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17 november

Fastighets-
marknadsda-
gen på Grand 
Hotel – med 
prisutdel-
ning i den 
prestigefyllda 
tävlingen 
Sveriges Snyg-
gaste Kontor.

Ledare // November 2015

18–20  
november

Mapic – värl-
dens viktigaste 
retailmässa 
hålls i franska 
Cannes.

24 november

Den första 
upplagan av 
Fastighets-
marknadsda-
gen i Öresund 
hålls i Malmö 
börshus.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Den gångna helgen var det slut på sommartiden för i år, och det är väl 
ingen tvekan om att den ljusa och varma årstiden sakta men säkert bytts ut 
mot den mörka och kalla.

Men även oM årstiden är mörk och kall så är marknaden för handels-
fastigheter ljus och het. Som exempel kan nämnas att Stockholm har den 

högsta förekomsten av internationella åter-
försäljare jämfört med övriga Norden och 
att Stockholm ses som en språngbräda in i 
Norden i det avseendet. Detta bevisas inte 
minst av den senaste tidens etableringar av 
Chanel, Hackett, Lego Store och Disney – 
för att nämna några – i Stockholm. Detta i 
kombination med att Stockholm förväntas 
få den högsta hyrestillväxten inom segmen-
tet i Norden fram till 2017 ger slutsatsen 
att marknaden för handelsfastigheter är 
fortsatt stekhet.

SaMManfattningSviS är Det oerhört mycket spännande på gång på 
den svenska retail-marknaden. För Fastighetssverige, som Nordens främsta 
media i fastighetsbranschen, känns det därför självklart att finnas på Mapic. 

Du MiSSar väl förresten inte seminariet Fastighetsmarknadsdagen i 
Stockholm på Grand Hotel den 17 november? Passa på att mingla med 
branschens tyngsta nyckelpersoner samtidigt som du får nya tankar och 

idéer som hjälper dig att fatta rätt af-
färsbeslut i framtiden.

trevlig läSning!

Högtryck på svenska 
retailmarknaden
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Läs intervjun på sidan 44. 

4 2015 // Årgång 11

Jonas Ogvall 
berättar om de se-
naste e-handels-
trenderna.

Sveriges största 
köpcentrumägare 
är norsk. 

         Stock-
holm ses 
som en 
språngbräda 
in i Norden.«

Ur innehållet:



8  //  Makroanalysen
Tor Borg om kinesisk oro och politisk 

handlingsförlamning.

16  //  Revisorn har ordet
Ingemar Rindstig om myten om den 
lågbeskattade fastighetsbranschen.

38  //  Krönika
Monica Bruvik om generation Pippis 

förhållande till köpcentrum.

52  //  Aktieanalysen
Adam Bakonyi om företagsobligationer 

och preferensaktier.

58  //  Arkitektkommentaren
Roger Spetz om detaljerna som kan 

förstöra helheten.

64 //  Advokaten har ordet
Erika Åslund om juridiken kring 

ombyggnationer.

70  //  Fastighetsanalytikern 
har ordet

Karin Witalis vill se en mer segmenterad 
fastighetsbransch.

 ~ Expertskribenter ~ 

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.Innehåll // 4 2015

603026

Profi l
Niklas blev Nathalie – men har kvar samma fru 

och samma jobb på HSB.

Unikt börsbolag
Wilner Anderson leder börsens enda 

renodlade retailbolag.

Ny satsning
Lennart Sten satsar på externhandel.

44 Anders Nissen om handboll, 
hundar och hotell.

Mall of Scandinavia

På byggarbetsplatsen med 
sex veckor till öppning

~ 18 ~ 

BILD: WINGÅRDHS
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drivs på någon sorts dag-för-dag-basis. Avsaknaden av ett tyd-
ligt regeringsunderlag skapar politisk handlingsförlamning, 
de reformer som genomförs blir små och handlar mest om 
symbolpolitik. I dagsläget är det kanske inte något större 
problem. Stora delar av den ekonomiska politiken kan med 
fördel sättas på autopilot ett tag. Men vad händer om vi får 
en större kris som kräver snabba och kanske impopulära 
politiska beslut?

Den politiSka hanDlingSförlaMningen är kanske 
som tydligast när det gäller bostadsmarknaden, en mark-
nad i behov av genomgripande reformer. Oavsett politisk 
färg är de fl esta överens om problemställningen och vad 
som behöver göras. Bostadsbeståndet ökar för sakta, 
framför allt i de expansiva regionerna, och det bestånd 
som fi nns utnyttjas för dåligt. Hinder för bostadsbyggande 
måste elimineras. Regleringar som försvårar, fördyrar och 
försenar byggandet behöver tas bort eller göras om. Skatter, 
avgifter och regleringar som hindrar och fördyrar omsättning 
i beståndet behöver ändras eller tas bort. Men det vi får är 
istället ökad reglering av bolånemarknaden, som i sig kanske är 
nödvändig men bieff ekten blir en förstärkning av de krafter som 
bromsar byggandet och ökar inlåsningen (minskar omsättningen). 
Risken är uppenbar för att kombinationen av en stark ekonomi, 
extremt låga räntor och missriktade eller uteblivna politiska 
åtgärder ytterligare bygger på de obalanser som redan fi nns på 
bostadsmarknaden. Det blir intressant att följa den fortsatta 
utvecklingen.  

Tor Borg  //  SBAB

Makroanalysen

”Må du leva i intressanta tider” är ett ordspråk som 
blev allmänt känt när det användes av Robert F 
Kennedy i ett tal 1966. Uttrycket sägs ursprungli-

gen vara en gammal kinesisk förbannelse, även om det inte går att 
historiskt belägga, men har snarare fått karaktären av lyckönskan. 
Tider av oro, osäkerhet och konfl ikt är ofta intressanta liksom tider 
när teknik, ekonomi och politik utvecklas snabbt. Som ekonomisk 
analytiker är det svårt att hävda att de senaste tio-tjugo åren inte 
varit intressanta tider med bland annat hela IT-revolutionen, en 
ny valuta (euron), en börsbubbla, en global fi nanskris, en diktatur 
vars ekonomi växer så snabbt att den snart kan vara den största i 
världen, nollinfl ation, minusräntor och rusande bostadspriser. De 
fl esta ekonomiska teorier och modeller har verkligen kunnat testas 
i skarpt läge.

vaD finnS Det Då i kristallkulan som kan göra framtiden intres-
sant för oss analytiskt lagda? Jag kan se fl era saker men tänkte 
uppehålla mig vid de tre som jag tror har störst potential; utveck-
lingen i Kina samt svensk politik och bostadsmarknad.

Den kineSiSka ekonoMin har, enligt de offi  ciella siff rorna, 
vuxit med över nio procent om året de senaste 20 åren. Kina bidrar 
i nuläget mer till den globala tillväxten än vad USA gör. Alla har 
säkert läst om hur rasande snabbt utvecklingen går, om att de 
fyra största bankerna i världen är kinesiska, om hur många mil 
snabbjärnväg som byggs varje vecka, om hur stor del av den globala 
råvarukonsumtionen som sker i Kina, och så vidare. Precis som 
Japan, Taiwan och Sydkorea har utvecklats tidigare så är Kina nu 

Vi lever i intressanta tider

 Flera kinesiska risker, politisk handlingsförlamning i Sverige 
– en ekonomi som tuff ar på, stödd av ultralåga räntor.
SBAB:s chefsekonom Tor Borg ger här sin syn på det makro-
ekonomiska läget.

på väg in i en fas där den export- och investeringsdrivna tillväxten 
ersätts med mer av konsumtions- och tjänsteproduktionstillväxt. 
Detta är ett naturligt steg men innebär likväl att den samman-
tagna tillväxten inte kommer att bli lika rasande snabb framöver. 
Det fi nns tydliga risker för både den kinesiska ekonomin och dess 
handelspartners när den kinesiska efterfrågan vänds från råvaror 
till tjänster. Risken blir än tydligare när man beaktar hur stor den 
kinesiska bygg- och fastighetssektorn vuxit sig. Internationella 
Valutafonden har skattat bostadsbyggandets andel av BNP till över 
tio procent, byggsektorn står för 16 procent av sysselsättningen 
i städerna. Båda siff rorna är mycket höga och indikerar, tillsam-
mans med prisutvecklingen på bostadsmarknaden, att det fi nns en 
ökande risk för krasch på fastighetsmarknaden. Det kommer att 
bli intressant att se hur de svåranalyserade kinesiska myndighe-
terna handskas med denna risk framöver.

Den SvenSka ekonoMin tuff ar på i behaglig takt med ökande 
sysselsättning och sjunkande arbetslöshet, understödd av ultralåga 
räntor och en svag växelkurs. Varuexporten går svagt men inhemsk 
efterfrågan utvecklas stabilt och hushållen har en stark ekonomi. 
Det fi nns risker kopplade till svag exportefterfrågan, stigande 
skuldsättning hos hushållen och en infl ationstakt som balanserar 
kring noll, men mest intressant är, i mitt tycke, de politiska risker 
som byggts upp. Valresultatet 2014 resulterade i en oklar majori-
tetssituation. Vi var snubblande nära ett nyval, och kan mycket väl 
snubbla in i ett snart igen (kanske har vi redan gjort det när detta 
går i tryck, situationen kan förändras snabbt över en dag numera). 
Det parlamentariska läget är minst sagt oklart och politiken be-

SBAB

SBAB Bank ägs 
av den svenska 
staten och 
har cirka 400 
anställda. SBAB 
inledde sin verk-
samhet 1985 
med uppgift att 
på kreditmark-
naden låna upp 
medel för den 
statliga bostads-
långivningen. 
I dag är SBAB 
en oberoende 
vinstdrivande 
bank. SBAB 
erbjuder bolån 
och privatlån till 
privatpersoner 
samt fastig-
hetskrediter till 
fastighetsbolag. 
Bolaget erbjuder 
även sparkonto 
till privatperso-
ner, företag och 
bostadsrättsför-
eningar.

ÅKER SKIDOR

Namn: Tor Borg.

Ålder: 47 år.

Familj: Sambo och fyra barn.

Bor: Hammarby Sjöstad, 
Stockholm.

Yrke: Chefsekonom, SBAB.

På SBAB sedan: 2007, chefs-
ekonom sedan 2012.

Tidigare arbetsgivare: 
Swedbank Robur, Folksam och 
Riksbanken.

Fritidsintressen: Simmar, 
springer, cyklar, åker skidor 

och funderar på att bli 
politiker.

»Den svenska ekonomin tuffar 
på i behaglig takt med ökande 
sysselsättning och sjunkande 

arbetslöshet.«

BILD: SBAB
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NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av augusti. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Nicklas Tollesson

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

20

 HANDEL  Klädkonceptet Club XPRS ska etableras på 
den svenska marknaden. Bakom lågprisdestinatio-
nen står Victor Appelqvist, son till Gina Tricotgrun-
darna Jörgen och Anette Appelqvist.

– Club XPRS kommer att erbjuda kläder, accessoa-
rer och hemtextil, helt under eget varumärke och till 
marknadens lägsta priser, säger Victor Appelqvist.

Club XPRS vänder sig till hela familjen och ska 
bli en ny svensk lågprisdestination inom mode 
och hemtextil. Förutom de mycket låga priserna 
karaktäriseras konceptet av uppdaterade basplagg 
i många färger. 

JLL Retail Agency har fått etableringsuppdraget. 
2015-09-21

 JURIDIK  Fastighetsbranschen blir alltmer professionell 
och noggrann. En konsekvens av detta är att avtals-
skrivningen vid fastighetsöverlåtelser blir mer kompli-
cerad. Artkeln med Tomas Johansson på Mannheimer 
Swartling om de senaste juridiska trenderna inom 
fastighetstransaktioner blev en av periodens mest lästa.   

– Vid köpeskillingsberäkningarna är det nu större 
fokus på fordringar och skulder. Man ser till att allt 
verifieras korrekt, köparen ser till att upplupna hyror 
verkligen betalas. Upplupna hyror syns ju på tillgångs-
sidan och har man betalat för 100 ser man till att få in 
100, det räcker inte med 95. Garantierna och skadeslös-
hetsåtagandena blir mer och mer omfattande, berät-
tade Tomas Johansson. 2015-09-01

 TRANSAKTIONER  Balder köper Europahuset i Mölndal, 
som i dag har SCA som huvudsaklig hyresgäst. Köpe-
skillingen är 365 miljoner kronor. Fastigheten Mölndal 
Bastuban omfattar knappt 90 000 kvadratmeter tomt 

och 47 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
SCA kommer i december 2016 att flytta till sitt nya 

kontor i Mölndals centrum. 
Balders plan är då att utveckla fastigheten tillsammans 

med Mölndals stad för i första hand bostadsändamål.
Säljare är ett bolag ägt av DNB-koncernen. Newsec 

har varit säljarens råd givare genom analysfasen och 
transaktionsprocessen. 2015-09-29

 FASTIGHETSKVINNAN  Newsecs Cecilia Vestin vann 
utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna 2015. 

Priset delades ut på Fastighetssveriges 
seminarium Fastighetskvinnan på Grand Hotel i 
Stockholm.

– Oerhört smickrande, jag har gått och varit 
nervös hela dagen och jag trodde att en av de 
andra tjejerna skulle ta hem det, sa en lycklig 
Cecilia Vestin, efter att ha tagit emot priset av 
Kerstin Lindberg Göransson, jurymedlem och vd 
för prissponsorn Akademiska Hus. 2015-09-02

SARBY WESTMAN KLÄTTRAR 
INOM KUNGSLEDEN

 KARRIÄR  Ylva Sarby Westman har utsetts 
till vice vd och CIO för Kungsleden. Hon 
kommer fortsatt att ha det övergripande 
ansvaret för Kungsledens transaktions-

verksamhet och får dessutom ansvaret för 
att utveckla företagets organisation, med-

arbetare och aff ärsverksamhet. 2015-09-17

NIAM ANSTÄLLER SJU PERSONER
 KARRIÄR  Niam har genomfört flera nyrekryteringar, 

i både Sverige, Danmark och Finland. 
Victor Wettergren, närmast från Newsec, har blivit utsedd 

till ny fondchef för Niam Core-Plus I. 
Niam Project Development har anställt Gustav Thörnqvist 

(Projektledarhuset) och Ola Kolmert (Newsec) som projekt-
utvecklare. Niam har även anställt Erika Sydow (JLL) som 
associate director, acquisitions. Ulrika Johansson (Solera) 
har tillträtt rollen som head of accounting på Niam Fund 
Accounting AB.

Susanne Christensen (Finansiel Stabilitet) har anställts 
som associate director på Niams kontor i Köpenhamn. 

Niam har även anställt Satu Peltoniemi (Sagax) som 
 business controller på kontoret i Helsingfors. 2015-09-08

BUD PÅ TRIBONA FÖRKASTAS AV STYRELSEN
 BOLAG  En maktkamp håller på att blossa upp inom 

Tribona. Bolaget kallar inom kort till en extra bolagsstämma 
efter att en grupp aktieägare vill utöka styrelsen med två 
personer. Samtidigt meddelar styrelsen att ett bud på samtli-
ga bolagets aktier har kommit in. Styrelsen rekommenderar 
dock aktieägarna att inte acceptera förslaget. 

Bakom begäran om en extra bolagsstämma står Carve 
Capital AB, Nordea Fonder, Skagen Vekst Verdipapirfond 
och Staff an Malmer, som tillsammans representerar drygt 
20 procent av aktiekapitalet. 2015-09-09

ATRIUM LJUNGBERG 
ÖPPNAR GÖTEBORGS KONTOR 

– HAN BLIR ANSVARIG
 KARRIÄR  Davis Bergström, närmast från AF 
Projekt utveckling, blir ansvarig för Atrium 
Ljungbergs nyöppnade lokalkontor i Göte-
borg. Han har tidigare även arbetat i 
flera år för Swedavia på Landvetter.

I juni tecknade Atrium Ljung-
berg avtal om att förvärva 
fastigheter om cirka 35 000 
kvadratmeter uthyrbar yta på 
Lindholmen i centrala Göteborg 
med tillträde den 1 oktober i år. 
2015-08-27

 KARRIÄR 

till vice vd och CIO för Kungsleden. Hon 
kommer fortsatt att ha det övergripande 
ansvaret för Kungsledens transaktions-

verksamhet och får dessutom ansvaret för 
att utveckla företagets organisation, med-

arbetare och aff ärsverksamhet. 
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Ylva Sarby 
Westman

Balder köper stort kontorshus 
– vill konvertera till bostäder
1

Balder vill konvertera Europahuset till bostäder.

Tomas Johansson menar att avtalsskrivningen 
vid överlåtelser blir alltmer komplicerad.

Newsecs Cecilia Vestin vann Årets Unga Fastighetskvinna.

BILD: NICKLAS TOLLESSON 16
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Davis Bergström

ÖPPNAR GÖTEBORGS KONTOR 

 Davis Bergström, närmast från AF 
Projekt utveckling, blir ansvarig för Atrium 
Ljungbergs nyöppnade lokalkontor i Göte-
borg. Han har tidigare även arbetat i 
flera år för Swedavia på Landvetter.
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Gina Tricot-son startar 
nytt klädkoncept
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Hon vann Årets Unga 
Fastighetskvinna
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Juridiktrender på 
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NYHETER
>> fortsättning

Modehus i världsklass 
till Stockholm

Se bilderna på 
Oscar  Properties 
79 & Park här

 UTHYRNING  Modehuset Chanel öppnar till våren sin första 
nordiska butik, hos Hufvudstaden i Bibliotekstan, Stock-
holm. 

Butiken omfattar en yta om cirka 170 kvadratmeter på 
adressen Birger Jarlsgatan 7 i Bibliotekstan.

– Hufvudstadens målsättning är att i centrala Stockholm 

och centrala Göteborg erbjuda framgångsrika butiks- och 
kontorshyresgäster de bästa aff ärslägena. Vi är därför 
mycket stolta över att Chanel har valt att etablera sig hos 
Hufvudstaden i Bibliotekstan, säger Ivo Stopner, vd för 
Hufvudstaden.

CBRE har varit rådgivare till Chanel. 2015-09-15

 BYGG/ARKITEKTUR  Här är bilderna på Oscar Properties nya 
landmärke på Gärdet i Stockholm – 79 & Park. De 168 
bostäderna ska vara klara för inflyttning under senare 
delen av 2017.

– 79 & Park blir en unik byggnad i Stockholm, både arki-
tektoniskt och vad gäller boendemiljö. Det är nytt i Sverige 
att så tydligt bygga in den omkringliggande naturen i ett 
stort bostadshus mitt i stadsmiljö, säger Oscar Properties 
vd Oscar Engelbert. 2015-09-24

 BOLAG  Efter att olika uppgifter cirkulerat i media gick 
Rikshem, via styrelseordföranden Mats Mared, ut 
och kommenterade ledningspersonernas avtal med 
bolaget.

En förutsättning vid bildandet av Rikshem var att 

Mared, vd Jan-Erik Höjvall och vice vd Ilija Batljan 
skulle erbjudas delägarskap. Detta skedde genom ett 
 kon vertibelt förlagslån om 50 miljoner kronor (bland 
annat investerade Höjvall 25 miljoner, Mared 12 och 
Batljan 8).

