng av i kaffefilter. Smaka av med 
salt och peppar. 

Färskostskum
150 g kesella

100 g Philadelphiaost
75 g socker
4 kulor havtornssorbet eller annan citrussmak
4 skivor sockerkaka 
4 msk karamelliserade nötter
 

Skum: Blanda alla ingredienser och fyll en sifon.
Tryck i två patroner och skaka. 

Lägg sorbén på sockerkakan och täck med färskostskum och toppa med nötter.

oliVBak ad Torsk med syr ad gurk a oCh Fänk Ål

halmrök T hälleFlundr a med goTl ändsk a  
Be Tor oCh r amslök

haV TornssorBe T med FärskosTsorBe T  
med nöTk ar amell
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Hur är läget i Öresundsregionen? 
– Läget i Öresundsregionen är grundläggande gott. Regionen 
har de fundamentala förutsättningarna för att vara framgångsrik. 
Regionen har nästan 3,7 miljoner invånare och är därmed Nor-
dens största och mest tätbefolkade region. Öresundsregionen är 
ett ekonomiskt kraftcentrum som svarar för 26 procent av Dan-
marks och Sveriges samlade BNP. Här fi nns tolv universitet med 
totalt 150 000 studenter.

Hur har Öresundsregionen klarat sig, relativt stockholm och 
Göteborg, i den fi nansiella krisen och lågkonjunkturen? 
– Näringslivet i Skåne och Öresundsregionen är diversifi erat 
och klarar därmed lågkonjunkturen bättre än det mera homo-
gena näringsliv med fokus på bilindustri och logistik som präg-
lar Göteborgsregionen. Den strukturomvandling som skedde 

i Malmö och Skåne under den förra djupa lågkonjunkturen i 
början av 1990-talet har inneburit att det regionala näringslivet 
klarar konjunkturväxlingar bättre. Som arbetsmarknadsregion 
har Öresundsregionen vuxit dramatiskt under det senaste decen-
niet, en utveckling som vi däremot inte sett i Göteborgsregionen. 
Stockholmsregionen har också klarat krisen ganska väl hittills, 
i mycket av samma anledningar som hjälpt Öresundsregionen; 
Stor bredd i näringslivet och en växande arbetsmarknadsregion. 
Dock: den globala lågkonjunkturen påverkar självfallet också 
Öresundsregionen. 

– Det fi nns fl era tecken på att regionen påverkas. Ett exempel 
är att den tidigare kraftiga ökningen av trafi ken över Öresunds-
bron har stagnerat. Antalet konkurser ökar, samtidigt som anta-
let bygglovsansökningar minskar och fl era påbörjade byggprojekt 
har avbrutits. 

Öresundsregionen relativt      stadig i stormigt Sverige
Jämfört med i Göteborg är näringslivet i Öresunds-
regionen mycket mera diversifi erat – man har så att säga 
redan genomgått sin strukturomvandling.  Men även 
Öresundsregionen påverkas av fi nanskrisen och låg-
konjunkturen och står inför en rad tuff a utmaningar. 
Vi tog Lars Ljungälv, regionchef för Swedbank Södra till 
hjälp för att analysera läget.

TEMA: ÖRESUND
Av: Eddie Ekberg
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Öresundsregionen relativt      stadig i stormigt Sverige
Och relativt övriga sverige?
– Skåne och Öresundsregionen klarar sig bättre än stora delar av 
övriga Sverige. Skånes befolkning växer med ett nettoöverskott 
av infl yttare vilket är en grundläggande positiv indikator. Som del 
i Öresundsregionen gynnas Skåne också av att en ökad arbets-
löshet kan balanseras av möjligheten att pendla till Köpenhamn 
för ett jobb där. Det grundläggande och strukturella arbetskrafts-
behovet på Själland verkar som en stötdämpare på den skånska 
arbetslösheten. 

Kan krisen till och med föra något gott med sig för Öresunds-
regionen, i så fall vad? 
– Ja, det kan den. Lågkonjunktur och ekonomisk kris skapar ett 
tryck på företag att öka produktiviteten och fi nna nya lösningar. 
Åtgärder som företaget sedan har till godo när konjunkturen 
vänder. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de negativa 
eff ekterna självfallet är större. Att den ekonomiska aktiviteten av-
tar i en region är aldrig bra. Vid lågkonjunkturen kring år 2000 
såg vi hur många av de stockholmsföretag som etablerat fi lialer 
i regionen lade ner dessa när ekonomin vände nedåt. En sådan 
tillbakagång tar lång tid att reparera.  

På det politiska planet kan krisen möjligen bidra till att de 
svenska och danska regeringarna prioriterar upp frågor som rör 
Öresundsintegrationen. Högkonjunkturen dolde många av de 
problem som bör åtgärdas. 

antal varsel har varit färre i skåne än i övriga sverige, vad 
beror det på?
– Regionen är inte lika sårbar längre tack vare den bredd och den 
diversifi ering som utvecklats de senaste decennierna. De svenska 
regioner som drabbats hårt av varsel är samtliga beroende av 
fordonsindustrin. Det går att avläsa ett statistiskt samband mel-
lan koncentrationen av företag knutna till fordonsindustrin och 
antalet varsel. För Skånes del är byggmarknadens betydelse stor. 
Om byggmarknaden viker riskerar det att innebära problem för 
regionen. En avgörande åtgärd blir i så fall att hålla uppe efter-
frågan genom att tidigarelägga redan beslutade off entligt inves-
terade byggprojekt. 

Nästa år fyller Öresundsbron tio år – vilken roll har den spelat 
för regionens framgångsrika utveckling?
– Öresundsbron har haft en enorm betydelse. Utöver att den rent 
fysiskt har knutit samman Öresundsregionen har den skapat en 
mycket viktig mental länk mellan Skåne och Själland.  

 Hur ska man skapa fortsatt långsiktig tillväxt i regionen?
– Som nämnts ovan är de strukturella förutsättningarna goda. En 
fortsatt god tillväxt kommer att kräva: 

1. Förbättrad infrastruktur. Inte minst för att sprida tillväxten 
och undvika överhettning i regionens kärna. Det gäller i första 
hand en andra fast Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och 

Öresundsregionen är ett ekonomiskt kraft-
centrum som svarar för  procent av Danmarks 
och Sveriges samlade BNP.
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TEMA: ÖRESUND

Helsingör, utbyggnad av E22 och förbättringar i järnvägssyste-
met, särskilt södra Stambanan.

2. Ett införande av euron i Danmark och Sverige. Regionen 
missgynnas av den obalans och den osäkerhet som de skilda va-
lutorna skapar. 

3. Bättre integration av invandrare. Det stora antalet unga och 
invandrare i Skåne är en viktig resurs som ger regionen ett med 
europeiska mått unikt positivt utgångsläge på lång sikt. 

4. Starka forskningsmiljöer. ESS och MaxLabIV är de två vik-
tigaste faktorerna här. 

Hur bedömer du den långsiktigt ekonomiska tillväxten 
i regionen, jämfört med övriga sverige?
– Öresundsregionens långsiktiga förutsättningar är goda. Fram-
tidens tillväxt kommer att ske i stora regioner där det fi nns 
många människor. Åtta av tio nystartade företag är tjänsteföre-
tag. Tjänsteföretag behöver kunna anställa kompetent personal 
och ha tillgång till många kunder. Dessa grundförutsättningar 
har Öresundsregionen.