Rikshem utvecklades sedan mycket positivt och 
värdet på förlagslånet ökade med 68 miljoner kronor. 

I somras beslutades att ett liknande förlagslån skulle 
emitteras. Här har Höjvall och Batljan investerat 25 
respektive 20 miljoner kronor. 2015-10-02

KONSULTJÄTTE KÖPER AGL
 BOLAG  JLL köper AGL och 

bolagets vd Linus Ericsson blir chef för 
aff ärs området Debt & Financial Advi-
sory inom JLL Capital Markets Sverige. 

– AGL:s mångåriga erfarenhet av 
strategisk rådgivning inom finansiering, 
finansiell riskhantering samt treasury 
outsourcing inom fastighetssektorn gör 
att vi nu på ett bättre sätt kan till mötes-
gå våra kunders växande behov av 
värdeskapande expertis, säger Daniel 
Gorosch, vd för JLL Sverige. 
2015-09-08

TVÅ MEDGRUNDARE 
LÄMNAR HEMFOSA

 BOLAG  Två av Hemfosas grundare 
lämnar bolaget vid årsskiftet. Bolagets 
COO Lars Thagesson övergår till en roll 
som extern rådgivare. Stina Lindh Hök, 
nuvarande transaktionschef, övertar 
Lars Thagessons ansvarsområden avse-
ende transaktioner.

Samtidigt lämnar Karim Sahibzada, 
bolagets chefsjurist och även han 

medgrundare, för uppdrag 
utanför koncernen. 
2015-09-28

Rikshem kommenterar mediauppgifter10

I Fastighetssveriges förra pappersmagasin 
läste ni om Jimmie Hall, hans nya bolag och 
hans sidoverksamhet som graff� itigallerist.
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 BOLAG  Nyheten om att Jimmie Hall startar 
nytt bolag läste ni redan i vårt förra pap-
persmagasin. På vår sajt blev nyheten 
sedan periodens näst mest lästa. 

Jimmie Hall, med erfarenhet från JLL, 
Nordier och Treal, har startat det egna 
bolaget Realist Fastighetsutveckling – och 
fått en drömstart. 

Scius Partners, som managerar det 
gamla Svearealbeståndet på uppdrag 
av Starwood – har anlitat Realist för att 
utveckla och hyra ut lediga lokaler i Kista 
– det handlar om tre stora fastigheter, 
omfattande 130 000 kvadratmeter, varav 
45 000 i olika skeden kommer att bli 
lediga framöver. 2015-09-17

Jimmie Hall startar 
nytt bolag
2

7

Sju nya till Catella 
– en  tidigare konsult-vd

 KARRIÄR  Catella rekryterar sju nya med-
arbetare till kontoren i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Bland annat har Magnus Lange, 
tidigare vd för Cushman & Wakefield i Sverige, 

knutits till verksamheten i Stockholm. 
De övriga är: Carl Wingmark, Gustaf Kullenberg, 

Marco Nilsson och Jesper Greitz (Stockholm), Erik Sve-
der (Göteborg) och Filip Hansson (Malmö). 2015-09-04

 KARRIÄR 

arbetare till kontoren i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Bland annat har Magnus Lange, 
tidigare vd för Cushman & Wakefield i Sverige, 
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Magnus Lange
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Fabege rekryterar trio
 KARRIÄR  Fabege stärker organisationen inom aff ärsutveckling 
och förvaltning och rekryterar tre erfarna personer. 

Carl Michael Augustsson (närmast från Mengus) har 
 anställts som aff ärsutvecklare och kommer bland annat att 
arbeta med utveckling av den nyligen förvärvade stadsdelen 

Haga Norra, i anslutning till Arenastaden. 
Niclas Ternstål (tidigare Österberg, närmast från AMF) är ny 

marknadsområdeschef för Arenastaden.
Andreas Malmsäter (Tenant & Partner) har anställts som ny 

uthyrningschef. 2015-08-28

13

11

Under senare delen av 2017 är det dags för inflyttning.

AGL köps upp av JLL. Från vänster: Tom 
Lindahl, Linus Ericsson och Daniel Gorosch. 
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medgrundare, för uppdrag 
utanför koncernen. 
2015-09-28
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Lars Thagesson och Karim 
Sahibzada lämnar Hemfosa.
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NYHETER
>> fortsättning

 UTHYRNING  Ica Gruppen har tecknat ett tolvårigt avtal om 
drygt 23 000 kvadratmeter i Arenastaden. Det nya kontors-
huset kommer att byggas på fastigheten Signalen 3 och 
inflyttning sker under det tredje kvartalet 2018. 

Den beräknade projektinvesteringen för Fabege uppgår 
till drygt en miljard kronor och Ica kommer att hyra drygt 80 
procent av den totala uthyrningsbara ytan.

Det totala hyresvärdet inklusive parkering uppgår till cirka 
68 miljoner kronor årligen.

Ica Gruppen har i dag flera olika kontor i Solna och Sund-
byberg som de nu kommer att lämna för att samla verksam-

heterna. Bland annat lämnar de Fabeges lokaler i Solna 
Business Park. Den Ica-butik som finns i lokalen kommer 
däremot att vara kvar.

– Vi har under en längre tid velat samla våra medarbetare i 
Stockholm på ett kontor. Nu har vi hittat en lösning som vi är 
mycket nöjda med. Vi blir kvar i området, kan samla medarbe-
tarna bättre och får moderna och miljöcertifierade kontor. Vi 
ser fram emot att fortsätta vårt långa samarbete med Fabege, 
säger Petra Albuschus, HR-direktör för Ica Gruppen. 

Uppdraget att rita Signalen 3 har gått till Reflex Arkitekter. 
2015-08-31

LINDBÄCKS BYGGER 16-KVADRATARE
 BYGG/ARKITEKTUR  Lindbäcks bygger nya ytsmarta lägenheter på 16 
kvadratmeter med kök, badrum, sov- och matplats.

– Lägenheten, som vi namngett till Kompletta, är visserligen liten men 
med många smarta funktioner för förvaring. Satsningen är en konkret 
lösning för att ge studenter ett bra och modernt boende till en låg hyra 
på max 3 000 kronor i månaden, säger Hans Lindbäck, vd Lindbäcks 
Fastigheter. Totalt bygger Lindbäcks 291 lägenheter på studentområdet 
i Piteå, varav 48 stycken är Komplettor. 2015-09-09
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SAVILLS REKRYTERAR 
HELT UTHYRNINGSTEAM

 BOLAG  Savills gör en satsning på uthyr-
ning i Göteborg och rekryterar tre 
personer från Colliers: Nils Åke Rydqvist, 
Kim Grüneberger och Adam Wilson. 
Nils Åke Rydqvist blir ny chef för Savills 
verksamhet i väst.

Alla tre har tidigare arbetat med 
uthyrning på Colliers.

– Savills är en ledande global fastig-
hetsrådgivare som tydligt visar att de 
satsar på den svenska marknaden. Det 
ska verkligen bli stimulerande att fort-

sätta den expansion i västra Sverige 
som bolaget inlett, säger Nils 

Åke Rydqvist som har 14 års 
erfarenhet av 

uthyrning, 
från Lo-
fast och 
Colliers. 
2015-

08-31

SVEAFASTIGHETER 
MILJARD SÄLJER OCH 

 STARTAR NYTT BOLAG MED AP3
 TRANSAKTIONER  Sveafastigheter säljer en 
stor fastighetsportfölj med ett värde om 
cirka 3,2 miljarder kronor och startar 
samtidigt upp ett nytt fastighetsbolag 
med AP3. 

Sveafastigheter har sålt en större 
fastig hetsportfölj ur Sveafastigheter 
Fund II, med ett värde om cirka 3,2 
miljarder kronor. Portföljen köptes av 
Partners Group, en global kapitalförval-
tare med huvudkontor i Schweiz, via 
en så kallad secondary transaction på 
uppdrag av dess investerare.

Samtidigt går Sveafastigheter och 
Tredje AP-fonden in i ett samarbete och 
startar ett nytt bolag med fokus på kon-
tors- och handelsfastigheter i växande 
regionstäder. 

Under sommaren har tre fastighets-
förvärv genomförts. Förvärven omfattar 
15 kommersiella fastigheter med ett 
sammanlagt fastighetsvärde om när-
mare 700 miljoner kronor. 2015-09-01 Lindbäcks Kompletta är ett yteff ektiv lägenhet.

Om tre år flyttar Ica Gruppen till sitt nya 
huvudkontor som Fabege uppför.

18

Fabege bygger nytt åt Ica3
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som bolaget inlett, säger Nils 
Åke Rydqvist som har 14 års 
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erfarenhet av 
uthyrning, 

från Lo-
fast och 

08-31

Adam Wilson, Nils Åke Ryd-
qvist och Kim Grüneberger 
går från Colliers till Savills.

20
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Ingemar Rindstig  //  EY Real Estate

Revisorn har ordet

 Många förändringar är på gång – kanske – avseende fastig-
hetsbeskattning. Osäkerheten är ett stort bekymmer för 
branschen, inte minst för internationella investerare. Ett 

annat bekymmer är att det fl orerar ett antal grova missuppfatt-
ningar, myter, jag räknar till åtminstone fem. Sådana myter måste 
undanröjas om det ska konstrueras nya skatteregler.

Myt : Någonstans ifrån har det spritts en uppfattning att fastig-
hetsbranschen är lågbeskattad. Man hör ord som ”skattefrälse”. 
Jag möter även fastighetsägare som går och tror det. Inget kan 
vara mer felaktigt: Branschen svarar för skatter som inte drabbar 
andra – fastighetsskatt och -avgift i storleksordningen 20 miljarder 
kronor, stämpelskatter om två miljarder och dessutom stora belopp 
avseende moms på bostadsfastigheter, vilken inte är avdragsgill. 
Dessa särbeskattningar för fastighetsbranschen är vida högre än 
vad inkomstskatten rör sig om.

Myt : Det har framställts att ränteavdrag skapar en skattemässig 
asymmetri, att lånefi nansiering är gynnad jämfört med fi nansiering 
via eget kapital. Detta är en missuppfattning, vilket bland annat 

framgår av Fastighetsägarnas remissvar, stött av professor Hans 
Lind. Minskade avdrag skulle skapa asymmetri!

Myt : Det framställs ibland att fastighetsbranschen är för högt 
belånad. Också en myt i dag. Privatpersoner är kanske för högt 
belånade och man kan där överväga lämpligheten i ränteavdrag – 
men det gäller inte den kommersiella fastighetsbranschens aktörer.

Myt : Nästan alla europeiska länder har ränteavdragsbegräns-
ningar. Jodå, det stämmer – men då avseende så kallade närståen-
deräntor. Alltså räntor som betalas till part som på något sätt är 
närstående (”räntesnurror”). Rent externa räntor har avdragsbe-
gränsningar bara i ett fåtal länder, som Danmark och Tyskland.

Myt : Det skatteplaneras så mycket med räntor. Jodå – det stäm-
mer – men bara avseende närståenderäntor. Det är omöjligt att 
skatteplanera med externt betalda räntor!

oM Man inSer och avlägsnar ovanstående myter så bör det vara 
alldeles klart att fulla ränteavdrag ska gälla fortsatt i företagsamhe-

Fastighetsbranschen 
– en högbeskattad 
bransch!

ten – det fi nns ingen anledning till annat. Däremot skulle det vara 
djupt orättvist att inte få avdrag för externa räntor lika väl som 
avdrag för andra verksamhetskostnader som uppvärmning etcetera.

Den utredning som tillsattes nyligen, ofta benämnd ”Pakete-
ringsutredningen” ska utreda fastighetsbranschens beskattning 
övergripande. Man får hoppas att myt 1 ovan då klargörs och 
avlägsnas. Därmed borde behovet av ”paketeringsbegränsningar” 
minska, det vill säga begränsningar av möjligheten att sälja fastig-
heter skattefritt via bolagisering/paketering. Vad är det egentligen 
för skillnad mellan att sälja en fastighetsverksamhet skattefritt via 
bolagsförsäljning jämfört med en upparbetad konsultrörelse eller 
butiksverksamhet? Det blir inte enkelt att hitta regler för begräns-
ningar. Kanske en tidsgräns för innehav – till exempel skatteplikt 
vid innehav kortare än fem år?

”Paketeringsutredningen” som också specifi kt ska ta upp 
stämpelskattefrågan ska vara klar den 31 mars 2017. Företagsskat-
teutredningen med ränteavdragsöversyn bereds på fi nansdeparte-
mentet – oklart när förslag kommer. Så tyvärr är det stor osäkerhet 
som gäller, vilket knappast främjar investeringar. Investeringar som 
behövs, i bostäder, hyresfastigheter, infrastruktur och så vidare.  

 Att fastighetsbranschen är en skattemässigt gynnad bransch är inte 
sant, menar Ingemar Rindstig, ansvarig för aff ärsområdet Real Estate 
på EY. Här avfärdar han fem myter om branschens beskattning.

LYSSNAR PÅ OPERA

Namn: Ingemar Rindstig.

Ålder: 65 år.

Bor: Uppsala.

Titel: Auktoriserad revisor, chef för EY Real Estate.

På EY Real Estate sedan: År 2000.

Exempel på uppdrag: Är helt specialiserad på bygg- 
och fastighetsbranschen. Revisionsuppdrag för bland 
andra JM, Alm Equity, Atrium Ljungberg, Besqab, 
Corem, D Carnegie, Einar Mattsson, Heimstaden, Mag-
nolia, Specialfastigheter, Stendörren och Vasakronan.

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

EY REAL ESTATE

Har cirka 12 000 medar-
betare globalt varav 350 i 
Norden och 185 i Sverige. 
EY erbjuder ett stort utbud 
av tjänster inom fastighets-
området – redovisnings-
frågor, revision, värdering, 
fastighetsstrategi, förvalt-
ningsorganisation, IT, facility 
management, finansiering, 
infrastruktur, due diligence, 
hållbarhetsfrågor, fastighets-
skatt, inkomstskatt och 
fastighetsmoms.

»Det skatteplaneras så 
mycket med räntor. Jodå – 

det stämmer – men bara av-
seende närståenderäntor.«
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 Den 12 november invigs Mall of Scandina-
via – en milstolpe för den nordiska köpcen-
trumsektorn.
 Fastighetssverige fick en guidad rundtur 
med centrumchef Lena Rune på byggarbets-
platsen några veckor före öppningen.  
Text: Nicklas Tollesson

– här Ser Du lite av marmorgolvet. Också det är valt med 
omsorg. Vi var själva nere i stenbrottet i Spanien och valde ut rätt 
sten, berättar Lena Rune i förbigående när vi är på väg mot Stjärn-
torget, entrén som vetter mot Solna station.

Det råder full aktivitet. Som vanligt när det gäller stora bygg-
projekt känns det helt otroligt att det ska kunna gå vägen – att 
Skandinaviens största köpcentrum ska öppna sex veckor efter vårt 
besök. Men så är det. Unibail-Rodamco och totalentreprenören 
Peab är precis i slutskedet av byggnationen som inleddes i januari 
2012. När vi hälsar på är mer än 2 500 personer på plats och arbetar 
med sin lilla del av det enorma projektet.

– Byggnationen hos en del av hyresgästerna har precis inletts. På 
slutet kommer 3 000–4 000 personer att vara här och arbeta med 
de sista fi nslipningarna, säger Lena Rune.

hon har arbetat för Unibail-Rodamco sedan 2009 och i 
februari utsågs hon till centrumchef. När Mall of Scandinavia är 
färdigställt leder hon ett centrumledningsteam på sju personer. I 
dagsläget är hon en av cirka 50 personer i projektorganisationen.

– Här är Stjärntorget. Det fi ck ritas om många gånger innan vi 
blev nöjda. Det blir led-belysning i både golv och tak, som kom-
mer att samspela på ett särskilt sätt. Det blir spektakulärt.

Precis som hela Mall of Scandinavia.

En milstolpe för den 
nordiska köpcentrumsektorn
12 november invigs Mall of Scandinavia

MALL OF SCANDINAVIA

Fastighetsägare: Unibail-Rodamco.

Arkitekter: BAU/Benoy (exteriört) 
och Wingårdhs (interiört).

Antal butiker: Cirka 230.

Retailyta: 101 000 kvadratmeter.

BILD: BAU/BENOY

CENTRUMCHEF. Lena Rune 
är centrumchef på Mall of 
Scandinavia. I bakgrunden syns 
glasstavarna med led-belysning 
i Dining Plaza, drygt 10 000 kva-
dratmeter med restauranger. 

TEMA: HANDEL
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SEX VECKOR KVAR. Med sex veckor kvar 
besökte Fastighetssverige byggarbetsplatsen 
Mall of Scandinavia i Solna. Runt 2 500 perso-
ner var vid tillfället på plats och arbetade för 
att Nordens största köpcentrum ska kunna 
öppna den 12 november. Det här är Stjärntor-
get, entrén som vetter mot Solna Station.

BILD: NICKLAS TOLLESSON
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RESTAURANGTÄTT. Dining Plaza omfattar drygt 10 000 kvadratmeter restauranger.

cirka 0 aktörer delar på 101 000 kvadratmeter retailyta. 
Ändå utgör retailytan bara en mindre del av hela kvarteret, som 
omfattar cirka 300 000 kvadratmeter golvyta med bland annat 
3 700 parkeringsplatser, 100 lägenheter, 52 radhus – på taket – och 
Telias nya huvudkontor (som ägs av Fabege).

Retail-delen omfattar två och ett halvt plan – både under och 
över blir det parkeringsplatser. På det nedre retailplanet blir det 
bland annat livsmedelsbutiker, systembolag, apotek och en ”Click 
& Services-avdelning”.

– Man ska kunna beställa kläder online och komma hit och 
hämta dem i vad vi kallar för ”Click & Services”. Där fi nns också 
omklädningsrum så att man kan prova kläderna direkt på plats.

interiört är köpcentruMet uppbyggt med gångstråk som 
bildar en ”trekantig åtta”. Det fi nns fyra noder, vars arkitektur och 
design avspeglar de fyra elementen; jord, vind, eld och vatten.

Från Earth Node med den stora informationsdisken går Flagship 
Avenue, som sträcker sig genom större delen av retailytan. Den bre-
da avenyn kantas av fl aggskeppsbutiker som alla har två våningar, 
men med entré endast från den nedersta. Takhöjden är tio meter.

– Det fi nns bara ett fåtal leverantörer i världen som kan leverera 
så här stora glaspartier i ett stycke. Vi använder en från Tyskland, 
säger Lena Rune.

Mitt på Flagship Avenue väljer vi att svänga in på Th e Designer 
Gallery och det storslagna och grandiosa blir mer småskaligt.