Skånes befolkningssammansättning med en hög andel unga 
personer sticker ut jämfört med andra europeiska regioner. Detta 
innebär en unik framtida konkurrensfördel för Skåne i ett Europa 
som kommer att behöva hantera en växande arbetskraftsbrist. På 
Själland är dock utvecklingen den motsatta. Där bedöms arbets-

kraften minska betydligt under de närmaste decennierna (låga 
födelsetal, stora pensionsavgångar, minimal invandring). 

Bron över Fehmarn Bält kommer också att bidra starkt till 
regionens långsiktiga utveckling. När bron står färdig 2018 kom-
mer hela Hamburgregionen att ligga på tre timmars bilresa från 
Öresundsregionen. 

Vad kan hota den positiva ekonomiska situationen som 
råder i regionen?
– Djupet och längden på den rådande lågkonjunkturen. Detalj-
handeln i hela Öresundsregionen riskerar att drabbas hårt de när-
maste åren. Eftersom det är en 
bransch som är av stor betydelse 
för ungdomars och invandrares 
etablering på arbetsmarknaden 
riskerar en kris i detaljhandeln att 
drabba dessa grupper hårt. Även 
det faktum att den danska detalj-
handeln anställt många svenska 
arbetstagare riskerar att påverka 
Öresundsintegrationen negativt. 
Integrationsfrågorna är också 
centrala för regionens framtida 
utveckling.  

Den globala lågkonjunkturen påverkar 
självfallet också Öresundsregionen.

Foto: Jim
 Siljedahl

Lars Ljungälv, regionchef för 
Swedbank Södra.



Vuxit ur era lokaler?

Tusentals lediga lokaler på



FULL FART. Citytunnelns västra rör. 
Den 12 december 2010 ska tågen rulla 
genom tunneln.
Foto: Klas Andersson.

TEMA: ÖRESUND
Av: Nicklas Tollesson

Vid lucia nästa 
år ska tågen börja rulla 

genom Citytunneln, järnvägen 
som knyter ihop järnvägen norr 

om Malmö med järnvägen mot Trel-
leborg, Ystad och Köpenhamn.

Citytunneln har öppnat dörrarna för 
andra projekt. Vi tar här tempen på 

tunneln, och jätteprojekten 
Point Hyllie och 

Emporia.
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CITYTUNNELN      NÄSTA ÅRS LUCIATÅG
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Den 12 december 2010 ska Citytunneln invigas.
– Allt går enligt planerna och den nya tids-
planen håller, säger Citytunnelns projektchef 
Örjan Larsson.

När Citytunneln står klar ska Malmö Central ha förvandlats från 
en säckstation till en station för genomgående trafi k. Resande 
norrifrån slipper åka in på Malmö Central för att vända och 
kommer därmed att vinna några minuters restid till Köpenhamn. 
Kapaciteten blir kraftigt förhöjd: I dag går ett tåg till Köpenhamn 
var tjugonde minut. När Citytunneln står klar blir det möjligt att 
köra ett tåg var tionde minut. 80 procent av alla tåg som kom-
mer till Malmö kommer att fortsätta söderut, till Ystad eller mot 
Öresundsbron.

Trots namnet Citytunneln ligger största delen av den nya 
järnvägen ovan jord. Elva av de 17 kilometerna ligger ovan jord, 
medan sex kilometer är tunnel under centrala Malmö.

Den nya järnvägen knyter samman det skånska järnvägsnätet, 
samt förbinder Malmö Central med Öresundsbron.

Förutom Malmö Centrals nya underjordiska stationsdel – 
Malmö C Nedre – byggs även nya stationer vid Triangeln och 
Hyllie. 

Tidsplanen – den senaste, som sattes förra året, och som inne-
bar att invigningen sker ett halvår tidigare än det först var tänkt 
– ser ut att hålla, och lagom till lucia nästa år ska tågen börja 
rulla.

– Det återstår en del installationsarbete. Stationerna ska fär-
digställas och all järnvägsteknik samt spår ska läggas i tunnlarna. 
Dessutom ska allt testas och provköras. Men alla inblandade 

arbetar fokuserat och vi håller tidsplanen, säger Citytunnelns pro-
jektchef Örjan Larsson.

Stationsarbetet har nått längst vid Malmö C Nedre, där alla 
rulltrappor och rullramper är monterade och takkonstruktionen 
över de båda plattformerna är klara. Arbetet med att lägga gra-
nitplattor på plattformarna har också inletts.

Triangeln är den av Citytunnelns stationer som får störst fl öde 
av tågresenärer, 37 000 per dag. Också här har installations- och 
inredningsarbetena startat. Markytan håller på att återställas och 
senare i år inleds arbetet med stationsentréerna av glas.

Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penning-
värde.   

Bygger ny sTaTion. Station Hyllie med Point Hyllie i bakgrunden.  Illustration: Imagix

CiTyTunneln     – NÄSTA ÅRS LUCIATÅG
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TEMA: ÖRESUND
Av: Nicklas Tollesson

I månadsskiftet maj/juni sätter Annehem spa-
den i backen för Point Hyllie i södra Malmö.
– Vi börjar med huset som ska ligga längst 
norrut, närmast Malmö Arena, på  000 kva-
dratmeter kontor och butiker. Det ska vara 
infl yttningsklart i december 2010, säger Pia 
Andersson, vd för Annehem.

Sammanlagt blir Point Hyllie 45 000 kvadratmeter stort, ett av 
Sveriges största byggprojekt och ett landmärke, både för den nya 
stadsdelen Hyllie och för hela Öresundsregionen. 

I nuläget planerar Annehem för cirka 30 000 kvadratmeter 
bostäder – bland annat i hus A, som ska 95 meter högt och inne-
hålla 300 lägenheter – cirka 7 000 kvadratmeter kontor och 8 000 
kvadratmeter handel.

I det första huset som ska uppföras kommer Tullmyndigheten 
att hyra en stor del av ytan. För dem är detta ett mycket strate-
giskt läge eftersom hållplatsen Hyllie, när Citytunneln står klar, 
blir den första svenska stationen efter Öresundsbron.

Point Hyllie bli navet i den nya stadsdelen, och kommer att om-
sluta större delen av stationstorget.

– Vi har något kontrakt kvar att skriva innan hus E är fullt 
uthyrt. Parallellt med detta arbetar vi med uthyrningen för hus 
D, säger Pia Andersson.

Hur går uthyrningsarbetet?
– Det går bra, men inte i så rask takt som vi hade velat. Krisen har 
framför allt påverkat Point Hyllie på två sätt; uthyrningsarbetet 
går långsammare, beroende på att besluten numera tas högre upp 
i ledningsgrupper och styrelser. Därför tar det längre tid än tidi-
gare. Å andra sidan har entreprenadkostnaderna sjunkit. Det är 
många fl er som är intresserade av att vara med och bygga nu än 
det var för ett år sedan.

Större delen av Point Hyllie planeras bli bostäder.
– Om ungefär ett år ska vi gå ut och arbeta på allvar med bo-

städerna. Förhoppningsvis har bostadsmarknaden börjat vända 
då, säger Pia Andersson.

När tror du att hela komplexet står klart?
– Någon gång 2011, 2012.   

Snart byggstart för Point Hyllie

Illustration: A
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eTT landmärke. Point Hyllie blir 
45 000 kvadratmeter stort och navet 
i den nya stadsdelen Hyllie. Bostads-
huset till höger i bild blir 95 meter högt 
och ska innehålla 00 lägenheter.



Marknaden är het i Öresundsregionen.

Stena Fastigheter Malmö AB
Stortorget 9 • 211 22  MALMÖ • 075 24 15 000 • www.stenafastigheter.se

Låt oss kyla ner dig med ett riktigt bra erbjudande:

Söker du kontorslokaler i hjärtat av Malmö 
med närhet till Öresundsförbindelser, affärs-
stråk och lunchrestauranger? På Stortorget 
i Malmö, med utsikt över Rådhuset, kan vi 
erbjuda ett toppobjekt.

Den vackra interiören på 318 m2 har allt man 
kan önska sig med fiskbensparkett, öppen 
spis och ljusa, luftiga rum med en nyinsatt 
kylanläggning som ser till att inomhusklimatet 
är det bästa oavsett årstid. 

För mer information, ritningar eller visning av 
lokalen, kontakta Stena Fastigheter Malmö AB 
på telefon 075 24 15 000.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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Problem med dagligvaruhandeln 
för Emporia

nyTänkande arkiTekTur. Emporia blir ett av norra Europas mest 
spektakulära köpcentrum, med 70 000 kvadratmeter handelsyta.

Tanken var att Emporia skulle stå invigningsklart på våren 2011. 
Så blir det inte.

– Uthyrningen går inte så snabbt som vi hade hoppats på. Vi 
hoppas fortfarande på att kunna öppna 2011, men det kan bli 
2012, säger Peter Warming, Steen & Ströms projektledare för 
Emporia.

När det står färdigt ska Emporia, intill nya Malmö Arena, 
innehålla 70 000 kvadratmeter handelsyta, cirka 200 butiker och 
20 restauranger. 

– I nuläget är 40 procent uthyrt, motsvarande 80 butiker, säger 
Peter Warming.

Steen & Ström behöver ha åtminstone 60 procent uthyrt för 
att kunna färdigställa bygget.

– Vi räknar med att ha det innan året är slut.
Det stora problemet är dagligvaruhandeln. Emporia ska inne-

hålla två 5 000 kvadratmeter stora livsmedelshallar, men i nuläget 
fi nns inget påskrivet kontrakt.

– De ska ju ligga på plan 1, och det här innebär att vi inte kan 
komma vidare med bygget i den takt vi hade velat.

Peter Warming menar att man har fl era intressenter, men precis 
som på marknaden i stort just nu tar det lång tid att komma till 
avslut.

– Etableringsbesluten tas mycket längre upp i företagen nu. 
De måste tas av ledning och styrelse och det innebär att det tar 
mycket längre tid än tidigare.

Bygget har annars kommit en bra bit på väg, vilket innebär att 
det inte fi nns någon risk för att bygget inte kommer att bli av.

– Nej, det kommer absolut att fullföljas. Vi håller på med be-
tongarbeten och prefabricering av stommarna. Men vi har dragit 
ner på takten.  

Emporia beskrivs som Sveriges mest internationella shopping-
center. Kommunikationsmöjligheterna blir, inte minst beroende 
på den nya Citytunneln, mycket bra; med 45 minuters resa ska 
3,6 miljoner människor kunna ta sig till Emporia. Med tåg kom-
mer restiden att vara sju minuter till Malmö och 20 minuter till 
Köpenhamn. Arkitekturen – från Wingårdh Arkitektkontor – är 
spektakulär och nytänkande. Detta gäller inte minst taket, där en 
hel park ska anläggas.  

för Emporia
Det gigantiska och spekta-
kulära köpcentret Emporia i 
Hyllie i södra Malmö försenas 
av fi nanskrisen. Ägaren Steen 
& Ström har i det rådande 
marknadsläget svårt att fylla 
köpcentret med hyresgäster.

Illustration: W
ingårdh A

rkitektkontor/Steen &
 Ström

.
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Kvadrat med karaktär
Dagon är ett fastighetsbolag med känsla för vad som utgör en effektiv 

och attraktiv lokal. Vår uppgift är att förvärva, förädla och förvalta lokaler 

där företag kan trivas och utvecklas. Och då tänker vi inte bara i kvadrat. 

Lika viktigt är det att ta hänsyn till läge, utformning, atmosfär,  
grannar och framförallt lokalens inneboende möjligheter. Råa industri-

byggnader kan till exempel bli moderna kontor med oväntade detaljer och 

spännande planlösningar. 

Dagon utvecklar dessutom moderna bostäder i några av landets mest 

expansiva områden. Även här är hög trivselfaktor, unik arkitektur 

och gedigen kvalitet något som kännetecknar alla våra projekt. 

 

Läs mer på dagon.se eller kontakta oss på 040 -  607 48  00.
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 den globala ekonomiska krisen är bra för Öresundsregio-
nen som får en chans att hämta andan efter några år av 
tokstark högkonjunktur. Inte minst för Köpenhamn är 
avmattningen välkommen, då arbetskraftsbristen fram 

tills i höstas var danskt näringslivs stora bekymmer. Men också 
för Skåne är krisen gynnsam. I dåliga tider omstrukturerar och 
omlokaliserar delar av näringslivet. Fler företag och fl er invånare 
söker sig till Öresundsregionen efter krisen.

öresundsregionen är inte opåverkad av den globala ekono-
miska krisen. På Öresundsinstitutet räknar vi med att 85 000 ar-
betstillfällen försvinner de närmaste två åren, varav 62 000 jobb 
på Själland och 23 000 i Skåne. Men regionen faller från hög 
höjd. De senaste fyra åren har 115 000 jobb tillkommit, varför vi 
beräknar att sysselsättningen vid 2010 års utgång fortfarande är 
högre än 2005 – som var ett ganska bra år. Lite krasst uttryckt 
normaliseras arbetsmarknaden i vårt huvudscenario efter en pe-
riod med ”översysselsättning” och normaliseras den ekonomiska 
aktiviteten efter en tids ”överaktivitet”. 

under fJolåret drog industrin i regionens perifera delar i 
bromsen och började varsla personal om uppsägning, medan cen-
trum klarade sig bättre. I år räknar vi med att handeln och tjäns-
tesektorn i Köpenhamn och Malmö drabbas och att de kärvare 
tiderna sprider sig till den off entliga sektorn. Då många investe-
rare hade räknat med fortsatt tillväxt har ett överutbud av lokaler 
uppstått på Köpenhamns fastighetsmarknad. Olika bedömare 

KRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKAKRÖNIKA
Anders Olshov | vd Öresundsinstitutet

PosiTiV. Anders Olshov, vd på Öresundsinstitutet, är positiv och 
menar att den globala ekonomiska krisen till och med är bra för 
Öresundsregionen.