– Det här är den mest föränderliga platsen. Det kommer 

givetvis att fi nnas fasta hyresgäster som Filippa K, Cos och 
J Lindeberg, men vi kommer även att ha pop up-koncept och 
kortare kontrakt med unika up-and-coming-designers som får 
chansen att visa upp sig här. Mattan ska bytas ut varje halvår 
med hjälp av olika konstnärer. Det här är en plats som ska se 
olika ut nästan varje gång kunderna kommer hit.

efter WinD noDe kommer vi till upplevelsedelen, där SF stor-
satsar på Sveriges första kommersiella Imax-biograf, där skärmen 
är välvd för att besökarnas känsla av närvaro ska förstärkas. 

– Det kommer även att fi nnas vip-salonger där man har möjlig-
het att äta middag samtidigt som man tittar på fi lmen.

Vi passerar Disneys första konceptbutik i landet, där personalen 
inte kallas expediter, utan ”cast members”, innan vi kommer till 
Dining Plaza – drygt 10 000 kvadratmeter matservering, 22 restau-
ranger, allt från fi ne dining till snabbare alternativ. 

– Man kan lätt ändra färg på glasstavarna med led-belysning 
som hänger ner från taket och därigenom skapa en passande 
atmosfär. Det kommer inte alls se likadant ut på frukosten som på 
fredagens after work, säger Lena Rune.

– Vi satsar mycket på restauranger. I traditionella köpcentrum 
ligger restaurangandelen på kanske fyra, fem procent, här är det 
mer än det dubbla. Vi har sammanlagt ett 40-tal matkoncept. 
Men det beror på att kundbeteendet går åt det hållet – besöket på 
köpcentrumet ska vara en upplevelse i sig. 

Strax innanför entrén som vetter ut mot Friends Arena möts 

besökarna av Water Plaza, ett torg med en stor fontän.
– Fontänen blir ett mäktigt välkomnande. Det går också att 

täcka över fontänen och använda den som scen när vi gör större 
event, säger Lena Rune.

inveSteringen för Unibail-Rodamcos del ligger på runt 640 
miljoner euro, motsvarande cirka sex miljarder kronor.

– Det är en väldigt stor satsning, även för Unibail-Rodamco, 
som med ett fastighetsvärde på över 35 miljarder euro är Europas 
största kommersiella börsnoterade fastighetsbolag. Vi är mycket 
stolta över att även våra hyresgäster väljer att satsa stort. Från bör-
jan hade vi räknat med 250 butiker, nu blir det runt 230, helt enkelt 
beroende på att många hyresgäster har valt att ha väldigt stora ytor.

– Vi har fått en fantastisk mix av hyresgäster och det är verkli-
gen toppklass på alla segment, från inredning och sportbutiker till 
mode och restauranger.

› Vad skulle du säga är det mest unika med Mall of Scandinavia?
– Oj. Helheten vill jag svara, men det är ju tråkigt. Ska jag peka 

ut en detalj får jag säga vårt sätt att arbeta digitalt. Vi kommer till 
exempel att lansera en smartphone-app, som du kan använda ge-
nom hela besöket här. Du kan få inspiration och information om 

våra butiker och event redan när du är hemma och när du parkerar 
registrerar du var bilen är parkerad så att du lätt hittar den igen. 
Via sociala medier ser du var dina vänner i centrumet är, du får 
erbjudanden via lojalitetsprogrammet och om du tillåter det får du 
även pushmeddelanden med exklusiva erbjudanden beroende på 
var i köpcentrumet du är.

› Den  november är det alltså dags för invigning. Om allt är 
klart?

– Det kommer det att vara. Allt går enligt plan. Varje gång man 
går här har det hänt oerhört mycket sedan sist. Det kommer att bli 
helt fantastiskt!  

DESIGNER GALLERY. Den 
mest omväxlande delen av 
centrumet blir The Designer 
Gallery, här ska bland annat 
up-and-coming-designers få 
möjlighet att visa upp sig.

BILD: WINGÅRDHS

FLAGSHIP AVENUE. Med tio meter 
i takhöjd är Flagship Avenue, med tio 
meters takhöjd, den mest grandiosa 
delen av Mall of Scandinavia. 

TEMA: HANDEL

»Allt går enligt plan.«

RESTAURANGTÄTT. Dining Plaza omfattar drygt 10 000 kvadratmeter restauranger.

BILD: WINGÅRDHS

BILD: WINGÅRDHS

BILD: NICKLAS TOLLESSON BILD: NICKLAS TOLLESSON
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Största köpcentrumägarna // Q3 2015

Sveriges största  köpcentrumägare

Topp 5  //  Q3 2015

olav thon gruppen är sedan länge Norges klart största köp-
centrumaktör.

– Vi har 100 köpcentrum i egen ägo eller under förvaltning i 
Norge så för att kunna expandera är det naturligt för oss att titta 
på Sverige, säger Dag Tangevald-Jensen.

Det börsnoterade bolaget Olav Th on Eiendomselskap köpte 
förra året fem svenska köpcentrum av Steen & Ström för 3,25 
miljarder kronor. Inom koncernen fi nns även fl era gränshandels-
centrum, som Nordby (95 000 kvadratmeter), Charlottenberg 
(64 000) och Töcksfors (33 000).

– Just nu ligger fokus på de köpcentrum vi förvärvade av Steen 
& Ström, men framöver kan det bli aktuellt med nya förvärv.

› Hur ser expansionsstrategin ut, vilka geografi ska områden är 
intressanta?

– Vi är opportunistiska och vill ta vara på de möjligheter som 
dyker upp. Men vi är även intresserade av hotellfastigheter och där 
känns Stockholm som en naturlig ingång.

› Den norska kronan har sjunkit kraftigt gentemot den svenska, 
hur påverkas ni av det?

– Vi var bekymrade över att det skulle påverka gränshandeln, men 
än så länge har vi inte sett någon väsentlig påverkan. I år har omsätt-
ningen i vår gränshandel ökat med fem procent jämfört med samma 
period 2014. När det gäller förvärv i Sverige så fi nansieras dessa med 
svenskt kapital, men det egna kapitalet blir naturligtvis dyrare.

Olav Th on själv fyllde 92 år i somras, men är fortfarande aktiv i 
det dagliga arbetet.

– Ja, absolut. Hans ägande fl yttades över till Olav Th on Stiftel-
sen i december 2013, men han är fortfarande styrelseordförande 
och koncernchef, och det är inget deltidsarbete direkt, skrattar Dag 
Tangevald Jensen.  

 Gränshandel och förvärvet av fem köp-
centrum från Steen & Ström gör norska Olav 
Thon Gruppen till Sveriges största köpcen-
trumägare, både sett till omsättning och yta.
 – Vi ser en vidare expansion i Sverige fram-
för oss. Vi är intresserade av både köpcen-
trum och hotellfastigheter, säger Dag Tange-
vald-Jensen, koncerndirektör på Olav Thon 
Gruppen.  Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Olav Thon Gruppen

Störst i Norge 
– och Sverige

Olav Thon Gruppen 
Omsättning 13,0 miljarder kronor 
– 371 700 kvadratmeter

 Koncerndirektör: 
Dag Tangevald-Jensen

Norska Olav Thon Gruppen sva-
rade för en rejäl inbrytning på den 
svenska marknaden när de i juni 2014 
förvärvade fem svenska köpcentrum från 
norska Steen & Ström. Köpeskillingen för 
portföljen, som omfattar en total uthyrbar area om totalt 
123 000 kvadratmeter, uppgick till 3,25 miljarder kronor. 
Köpcentrumen som ingick i aff ären är Sollentuna Centrum 
i Sollentuna, Mirum Galleria i Norrköping, Mitt i City-gallerian 
i Karlstad, Etage i Trollhättan samt Familia i Hyllinge utanför 
Helsingborg.

Atrium Ljungberg
Omsättning 10,6 miljarder kronor 
– 303 725 kvadratmeter

Vd: Ingalill Berglund

När Atrium Ljungberg bildades 2006, genom en fusion av 
Ljungberggruppen och Atrium Fastigheter, skapades ett av 
Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på utveckling 
och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Port-
följen med i huvudsak handelsfastigheter är spridd över 
tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Malmö 
och Uppsala. I Stockholm äger bolaget bland annat Sickla 
Köpkvarter, Farsta Centrum och Port 73 i Haninge. I Malmö 
färdigställdes i september 2013 Atrium Ljungbergs enskilt 
största projekt hittills – köpcentret Mobilia dubblerades i 
storlek genom en tillbyggnad om drygt 30 000 kvadrat-
meter uthyrbar handelsyta. I juli 2015 avyttrades fyra köp-

centrum för 1,3 miljarder. Köpcentrumen var Igor i Västerås, 
Mittpunkten i Östersund, Rotebro handel i Sollentuna och 
Orminge centrum i Nacka.

Skandia Fastigheter
Omsättning 10,4 miljarder kronor 
– 339 225 kvadratmeter

Vd: Anders Kupsu

Fastighetsbolaget Diligentia tog sin ägares namn, Skandia, 
under hösten 2015. Skandia Fastigheter förvaltar tio procent 
av Skandias kapital i fastigheter, till ett värde av cirka 36 
miljarder kronor (årsskiftet 2014/2015). De två största köp-
centrumen i beståndet är Frölunda torg och Väla Centrum. 
Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) gav Väla 
Centrum utmärkelsen “Nordens Bästa Köpcentrum” i april 
2013. I juli 2015 förvärvade bolaget Tyresö centrum från 
CBRE Global Investors. Fastigheterna utgör tillsammans 
31 000 kvadratmeter lokaler för handel samt service och 
är belägna i Tyresös mittpunkt. CBRE Global Investors blev 
ägare till Tyresö centrum då de tog över ING:s investerings-
verksamhet.

Steen & Strøm
Omsättning 9,4 miljarder kronor 
– 322 525 kvadratmeter

MD: Terje Daaland/Bjorn Tjaum

Steen & Ström var Sveriges ledande köpcentrumägare sett 
till uthyrbar handelsyta 2013. Men i juni 2014 avyttrades fem 

köpcentrum till Norska Olav Thon Gruppen. Köpeskillingen 
för portföljen, som omfattar en total uthyrbar area om totalt 
123 000 kvadratmeter, uppgick till 3,25 miljarder kronor. 
Köpcentrumen som ingick i aff ären är Sollentuna Centrum 
i Sollentuna, Mirum Galleria i Norrköping, Mitt i City-gallerian 
i Karlstad, Etage i Trollhättan samt Familia i Hyllinge utanför 
Helsingborg. Steen & Strøm ägs av franska Klépierre (56,1 
procent) som är Europas ledande köpcentrumförvaltare 
och nederländska APG (43,9 procent), en pensionsfond för 
arbetsgivare och anställda i den nederländska regeringen 
och utbildningssektorn.

Unibail-Rodamco 
Omsättning 8,1 miljarder kronor 
– 236 450 kvadratmeter

Vd: Christophe Cuvillier

Inräknat de pågående projekt som Unibail-Rodamco i dag 
bedriver så skulle de hamnat i topp på listan. Unibail-Ro-
damco arbetar idag med att skapa Sveriges största köpcen-
trum, Mall of Scandinavia, beläget invid nya Nationalarenan 
i Solna med omkring 100 000 kvadratmeter uthyrbar yta 
fördelad på nästan 250 butiker. Mall of Scandinavia invigs 
den 12 november 2015. Både nya och välkända aktörer har 
tecknat avtal i köpcentrumet. Bland de kommunicerade 
uthyrningarna kan nämnas Disney, Starbucks, Michael Kors, 
SF Bio och Åhléns. I mars 2015 avyttrades köpcentrumet 
Nova Lund till TIAA Henderson Real Estate för 1,6 miljarder 
kronor. Köpcentrumet, som uppfördes 2002, omfattar 
26 000 kvadratmeter uthyrbar yta.
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Listan är baserad på uppgifter inhämtade från bolagens hemsidor.  Summorna avser köpcentrumens omsättning. 
Sammanställningen  exkluderar big-boxes och annan renodlad externhandel.  Källa: Newsec

 Olav Thon

 Dag Tange vald-Jensen

»Vi är opportunistiska och 
vill ta vara på de möjligheter 

som dyker upp.«

Uppgifterna är framtagna av Newsec
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 LÄGE FÖR 
   EN SALUHALL?

Hur får man till de attraktiva kvarteren? När kan en 
deli bära sig - och var?

Gatuplanet gör så mycket för stadsdelen - och vi vet 
hur det bäst kan utvecklas. 

Vi hjälper fastighetsägare att se till att det finns ett bra 
handels- & serviceutbud där det behövs. Vi utvecklar 
och hyr ut närcentrum och gatuplanslägen. 

www.optimalprogress.se

Transaktioner // Oktober 2014–september 2015

Topp 5  //  Oktober 2014–september 2015

 Här är de fem största transaktionerna inom 
handelssegmentet från oktober 2014 till och 
med september 2015. Uppgifterna har tagits 
fram av Newsec.

Senaste 
årets största 
 retailaff ärer

1. Skärholmen 
3,5 miljarder – 33 000 kronor per kvadratmeter

I januari off entliggjorde Grosvenor Fund Management att 
de utökat fonden Retail Centers V med förvärvet av Skär-
holmen Centrum. Fastighetsvärdet i aff ären uppgick till cirka 
3,5 miljarder kronor. Säljare var Centeni (före detta Boultbee) 
som ägs av The Royal Bank of Scotland (RBS). Fastigheten 
omfattar en uthyrbar area om cirka 98 000 kvadratmeter 
och innehåller flera starka ankar hyresgäster såsom H&M, 
Systembolaget, Ica och Åhléns. 

2. Svenska Handelsfastigheter 
2,7 miljarder – 15 000 kronor per kvadratmeter

Areim och Möller & Partners avyttrade i juli en portfölj 
bestående av 44 handelsfastigheter. Den totala uthyrnings-
bara arean uppgick till cirka 180 000 kvadratmeter och de 
största hyresgästerna är Bergendahlsgruppen, Ica, Axfood 
och Coop. Köpare var Svenska Handelsfastigheter. Fastig-

hetsvärdet uppgår till 2,7 miljarder kronor. Fastigheterna är 
belägna mellan Ystad och Boden med tyngdpunkt på Luleå, 
Gävle, Södertälje, Katrineholm, Kungälv och Kristianstad.

3. Nova Lund
1,635 miljarder – 63 000 kronor per kvadratmeter

I april avyttrade Unibail-Rodamco köpcentrumet Nova Lund 
i Lund till TIAA Henderson Real Estate. Köpcentrumet om-
fattar cirka 26 000 kvadratmeter handel. Fastighetsvärdet 
uppgick till 1,635 miljarder kronor. Unibail-Rodamco hade 
under en längre tid försökt att få tillstånd en utbyggnad av 
köpcentrumet.

4. Atrium Ljungberg säljer 
1,3 miljarder – 21 000 kronor per kvadratmeter

I juli sålde Atrium Ljungberg fastigheterna Igor 8 (kvarteret 
Igor i Västerås), Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund), 
Rotundan 1 (Rotebro Handel i Sollentuna) och Orminge 47:1 

(Orminge Centrum i Nacka). Totalt omfattar fastigheterna 
cirka 63 000 kvadratmeter uthyrbar area och fastighets-
värdet uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor. Köpare till 
fastigheterna är en lokal aktör tillsammans med ett fastig-
hetsinvestmentbolag. Tillträdet har skjutits fram på grund 
av finansieringsproblem.

5. Agora köper 
1,242 miljarder – 17 000 kronor per kvadratmeter

I mitten av juni börsnoterades Agora, A Group of Retail As-
sets Sweden AB. Samma månad förvärvade Agora sju köp-
centrum av Niam. De köpcentrum som ingick i transaktio-
nen är Centra i Västerås, Cityhuset i Eskilstuna, Telgehuset i 
Södertälje, Kvasten i Kalmar, Storknallen i Borås, Linnégal-
lerian i Växjö och Gallerian i Motala. Köpeskillingen var 1,242 
miljarder kronor. Niam har, bland mycket annat, genomfört 
en fullständig ombyggnation och modernisering av Centra, 
uppgraderat allmänna ytor och miljöcertifierat Telgehuset, 
hyrt ut och byggt om delar av Linnégallerian till Centrum 
för vuxnas lärande och introducerat Cubus i Kvasten.
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SKÄRHOLMEN. I januari köpte Grosvenor Fund 
Management Skärholmen Centrum av RBS.
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Vi hjälper dig med rådgivning 
och genomförande av fastig-
hetsutvecklingsprojekt och 
stadsutveckling

Med stort engagemang, lyhördhet 
och kunskap kring handeln och 
övriga centrumfunktioner arbetar vi 
fram strategier, hyr ut och genom-
för utvecklingsprojekt för att skapa 
attraktiva och lönsamma mötesplatser. 
Den senaste tiden har vi bla utvecklat 
stadsdelscentrum, skapat nöjeskvarter 
i city och bistått bostadsutvecklare 
med strategier och råd. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

För kontakt och mer information, 
besök oss på www.ncmd.se

TEMA: HANDEL

 Efter att Lennart Sten hade lämnat GE-
koncernen efter nästan 17 år analyserade han 
läget på den svenska fastighetsmarknaden – 
på jakt efter luckor att fylla.
 Resultatet blev Svenska Handelsfastigheter, 
som nyligen köpte externhandelsfastigheter 
av Areim för 2,7 miljarder kronor.   
Text & bild: Nicklas Tollesson

för Drygt ett år SeDan lämnade Lennart Sten GE Capital 
Real Estate. Han hade då arbetat inom koncernen sedan 1997, de 
sista tre åren som Europachef. När han tillträdde den posten ägde 
GE 1 700 fastigheter till ett värde om 165 miljarder kronor i Europa.

– Jag hade ett neddragningsuppdrag. När jag slutade hade vi 30 
miljarder i fastigheter kvar och 20 miljarder i fastighetslåneport-
följen. Jag kände att jag inte ville styra ett litet kontor som lånar ut 
pengar, jag är alldeles för road av fastigheter för att göra det. Dess-
utom har jag familjen här i Stockholm och jag hade 180 resdagar 
om året. Det krävs nästan att man är ensamstående för att man ska 
tycka att det är roligt att bo på ett flygplan, säger Lennart Sten.

vi träffaS på ett café vid Stureplan. Dagen efter vårt möte ska 
hans nya bolag tillträda portföljen med 44 handelsfastigheter. Om 
en vecka ska bolaget – som nu har sju medarbetare – flytta in i det 
nya kontoret ett stenkast härifrån.

› Varför blev det just den här inriktningen på din nya satsning?
– När jag hade slutat på GE satte jag mig och gick igenom 

marknaden och ringade in områden där det fanns luckor. Extern-
handel och big boxes stod högst upp på listan. Ägarbilden kring 
externhandelsfastigheter är ganska slumpmässig. Ofta är fastighet-
erna uppförda av developers som sedan har sålt av till olika sorters 
investerare. Det borde fungera bättre med en samordnad förvalt-
ning. Jag diskuterade detta med Johan Röhss – med bakgrund 
i bland annat Ica och Investor – och vi bestämde oss för att gå 
vidare med det här.

Lennart Stens nya satsning:       Externhandel

KONTORET. Någon vecka in i oktober 
flyttade Svenska Handelsfastigheter 
in i sitt kontor. Fram till dess arbe-
tade Lennart Sten och hans kollegor 
hemifrån eller på caféer. Mötesrum 
lånade man ofta från Glimstedt som 
var rådgivare i den första transaktio-
nen. ”Det är klart att det ska bli skönt 
att få ett eget kontor. På söndag ska 
Thomas (Holm) och jag köpa möbler 
till kontoret”, säger Lennart Sten när vi 
träffas en vecka före inflytten.