Krisen gynnsam för 
Öresundsregionen

Foto: Claes H
all



anslår att det byggts 250 000 – 300 000 kvadratmeter kom-
mersiella lokaler för mycket, i synnerhet i Örestad och Syd-
havnen. Även detaljhandeln upplever press på intjäningen för 
första gången på många år och stigande vakansgrad, från en 
till tre procent under fj olåret. 

 
i sKåne är marKnaden i betydligt bättre balans och spe-
kulationsbyggerierna har varit närmast obefi ntliga. Det 
hindrar inte att det kan uppstå vakanser när företagen skär 
ned i verksamheten. Men samtidigt fi nns en underliggande 
optimism. Antalet varsel har varit färre i Skåne än i övriga 
Sverige. Särskilt Malmö och Lund har varit skonade från 
större varsel. Och framtidsutsikterna är goda. I december 
2010 öppnar citytunneln i Malmö. Ett beslut om de viktiga 
anläggningarna MAX IV och ESS i Lund inom synktro-
tonstrålning och kärnfysik är nära förestående. Beslutet om 
Fehmarn Bältförbindelsen är fattat och 2018, vid öppnandet, 
binds Öresundsregionen närmare norra Tyskland. Köpen-
hamns nya metroring ska stå klar 2016-2017, vilket knyter 
Köpenhamn och Skåne än närmare varandra. Den kritiska 

massan ökar och med den dynamiken 
och attraktionskraften. 

mer proBlematisK är den svenska 
kronans försvagning från 80 till cirka 
67 danska ören på ganska kort tid. Det 
snedvrider konkurrensen försvårar inves-

teringsbesluten och påverkar aktörer att tänka kortsiktigt, 
istället för långsiktigt. Arbetskraften frestas till exempel att 
söka jobb i Köpenhamn och konsumenter att handla och 
bosätta sig i Skåne. Det dränerar skånska företag på personal 
och Själlands butiker på kunder samtidigt som regionens bo-
stadsmarknad blir mer spekulativ. Det är sammantaget inget 
som ökar vare sig regionens produktivitet eller attraktivitet. 
Det delar regionen i två i en tid då regionen behöver växa 
samman för att bli internationellt slagkraftig. En gemensam 
valuta, euron, vore att föredra.

de toKstarKa tiderna är över och en period av tillnykt-
ring, eftertänksamhet och stigande arbetslöshet har inträtt. 
För Öresundsregionen är tillväxtpausen nödvändig och nyt-
tig. Regionen har aldrig varit så intressant som nu. Nästa år 
fyller Öresundsbron tio år. På andra sidan lågkonjunkturen 
börjar den stora integrationens tid, som har alla förutsätt-
ningar att bli en ny guldålder. Det är nu, efter tio år, det 
verkligt spännande börjar.   

En gemensam 
valuta, euron, vore 
att föredra.

Fastighetsbranschens modernaste nyhetsforum
med webbplats och dagligt nyhetsbrev.

 
Ledord: kvalitet, användarvänlighet och snabbhet.

 

Självklart är nyhetstjänsten kostnadsfri.

fsve.se

Tusentals läsare varje dag
– registrera dig på fsve.se

anslår att det byggts 250 000 – 300 000 kvadratmeter kom-
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Gigantisk stadsutveckling   i Helsingborg

H+, det enorma stadsutvecklingsprojektet i Helsingborg, rullar vi-
dare. Ett område lika stort som 120 fotbollsplaner i stadens centrala 
södra områden ska förvandlas till ett kreativt centrum i Öresundsre-
gionen. Nu har projektet gått in i en ny fas där bland annat fem lag 
tagits ut i en omfattande projekttävling. 

 H+ är namnet på den förvandling som de centrala södra stads-
delarna i Helsingborg ska genomgå. Det handlar om det största 
stadsförnyelsesprojektet i stadens moderna historia. 

Under många år framöver kommer fokus att ligga på områdena 
söder om stationen Knutpunkten där Campus, Ikea, hamnen och 
Öresundskraft ligger. En central del i utvecklingen handlar om 
att gräva ner järnvägen i en tunnel söderut från Knutpunkten. 
I och med det bygger man bort fysiska barriärer och kan på så 
sätt bygga ihop det nya området för boende, nöje, arbete, studier 
och aff ärsliv med det befi ntliga centrala delarna.  Det handlar 
om en expansion av södra centrala Helsingborg på närmre 100 
000 kvadratmeter vilket är dubbelt så stort som dagens befi ntliga 
centrum.

Om allt går enligt planerna ska hela projektet stå klart fram 
emot år 2035. För att komma vidare i projektet anordnades en 

projekttävling med temat  ”Tänk Helsingborg – var med och 
forma centrala Helsingborgs framtid”. Sammanlagt kom det in 
63 lag från hela Europa varav följande fem team valdes ut:

• Schönherr Landscape, Danmark, teamleader.
• White Arkitekter AB, Sverige, teamleader.
• KCAP Arcitects&planers, Nederländerna, teamleader.
• Space Group, Norge, teamleader.
• Foster+Partners, Storbritannien, teamleader.
– Teamen, som har en mycket komplex uppgift, represen-

terar en bred sammansättning av kompetenser och vi hoppas 
på förslag från ett helhetsperspektiv, sa Peter Danielsson (M), 
kommunstyrelsens ordförande i samband med att teamen valdes 
ut.

Alla fem utvalda lag har  kompetenser inom miljö, trafi kplane-
ring, Cultural Planning, riskhantering och fastighetsekonomi.

TEMA: ÖRESUND
Av: Eddie Ekberg



   #4/2009   fastighetssverige    67

Gigantisk stadsutveckling   i Helsingborg
– Det handlar ju inte bara om stadsrummen utan även om inne-
hållet, livet och förmågan att bidra till att stärka Helsingborgs roll 
i regionen, säger Peter Danielsson.

Just nu utvärderar  juryn förslagen för att i mitten av maj utse  
en eller flera vinnare för fortsatt arbete. De fem förslagen har av 
förslagsställarna givits följande namn; Helsingborg Our Vision, 
Towards Sustainable Urbanity, The tolerant city, H+ Mindzone 
och H+ Open Stage. Utvärderingen kommer att ligga till grund 
för den fortsatta resan med stadsförnyelseprojektet H+. Sedan i 
mars visas förslagen upp för allmänheten i projektets utställning 
Tänk H+. 

Utställningen är en viktig och central mötesplats för de som vill 
följa projektet. Dialogen med omgivningen såsom medborgare, 
byggherrar, fastighetsägare, näringsidkare, studenter, skolor och 
föreningar kring framtida utveckling i centrala södra Helsingborg 

pågår ständigt. Öppenhet präglar projektets arbetssätt, vilket är 
nyskapande. 

– Detta leder förhoppningsvis till en bred förankring. Att dess-
utom Campus Helsingborg i sitt utbildnings- och forskningsar-
bete kan använda projektet som ett fullskalelaboratorium är en 
tillgång som gagnar kunskapsutvecklingen i ett modernt hållbart 
samhällsbyggande, säger projektledare Håkan Asmoarp.

agneta hammer är förutom stadsbyggnadsdirektör, också ord-
förande i juryn som ska rekommendera projektet, vilket eller vilka 
förslag med tillhörande team som man bör utse som vinnande 
och framtida samarbetsparter till stadsutvecklingsprojektet. Hon 
ser flera positiva signaler kring framtiden för H+.