LITTERATURINTRESSERAD

Namn: Lennart Sten.

Ålder: 56 år.

Bor: Djursholm, sommarställe på 
Sandhamn.

Aktuell: Vd för det nya bolaget 
Svenska Handelsfastigheter.

Bakgrund: Olika roller inom 
GE Capital Real Estate mellan 
1997 och 2014, de sista tre åren 
som Europachef. Dessförinnan 
advokat på bland andra Baker & 
McKenzie och Gedda & Ekdahl.

Familj: Fru, två söner och en 
dotter.

Fritidsintressen: Tennis, jakt och 
litteratur.

Styrelseuppdrag: Ledamot 
i bland andra Inter Ikea, CLS 
Holdings, Victoria Park, Bonnier 
Fastigheter, RW Capital och 
Fastig hetsägarna Sverige. ”Jag 
har gått med i flera styrelser 
sedan jag lämnade GE, men nej, 
jag har inte haft några tankar på 
att bli styrelseproffs.”

Bonusfakta: Lennart Sten är gift 
med författaren Viveca Sten som 
har skrivit ett flertal kriminalro-
maner (som senare blev tv-serien 
Morden i Sandhamn). ”Vad jag 
tycker är ännu häftigare är att vår 
dotter Camilla ska ge ut sin första 
bok i januari – en framtidsdystopi.”
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Vi är byrån som stödjer byggherren i alla skeden – från tidiga strategiska  
frågeställningar till färdigställande. Sedan 1947 har vår drivkraft varit att förverkliga 

våra kunders idéer. Idag väljer allt fler Hifab, som nationell partner  
eller som ansvarig för hela projektorganisationer.

VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅRA STJÄRNOR – LÄS MER PÅ HIFAB.SE

TEMA: HANDEL

› Du har alltså en lista med luckor i marknaden. Vad står mer på 
den listan?

– Det vill jag inte avslöja så här. Men intresserade kan ringa 
mig … 

Tillsammans med Th omas Holm – mångårig kollega från GE-
tiden – grundade Lennart Sten och Johan Röhss Svenska Han-
delsfastigheter. Från början kände de inte till att Areim-portföljen 
var på väg ut till försäljning.

– Vi hade tänkt att köpa någon eller några fastigheter i taget. 
Det här var givetvis en bättre start.

Svenska Handelsfastigheter köpte portföljen – 44 fastigheter, 
70 hyresgäster, 180 000 kvadratmeter handelsyta mellan Ystad och 
Boden – till en yield om strax över sex procent.

lennart Sten Menar att Svenska Handelsfastigheter kommer 
att fi nnas närmare de enskilda handlarna.

– Vi är ingen fond, utan ett bolag utan slutdatum. En 

fondstruktur är ingen bra långsiktig ägare, men bra för investe-
rarna. Vi är bra för handlarna och därmed också investerarna. Vi 
har den kommersiella förvaltningen inhouse, medan vi outsourcar 
den tekniska förvaltningen.

Siktet är fortsatt inställt på tillväxt, både genom förvärv och 
genom nybyggnation.

– Vi har tillsatt en projektutvecklingschef och ser stora möjlig-
heter att växa genom att bygga nytt. Det fi nns bland annat stora 
utvecklingsmöjligheter i vår befi ntliga portfölj.

Initialt har Svenska Handelsfastigheter bara en institutionell 
investerare, Kåpan Pensioner, men tanken är att bredda investerar-
basen framöver.

– Tanken var att ha med fl era investerare från början, men när 
Areimportföljen dök upp gick allting väldigt fort och vi hann helt 
enkelt inte få med fl er. 

› Du har länge lett en väldigt stor organisation, nu leder du ett li-
tet bolag med sju medarbetare, det måste vara en stor omställning?

– Självklart är det här helt annorlunda. Bara en sådan sak som 
att jag inte längre har en sekreterare … Det blir mycket mer verk-
samhetsnära nu. Samtidigt är arbetet i grund och botten detsamma 
här som i ett stort bolag, även om det är klart att det låter häftigare 
när man lägger till en extra nolla bakom alla siff ror.

– Sedan har jag under perioden på GE parallellt haft en del 
projekt i mindre bolag vid sidan av, så det här är inte nytt för mig.

› Kan Svenska Handelsfastigheter sluta på börsen?
– Allt kan alltid hända, men det fi nns inte i planerna. Vi ska bli 

ett bolag för institutionella investerare som långsiktigt placerar 
sina pengar.  

»Självklart är det här helt 
annorlunda. Bara en sådan 
sak som att jag inte längre 

har en sekreterare …«
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»Vi ska bli ett bolag för institu-
tionella investerare som lång-
siktigt placerar sina pengar.«

EXTERNHANDEL. 
Fastigheterna i port-
följen ligger bland 
annat i Höganäs, 
Luleå, Katrineholm 
och Södertälje.
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Logotyp vit 

Ett hundra procent 
engagemang. 
Varje gång.

Vi är  din s jälvklara partner i  a l la 
fastighetsaffärer  där optimal 
värdeti l lväxt  är  en förutsättning. 

www.panreal.se

Säljrådgivning

Köprådgivning

Strategisk rådgivning

nya agora – A Group of Retail Assets – fyller en lucka på 
marknaden. Tidigare har det inte funnits något noterat bolag med 
tydligt fokus mot detaljhandelsfastigheter utanför storstäderna.

– Jag hade länge sett den här möjligheten och när jag träff ade 
Tom Lindahl på JLL (dåvarande Tenzing) visade det sig att han 
var inne på samma spår – att det fanns en glipa i marknaden, 
berättar Wilner Anderson.

Vid det tillfället – i slutet av förra året – hade han nyligen slutat 
på Steen & Ström efter elva år, de sista nio som vd. Tankarna blev 
alltmer konkreta och i slutet av maj blev planerna publika. I början 
av juni genomfördes en mindre nyemission och aktien noterades 
på First North.

I bolaget fi nns i dag handelsfastigheter till ett värde om cirka 3,5 
miljarder kronor. Fokus just nu är att få organisationen på plats. 

”Nu ska vi jobba med 
kåkarna, egentligen 
vanligt fastighets-ABC”

 Wilner Anderson tror på stadskärnorna runt om i landet.
 – Jag ser en trend där engagerade fastighetsägare, handlare och kommuner går 
samman och lyfter stadskärnorna, säger nystartade Agora Retails vd.  Text: Nicklas Tollesson

I UPPSTARTSFASEN. Agora Retail, 
med vd Wilner Anderson, är i upp-
startsfasen. Just nu fokuserar man 
på att få organisationen på plats. På 
sikt ska bolaget växa – ambitionen 
är att dagens 3,5 miljarder kronor i 
fastighetsvärde ska öka till tio miljar-
der på tre till fem års sikt.

När bolaget noterades hade det två anställda – vd Wilner Ander-
son och förvaltningschef Peter Gullberg (och därutöver en interim 
CFO). När Fastighetssverige i slutet av september träff ar Wilner 
Anderson på det tillfälliga kontoret på Strandvägen – där fl era 
andra bolag med anknytning till Kvalitena sitter – har ytterligare 
två personer anslutit sedan ett par veckor tillbaka. Ytterligare ett 
tiotal personer ska rekryteras framöver.

– Fram till 1 september köpte vi förvaltning av de tidigare 
ägarna. Nu har Newsec den ekonomiska förvaltningen och i övrigt 
har vi olika lösningar på olika ställen. Ambitionen är att ha egen 
förvaltning från årsskiftet. Jag tror starkt på att hyresgästerna ska 
ha kontakt direkt med personal från Agora.

Större delen av beståndet apporterades in i bolaget. Kvalitena 
och M2 Gruppen (Rutger Arnhult) har tillsammans över 70 pro-
cent av rösterna och nästan 40 procent av kapitalet. 

faStigheterna köpteS in till en genomsnittlig yield om 5,7 
procent och med en vakansgrad om nio procent.

– Jag är övertygad om att vi ska kunna arbeta ned vakansgraden 
till mellan tre och fyra procent. Det här är bra fastigheter i bra 
lägen, men av olika anledningar har fastigheterna inte fått den 
uppmärksamhet de förtjänar. Det har saknats kunskap om retail, 
engagemang och kanske resurser. Nu ska vi jobba med kåkarna, 

BILD: NICKLAS TOLLESSON

ÄR EN LÄSARE

Namn: Wilner Anderson.

Ålder: 64 år.

Bor: Strängnäs.

Familj: Fru och två vuxna barn.

Titel: Vd för Agora Retail.

Bakgrund: Steen & Ström mellan 
2003 och 2014, Sverigechef från 2005. 
Har även arbetat för NK, KF, Ikea och 
haft egen konsultverksamhet.

Fritidsintresse: ”Ända sedan jag var 
liten har jag tyckt om att läsa. Just nu 
håller jag på med Operation Garbo av 
Harry Winter.”

TEMA: HANDEL
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FASTIGHETS
MARKNADSDAGEN  

I ÖRESUND 

24 november 2015,  
Malmö Börshus

Missa inte årets  
viktigaste branschdag!

Framtida affärsmöjligheter i en expansiv region.

Ett heldagsseminarium med kontors- bostads- och 
handelsspår om marknadsläget i Öresundsregionen 

som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Anmäl dig på www.fastighetssverige.se/ 
fastighetsmarknadsdagen_oresund/anmalan.

Arrangörer: Partners:

egentligen vanligt fastighets-ABC, säger Wilner Anderson.
– Det är viktigt att poängtera att Agora inte är en fi nansiell 

konstruktion, utan en operativt driven aff ärsmodell – vi söker inte 
innovativa fi nansiella lösningar eller spekulerar i yield compres-
sion, utan vill skapa ett stabilt retailbolag  med ett bra driftnetto.

Finansiellt sett var Agoras start inte speciellt vältajmad. Bolaget 
planerade att ta in 400 miljoner kronor genom en preferensak-
tieemisson och efter att fastighetsbolagens preferensaktier varit 
väldigt högt värderade under våren sjönk de betänkligt och Agoras 
emission fi ck minskas till 100 miljoner kronor. Och hittills gjorde 
alla som valde att inte teckna ett riktigt val – från emissionskursen 
har preferensaktien sjunkit med mer än tio procent.

– Det var tajmingmässigt inte så bra. Ägarna och styrelsen var 
dock överens om att vi skulle genomföra emissionen så att vi har 
en preferensaktie igång.

› Hur löser ni de 00 miljoner som ”saknas” efter emissionen?
– I det kortsiktiga perspektivet löser vi det med någon form av 

juniorfi nansiering. Längre fram har vi ju ett uttalat tillväxtmål och 

inställningen från styrelsen och ägarna är att göra nyemissioner, 
framför allt av stamaktier. Men innan vi kan göra det behöver vi 
siff ror som visar att vi är bra på det vi håller på med.

fraMöver är tillväXtaMbitionerna höga – dagens 
fastig hetsvärde på knappt 3,5 miljarder kronor ska på tre till fem 
års sikt ha ökat till tio miljarder kronor.

Siktet är i första hand inställt på detaljhandelsfastigheter på 
växande orter utanför de tre storstadsregionerna – gärna inner-
stadsfastigheter.

– Man hör ofta klagosånger om att externhandeln utarmar 
innerstaden. Men jag tycker mig se att vi nu går mot en annan 
utveckling. Fastighetsägare och kommuner investerar, bygger 
bostäder, bygger bort ödetomter och skapar attraktiva citykärnor. 
En fördel med innerstaden är att man ofta kan ersätta butikslägen 
med restauranger, gym eller annat – i externhandelslägen är det 
mycket svårare att fylla vakanser. I grunden är stadskärnorna mer 
fl exibla för att det oftast är en trevlig omgivning. Det är miljöer 
och fastigheter som betyder något för människorna som bor där.

Än så länge är handeln i stamaktien blygsam, den så kallade 
free fl oaten är väldigt liten – bolaget tog i stamaktie-emissionen i 
samband med noteringen bara in 22,5 miljoner kronor och hade då 
450 aktieägare.

– Vi är precis i början av vår resa och här kommer vi vara ett tag. 
Om aktiekursen står i 33 eller 38 kronor har ingen större betydelse 
i nuläget. Det här är en långsiktig satsning och nu gäller det först 
och främst att få ordning på det vi har och visa att vi kan det här, 
säger Wilner Anderson.  

BILDER: AGORA

STADSKÄRNOR. 
Agoras fokuserar på 
detaljhandelsfastigheter 
utanför de tre storstads-
regionerna.

»Vi är precis i början av 
vår resa och här kommer 

vi vara ett tag.«

AGORA RETAIL

•  Äger 22 handelsfastigheter, omfat-
tande 235 000 kvadratmeter, till 
ett värde om nästan 3,5 miljarder 
kronor.

•  Fastigheterna ligger i Borås, Eskil-
stuna, Falköping, Kalmar, Linköping, 
Malmö, Motala, Nässjö, Stockholm, 
Sundsvall, Södertälje, Tranås, Trollhät-
tan, Västerås, Växjö och Örebro.

•  Knut Pousette (Kvalitena) är styrelse-
ordförande. Rutger Arnhult, Katarina 
Hedström Klarin och Patrik Essehorn 
är styrelseledamöter.

•  Agoras aktier handlas på First North. 
Bolagets första delårsrapport kom-
mer den 17 november och omfattar 
då maj till september.

TEMA: HANDEL
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SvenSk Digital hanDel räknar med att omsättningssiff ran 
för svensk e-handel kommer att landa på 50 miljarder kronor när 
2015 års siff ror summeras – en fördubbling jämfört med år 2010, 
och Jonas Ogvall räknar med ytterligare en fördubbling på fem 
års sikt.

– År 2020 bör vi nå 100 miljarder kronor, säger han.
Bland de högsta tillväxtsiff rorna har livsmedelshandeln. Sedan 

2009 har den årliga tillväxten legat på 40 procent per år.
– Det har det senaste året dessutom skett ett trendbrott, från 

färdiga kassar till det vi kallar ”självplock”, att man själv väljer vad 
man vill ha, som i en fysisk butik. Under årets andra kvartal växte 
matkassarna med 30 procent och ”självplocket” med 53 procent. 
Siff rorna kommer att öka ytterligare framöver när de stora livs-
medelsjättarna gör storsatsningar på e-handel.

Fortfarande sker bara en procent av livsmedelshandeln på nätet, 
så potentialen är enorm.

– Totalt sker sju procent av detaljhandeln på nätet, men om 
man räknar bort livsmedelshandeln – som utgör 45 procent av den 
totala handeln – uppgår e-handeln till 15 procent. Undersökningar 
visar att 80 procent av alla köp – bortsett från mat – har föregåtts 
av en Google-sökning. 

De SMarta telefonerna innebar en game changer för 
 handeln. Tidigare hade många bara tillgång till internet på 
 kvällarna – nu har i stort sett alla internet i fi ckan, vilket innebär 
att handeln har blivit en ständigt pågående process. Vi gör re-

Smarta telefoner – en 
game changer för handeln
Jonas Ogvall om de digitala trenderna

 Den digitala handeln för sällanköpsvaror växer med 15 procent per år 
– när det gäller mat på nätet är tillväxtsiff ran 40 procent.
 Som vd för intresseorganisationen Svensk Digital Handel arbetar Jonas 
Ogvall med en bransch i stark medvind.
 Här berättar han om trenderna och utmaningarna för e-handeln just nu.  
Text & bild: Nicklas Tollesson

search inför ett köp, jämför priser mellan olika aktörer, antingen 
mellan olika butiker i vår hemstad eller mellan aktörer i olika 
länder, beställer, följer varans färdväg, får leverans-sms:et och 
hämtar varan, eller väljer att köpa den i den billigaste fysiska 
butiken.

– Det är i dag ett måste att fi nnas på nätet. Även handlare 
som inte bedriver näthandel bör i alla fall skriva på sin hemsida 
att man kan sälja och skicka hem varorna. Men fortfarande fi nns 
det  mindre handlare som inte fi nns på nätet. Här tycker jag att 
fastighets ägarna skulle kunna gå in och på olika sätt stödja dem 
med digital marknadsföring. 

Servicen är en Stor utManing för e-handelsföretagen.
– De fysiska butikernas stora fördel är servicen man får i buti-

ken. Just nu pratas det väldigt mycket om hur e-handeln kan bli 
mer personlig. Det handlar både om att ge bra service och om att 
göra kunderna mer lojala. Vi ser ökade satsningar på kundtjänst, 
och då handlar det inte om öppettider mellan 8 och 16, utan sna-
rare mellan 15 och 23 och på helgerna, det är då folk handlar som 
mest på nätet. Kompetensen hos kundtjänsten håller också på att 
uppgraderas – personalen behöver vara ”nördar” på det de håller 
på med eftersom kunderna har gjort sin research och satt sig in i 
produkterna. I dag är kunderna ofta mer kunniga än expediterna i 
butikerna.

Jonas Ogvall menar att konsumenterna har närmare till handla-
ren på nätet än i den fysiska butiken.

SMART. Även i den 
fysiska handeln är nätet 
ständigt närvarande. Med 
de smarta telefonerna är 
jämförelsesajterna bara 
ett par knapptryck bort. 
Jonas Ogvall är vd för 
intresseorganisationen 
Svensk Digital Handel, 
en bransch som växer 
med stormsteg.

GILLAR GOLF 
OCH MAT

Namn: Jonas 
Ogvall.

Ålder: 45 år.

Bor: Örgryte, 
Göteborg.

Familj: Sambo 
och två barn, 3,5 
och 2 år.

Titel: Vd för 
Svensk Digital 
Handel sedan 
2012.

Bakgrund: 
Marknadskom-
munikatör i 
grunden. Kom 
närmast från Vol-
vos event-ma-
nagement och 
var dessförinnan 
kampanjansva-
rig på Göteborg 
& Co.

Fritidsintres-
sen: ”Just nu 
mest familjen. 
Annars matlag-
ning, golf och 
samhällsfrågor.”

TEMA: HANDEL
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Vi kan 
fastigheter

ANALYS

FASTIGHETSINFORMATION

FASTIGHETSUTVECKLING

SAMHÄLLSBYGGNAD

SKOG & LANTBRUK

TRANSAKTIONER

UTHYRNING

VÄRDERING

– Om du beställer en tröja och det är en fläck på den är det bara 
att mejla eller ringa så kan du skicka tillbaka den och få en ny. 
Upptäcker du den på en tröja du har köpt i en fysisk butik kanske 
du först drar dig för att kontakta butiken, sedan måste du tillbaka 
dit, vilket du kanske inte har tid med, och så vidare.

en annan utManing för e-handlarna är leveranserna.
– Jag tror att de digitala handlarna till viss del sköt sig själva i 

foten när de införde gratis frakt. Att leverera varorna är en stor 
kostnad och handlarna måste se till att konsumenterna ser värdet 
med leveransen, vilket de borde göra. Att få en vara levererad 
innebär att du sparar tid och tid är något som värdesätts väldigt 
högt i dag.

– Vi ser mer och mer av vad vi kallar för omnileveranser. Konsu-
menterna får välja var och när de vill ha sin vara levererad. Det här 
är en trend som även de fysiska butikerna hakar på. Innerstaden 
Göteborg kör just nu ett test med hemkörning. Folk som shoppar i 

innerstaden vill ju inte bära omkring på alla kassar. I stället kan de 
få varorna hemskickade dagen efter.

– en viktig aSpekt för e-handlarna, som utomstående kanske 
inte tänker på, är när Postnord eller andra aktörer kan göra en 
sista hämtning. Det är stor skillnad på om det är klockan 16 eller 
klockan 17. Man hinner packa många ordrar den sista timmen, och 
den är avgörande för vilken dag varan når kunden. Jag hade nyli-
gen kontakt med ett Kalmarföretag som valde att flytta sitt lager 
till Växjö för där kunde Postnord hämta en timme senare.

– Vi arbetar mycket med att försöka få till stånd utkörning till 
ombuden på lördagar för att förbättra leveransvillkoren.

› Hur ser e-handlarna på lokalproblematiken i dagens läge?
– Den snabbt växande e-handeln ställer stora krav på fastig-

hetsägarna, det är viktigare än någonsin att de förstår sin kunds 
verksamhet och behov. Många e-handlare har vuxit explosions-
artat, vilket innebär att deras behov av lageryta har vuxit lika fort. 

E-handeln - 50 miljarder kronor 2015j
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E-handelns omsättning 2003-2014, prognos 2015 (miljarder kronor)

Livsmedel visar starkast tillväxt

Tillväxt Q2 2015 Tillväxt Q2 2014

Bransch E-handel Total detaljhandel E-handel Total detaljhandel

Kläder/skor 14% 2% 2% -1%

Elektronik 24% 7% 13% 5%

Böcker/media* 7% 14% 1% 6%

Sport/fritid 27% 5% 16% 3%

Heminredning/möbler 30% 8% 9% 7%

B h d l 41% 12% 28% 3%Bygghandel 41% 12% 28% 3%

Barnartiklar/leksaker** 49% 2% 38% 1%

Livsmedel*** 43% 2% 4%Livsmedel 43% 2% 4%

Övrigt 15% - 28% -

Totalt 21% 4% 15% 4%

8

*För den totala detaljhandelns utveckling avses endast försäljningen bland företag som klassificeras som bokhandel. Kan inte jämföras rakt av. 
**För den totala detaljhandelns utveckling avses endast försäljningen bland företag som klassificeras som leksakshandel. Kan inte jämföras rakt av.
***Källa: D-food index (Svensk Digital Handel) 

»Det är nya tider och fastighetsägare som kan komma med olika 
former av flexibla lösningar har en stor konkurrensfördel.«

SVENSK DIGI-
TAL HANDEL

Svensk Digital 
Handel är 
intresse-
organisationen 
för den 
digitala handeln 
i Sverige för de 
svenska e-hand-
larna. Organisa-
tionen startades 
1973, då under 
namnet Svenska 
Postorderfören-
ingen. År 2007 
bytte man namn 
till Svensk Dis-
tanshandel och 
2014 till Svensk 
Digital Handel. 

Det är väldigt svårt att veta hur mycket yta som behövs i framtiden 
och därmed väldigt svårt att skriva hyreskontrakt. Det är nya tider 
och fastighetsägare som kan komma med olika former av flexibla 
lösningar har en stor konkurrensfördel.

– en Stark och pålitlig internetlina är naturligtvis oerhört 
viktigt. Jag pratade nyligen med ett företag som fick sin lina avsku-
ren i samband med grävarbeten i närheten av fastigheten. Allt låg 
nere i flera timmar, som om butiken var stängd, sådana händelser 
är förödande. Här är det viktigt att fastighetsägarna är proaktiva 
och ser till att sådana saker inte ska kunna hända.

› Många säger att e-handeln är ett hot mot den fysiska handeln, 
hur ser du på det?

– E-handeln är bara en annan försäljningskanal. Handel som 
handel. Det gäller att anpassa sig efter de förutsättningar som 
finns. De som gör skillnad på e-handel och annan handel är för-
lorarna.  

TEMA: HANDEL

Källa: E-barometern (Postnord, Svensk Digital Handel och HUI Research)
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Krönika
Monica Bruvik  //  WSP

 K
öpcentrumskammen är här för 
att stanna. Det är fult med köp-
centrum. De poppar upp som 
svampar ur jorden och tvingar 
hederligt folk att konsumera. 

Jag minns fortfarande den unga tjejen, vi kan 
kalla henne Tove, som i en fokusgrupp spände 
ögonen i mig genom en glasvägg. Jag hade 
beställt en marknadsundersökning och stod 
bakom ett förhörsliknande fönster där jag kunde 
se henne, men hon kunde inte se mig. ”Ni där 
bakom rutan – bygg inget köpcentrum för jag 
kommer i alla fall inte komma dit!”. 

Tove var student och bodde i Stockholms södra 
förorter, men hängde mest i urbana SoFo där hon 
kände sig hemma. Hon handlade minsann inte i 
kedjebutiker. Bara i små vintagebutiker på söder. Ju 
längre in i undersökningen, desto tydligare blev det 
att en och annan kedjevara trots allt införskaffades. 
Men bara i gallerior på Söder, den enda stads-
delen som var okej. När Tove vid enstaka tillfällen 
behövde något från Ikea fick hennes bror handla 
åt henne, för han skulle ju ändå dit. Tove ville inte 
sätta sin fot i en sådan kommersiell fängelsehåla. 

tove är 80-taliSt, precis som jag själv, och 
vi tillhör generationen som är starkt präglade 
av Pippi Långstrump. Pippikulturen är uppfris-
kande långt ifrån PK. Pippi har sina egna regler. 
Att strö pengar omkring sig är bara bra och kul! 
Vem annars handlar godis, prylar och skylt-

docksarmar så slösaktigt? Vem annars kommer 
på att köpa upp apotekslagret och generöst hälla 
ner medicinen i en dagvattenbrunn så att även 
katemaramerna kan få polera möbler?

även oM poliSer är det bästa Pippi vet, näst 
rabarberpaj, så har hon svårt att gilla patriar-
katets väktare Kling och Klang, som med sin 
översittarstil försöker ta henne till barnhem. För 
att inte tala om de tarvliga tjuvarna Dunder-
Karlsson och Blom som på hennes självaste 
födelsedag ska sno både kappsäcken och utnyttja 
hennes gästfrihet. Men Pippis största fiende är 
väl ändå Prussiluskan. Den där inställsamma 
besserwissern tant Prüzelius, som med sin dolda 
agenda vill tvinga Pippi till barnhem och snärja 
Pippis ungkarl till pappa när han väl dyker upp. 

köpcentruMet har blivit en negativt laddad 
figur, precis som Prussiluskan. En anledning är vår 
nytillkomna hållbarhetsmedvetenhet, samtidigt 

som vårt beteende lever kvar i ett slit-och-släng-
samhälle. Fast det förstås, att släppa ut kemikalier i 
naturen kan väl alla råka göra. Pippi blir nog aldrig 
en fin dam, men hon vill i alla fall öva sig. Så håll-
barhetsaspekten är nog inte Toves största problem. 
Det viktigaste för en Pippi-idealist är att gå sin 
egen väg och vara snäll mot dem som behöver en, 
som de med näsorna fulla av ärtor. 

värSt är att köpcentruM poppar upp som 
svampar ur jorden och tvingar hederligt folk att 
konsumera. För Tove är köpcentrum sinnebilden 
för det cyniskt kommersiella. Liksom Prussilus-
kan trängde sig på med hot om barnhem, tränger 
sig köpcentrumen på med få inslag av genuinitet 
och småskalighet. Det svenska detaljhandelsut-
budet är i stora drag utstuderat kommersiellt och 
både detaljhandelsföretag och köpcentrumägare 
behöver bli bättre på att genomsyra sin existens 
med frihet och äkthet.

Köpcentrumet Tove inte ville ha byggdes i alla 
fall och har sedan invigningen överträffat försälj-
ningsprognoserna. Än så länge handlar jag och 
många av er vidare i köpcentrum, som med Toves 
mått mätt känns lika lockande som barnhem. 

Tove är verkligen inte en representativ köpcen-
trumbesökare, men hennes Pippi Långstrump-
attityd är utbredd hos många av oss. Därför kan 
allas våra köpcentrum bli bättre! För varken du, 
jag, Tove eller Pippi gillar det cyniskt kommersi-
ella som inte adderar värde för guldpengarna.  

Pippi gillar inte 
 köpcentrum

Monica Bruvik om Pippi Långstrumps inverkan 
på dagens konsumenter och köpcentrum.

        Köpcentrumet 
har blivit en negativt 
laddad figur, precis 
som Prussiluskan.«SJUNGER GÄRNA

Namn: Monica Bruvik.

Ålder: 33 år. 

Bor: Stockholm.

Familj: ”Man och en dotter på 
två år som gillar Pippi”.

Titel: Gruppchef Fastighetsut-
veckling, WSP Analys & Strategi.

På WSP sedan: Januari 2015.

Tidigare arbetsgivare: 
Centrum utveckling Sverige AB.

Fritidsintressen: Sjunga och 
musicera.

WSP ANALYS & STRATEGI, 
FASTIGHETSUTVECKLING

WSP bistår med analys och 
strategisk rådgivning för 
fastighetsutveckling. Gruppen 
Fastighetsutveckling analyserar 
köpcentrums marknad och 
målgrupp samt ger strategisk 
rådgivning i koncept- & fastig-
hetsutveckling. Gruppen har 
över 200 års samlad erfarenhet 
av köpcentrumanalys och är 
en av branschens mest erfarna 
köpcentrumrådgivare.
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Mat & vin // Omakase Köttslöjd 

 O
makase betyder ”kockens val”. 
Och köttslöjd kommer från 
Crespis eget charkuteri i Järvsö, 
som levererar kött till hans olika 
krogar på Lilla Nygatan och 

Yxsmeds gränd. Sedan tidigare driver Daniel Cre-
spi Djuret, Burgundy, Tweed, Pubologi,  Svinet 
(ett sommaröppet grillkoncept på innergården) 
och 12x8 (som bara är öppet tolv gånger om året 
för åtta gäster åt gången).

Omakase Köttslöjd har öppet fyra kvällar i 
veckan – onsdag till lördag – och har plats för 15 
köttälskande gäster.

– Tanken bakom det här är att ge kötthantver-
ket en egen plattform. Det är verkligen ”kockens 

val”. Menyerna är olika dag från dag beroende 
på säsong, charkuteriet i Järvsö och kockarnas 
planer, berättar Daniel Crespi.

kockarna Står på japanskt vis och arbetar 
precis framför ögonen på gästerna.

– En kväll här består av 17–18 serveringar med 

exceptionella råvaror. Kockarna väljer ut 15 per-
fekta pilgrimsmusslor, 15 perfekta skinkhjärtan, 15 
perfekta biff rader och så vidare.

på heMSiDan uppDateraS menyn varje dag 
och bland de olika rätterna märks allt från mer 
konventionella rätter som ryggbiff  från Black 
Angus och skinka från Linderödssvin till bäver-
stek och hästrulle.

– Det kommer att bli en del udda inslag 
framöver, som kanadagås, ler Daniel Crespi.

Från början var han inne på att kombinera en 
charkbutik med en mindre serveringsverksam-
het, men allt eftersom växte tankarna på en unik 
charkrestaurang fram.

Unikt 
kötthantverk

Daniel Crespi har utökat sin palett av konceptkrogar 
i Gamla stan i Stockholm – på Omakase Köttslöjd serveras 

nordiska charkuterier på japanskt vis.
– Det här är världsunikt, säger Daniel Crespi.  

Text: Nicklas Tollesson  ⁄⁄  Bild: Omakase Köttslöjd

         Tanken är att 
ge kött hantverket 
en egen plattform.«

PÅ JAPANSKT VIS. Kockarna 
arbetar med maten i samma rum 
som gästerna sitter i.

KÖTTHANTVERK. Allt kött på 
Omakase Köttslöjd kommer från Daniel 
Crespis charkuteri i Järvsö, som levere-
rar kött till alla hans krogar. En kväll på 
Omakase består av ett antal smårätter 
med charkuterierna i centrum.
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Hos oss är det högt 
i tak om du vill 

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

Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. 

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

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

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

LIVSNJUTARE. Krögaren Daniel Crespi lever som han lär. I våras släppte han boken Hedonisten, 
tillsammans med Mikael Einarsson.

Mat & vin // Omakase Köttslöjd 

– Det här hanDlar verkligen inte om att 
servera charkuterierna rakt upp och ner. Vi har 
arbetat fram ett nytt sätt att förädla kött på, och 
vi använder alltid hela djuret. Det är en utma-
ning, men det är väldigt roligt och så här långt 
– vi har haft öppet i tre veckor – har det varit 
väldigt uppskattat.

Daniel creSpi väckte en del uppståndelse 
med boken Hedonisten som han släppte tillsam-
mans med Mikael Einarsson i våras. Mycket av 
dagens matlitteratur handlar om hälsa, LCHF 
och liknande – men Hedonisten är istället en 

orgie i mat, dryck och ett sällan skådat frosseri 
i livsnjutning i form av åtta väldokumenterade 
måltider.

– haDe en SåDan bok släppts i Sydeuropa 
hade det inte varit något speciellt, men här är 
klimatet annorlunda och det blev en del kritik. 
Jävla fåntrattar …

Omakase Köttslöjd har precis öppnat, men 
Daniel Crespi har inte slut på idéer – tvärtom.

– I november öppnar vi en miniatyrfoodcourt 
och en vingodisbar. Chosefritt, liberalt och vin-
orienterat …  

HALSTRAD HAVSKRÄFTA 
MED SMÄLT LAGRAT GRISSPÄCK, 
RÅA BÖNOR OCH BUSKKRASSE
Ingredienser (4 personer):

4 stora råa havskräftstjärtar
6 purpurbönor eller gula vaxbönor
8 tunna skivor lagrat grisspäck (se recept nedan)
1 msk smör till stekning
Blad och blommor från buskkrasse
Salt

Skala och ta bort avföringssträngen på havskräftan.
Skär bönorna i mycket tunna skivor och fördela 

på tallrikarna. Salta.
Stek havskräftan i en panna på mycket hög 

värme (cirka 30 sekunder med ryggsidan neråt i 
pannan), salta och avsluta med att tillsätta smör. Lyft 
havskräftan från pannan och lägg späcket över den 
varma stjärten. Toppa med några plockade blad och 
blommor från buskkrasse.

Lagrat grisspäck

Cirka 500 g grisspäck i en bit 
1 dl grovsalt
½ finhackad vitlöksklyfta
1 krm finhackad rosmarin
10 krossade svartpepparkorn
1 fryspåse

Gnid in fettet med kryddorna och lägg i en fryspåse 
samt försegla påsen. Lägg påsen i kylen (täck den 
gärna med något så att den inte utsätts för ljus) 
och lägg en tyngd på (exempelvis ett mjölkpaket). 
Låt späcket ligga i kylen fyra veckor. Vänd på den 
ungefär en gång i veckan.

»Vi har arbetat fram ett nytt sätt 
att förädla kött på, och vi använder 
alltid hela djuret.«
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Tätt inpå // Anders Nissen

 A
nders Nissen har hittat harmoni i 
livet, han har uppnått ett stadie av 
balans. Han jobbar med sina två 
stora intressen – människor och 
idrott, eller hotell och handboll om 

man så vill. Och han har en fi n familjesituation 
med två vuxna barn och sin Ulla som han varit gift 
med i snart 30 år. Och så boxern Mr Harry förstås.

– Han är Pandox corporate dog. Kommer in 
och skäller på oss under styrelsemötena ibland. 
Han bidrar till många skratt och det tycker jag är 
viktigt; att det inte behöver vara så allvarligt hela 
tiden. Mr Harry har förresten en egen mejl-
adress, säger Anders Nissen.

i SoMraS noteraDeS Pandox – en av de 
senaste 15 årens största noteringar – på Stock-
holmsbörsen, för andra gången. Och Anders 

Nissen var vd även förra gången Pandox notera-
des, 1997.

– Jag är nog en av få som tagit samma bolag 
till börsen två gånger, under samma vd-period.

när anDerS niSSen inte är vd på Pandox, och 
det är han nästan jämt, så är han engagerad i 
svensk handboll. Han sitter i styrelsen för Svens-
ka Handbollslandslaget AB, som han också är en 

av initiativtagarna till. Intresset för handbollen 
har han haft länge. Som grabb och ungdom i 
Kristianstad vann han tre raka junior-SM med 
klubben Näsby och senare spelade han även i 
IFK Karlshamn i näst högsta divisionen. Han 
tränade också sonen Oscars lag i Täby under 
många år. Och när den forne handbollsstjärnan 
Staff an Olsson blev aktuell som förbundskapten 
för herrarnas landslag skaff ade Nissen jobb åt 
honom på Pandox så att han skulle ha ekono-
miska möjligheter att tacka ja till jobbet som 
förbundskapten.

– Handbollen är, och har alltid varit, en stor 
del av mitt liv. Jag identifi erar mig mer som 
handbollsspelaren och idrottscoachen Anders 
än vd:n Anders. Jag bygger och coachar min 
organisation som en aktiv lagledare, säger Anders 
Nissen.

Slitvarg
Pandox vd jobbar hellre än springer på premiärfester

I somras noterades Pandox på Stockholmsbörsen – för andra 
gången på 18 år. Och vd:n är densamme nu som då.

Möt Mr Pandox, Anders Nissen, – en slitvarg som tycker att sömn är 
något nödvändigt ont och som tänker jobba tills han blir hundra år. 

  Text: Eddie Ekberg  ⁄⁄  Bild: David Schmidt/Pixprovider

        Jag ska aldrig 
lämna Pandox. Jag 
ska jobba tills jag blir 
hundra.«

SLITVARG. Pandox 
vd Anders Nissen 
 beskriver sig själv 
som en slitvarg som 
älskar sitt jobb. Han 
jobbar otroligt hårt 
och långa dagar och 
trivs bra med det.
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Specialist inom fastighetsrätt
Auktoritet inom hyresrätt

Under 25 år har vi vänt på varenda sten i våra uppdrag
inom förvärv, förvaltning, tvistelösning och försäljning. 
Kombinationen erfarenhet och spetskompetens tilltalar
klienter som fastighetsbolag, kommuner och statliga
myndigheter. Varmt välkommen att kontakta oss på
Advokatfirman Steinmann – oavsett om du är en stor
eller mindre aktör.

www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

› Vem är Anders Nissen med ett par  meningar?
– Jag är pappa till två fantastiska barn, lycklig 

make till Ulla sedan snart 30 år och husse till 
boxern Mr Harry sedan tio år. Jag jobbar med 
mina två stora intressen i livet, hotell och hand-
boll.