– Staden har på sistone på ett mer aktivt sätt samlat sig kring 
en gemensam vision och målbild när det gäller H+. Arbetet sker 

sTadsuTVeCkling. I Helsingborg 
pågår det största stadsutvecklings-
projektet i stadens moderna historia. 
H+ är namnet för den förvandling 
som staden genomgår, och som 
bland annat innebär 100 000  kva-
dratmeter ny yta. Just nu är projektet 
i fasen att juryn under våren kom-
mer att utvärdera de fem förslagen 
som gått vidare i projekttävlingen.
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Fak Ta h+

• H+ är stadsförnyelseprojektet som innebär 
att Helsingborgs södra centrala stadsdelar 
under den kommande 20-årsperioden planeras, 
utvecklas och förnyas. 

• Helsingborgs stads vision med H+ är att ut-
veckla centrala södra Helsingborg kring stadens 
hamninlopp och skapa ett kreativt centrum i 
Öresundsregionen. 

• Helsingborgs starka sidor tillvaratas och 
utvecklas i det nya området. Vattenkontakten, 

de goda kommunikationerna och den starka 
ställningen inom transport, handel och logistik 
utgör nyckelbegrepp för utvecklingen av 
H+ till en dynamisk plats präglad av ständig 
utveckling.

• Södertunneln har en nyckelroll i projektet 
H+. I dag utgör järnvägen söder om Knutpunk-
ten tillsammans med Malmöleden en barriär 
som skiljer stadens södra delar från vattnet.

 En förutsättning för utbyggnadsstrategin är 
att järnvägen fl yttas ner i en tunnel under mark. 

Då blir det meningsfullt att bygga om Mal-
möleden till stadsgata med allé och korsande 
gator. 

På så sätt blir det också möjligt att binda ihop 
dagens Centrum och Söder med de framtida 
delarna i området till ett sammanhängande 
kreativt centrum i Öresundsregionen. 

Södertunneln blir 1,5 kilometer lång och 
leder fram till befi ntliga spår på Västkustbanan 
norr om Ramlösa station. Byggtiden är beräk-
nad till fem år med planerad byggstart 2012.

tvärsektoriellt, vilket innebär att vi i tidigt skede involverar sta-
dens olika ansvarsområden för att undvika att viktiga funktio-
ner glöms bort. Det här projektet är dessutom politiskt block-
överskridande och leds av en speciell politisk ledningsgrupp, 
H+delegationen. 

– Det som är mest aktuellt just nu är förutom tävlingen där 
de fem teamens förslag utvärderas, det intensiva arbetet i Söder-
tunneln tillsammans med Banverket, samverkansprojektet Knut-
punkten, fördjupning av översiktsplan, påpekar projektledarna  
Håkan Asmoarp och Torgny Johansson. 

Att projektet skulle äventyras på grund av fi nanskris och låg-
konjunktur menar Agneta Hammer inte är särskilt sannolikt.

– Jag tror inte att det påverkas särskilt mycket eftersom vi 
fortfarande är i planeringsfasen, det är nog tvärtom så att det är 

gynnsamt för oss att planera nu, jämfört med om vi hade varit i 
ett senare skede. 

Kommer tidsplanen att hållas?
– Ja, det tror jag. Vi arbetar utifrån de ursprungliga planerna och 
det fi nns inga avvikelser ifrån det.

Du är ju ordförande i juryn som ska utse samarbetspartner i 
projektet. Blir det ett eller fl era team?
– Det är svårt att svara på i det här läget, det kan bli ett, två eller 
fl era team. Men det är ju ett stort projekt så vi ser det mer som 
att vi söker samarbetspartners med vilka vi sedan ska gå in i det 
fortsatta planarbetet med. Vi letar efter goda idéer som vi kan 
arbeta vidare med.   

TEMA: ÖRESUND

Håkan Asmoarp

Staden har på sistone på ett mer aktivt sätt samlat sig kring 
en gemensam vision och målbild när det gäller H+.
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg

Torgny Johansson
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

lJus Bild    av Öresundsregionen

TEMA: ÖRESUND
Av: Eddie Ekberg

Hyresmarknaden i Öresundsregionen har inte 
tagit lika mycket stryk som marknaderna i 
Stockholm och Göteborg. Våra experter 
pekar på en rad parametrar som tydligt talar 
för Öresundsregionen. 

Foto: Em
m

a G
ranberg
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lJus Bild    av Öresundsregionen

Hur utvecklas hyrorna i Öresundsregio-
nen under 200?
– Trots konjunkturnedgången fi nns det 
fortfarande aktivitet på hyresmarknaden 

även om efterfrågan bedöms minska framöver. Malmö har en re-
lativt bred näringslivsstruktur och bedöms klara sig bättre genom 
lågkonjunkturen än riket som helhet. Historiskt har hyresutveck-
lingen varit relativt stabil i regionen och Newsecs bedömning är 
att vi inte kommer att få se några dramatiska fall på hyresnivå-
erna, även om viss justering nedåt bedöms ske. Vi kommer att få 
se en större skillnad mellan moderna, eff ektiva kontor och äldre, 
ineff ektiva kontorslokaler.

Hur utvecklas vakanserna i Öresundsregionen under 200?
– I och med att efterfrågan av kontorslokaler minskar bedöms 
vakanserna på kontorsmarknaderna stiga. Även om vi befi nner 
oss i en lågkonjunktur är Öresundsregionen, tack vare sitt unika 
geografi ska läge, fortfarande en intressant region för externa fö-
retag att etablera sina huvudkontor i.

Hur utvecklas yielderna i Öresundsregionen under 200?
– Svårigheterna med fi nansiering och bankernas ökade riskpåslag 
har tillsammans med de allt dystrare makroekonomiska progno-
serna påverkat, och kommer att fortsätta påverka, yielderna uppåt i 
regionen. Köparna är mer selektiva vilket gör att diskrepansen ökar 
mellan bättre belägna fastigheter och de i mer perifera lägen.

Hur utvecklas hyrorna i Öresundsregio-
nen under 200? 
– Hyran bedöms sjunka något i Malmö 
och Lund under 2009 men förändringen 

bedöms bli måttlig jämfört med de andra storstadsregionerna i 
Sverige. Det har inte heller byggts så mycket kontorsfastigheter 
på spekulation vilket gör att hyresnivåerna i nyproduktionen fort-
farande ligger kvar på oförändrade nivåer. 

Hur utvecklas vakanserna i Öresundsregionen under 200? 
– Vakansgraden bedöms öka något under de närmaste åren till 
följd av det försämrade ekonomiska läget. Störst negativ påverkan 
bedöms i Helsingborg medan Malmö klarar sig bättre bland an-
nat tack vare en större attraktionskraft för externa företag som vill 
etablera sig i regionen. De vakanser som fi nns i centrala Malmö 
utgörs i första hand av äldre och mindre fl exibla lokaler vilka även 
fortsättningsvis bedöms vara svåra att hyra ut.

Hur utvecklas yielderna i Öresundsregionen under 200? 
– Yielderna har stigit under det senaste året men vi bedömer att 
ökningen kommer att bromsas upp till följd av de lägre räntorna. 
Finansieringen är fortfarande åtstramad vilket begränsar antalet 
aktörer som har tillräcklig styrka för att kunna genomföra förvärv.