› Beskriv kort din uppväxt.
– Jag är född och uppvuxen i Kristianstad i en 

familj med mycket kärlek men inte så mycket 
pengar. Skåne är fortfarande hemma för mig. Jag 
har bott i Stockholm i 25 år och trivs fantastiskt 
väl men känner mig fortsatt som utlånad. Jag har 
alltid varit extremt aktiv. I skolan var det jag som 
ordnade utfl ykter, discon och allt möjligt annat. 
Jag var också ordförande i elevrådet. Jag var 
engagerad i allt utom själva skolan. När jag hade 
ägnat mig åt fotboll, handboll och alla andra 
aktiviteter fanns det helt enkelt ingen tid kvar till 
läxorna. Men det var en mycket lycklig barndom 
och uppväxt.

› Vad betyder din uppväxt för dig i dag?
– Massor. Jag har kvar ett tiotal gamla polare 

från min uppväxt i Kristianstad. Flera av dem 
är, precis som jag, visserligen spridda runt om i 

landet men vi träff as regelbundet. Och då är man 
ingen börs-vd, då är man vem som helst och det 
är en oerhörd tillgång.

› Kan du beskriva din väg in i hotell-/fastig-
hetsbranschen?

– 1982 tog jag examen vid förvaltningslinjen 
på Lunds universitet och samma år sökte och 
fi ck jag jobb på Reso Hotels som management 
trainee. Via jobb som hotelldirektör i Kramfors 
och på Hotel Tylösand i Halmstad blev jag 1990 
utsedd till Sverigechef på Reso Hotels. Då tog 
vi vårt pick och pack och fl yttade till Stock-
holm.

› Hur var det?
– Det var som att bli islängd i havet utan 

fl ytväst och utan att kunna simma. Alltså väldigt 
lärorikt.

› Du var vd för Pandox från starten – hur gick 
det till?

– Den resan började 1992, en lördag när 
telefonen ringde där hemma. Personen på andra 
sidan presenterade sig som Lars Th unell. Mest 
känd som före detta vd för SEB och World 
bank. Lars var vid denna tidpunkt vd för Se-

curum som tog hand om de dåliga krediterna i 
Gota- och Nordbanken i bankkrisens kölvatten. 
Jag trodde han skulle boka en konferens så jag 
rafsade tag i penna och papper och började fråga 
hur många personer det rörde sig om och så 
vidare. Men det visade sig att han hade ett helt 
annat ärende – han sa att han hade ett jobb till 
mig och ville träff a mig och diskutera det. En 
timme senare satt jag mitt emot honom och blev 
erbjuden jobbet som vd för Securum Hotell och 
Turism. Jag trivdes ju väldigt bra med jobbet på 
Reso och ville inte alls sluta där, men Th unells 
erbjudande var för bra för att tacka nej till. 
Så jag sa upp mig från Reso. Det är den enda 
gången jag har sagt upp mig och det var hemskt. 
Men alla förstod.

– Mitt uppDrag var att strukturera, utveckla 
och paketera tillgångarna för att öka tillgångar-
nas värde. Och därefter avveckla. Ju snabbare vi 
jobbade ju fortare blev vi av med våra jobb. En 
härlig utmanande tid. Sammanlagt ingick det 120 
hotell i kreditportföljen. 17 av dessa var mindre 
hotell belägna på mindre orter i Sverige.

Tätt inpå // Anders Nissen

1. Vad gör dig förbannad? »Intoleranta och främlingsfientliga 
 människor.«

2. Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen, 
vad gör du? »Hälften Pandox-aktier, en rejäl fest och resten skänker jag 
till välgörenhet.«

3. Vilken är din största extravagans? »Att jag ser till att alltid ha något 
att göra.«

4. Tror du på Gud? »Svår fråga, religion kan vara så brutal och samti-
digt skänka oss klokhet. Jag är osäker på det.«

5. Vilken är din favoritpryl? »Min boxerhund Mr Harry, jag vet att det 
inte är en pryl men i alla fall. Han är min corporate dog och har en 
egen mejladress.«

6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar både 
yrkes mannen och privatpersonen Anders 
 Nissen? »Positiv, engagerad fighter.«

7. Vilket är ditt bästa privata köp? »Mina 
privata bostäder och aktier i Pandox.«

8. Vilket är ditt sämsta privata köp? »Jag köpte 
en tjänst av en trädgårdsmästare som skulle göra 
om vår trädgård. Han gjorde allting fel men jag var 
ändå tvungen att betala.«

9. Ger du pengar till tiggare på gatan? »Ja, ofta.«

10.Har du några tatueringar? »Nej.«

Tio snabba frågor

»Alla blir äldre men 
man bestämmer själv 
om man blir gammal. 
Anders Nissen blir 
 aldrig gammal.«

6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar både 

HANDBOLLSSPELARE. Anders 
Nissen identifierar sig mer som hand-
bollsspelare än vd. Som ung vann 
han tre raka junior-SM med klubben 
Näsby. Och han har anställt Staff an 
Olsson för att denne skulle ha möjlig-
het att ta jobbet som förbundskapten. 
”Handbollen är, och har alltid varit, en 
stor del av mitt liv”, säger han.
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Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet 
du behöver vid fastighetstransaktioner och 

i fastighetsrelaterade frågor

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD

Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com

– Dessa paketerade vi i en separat portfölj som 
vi kallade Pandox. På ett styrelsemöte sa Th unell 
att han ville se en idé för den portföljen. Och då 
presenterade vi idén att skapa ett nischorienterat 
fastighetsbolag. Som blev ett hotellfastighets-
bolag. För att få bolaget att fl yga behövde vi en 
partner. Skanska var intresserade och fusionerade 
sina hotell in i portföljen. Målet var tydligt, en 
notering var nödvändig för att ägarna skulle få 
likviditet i tillgångarna. Och jag blev vd. I början 
var det en kaotisk period. Hotell i kombination 
med fastigheter var brännmärkta sedan krisen i 
början på 90-talet. Dessutom var bolaget litet och 
hade en oprövad aff ärsmodell. Men två år senare 
var bolaget på börsen. Första gången någonsin ett 
hotellfastighetsbolag noterades i Europa.

› Enligt många är du Mr Pandox – hur känns 
det?

– Min självbild är inte att jag är börs-vd för 
Pandox utan jag är fortfarande en vanlig grabb 
från Kristianstad. Mitt i en lång timeout från 
handbollen. Men det är klart att jag har varit 
bolagets vd i 20 år och bolaget är ju väldigt fram-
gångsrikt, så om någon tycker att jag haft något 
med det att göra är det smickrande.

› Hur har du präglat Pandox?
– Det vet jag inte. Har nog medverkat till att 

skapa en vinnarkultur. Med välutvecklad aff ärs-
modell, tydliga mål och strategier. Med fokus på 
kompetens och individutveckling. En annan del 
jag varit aktiv i är att rekrytera många personer 
med hög kompetens och fi n karaktär. Riktiga 
skyttekungar! Vi har nog också ett tillåtande 
avspänt klimat, det fi nns alltid plats för ett garv. 
Och de fl esta väljer att stanna kvar länge i bola-
get. Mycket av mitt jobb går ut på att inspirera 
organisationen att vi spelar match varje dag.

› Vad ska du göra när du lämnar Pandox?
– Jag ska aldrig lämna Pandox. Jag ska jobba 

tills jag blir hundra. Men det är klart att om 
ägarna och styrelsen en dag inte tycker att jag 
gör ett bra jobb längre så är det kanske dags att 
lägga av. Men jag menar allvar med att vara aktiv 
länge, jag tror inte jag får ett lyckligt liv om jag 
inte har en krävande omgivning med mycket 
utmaningar.

› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller 
uppdrag?

– Det händer att jag får frågor om styrelse-
uppdrag och liknande, men jag säger praktiskt 
taget alltid nej till det, det blir för splittrat. Jag 
tror på långa relationer och ser inget värde i att 
byta till något annat bolag.

› Vilken är skillnaden att vara vd för börs-
noterade Pandox nu jämfört med ?

– Det är stor skillnad, bland annat på regelver-
ket. Och det är mera komplicerade, krävande och 
avancerade administrativa processer. Men det är 
också vitaliserande och utvecklande. En notering 
ställer nya krav vilket jag tycker är stimulerande.

› Kan du beskriva Pandox strategi den 
 närmaste tiden?

– Nu jobbar vi hårt för att leverera de inten-
tioner som vi beskrivit i börsprospektet i somras. 
Samtidigt pågår ett arbete med att göra verk-
samheten och alla medarbetare medvetna om 
vårt nya uppdrag. En form av professionalisering. 
Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i 
aff ärerna. Vi spelar en match varje dag och vi ska 
vinna alla mästerskap.

› Hur mycket reser du?
– 140 dagar per år. Det har jag alltid gjort.
› Tuff aste utmaningen i ditt yrkesliv?
– Den första börsintroduktionen av Pandox, 

att övertyga bankerna och investerare.
› Och det roligaste ögonblicket?
– Det var kul att göra comeback på börsen. 

Men egentligen är det roligaste ögonblick varje 

Tätt inpå // Anders Nissen

42 ÅR KVAR ATT JOBBA

Namn: Anders Nissen.

Ålder: 58 år. ”Jag har alltså 42 år kvar att jobba.”

Familj: Hustrun Ulla, en son, en dotter och hunden Mr Harry.

Uppväxt i: Kristianstad.

Bor: Hus i Täby.

Bil: BMW.

Studier: Förvaltningslinjen i Lund.

Karriär: Management trainee, hotelldirektör (Kramfors och 
Tylösand) och Sverigechef på Reso Hotels 1982–1992, vd för 
Securum Hotell och Turism 1992-1995. Vd för Pandox 1995.

Läser: Självbiografier och mycket fack litteratur.

Ser på tv: Naturprogram, dokumentärer och sport.

Fritid: Reser gärna till lägenheten i Gamla stan på Palma de 
Mallorca eller sommarstugan i Åhus.

Favorithotell: The Hotel i Bryssel och Amanyara Resort på 
Bahamas.
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Det finns inget kraftfullare här i världen än mänsklig kreativitet. 

Detta gäller dubbelt upp när man ska utveckla miljöer, driva varumärken och lösa 
affärsproblem med arkitektur som verktyg.  Det handlar aldrig om ifall projekt är 
stora eller små. Det handlar om att utveckla idéer med ursprunget i insikter om hur 
människor fungerar och hur verksamheter drivs.  

Att upptäcka och utveckla det där som är så lätt att missa och som känns så enkelt, 
effektivt och självklart när det väl är på plats. 

Vi kallar det “oväntat självklart”, när form, funktion och flexibilitet möts i en bra lösning 
som också ryms inom de givna ekonomiska ramarna. Lika enkelt som det är att up-
pskatta en bra och självklar lösning, lika komplicerat kan det vara att skapa den. 

Vi vet att det i varje uppgift finns en dold potential för någonting bättre. Det som 
krävs är en engagerad, kreativ kraft, från såväl arkitekten som dennes uppdragsgivare, 
för att hitta fram till det oväntat självklara.

 
Ari Leinonen, vd

OVÄNTAT SJÄLVKLART

Perini Champagnebar - Centralstationen

XPRESS-helsida-225x285 perini.indd   1 2015-06-02   09:09:27

TROGEN. Anders Nissen har jobbat på Pandox i 20 år och säger att han aldrig ska lämna bolaget. ”Jag tror på långa relationer 
och ser inget värde i att byta till ett annat bolag”, säger han.

gång en medarbetare har framgång. Det roligaste 
jag vet som vd är att se folk växa.

› Hur mycket jobbar du?
– Jag jobbar hela tiden och jag trivs bra med 

det. Jag tycker det känns lite trist varje kväll 
när jag ska gå och lägga mig eftersom det då 
är fl era timmar kvar tills jag får börja jobba 
igen. Jag vaknar tidigt och är inte direkt någon 
festprisse utan går och lägger mig i tid. Det 
är faktiskt fl era som påpekat att de tycker jag 
jobbar för mycket. Min före detta styrelseord-
förande Bengt Kjell sa en gång till mig att jag 
inte skulle få min bonus om jag inte tog ut ett 
par veckors semester.

› Hur håller du dig i form?
– Jag tränar nästan varje dag. Jag cyklar, går 

långa promenader, simmar och gymmar fl era 
gånger i veckan.

› Vilken är din livsfi losofi ?
– Alla blir äldre men man bestämmer själv 

om man blir gammal. Anders Nissen blir aldrig 
gammal.

› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna sjunga. Jag är faktiskt 

ganska talanglös. Jag är mer en slitvarg. Det var 
samma med handbollen, jag var ingen stor talang 
men jag sprang snabbare och tränade hårdare än 
de andra så därför fi ck jag vara med.

› Vilken är din drömresa?
– Jag har ju rest över hela världen i jobbet. 

Men en drömresa skulle vara en OS-fi nal eller 
VM-fi nal för något av våra landslag. Och att 
guldet kommer till Sverige. Det skulle vara en 
drömresa.

› När grät du senast?
– Jag har blivit mera blödig med åren. Det är 

väldigt ledsamt med fl yktingkatastrofen. Och jag 
är en stor djurvän så jag blir ledsen om jag ser 
djur fara illa.

› Vad är du mest stolt över?
– Mina barn. Och att jag har så många fi na 

gamla kompisar. De fl esta är polare sedan snart 
50 år tillbaka.

› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Att jag pratar för mycket och kan bli lite för 

engagerad och intensiv.
› Är du fåfäng?
– Det är väl alla lite till mans, men jag tror att 

jag är det mindre än genomsnittet.
› Vad är du rädd för?
– Att mina barn, min fru eller mina närmaste 

vänner ska bli sjuka. Inget annat.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom Ulla och Mr Harry. Och datorn.  

»Jag tycker det känns lite trist varje kväll när jag ska gå och lägga mig 
eftersom det då är flera timmar kvar tills jag får börja jobba igen.«

Tätt inpå // Anders Nissen

BILD: EDDIE EKBERG
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VI KAN INTE ALLT.
För dig som kund är det viktigt att vara säker på att du får den 
mest kvalificerade hjälpen när det behövs. Istället för att 
sprida ut vår kompetens på alltför många discipliner har vi 
på Cederquist därför valt att fokusera på åtta affärsjuridiska 
områden som vi kan utan och innan – så att du alltid kan räkna 
med bästa möjliga leverans.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre 
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder, 
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.

kompetens är vi nämligen tillräckligt stora för att kunna ta
oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små
för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders 
behov. Kort sagt: precis lagom.

3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

CEDERQUIST.SE

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.

OM CEDERQUIST.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.
Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva 
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. 
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en 
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre 
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder, 
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så 
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.
Vi är övertygade om att våra kunder tjänar på att vi är en stor 
liten advokatfirma. Med drygt hundra personers samlade 
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Adam Bakonyi  //  Pangea Property Partners

Aktieanalysen

 Företagsobligationer har efter finanskrisen 
etablerat sig som ett populärt finansierings-
alternativ bland svenska fastighetsbolag. De 
flesta stora bolagen har nu etablerade MTN-
program och nya emittenter tillkommer sta-
digt, senast i raden är NP3 Fastigheter som gav 
ut sin första obligation nu i september. Här går 
Pangeas Adam Bakonyi igenom de senaste 
trenderna på obligationsmarknaden och sneg-
lar även på marknaden för preferensaktier.

 Fastighetsbolagen har i dag goda möjligheter att ta in nya peng-
ar, både eget kapital och främmande. Många bolag utnyttjar 
det gynnsamma marknadsläget till att diversifi era sin kapital-

bas och obligationer har blivit ett populärt inslag i det sammanhang-
et. Trots att likviditeten har ökat på bankmarknaden under de senaste 
åren så har intresset för obligationsfi nansiering hållit i sig, inte minst 
på lite längre löptider där prissättningen är konkurrenskraftig.

Svenska fastighetsbolag har emitterat obligationer för hela 36 
miljarder kronor hittills under 2015, vilket motsvarar ungefär halva 
den svenska företagsobligationsmarknaden. Samma siff ra var 37 
miljarder under 2014 och det räcker med att backa tillbaka några 
år för att hitta volymer en bra bit under tio miljarder. Intresset för 
fastighetsobligationer har alltså ökat stadigt och som framgår av 
diagram 1 är många olika typer av fastighetsbolag aktiva. Stora 
emittenter det senaste året har varit exempelvis institutionella 
fastighetsbolag (Vasakronan, Rikshem, Hemsö), noterade fastig-
hetsbolag (Klövern, Balder, Wihlborgs), privata fastighetsbolag 
(Akelius), statligt ägda fastighetsbolag ( Jernhusen, Specialfastig-
heter) och kommunala fastighetsbolag (Förvaltaren, Uppsalahem). 

Även Nya Svensk Fastighetsfi nansiering (SFF) som nystartade 
sin verksamhet i februari 2015 har hunnit emittera säkerställda 
fastighetsobligationer för mer än 2,8 miljarder under första halvåret. 
Bolaget ägs till lika delar av de börsnoterade bolagen Catena, Diös, 
Fabege, Platzer och Wihlborgs och har för närvarande ett MTN-
program om åtta miljarder kronor. Bolaget är först ut i Sverige 

Företagsobligationer 
– här för att stanna

SPELAR BORDTENNIS

Namn: Adam Bakonyi.

Ålder: 25 år.

Bor: Stockholm.

Titel: Analytiker.

På Pangea sedan: 2014.

Fritidsintressen: Vänner, mat och 

bordtennis.
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PANGEA PROPERTY PARTNERS

Pangea är en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate 
finance och fastighetstransaktioner. Firman har drygt 30 anställda med kontor i 
Stockholm, Oslo och London. Sedan början av 2014 har Pangea medverkat i mer 
än 70 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde överstigande sex 
miljarder euro.

med att emittera säkerställda obligationer för sina ägares räkning. 
En annan ny trend är gröna obligationer som blivit allt vanligare. 
Vasakronan var först ut inom nischen men har nu fått flera efter-
följare som exempelvis Förvaltaren, Rikshem, Stångåstaden och 
Uppsalahem.

i takt MeD att det generella ränteläget sjunkit har även obliga-
tionsräntorna blivit allt lägre. Den genomsnittliga räntan för svenska 
fastighetsobligationer ligger i dag på cirka 1,2 procent och hur några 
av de största obligationerna prissätts framgår av diagram 2. 

Även marknaden för preferensaktier har varit het i Sverige under 
de senaste åren. Under 2013/2014 noterades sex nya preferensaktier 
(Fastpartner, Victoria Park, Akelius, Amasten, Prime Living och 
Oscar Properties) samtidigt som börskurserna steg stadigt. Hittills 
i år har två nya preferensaktier noterats (Heimstaden och Agora) 
och den samlade emissionsvolymen uppgår till drygt fem miljar-
der kronor de senaste tolv månaderna, eller cirka 25 procent av 
preferensaktiernas samlade börsvärde. Enligt aktieindexet PREX 
Preference, som inkluderar alla fastighetspreferensaktier som är 
noterade på huvudlistan, så toppade dock marknaden i februari 2015 
och börskurserna har nu fallit med i genomsnitt sju procent det 
senaste året (se diagram 3). 