Hur utvecklas transaktionsvolymen i Öresundsregionen 200? 
– Transaktionsvolymen bedöms falla kraftigt jämfört med 2008. 
Fortfarande genomförs aff ärer och det handlar då framförallt om 
strategiska förvärv samt försäljningar av fl erbostadshus till bo-
stadsrättsföreningar.

Hur utvecklas intresset från investerarna i Öresundsregionen 
under 200? 
– Intresset från investerarna bedöms vara fortsatt stort och i takt 
med räntenedgången och en viss prisnedgång så öppnar sig goda 
aff ärsmöjligheter. Problemet är istället fi nansieringen av aff ärer-
na på grund av bankernas restriktiva utlåning. Starka köpare har 
dock stora möjligheter att göra goda aff ärer.

anders sTÅl arm

Forum Fastighetsekonomi

Hur står sig Öresundsregionen jämfört med stockholm och 
Göteborg?
– Öresundsregionen har hittills klarat sig bättre än till exem-
pel Göteborgsregionen tack vare ett diversifi erat näringsliv och 
mindre exponering mot till exempel bilindustrin. Framförallt 
är det hyresnivåerna som har varit relativt stabila. Yieldernas 
utveckling bedöms vara mer likvärdig med övriga orter efter-
som dessa till stor del påverkas av försämrade kreditmöjligheter 
och svårigheter för potentiella köpare att fi nansiera planerade 
förvärv.

Jenny moBerg

Newsec
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Hur utvecklas hyrorna i Öresundsregio-
nen?
– I delmarknader som Inre och Västra 
Hamnen i Malmö, Ideonområdet/Brunns-

hög i Lund kännetecknas hyresmarknaden av en hög andel 
nyproducerade kontorsfastigheter. Hyresavtalen omfattar i hu-
vudsak lokaler större än 500 kvadratmeter och fl era hyresavtal 
omfattar lokaler på 1 000–2 000 kvadratmeter eller större. Hyres-
nivån bedöms till 1 900–2 200 kronor per kvadratmeter exklusive 
hyrestillägg för driftkostnader och fastighetsskatt. Åtgångstalet 
vid cirka 50/50 cellkontor och landskap inklusive gemensamma 
utrymmen är kring 20 kvadratmter. Hyreskostnaden motsvarar 
45 000–50 000 kronor per år och arbetsplats. Hyresnivån bedöms 
som oförändrad.

Thomas ahlBeCk

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Hur utvecklas transaktionsvolymen i Öresundsregionen 200?
– Aktiviteten på transaktionsmarknaden har sjunkit kraftigt un-
der det senaste året. Bedömningen är att det kommer att vara 
fortsatt svårt att fi nansiera fastigheter, något som inte är unikt för 
Öresundsregionen, och därför bedöms transaktionsvolymen vara 
fortsatt låg under 2009.

Hur utvecklas intresset från investerarna i Öresundsregionen 
under 200?
– Newsecs bedömning är att Öresundsregionen kommer att 
vara fortsatt intressant att investera i, inte minst därför hyres-
marknaden kommer att klara sig relativt bra jämfört med andra 
marknader. Dock kommer vi inte, på grund av bland annat 
fi nans ieringsproblematiken, att se någon större aktivitet på trans-
aktionsmarknaden under 2009, även om ombildningen av hyres-
rätter bedöms ta ny fart på grund av det gynnsamma ränteläget. 

Hur står sig Öresundsregionen jämfört med stockholm och 
Göteborg?
– Tidigare hade vi ett industribaserat näringsliv i regionen men 
genom tidigare kriser har detta omvandlats till ett mer diversifi e-
rat och tjänstebaserat näringsliv vilket gör att vi klarar oss bättre 
än Göteborg, som ännu inte genomgått denna förändring, genom 
denna lågkonjunktur. Hyresmarknaden i Stockholm är betydligt 
mer volatil än i Öresundsregionen vilket gör att vi kommer att 
få se kraftigare hyresnedgångar i centrala Stockholm än vad vi 
kommer att se här.

Hur utvecklas vakanserna i Öresundsregionen under 200?
– Den ökade arbetslösheten som nu även drabbar tjänsteföreta-
gen och ökningen av antalet konkurser, kommer att ge eff ekter 
på hyresmarknaden i regionen. Konsekvenserna av arbetslösheten 
märks inte direkt utan blir påtaglig först i slutet av 2009. I Malmö 
förväntas nyproduktionen minska i Inre och Västra Hamnen. Va-
kansen bedöms till 5–7 procent. Vakansgraden bedöms som fort-
satt låg med risk för en mindre ökning med hänsyn till eff ekterna 
av konjunkturnedgången. 

Hur utvecklas yielderna i Öresundsregionen under 200?
– I de mest attraktiva delmarknaderna i Malmö och Lund be-
döms avkastningskravet till 6,0–6,5 procent. Förutom byggnadens 
modernitet och tekniska standard påverkas avkastningen av dels 
hyresgäststrukturen och hyresgästens riskprofi l samt av villkoren 
i befi ntliga hyresavtal. Den påtagliga bristen på riskvilligt kapital 
för fastighetsinvesteringar består.  Avkastningskravet bedöms öka 
med cirka 0,25 procent.   

I attraktiva delmarknader utanför CBD bedöms avkastnings-
kravet till 6,5–7,5 procent. 

Hur utvecklas transaktionsvolymen i Öresundsregionen 200?
– Transaktionsvolymen bedöms som fortsatt svag mot bakgrund 
av bristen på kapital för fastighetsinvesteringar. Det ökade intres-
set för investeringar i Öresundsregionen bedöms skapa förutsätt-
ningar för en viss tillväxt i transaktionsvolym.  

Hur utvecklas intresset från investerarna i Öresundsregionen 
under 200?
– Malmö-/Lundregionen är mot bakgrund av de hittills redovi-
sade konsekvenserna av konjunkturnedgången och den utveck-
ling som kännetecknar Öresundsregionen, en av Sveriges mest 
attraktiva regioner för fastighetsinvesteringar i kontor och forsk-
ningsanläggningar. Intresset bedöms öka.

Hur står sig Öresundsregionen jämfört med stockholm och 
Göteborg?
– Göteborg påverkas i nuläget av en påtaglig oro relaterad till för-
säljningen av personbilsindustrierna Volvo och Saab. Intresset för 
investeringar i kommersiella fastigheter är därmed mycket svagt. 
Hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm är betydligt mera 
volatil är i Malmö-/ Lundregionen. Detta  innebär att tidpunkten 
för såväl investeringar som försäljningar i centrala Stockholm är 
betydligt mera känslig än i Malmö-/ Lundregionen. Detta inne-
bär fördel Öresundsregionen!  
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www.hamilton.se/fastighetsratt   

Välkommen till Hamilton Advokatbyrå. Hos oss får du 
tillgång till ett team med jurister som har lång bransch-
erfarenhet och särskild specialistkunskap inom fastig-
hets- och entreprenadrätt. 

Hos oss finner du jurister som i varje enskilt uppdrag ser 
till helheten i din affärsverksamhet och ger dig juridisk 
rådgivning för dina framtida goda fastighetsaffärer.

Sitter du trångt till?
Hos oss får du ta plats!

Fastighetsrätt  

Malmö-/Lundregionen 
är en av Sveriges mest att-
raktiva regioner för fastig-
hetsinvesteringar i kontor 
och forskningsanläggningar. 
Intresset bedöms öka.
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många fritidsintressen men har 
ingen fritid.”

Den extremt svaga konjunkturutvecklingen har fått Riksbanken 
att sänka reporäntan till extremt låga nivåer. Detta har medfört 
att fastighetsbolagens räntekostnader i år blir väsentligt lägre än 
förra året. I de tio bolag som vi följer med prognoser bedömer vi 
att löpande förvaltningsresultat ska stiga med cirka 28 procent 
jämfört med 2008. 

Låga räntor brukar normalt vara bra för efterfrågan på fastig-
heter. Allt lägre räntor var det som satte fart på fastighetspriserna 
2004-2005 då avkastningen på eget kapital vid lånefinansierade 
förvärv sköt i höjden. Fastigheters direktavkastning relativt obli-
gationer bidrog också till ett ökat intresse från institutionella kö-
pare. Utländska bankers intåg på den svenska kreditmarknaden 
medförde ytterligare förbättrad tillgång på lånefinansiering med 
allt högre belåningsgradsmöjligheter som följd. Dessa förhållan-
den bidrog till en kraftig sänkning av direktavkastningskraven på 
fastigheter. Kreditutvecklingen och utvecklingen av direktavkast-
ningskrav 2003-2008 visar betydande likheter med utvecklingen 
i slutet på 1980-talet.

på samma sätt som då ser vi nu effekterna av en kreditdriven 
bubbla som brister. Kostnaden för lånat kapital och riskpremien 
på olika tillgångar har stigit. Skillnaden denna gång jämfört 
med i början av 1990-talet är att underliggande räntor nu är på 
extremt låga nominella nivåer. Därmed bör vi inte se speciellt 
mycket konkurser bland fastighetsbolag i denna recession. Det 
låga ränteläget tillsammans med den dåliga tillgången på lånat 

kapital gör dock att bankerna trycker upp prislappen på lånen. Vi 
får också signaler om allt tuffare inställning från bankernas sida 
där man aktivt letar efter brott mot covenanter för att kunna höja 
marginalerna till över 200 punkter. 

trots höga räntemarginaler kan förvärv finansieras med 
en räntekostnad om 3–4 procents ränta idag. Därmed lockar av-
kastningen på eget kapital till förvärv om direktavkastningen på 
fastigheten uppgår till 7–7,5 procent. Men vad händer med av-
kastningen på eget kapital och värdeutvecklingen om några år när 
underliggande inflation börjar närma sig Riksbankens inflations-
mål om två procent? Riksbanken har också, parallellt med att 
man sänkt räntan kraftigt, försökt förbereda marknaden på att det 
kan svänga lika snabbt åt andra hållet om läget normaliseras. Vi 
räknar med att Riksbanken kommer börja höja reporäntan betyd-
ligt mer aggressivt än vad regeringen räknar med. Naturligtvis be-
ror avkastningen på eget kapital också på hur andra faktorer som 
realränteläge, belåningsgrader och räntemarginaler utvecklas. 

Men även om man räknar med fortsatt låg realränta, max två 
procent, och att marginalerna faller tillbaka till cirka 100 bps och 

inte givet att det är  
köpläge i fastighetssektorn

Foto: Stickan Kenne
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HQ Bank är en kreativ och idé-
driven bank som arbetar med 
fi nansiell rådgivning till såväl insti-
tutioner som privatpersoner samt 
med förmögenhetsförvaltning.

FAKTA: HQ

belåningsgraderna kommer upp lite igen, så fi nns det en uppen-
bar risk att samma fastighet kommer betinga åtta procent di-
rektavkastning om fyra–fem år. Och då är det inte lika säkert att 
det är en bra aff är att köpa på 7–7,5 procent idag. 

Vi tYCKer därför att risKen är uppenBar att avkastningskra-
ven på fastigheter som är beroende av lånefi nansiering kommer 
stiga till de nivåer vi hade 1997–2004. För börsbolagen räknar 
vi också med att genomsnittlig räntekostnad stiger till runt fem 
procent 2012-2013, med risk för ytterligare högre räntor därefter. 
Dessutom kan man fundera på om det fi nns en risk i realränte-
nivåerna också de närmaste åren. Stort utbud av statsobligatio-
ner i kombination med en upplevd högre framtida infl ationsrisk 

kan dra upp riskpremien på nominella obligationer och därmed 
egentligen också realräntan.  

med Vår långsiKtiga sYn på avkastningskrav och räntenivåer 
har vi svårt att se den riktigt stora potentialen i fastighetsaktierna 
på börsen. Vi har svårt att hitta aktier som kan ge 15–20 procent 
potentiell avkastning per år de närmaste 3–4 åren med vårt sce-
nario, vilket vi kan göra i en hel del andra sektorer. Det handlar 
snarare om 9–12 procent per år med vårt scenario vilket vi tycker 
är ett ganska riktigt avkastningskrav. Å andra sidan kanske aktie-
marknaden ett bra tag till kommer betrakta det här som ett worst 
case scenario och tycka att det är ju inte så tokigt om man kan få 
tio procent i worst case!  
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[ ägarlägenheter av Nicklas Tollesson ]

Kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem planerar att bygga ett 
punkthus med cirka 30 ägarlägenheter centralt i Trelleborg, som 
en del av ett större byggprojekt. Sammanlagt ska fyra hus byggas 
på den så kallade Sockerbrukstomten; ett med +55–lägenheter, ett 
”high tech–hus” med bland annat extremt snabbt bredband, ett 
vanligt hyresrättshus – och så då ägarlägenhetshuset.

– Styrelsen tog beslutet att satsa på ägarlägenheter strax före 
sommaren 2008. Motivet är att skapa en bredd när det gäller 
upplåtelseformer i Trelleborgs kommun. När begreppet ägarlä-
genheter började diskuteras för ett par år sedan märkte vi snart 
att vi har en stor målgrupp i Trelleborg: Den största målgruppen 
för ägarlägenheter är personer som bor i villa och som har börjat 
komma upp lite i åldrarna och i stället vill bosätta sig i en lägen-
het, men som samtidigt vill ha mer frihet än i en bostadsrätt, 
säger Kent Jönsson.

Den 1 maj ska lagen som tillåter ägarlägenheter börja gälla. 
Ägarlägenheter kan enkelt beskrivas som ”radhus på höjden”. De 
boende äger sina lägenheter och kan pantsätta dem eller hyra ut 
dem i andra hand utan att behöva söka några tillstånd. Allmänna 

ytor som trapphus, fa-
sader och tvättstugor 
handhas av en samfäl-
lighetsförening, som 
de boende betalar en 
avgift till.

Ägarlägenheter finns 
i stort sett i hela Europa, 
och Kent Jönsson tror 
att ägandeformen kom-
mer att få stort genom-
slag också i Sverige.

– Jag tror att det här 
med tiden kommer att 
slå väldigt väl ut. Vi kommer säkerligen att springa på ett par 
minor på vägen eftersom det här är helt nytt i Sverige, och vi 
naturligtvis inte kan känna till de okända svårigheterna. Men när 
det här har hittat sin form tror jag att ägarlägenheter kommer att 
vara en stark konkurrent till bostadsrätterna.