Så, har faStighetSobligationer kommit för att stanna? 
De drygt 20 noterade fastighetsbolagen i Sverige (exklusive First 
North) har i dag samlade obligationslån på cirka 25 miljarder, vilket 
utgör ungefär 15 procent av bolagens räntebärande skulder. Vidare 
har bolagen utestående preferensaktier till ett värde om cirka 20 
miljarder, eller cirka nio procent av fastighetsbolagens samlade börs-
värde. De nivåerna kommer sannolikt att förändras över tid, i takt 
med att prissättningen skiftar, men vi tror att alternativ finansiering 
har sin plats som ett viktigt komplement till traditionell bankfinan-
siering även framöver. Det ger bolagen en mer diversifierad kapi-
talbas, större flexibilitet och möjlighet att skapa finansiell hävstång, 
sam tidigt som investerarna får en intressant löpande avkastning.  

Företagsobligationer – här för att stanna? 

Företagsobligationer har efter finanskrisen etablerat sig som ett populärt finansieringsalternativ 
bland svenska fastighetsbolag. De flesta stora bolagen har nu etablerade MTN-program och nya 
emittenter tillkommer stadigt, senast i raden är NP3 Fastigheter som gav ut sin första obligation nu i 
september. I den här artikeln går vi igenom de senaste trenderna på obligationsmarknaden och vad 
som lockar både fastighetsbolagen och investerarna. Avslutningsvis sneglar vi även lite på marknaden 
för preferensaktier. 

Fastighetsbolagen har idag goda möjligheter att ta in nya pengar, både eget kapital och främmande. 
Många bolag utnyttjar det gynnsamma marknadsläget till att diversifiera sin kapitalbas och 
obligationer har blivit ett populärt inslag i det sammanhanget. Trots att likviditeten ökat på 
bankmarknaden under de senaste åren så har intresset för obligationsfinansiering hållit i sig, inte 
minst på lite längre löptider där prissättningen är konkurrenskraftig. 

Obligationsmarknaden 
Svenska fastighetsbolag har emitterat obligationer för hela 36 miljarder kronor hittills under 2015, 
vilket motsvarar ungefär halva den svenska företagsobligationsmarknaden. Samma siffra var 37 
miljarder under 2014 och det räcker med att backa tillbaks ett antal år för att hitta volymer en bra bit 
under 10 miljarder. Intresset för fastighetsobligationer har alltså ökat stadigt och som framgår av 
diagram 1 är många olika typer av fastighetsbolag aktiva. Stora emittenter senaste året har varit 
exempelvis institutionella fastighetsbolag (Vasakronan, Rikshem, Hemsö), noterade fastighetsbolag 
(Klövern, Balder, Wihlborgs), privata fastighetsbolag (Akelius), statligt ägda fastighetsbolag 
(Jernhusen, Specialfastigheter) och kommunala fastighetsbolag (Förvaltaren, Uppsalahem).  

Även Nya Svensk Fastighetsfinansiering (SFF) som nystartade sin verksamhet i februari 2015 har 
hunnit emittera säkerställda fastighetsobligationer för mer än 2,8 miljarder under första halvåret. 
Bolaget ägs till lika delar av de börsnoterade bolagen Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs och 
har för närvarande ett MTN-program om 8 miljarder. Bolaget är först ut i Sverige med att emittera 
säkerställda obligationer för sina ägares räkning. En annan ny trend är gröna obligationer som blivit 
allt vanligare. Vasakronan var först ut inom nischen men har nu fått flera efterföljare som exempelvis 
Förvaltaren, Rikshem, Stångåstaden och Uppsalahem. 

I takt med att det generella ränteläget sjunkit har även obligationsräntorna blivit allt lägre. Den 
genomsnittliga räntan för svenska fastighetsobligationer ligger idag på cirka 1.2% och hur några av de 
största obligationerna prissätts framgår av diagram 2.  

Diagram 1: Urval av emitterade fastighetsobligationer (Mkr), senaste 12 månader 
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Diagram 2: Prissättning fastighetsrelaterade obligationer, okt 2015 

Preferensaktiemarknaden 
Även marknaden för preferensaktier har varit het i Sverige under de senaste åren. Under 2013/2014 
noterades sex nya preferensaktier (FastPartner, Victoria Park, Akelius, Amasten, Prime Living och 
Oscar Properties) samtidigt som börskurserna steg stadigt. Hittills i år har en ny preferensaktie 
noterats (Heimstaden) och den samlade emissionsvolymen uppgår till drygt 5 miljarder senaste 12 
månaderna, eller cirka 25% av preferensaktiernas samlade börsvärde. Enligt aktieindexet PREX 
Preference, som inkluderar alla fastighetspreferensaktier som är noterade på huvudlistan, så toppade 
dock marknaden i februari 2015 och börskurserna har därefter fallit med 7% i genomsnitt (se 
diagram 3).  

Diagram 3: Pangea Real Estate Index (PREX) Preference, 12 månader* 
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Karriär // Fredrik Kolterjahn 

faStighetSSverige träffar freDrik Kolterjahn över en 
kopp te och Maggans berömda hembakade bullar på JLL:s kontor, 
en vecka efter att han tillträdde i mitten av september.

– Mina första intryck är att det är en väldigt positiv stämning 
här. Det riktigt känns att JLL numera är ett framåtlutande bolag, 
att personalen verkligen vill något. Och bullarna är fantastiska, 
skrattar Fredrik Kolterjahn.

Efter att i fl era år ha arbetat mot fastighetsbranschen på HUI 
Research hade han bra koll på JLL.

– Tidigare såg jag JLL som något av ett mellanmjölksbolag. 
Men det hände något för några år sedan, när man avyttrade 
förvaltningsdelen och sedan förvärvade Tenzing, Nextport och 
nu senast AGL. JLL har gått åt rätt håll och fokuserat på sin 
 kärnverksamhet. Dessutom är JLL Retail Agency, under ledning 

av Martin Lindgren, en väldigt kompetent retailgren.
› Vad fi ck dig att lämna HUI efter nästan tolv år?
– Jag trivdes väldigt bra på HUI, det var därför jag blev kvar så 

länge. Det är ett bolag där man verkligen lär sig mycket, en väldigt 
givande arbetsplats. Samtidigt vill jag inte fastna i ett fack. Jag 
ville bredda mig och Daniel (Gorosch, vd på JLL) kom med ett 
attraktivt erbjudande. Jag ser verkligen fram emot att lära mig mer 
om kontor, bostäder och hotell. Det är ett nytt språk att lära sig. 
Samtidigt har jag många lärdomar från HUI som jag tar med mig 
hit. 

› Hur ser du allmänt på fastighetsmarknaden?
– Oj, jag är lite för färsk för att göra en omfattande analys 

nu, men det är ju ett väldigt tryck på marknaden. Transaktions-
volymen nådde rekordnivåer förra året och det mesta tyder på att 
nivåerna blir nästan lika höga i år. När det gäller handelsfastig-
hetsmarknaden, som ju är den del jag har bäst koll på, så fi nns det 
väldigt många köpare, både svenska och internationella. Men det 
fi nns inte många säljare, det är svårt att hitta investeringarna.

› Vad gör du vid sidan av jobbet?
– Tränar en del, men framför allt är jag en fi lmgalning, går väl-

digt mycket på bio. Jag har haft SF:s guldkort i tio år. Jag räknade 
på mina biobesök för ett tag sedan och kom fram till att jag såg 
mer än 30 fi lmer förra året. Jag läser mycket också, det är skön av-
koppling – när andra håller på med yoga för att stressa av så läser 
jag, skrattar Fredrik Kolterjahn.

– Framför allt läser jag mycket skräplitteratur, amerikansk crime, 
lättläst bulklitteratur. Och jag har väl samma smak när det gäller 
fi lm, och det passar ju bra för det är ju det som kommer på bio, 
amerikanska blockbusters.

› Vad kan du rekommendera på den nuvarande biorepertoaren?
– Jag ser mest fram emot det som är på gång – den nya Bond-

fi lmen och snart kommer ju en ny Star Wars-fi lm, den måste man 
ju se. Av det jag har sett på sistone tycker jag att Mad Max var en 
riktigt bra remake.

För att ytterligare späda på bilden av den seriöse analyschefens 
kulturella ytlighet så måste vi avsluta med hans senaste konsert-
besök: One Direction på Ullevi.

– Jag hade aldrig betalat för att se dem, men jag fi ck en biljett, 
det var någon som var sjuk och inte kunde gå. Och jag tackar inte 
nej till en konsert … Det var en fascinerande upplevelse, kan man 
säga. Det var häftigt att se publiken go bananas. Öronpropparna 
gjorde nytta!  

En filmgalen analytiker
 Efter nästan tolv år på HUI Research är Fredrik Kolterjahn ett 

respekterat namn i retailvärlden.
 Nu breddar han sitt register och går över till fastighetsbranschen.
 – Jag vill inte fastna för mycket i ett fack, säger JLL:s nye analys-
chef.  Text & bild: Nicklas Tollesson

Andra på nya poster
ASSUR BADUR
Chief legal off� icer, NCC Property Development

Assur Badur har tillträtt en ny roll som chief legal off� icer för 
NCC Property Development på nordisk nivå. Han kommer 
närmast från Setterwalls där han var delägare och ansvarig 
för fastighetsgruppen. Han har tidigare bland annat arbetat 
för Boultbee/EFM och Cederquist.

JOHANNA FRELIN
Vd, Tengbom

I början av 2016 tillträder Johanna Frelin som ny vd för 
Tengbom Arkitekter. Hon kommer närmast från Hyper Island 
och har dessförinnan innehaft flera chefspositioner inom led-
ningen för SVT-koncernen. Hon tog sin MBA på Stockholms 
Handelshögskola och har en Degree in Fine Arts från Luther 
College i USA. 

MARIA MANNERHOLM
Vd, Micasa

Maria Mannerholm har utsetts till vd för Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB. Hon ersätter Patrik Emanuelsson som nyligen 
tillträtt som vd för Locum AB. Maria Mannerholm har varit 
stadsdelsdirektör i Stockholms stad sedan 2001 och kommer 
närmast från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

MARIE BUCHT
Chefsrekryteringskonsult och partner, 
Headlight International

Marie Bucht tillträder den 1 november som chefsrekry-
teringskonsult och partner på Headlight International i 
Stockholm. Hon kommer huvudsakligen att fokusera på re-
kryteringar inom bygg- och fastighetssektorn. Hon kommer 
närmast från rollen som aff ärsutvecklingschef inom Skanska 

Infrastructure Development. Dessförinnan arbetade hon som VP Business Intel-
ligence inom NCC Property Development. Mellan 1999 och 2012 arbetade hon 
på Newsec Advice, där hon under många år var vd.

HENRIK BASTMAN
Transaktionschef, Genesta

Henrik Bastman tillträder den 26 oktober rollen som trans-
aktionschef på Genesta. Han kommer närmast från Axa Real 
Estate, där han var Nordenchef. Han har tidigare bland annat 
varit retailchef på JLL.

CLAS HJORTH
Ansvarig, hotellutveckling, Magnolia Bostad

Magnolia Bostad rekryterar Clas Hjorth som ansvarig för 
hotellutveckling. Hans första projekt blir att leda arbetet med 
utvecklingen av ett nytt hotell i Frihamnen, Göteborg.

Clas Hjorth kommer närmast från DTZ och en befattning 
som head of corporate finance. Innan dess innehade han 
posten som vd för Home Properties och dessförinnan var 

han CFO för Hufvudstaden och Diligentia.
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ENSAM OM NAMNET

Namn: Fredrik Kolterjahn.

Ålder: 41 år.

Familj: Singel.

Bor: Kungsholmen, Stockholm.

Aktuell: Nybliven analyschef på JLL.

Bakgrund: På HUI Research mellan 
2004 och 2015, med ett antal olika 
positioner – initialt som analytiker, de 
sista åren som ansvarig för försälj-
ning av analystjänster och medlem 
i ledningsgruppen. Arbetade mellan 
1997 och 2003 med den brittiska 
modekedjan Tie Rack Tradings butiker 
i Stockholm.

Kör: BMW.

Favoritmusik: ”Depeche Mode och 
Metallica har hängt med sedan jag var 
ung. Jag hade biljett men blev tyvärr 
sjuk och missade Metallicas spelning 
på Ullevi i somras.”

Fritidsintressen: Träning, film, böcker 
och resor: ”Guadeloupe är mitt bästa 
restips. Har du inte varit i Västindien 
är det dit du ska åka. Fantastisk natur, 
trevliga människor och sedan är det 
ju smidigt att det tillhör Frankrike, man 
betalar med euro.”

Om sitt efternamn: ”Vår släkt är 
den enda med namnet Kolterjahn. 
Min farfar var tysk och träff ade min 
farmor som var svenska. Under kriget 
flyttade farmor hem till Sverige med 
barnen. Farfar var tysk soldat och satt 
i fångläger i ett par år. Efter kriget kom 
han efter till Sverige.”
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Arkitektkommentaren
Roger Spetz  //  Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

 Hur står sig det vi bygger på 2010-talet i förhållande till 
andra decennium? Det har troligen bättre energivärden än 
tidigare årtiondens bestånd. Det kan nog sägas vara mer 

variationsrikt och färgstarkt än 60-talets. Många byggprodukter 
inom särskilt glas- och plåtindustrin har utvecklats, vilket ibland 
bidrar med fräschör, om man jämför med till exempel 1980-talets 
robusta detaljer. Flera bra tendenser med andra ord, men det finns 
fortfarande mycket som byggsektorn, med fastighetsägare och 
arkitekter i bräschen, borde kunna göra bättre. 

oM vår tiD Står Sig hyfsat i förhållande till vad som byggts 
de senaste 50 åren, blir varje kvalitativ jämförelse med hus från 
1950-talet och bakåt ett ”nederlag”.  Det är som om husbyggnad 
och arkitektur under 1900-talets första hälft var en stabilare rörelse, 
även den enklaste boning kan vi idag uppskatta för dess naturliga 
värdighet och hållbara kvalitéer. Det har naturligtvis att göra med 
tidens gedigna material och bygghantverk, men också för perio-
dens väl beprövade hustyper. För bostäder satte byggmästaren 
standarden, precis som fastighetsutvecklaren gör i dag, men det 
är som om den tidens default-läge, genom hävd, konvention och 
byggteknik, försäkrade vissa grundvärden på ett annat sätt än nu. 

Man kan lära Sig av historien, men man måste samtidigt förstå 
samtiden och vad som är specifikt med vår tids förutsättningar 
och byggmetoder. En sak är att hantverk har ersatts av industri-
produktion. En annan är att massiva konstruktioner har ersatts av 
skiktade. I äldre byggnader med till exempel bärande mur av tegel 
uppstod inga rörelser i murverket på grund av fukt- eller tempe-
raturskillnader, som inte kunde tas upp i murbrukets elasticitet. 
Kännetecknande för en modern yttervägg är att det kan vara stora 
temperaturskillnader mellan insida vägg och utsida eftersom de 

är välisolerade. Ofta består väggen av flera material, till exempel 
bärande betong, stålbeslag, isolering och fasadbeklädnad – material 
som var och en reagerar olika på temperatur- och fuktskillnader. 
För att materialen inte ska spricka måste de tillåtas att röra sig var 
för sig, vilket har lett till lösningar som glidskikt och rörelsefogar.  

en halvStenS tegelMur som kramlas mot bärande be-
tongblock behöver mjukfogar var 15-20:e meter för att undvika 
sprickbildning. Samma sak gäller för dagens putsade hus. Puts och 
tegel har över sekler utgjort större byggnaders och städers grund-
materia, gett dem en robust och tidlös aura. Ljus och skuggor har 
spelat över dess stoffliga yta. Det är en tyst och anspråkslös magi 
– som inte tål att bli bruten var 15:e meter av en svajig och glansig 
gummisträng. 

ofta när jag lyfter frågan om den här typen av olyckliga 
detaljer med en byggentreprenör – det kan vara mjukfogar, men 
även dåligt utförda plåtbleck, klumpig infästning eller illa genom-
tänkta stuprör – får jag till svar att ”äsch, det där är det ingen som 
tittar på”. Jo, den som tittar dit ser det. Det vore tragiskt om vi 
byggde hus som inte tål att tittas på. Beror bristerna på bortglömd 
kunskap eller felprioriteringar? 

Mjukfogen devalverar byggnadens genuina kvalitéer. För att 
undvika det kan man antingen begagna äldre beprövade bygg-
metoder, vilket oftast är för dyrt och tidskrävande, eller så måste 
huset från början gestaltas på ett sätt som hanterar fogen, skarven. 
2010-talets hus har ofta spektakulära drag; skevheter och oordning.  
Marknaden och kommuner ställer krav på att arkitekturen ska vara 
spännande, intresseväckande. Men ofta känns det som en miss-
riktad uppmärksamhet på att åstadkomma det speciella när basala 
detaljer hanteras vårdslöst.  

Helheten sitter i detaljen
 Roger Spetz på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor påminner om 

detaljernas betydelse för helhetsintrycket av en byggnad.

SICKLA FRONT. Atrium Ljung-
bergs kontorshus Sickla Front i 
Nacka som Scheiwiller Svensson 
Arkitektkontor har ritat.

TRÄNAR OCH SPELAR  
INNEBANDY

Namn: Roger Spetz.

Ålder: 47 år.

Titel: Arkitekt, bland annat ansvarig 
för arbetsområde bostäder samt 
upprustningen av Stockholms 
stadsbibliotek, ursprungligen ritat 
av Gunnar Asplund. Ett samar-
betsprojekt med Caruso St John 
Architects.

På Scheiwiller Svensson sedan: 
April 2013.

Fritidsintressen: Innebandy, spelar 
själv samt tränar dotterns lag. 

SCHEIWILLER SVENSSON 
ARKITEKTKONTOR AB

Scheiwiller Svensson arkitektkontor 
bildades 1995 av Herbert Scheiwil-
ler och Bo Svensson och har idag 
35-40 medarbetare. Kontoret har 
en bred bas av uppdrag inom han-
del, kontor, bostäder och offentlig 
miljö. Kontoret är framåtblickande 
och skapar nytänkande arkitektur 
med en bas i lång erfarenhet av 
genomförande av projekt i alla 
skalor. Scheiwiller Svensson har 
återkommande uppdrag från flerta-
let ledande fastighetsbolag.

BILD: MICHAEL PERLMUTTER
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Story // Nathalie Åhlund

 N
är Fastighetssverige träff ar 
Nathalie Åhlund är hon offi  ciellt 
fortfarande man. Socialstyrelsens 
godkännande – vilket mer eller 
mindre är en formalitet – ska 

komma om någon månad. Till våren ska själva 
könskorrigeringen ske. I samband med det byts 
den näst sista siff ran i personnumret ut och hon 
får byta ut namnet Niklas mot ytterligare ett 
kvinnonamn. För tillfället heter hon Nathalie 
Niklas.

– Själva bytet betyder givetvis jättemycket. 
Det är A och O, det sista steget till att bli en hel 
människa, säger Nathalie Åhlund, 48.

oMgivningen togS verkligen på sängen 
när Niklas Åhlund berättade att han tänkte byta 
kön. Ingen – varken arbetskamraterna, barnen 

eller Mia som han hade varit gift med sedan 1987 
– hade misstänkt något. Niklas var en händig 
machoman med ständigt nya hantverksprojekt 
i hemmet – han snickrade och fi xade själv med 
elen och rören. Men samtidigt levde han ett 
dubbel liv. 