”En stark konkurrent 
till bostadsrätterna”
Den 1 maj införs lagen som tillåter ägarlägenheter i Sverige.
– Jag tror att ägarlägenheterna på sikt kan bli en stark 
konkurrent till bostadsrätterna, säger Kent Jönsson, vd för 
Trelleborgshem, ett av bolagen som ligger längst fram när 
det gäller ägarlägenheter.

Foto: Klas W
estlin

FramTidsTro. Trelleborgshems vd 
Kent Jönsson tror starkt på ägarlägen-
heter. Den 1 maj börjar den nya lagen som 
tillåter den nya upplåtelseformen också i 
Sverige.
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– Den som bor i en bostadsrätt betalar en massa pengar, egent-
ligen för rätten att hyra den lägenheten. En ägarlägenhet är mer 
lockande när det handlar om kapitalisering och ränteavdrag. Man 
får mer inflytande över sitt kapital och dessutom öppnar det ju sig 
möjligheter till andrahandsuthyrning.

Hur stort är intresset för ägarlägenheterna?
– Det är stort intresse. Det finns, som sagt, många i Trelleborg 
som vill sälja sina villor och skaffa ett annat boende. Vi har 300 
personer som står i köer till olika projekt i centrala Trelleborg, 
men jag har inte exakt koll på hur många av dem som är intres-
serade av just ägarlägenheterna. Men vi märker att så fort någon 
av lokaltidningarna skriver om det här hör det alltid av sig intres-
serade personer efteråt.

– Vi känner också att det finns ett intresse bland bostadsrättsför-
eningar, som hör sig för om det här. Initialt kommer ägarlägenheter 
bara att finnas som upplåtelseform när det gäller nyproduktion, 
men tanken är att man på sikt också ska kunna ombilda till ägar-
lägenheter.

Är det många inom branschen som hör av sig och frågar om 
hur ni arbetar med det här?
– För närvarande känns branschen ganska avvaktande. Jag skulle 
tro att fler kommer att höra av sig en bit längre fram. Just nu är 
det mest massmedia som är intresserade. 

Hur har intresset bland köparna påverkats av finanskrisen 
och lågkonjunkturen?
– Det är klart att krisen har satt sina spår. Men det är fortsatt ett 
stort intresse. Och det finns ju positiva aspekter också i och med 
att byggkostnaderna och räntorna har sjunkit.

Har ni varit tveksamma till att fullfölja projektet till följd av 
krisen?
– Nej, vi har inte haft uppe det i styrelsen.

Ett av problemen med en nya upplåtelseformen är naturligtvis 
prissättningen.

– Det är inte lätt. Vi är ännu inte i det läget att vi kan säga att 
lägenheterna ska kosta så och så mycket per kvadratmeter. En 

Fak Ta ägarl ägenhe Ter

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet, 
som inte är avsedd att rymma annat än en enda 
lägenhet.
Ansökan om att bilda en ägarlägenhetsfastighet 
lämnas till lantmäterimyndigheten.

I huvudsak ställs följande krav för att en ägarlägen-
het ska bildas: 
• Den ska vara avsedd att rymma en bostadslägen-
het.
• Den ska tillförsäkras de rättigheter som behövs för 
att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt (som att fastigheten får tillgång till exempelvis 
el, vatten och avlopp, vanligtvis inrättas en samfäl-
lighetsförening som ansvarar för de här frågorna).
• Det ska vara klarlagt att det utrymme som ägarlä-
genhetsfastigheten ska omfatta under de senaste 
åtta åren inte har använts som bostadslägenhet.
• Ägarlägenhetsfastigheten ska ingå i en samman-
hållen enhet om minst tre sådana fastigheter.

Andra orter där det planeras för ägarlägenheter:
Ystad, Vemdalen, Hässleholm, Rosengård, Sannäs-
berget, Örnsköldsvik, Gotland och Karlstad

Man får mer  
inflytande över  
sitt kapital.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

aspekt vi får ta in i beräkningarna är att vi konkurrerar med oss 
själva: Det låga ränteläget gör att det finns risk att ägarlägenhe-
terna blir billigare än hyresrätterna även om man lånar upp hela 
köpeskillingen. Det är en parameter vi får ta hänsyn till.

Vad ser du för risker med att bygga ägarlägenheter?
– I detta skedet kan jag egentligen inte se någon direkt risk, vi 
känner att vi är rätt pålästa om vad ägarlägenheter är. 

– En eventuell risk kan vara avtalsskrivningen med samfäl-
lighetsföreningen. Den som äger en ägarlägenhet måste ju vara 
med och betala en avgift till samfälligheten. Det är viktigt att 
avtalsskrivningen blir genomtänkt. 

Problem med hyresgäster behandlas av hyresnämnden. Hur 
kommer det fungera med ägarlägenhetsinnehavare. Kan 
man vräka någon som exempelvis inte betalar sin avgift?
– Sådana frågor kommer man att få ta upp i allmän domstol. Det 
är så det fungerar i alla andra länder, och där fungerar det bra, det 
finns ingen anledning att det inte ska fungera här också.

Kent Jönsson räknar med att kunna sätta spaden i backen i höst. 
Etapp 1, där ägarlägenheterna ingår, ska vara inflyttningsklara i 
januari 2011.   

 Illustration: Plan och byggnadskonst i Lund A
B.

skillnader mell an ägarl ägenhe Ter oCh BosTads-
r äT Tsl ägenhe Ter

 Innehavare av bostadsrätter innehar inte lägenheten med direkt äganderätt. 
Bostadsrätten är en nyttjanderätt till en lägenhet, och vilar på en förenings-
tanke. Nyttjanderätten är knuten till en andel i föreningen som äger det hus 
där lägenheten är belägen. 

Medlemmens rätt att förfoga över lägenheten är begränsad; det krävs 
särskilt tillstånd för att hyra ut i andra hand, och för att en överlåtelse ska vara 
giltig måste köparen i allmänhet beviljas medlemskap i föreningen. Medlem-
men kan förlora sin nyttjanderätt om denne åsidosätter sina skyldigheter. 
En stor del av bostadsrättsinnehavarens inflytande utövas gemensamt med 
andra, genom föreningen.

Ägarlägenheter innehas med direkt äganderätt. Ägaren har rätt att själv-
ständigt förfoga över den, exempelvis när det gäller att överlåta, pantsätta 
och hyra ut den. Ägarlägenhetsinnehavare har alltså större möjligheter att 
självständigt förfoga över sin lägenhet i rättsligt avseende än en bostadsrätts-
havare.

ägarlägenheTer. På den så 
kallade Sockerbrukstomten ska Trelle-
borgshem uppföra fyra punkthus. Ett 
av dem ska bli ett ägarlägenhetshus.
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The righT place 
aT The righT Time

www.solnaone.se 

as space for new tenants opens in early 2010, now is the time to 
discover why moving to Solna One is right for your company. a total 
of 11.000 square meters is available in two modern office buildings,  
in flexible floor plans from 300 to 3.000 square meters on each floor. plus, 

Solna One is located 13 minutes from Stockholm central by train, including a 
short walk, and seen by more than 250,000 people each day. isn’t it time you 
looked into it?
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