När han skulle iväg med bilen på jobbresor 
stannade han ofta och bytte om till kvinnokläder 

efter en liten stund, körde dit han skulle och 
drog på sig kostymen igen när han skulle träff a 
kunderna. 

Ända sedan han var åtta-nio år hade han känt 
att något var fel. I vuxen ålder trodde han att 
det skulle gå över – men det gjorde aldrig det, 
och till slut höll det inte längre, och steg för steg 
avslöjade han sin hemlighet. Men han var inte 
ärlig från första början. 

– jag Sa till Mia att jag ville skiljas, att jag 
hade träff at en annan, en 20 år äldre kvinna… 
Jag tänkte att hon skulle ta det hårdare om det 
hade varit en 20 år yngre, berättar Nathalie med 
ett leende.

Men mot alla odds så blev det ingen skils-
mässa. Och så här i efterhand var det bra att det 
hela inleddes med en lögn.

Hustrun Mia berättar:
– Om han hade sagt med en gång att han 

skulle byta kön tror jag inte att jag hade klarat av 
chocken. Istället gick det stegvis. Han berättade 
att han tyckte om att gå i kvinnokläder. Jag sa 
”fi ne, om du gör det innanför hemmets väggar”. 
Sedan byggdes det på. Och efter ett tag kom 
jag fram till att det är människan jag älskar. Inte 
kroppen människan fi nns i.

Så hon bestämde sig för att stanna och stödja 
Niklas vilja att bli Nathalie.

Etiketterandet – hetero, lesbisk, bi – är inget 
som Mia refl ekterar över.

– Jag har aldrig tyckt om tjejer, jag ser inte 
mig själv som lesbisk. Jag vet inte vad jag är. 
Det skulle aldrig kunna fi nnas någon annan än 
Nathalie, konstaterar hon.

Det var efter en lång tids grubblande som 

Niklas tog beslutet att berätta för omgivningen. 
Och det tog lång tid innan rädslorna försvann.

– Jag var livrädd i ett par år. Rädd för att för-
lora mina nära och kära, rädd för att bli utstött, 
bli påhoppad på stan, rädd för att min familj 
skulle råka illa ut, rädd för att bli av med job-
bet. Men nu kan jag konstatera att det har gått 
otroligt bra.

när vi tittar på bilder på Niklas kan vi 
lätt konstatera att ingenting fi nns kvar – men 
samtidigt har livet i det stora hela inte förändrats 
så mycket som man kan tro. Familjen är kvar – 
liksom arbetet på HSB Sydost.

– HSB har stöttat mig hela tiden genom 
det här. När jag berättade för Börje (Nilsson, 
vd för HSB Sydost) sommaren 2013 hade han 
naturligtvis mängder av frågor, vi hade ett långt 

samtal, men det var egentligen inga konstigheter.
Det första samtalet följdes av ett slags ”kris-

hantering” i ledningsgruppen för HSB Sydost, 
där Niklas Åhlund – som var verksamhetschef 
för fastighetsservice – ingick. 

– Vi diskuterade alla möjliga frågeställningar 
som man kunde tänka sig skulle uppkomma. Jag 
var ansvarig för ett antal hundra kundkontakter, 
hur skulle vi göra med dem? Hur skulle de rea-
gera? Vad kunde det leda till? Skulle någon an-
nan ta över vissa av dem? Och så vidare. Vi kom 
fram till att det grundläggande var att mycket 
hänger på mig själv. Jag måste ta kommandot 
själv. Vi kom fram till att vi inte behövde ändra 
någonting, bara vara raka med hur det låg till.

Nathalie inleder alltid kundmöten med att 
förklara situationen, likadant när hon svarar i 
telefon – rösten låter fortfarande som Niklas.

”Inte en enda 
 negativ reaktion”

För drygt två år sedan gick Niklas Åhlund, verksamhetschef på 
HSB Sydost, in till sin vd och lade korten på bordet: ”Börje, du tror 

att du känner mig – men det gör du inte. Inte det minsta.”
Åhlund är fortfarande kvar inom HSB Sydost. Men förnamnet är 

ändrat – till Nathalie.  Text & bild: Nicklas Tollesson

Aff ärsmannen Niklas blev Nathalie

        Nu kan jag 
 njuta av tillvaron 
och samtidigt vara 
ärlig mot mig själv.«

NATHALIE OCH MIA. Nathalie 
träff ade sin Mia redan när de var 
i 12–13-årsåldern. Bortsett från en 
kort timeout i 17-årsåldern har 
de varit ett par sedan dess. De 
gifte sig 1987 och har nu tre barn 
och åtta barnbarn. Mia kom fram 
till att det var människan bakom 
hon älskade, inte kroppen. 
Därför stannade hon kvar – och 
hennes man blev hennes fru.
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BETALAR  
du fortfarande  

för nyheter?
Du vet väl att du kan få 

branschens bästa och modernaste 
nyhetsbrev kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på 
www.fastighetssverige.se

Följ oss på Facebook och Twitter
# Fastighetssverige

– Jag har faktiskt inte fått en enda negativ reak-
tion. I alla fall inte något som jag själv har märkt. 
Sedan vet jag ju inte vad som sägs bakom ryggen 
på mig.

Niklas Åhlund anställdes på HSB för första 
gången som 24-åring, 1991. Bortsett från ett par 
kortare perioder på byggbolag har han/hon varit 
HSB trogen sedan dess. För ett drygt år sedan 
bytte Nathalie tjänst och är numera förvaltare 
med ansvar för 700 lägenheter i Växjö, Kalmar 
och Oskarshamn.

– Det är en väldigt inspirerande tjänst, med 
många intressanta möten. Och trots att jag har 
att göra med människor med väldigt olika bak-
grunder och från olika kulturer har jag inte stött 
på något negativt.

SaMMantaget har bytet från Niklas till 
Nathalie så här långt gått över all förväntan. 
Mycket beroende på att Nathalie i alla samman-
hang har stått för vem hon är och inte försökt 
dölja det. Men rädslorna tog tid att övervinna.

– Mia och jag har varit med mycket i media 
och det har varit bra, både för att vara ett inspi-
rerande exempel för andra och för att berätta 
hur det ligger till istället för att folk ska undra. 
När jag hade inlett min real life-period (en del i 
processen är att leva ett helt år, dygnet runt, som 
kvinna) i december 2013 tog det tre månader 

innan jag vågade gå till vår lokala butik. Kas-
sörskan log och sa ”jag undrade när du skulle 
komma”. Hon visste ju redan allting, hon hade 
läst det i tidningen.

– Nyligen hörde vi ett barn och en mamma gå 
förbi vårt hem. Vi hörde barnet säga ”här bor de 
där konstiga”. Det är faktiskt den mest negativa 
reaktionen vi själva har hört…

De kvinnliga horMonerna kommer Natha-
lie att behöva äta resten av livet. De gör att hon 
har fått bröst och att fettet omfördelas och lägger 
sig på de rätta ”kvinnliga ställena”. Skäggväxten 
har tagits bort med laser. Hennes händer och 
fötter har alltid varit små, 39 i skostorlek (vilket 
underlättade när Mia hittade damskor i gardero-
ben – de hade ju Niklas ”köpt till henne”…).

Men hon har fortfarande en bit kvar när det 
gäller rösten.

– Man kan klippa av stämbanden, men det är 
inte bra. Jag vill inte göra det. Det handlar om 
att träna rösten, gå hos logoped och få övningar. 
Tyvärr har jag varit alldeles för lat med det.

Den femåriga könsbytesprocessen avslutas på 
sommaren 2017.

– Jag har inte ångrat en sekund att jag valde 
det här. Nu kan jag njuta av tillvaron och sam-
tidigt vara ärlig mot mig själv. Jag är äntligen en 
hel människa.  

         Jag var livrädd i ett 
par år. Rädd för att förlora 
mina nära och kära, rädd 
för att bli utstött, rädd för 
att min familj skulle råka 
illa ut.«

AFFÄRSMANNEN NIKLAS. Niklas Åhlund var 
verksamhetschef på HSB Sydost och levde ett 
dubbelliv. 2014 bytte Nathalie tjänst och arbetar 
nu som förvaltare.

NATHALIE 
NIKLAS

Namn: Nathalie 
 Niklas Åhlund. 
”Nathalie var 
ett naturligt val. 
Flera av bok-
stäverna finns 
ju med i båda 
namnen.”

Ålder: 48 år.

Bor: I Trekanten 
utanför Kalmar.

Familj: Frun Mia, 
tre barn, 28, 26 
och 23 år gamla, 
åtta barnbarn 
och en hund.

Arbete: Har ar-
betat inom HSB 
sedan 1991, bort-
sett från ett par 
perioder. Mellan 
2006 och 2011 
arbetade Niklas 
på Hansa Bygg 
i Kalmar. När 
han kom tillbaka 
2010 blev han 
verksamhets-
chef för fastig-
hetsservice. 
Sedan april 2014 
har Nathalie 
arbetat som 
förvaltare för 
hyresfastigheter 
i Växjö, Kalmar 
och Oskars-
hamn.

I PROCESSEN. Könsbytespro-
cessen tar fem år att genomföra. 
Sommaren 2012 inleddes den 
med psykologsamtal och tester. 
2014 påbörjades hormonbehand-
lingen och till våren ska själva 
könskorrigeringen ske. Som-
maren 2017 avslutas processen 
off� iciellt, men Nathalie måste äta 
kvinnliga könshormoner livet ut.

Story // Nathalie Åhlund
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Fastighets marknads dagen  
i Stockholm 2015

Nuläge och framtida affärsmöjligheter • 17 november • Grand Hotel

Ett heldagsseminarium med tunga branschföreträdare från såväl Sverige som utlandet.  
Fokus på fastighetsmarknaden i Stockholm, affärsmöjligheter och framtid.

Anmäl dig på www.fastighetssverige.se/ 
fastighets marknadsdagen_sthlm/anmalan

Arrangörer: Prissponsor:Partners:

Årets vinnare koras

Fredrik Wirdenius Erik Selin Anders Nordvall Henrik Saxborn Lennart Sten

Helena Stålnert Hans Wallenstam Biljana Pehrsson Max Barclay Jens Engwall

Erika Åslund  //  Cederquist

Advokaten har ordet

 Hyresgäster har i Sverige ett så kallat indirekt besittnings-
skydd vid hyra av lokal. Det innebär bland annat att en 
hyresvärd har begränsade möjligheter att säga upp hyresav-

talet vid hyrestidens slut utan att behöva utge ersättning (om inte 
besittningsskyddet har avtalats bort).

Hur ska en hyresvärd gå tillväga för att kunna tomställa en 
fastighet för att därefter bygga om denna?

Hyresvärden måste planera noga och vara ute i god tid för att 
skapa så bra förutsättningar och förhandlingsläge som möjligt.

en inte SällSynt uppfattning är att hyresvärden vid 
en ombyggnadssituation kan säga upp löpande hyresavtal före 
hyrestidens utgång. Det går dock inte (men man kan förstås göra 
en frivillig överenskommelse). Ett hyresavtal kan som huvudregel 
endast sägas upp till hyrestidens utgång om det inte föreligger en 
förverkandegrund. Det är därför viktigt att vara ute i god tid vid 
en ombyggnation så att hyresvärden inte hamnar i en situation där 
avtalstiden sträcker sig efter planerad start av ombyggnationen.

Det är en förDel om hyresvärden har så god tid på sig att 
denne genom uppsägning för villkorsändring kan skapa fl exibla 
korttidsavtal eller tillsvidareavtal. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att alltför korta avtal kan av domstol bedömas vara oskäliga. 

Om ombyggnationen är nära förestående behöver hyresvärden 
säga upp hyresgästen för avfl yttning. En sådan uppsägning måste 

 Hur ska hyresvärden gå till väga för att 
tomställa en fastighet inför ett ombyggnads-
projekt?
 Erika Åslund på Cederquist reder ut be-
greppen.

God framförhållning nyckeln 
till ett lyckat ombyggnads-
projekt

GILLAR SKÄRGÅRDSLIV

Namn: Erika Åslund.

Ålder: 51 år.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Familj: Man, en dotter på 
20 år och en son på 17.

På Cederquist sedan: 
1991.

Fritidsintressen: Skidåk-
ning, långfärdsskridsko-
åkning, grillning och 

skärgårdsliv.

BILD: CEDERQUIST
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• Responsiv sajt
• Content marketing
• Intelligent sökmotor

Lokalnytt.se 
– Sveriges modernaste sajt 
för lediga lokaler

Följ oss på Facebook och Twitter: @lokalnytt

CEDERQUIST

Cederquist är 
en av Sveriges 
ledande 
aff ärs juridiska 
advokatbyråer 
– byrån rankas 
högt i olika 
internationella 
mätningar. 85 
jurister arbetar 
på byråns kon-
tor i Stockholm 
inom de flesta 
av juridikens 
kärnområden. 
Inom kommer-
siell fastighets-
rätt arbetar 
en fokuserad 
arbetsgrupp 
med samt-
liga de  juridiska 
aspekter som 
aktualiseras vid 
köp och försälj-
ning av fastig-
heter direkt eller 
via bolag samt 
specialiserad 
juridik avseende 
närliggande 
områden såsom 
hyresrätt.

som alla uppsägningar följa formaliakrav för att vara giltig och 
det är viktigt att åberopa korrekt grund för uppsägningen efter-
som hyresvärden i en efterföljande skadeståndsprocess endast kan 
åberopa de grunder som angetts i uppsägningen. I detta skede är 
det förstås viktigt att hyresvärden har skapat fl exibilitet genom 

korta hyresavtal eftersom det annars kan vara svårt att synkronisera 
upphörandetidpunkterna.  

viD uppSägning på grund av ombyggnation måste hyresvär-
den även anvisa hyresgästen en godtagbar ersättningslokal. Om 
så ej sker blir hyresvärden skadeståndsskyldig i förhållande till 
hyresgästen. Frågan vad som är en godtagbar ersättningslokal är 
inte helt enkel. Hyresvärden måste anvisa en lokal som utifrån ett 
antal kriterier såsom läge, storlek och utformning kan bedömas 
som godtagbar. Anvisningen av ersättningslokal behöver inte ske 
i samband med uppsägningen. Anvisningen ska dock ske i god 
tid före avfl yttningen och lokalen måste fi nnas tillgänglig vid 
hyrestidens utgång eller vid tidpunkt efter ett visst uppskov med 
avfl yttningen.

Om evakuering med återfl ytt är aktuellt är det viktigt att 
parterna avtalar bort det indirekta besittningsskyddet för evaku-
eringslokalen om denna förhyrning blir längre än nio månader. Ett 
alternativ till avstående kan vara att i hyresavtalen för evakuerings-
lokalerna ta in en rivnings- och/eller ombyggnadsklausul.

Det finnS givetviS andra frågor som kan komplicera bilden 
såsom hyresgästens möjlighet att begära uppskov med avfl ytt.

Generellt kan man säga att om hyresvärden planerar i tid har en 
ombyggnad oftast bäst förutsättningar att bli bra för både hyres-
gäst och hyresvärd. Det fi nns då oftast goda möjligheter att träff a 
överenskommelser i samförstånd istället för att formella uppsäg-
ningar med mera behöver vidtas. På ett sådant sätt blir förfarandet 
smidigare och mer förutsebart för båda parter.  

Hyresvärden måste anvisa en lokal 
som utifrån ett antal kriterier såsom 

läge, storlek och utformning kan 
bedömas som godtagbar. 
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Event // Fastighetsmarknadsdagen 2015

 Den 17 november är det dags 
för Fastighetsmarknadsdagen i 
Stockholm på Grand Hotel. Till 
seminariet, som arrangeras av 
Fastighets sverige och systermaga-

sinet Lokalnytt, kommer idel 
tunga nyckelpersoner från 
branschen.  Text: Eddie Ekberg

på faStighetSMarknaDSDagen samlas 
en stor mängd såväl svenska som internationella 

tunga branschföreträdare för att diskutera marknadsläget 
och framtida aff ärsmöjligheter. 

Under heldagsseminariet avhand-
las ett stort antal brännande aktu-
ella ämnen om den kommersiella 
fastighetsmarknaden som hjälper 

dig att ta rätt beslut i framtiden: 
Ekonomianalys, Transaktionsåret 2015 

– 2016, Vd-intervju, Framtidens alternativa fi nansieringslösningar, 
Bostadssatsning, Internationella investeringar, Institutioner ökar i 
fastigheter, Läget för handelsfastigheter och Kontorshyresmarkna-
den – för att nämna några.

I de olika panelerna möter du idel tunga nyckelpersoner från 
branschen. Bland talarna märks, bland många andra, Erik Se-
lin, Fredrik Wirdenius, Henrik Saxborn, Peter Wågström, Jens 
Engwall, Biljana Pehrsson, Max Barclay, Anders Nordvall, Lennart 
Sten och Hans Wallenstam.

Moderator är Helena Stålnert, välkänd efter bland annat 18 år 
på Aktuellt. Hennes sidekick/expertkommentator blir Ingemar 
Rindstig, en riktig ”fastighetsräv” med mer än 30 år på EY bakom 
sig.

Förutom ett fullmatat seminarieprogram får besökarna på Fast-
ighetsmarknadsdagen i Stockholm även reda på vem vinnaren i 
Sveriges Snyggaste Kontor 2015 blir. Vinnaren utses nämligen mot 
slutet av dagen.

Partnerföretag till Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm är 
Akvarieleasing, Bengt Dahlgren, Collector, EY, Lindahl, Senab 
Interior och Åmells Rent Your Art. Brostaden är prissponsor i 
Sveriges Snyggaste Kontor.  

– 2016, Vd-intervju, Framtidens alternativa fi nansieringslösningar, 
Bostadssatsning, Internationella investeringar, Institutioner ökar i 
fastigheter, Läget för handelsfastigheter och Kontorshyresmarkna-

I de olika panelerna möter du idel tunga nyckelpersoner från 

lin, Fredrik Wirdenius, Henrik Saxborn, Peter Wågström, Jens 
Engwall, Biljana Pehrsson, Max Barclay, Anders Nordvall, Lennart 

Moderator är Helena Stålnert, välkänd efter bland annat 18 år 
på Aktuellt. Hennes sidekick/expertkommentator blir Ingemar 
Rindstig, en riktig ”fastighetsräv” med mer än 30 år på EY bakom 

Förutom ett fullmatat seminarieprogram får besökarna på Fast-
ighetsmarknadsdagen i Stockholm även reda på vem vinnaren i 
Sveriges Snyggaste Kontor 2015 blir. Vinnaren utses nämligen mot 

Partnerföretag till Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm är 
Akvarieleasing, Bengt Dahlgren, Collector, EY, Lindahl, Senab 
Interior och Åmells Rent Your Art. Brostaden är prissponsor i 

TUNGT BRANSCHMÖTE. Till Fastighetsmarknadsdagen i 
Stockholm på Grand Hotel den 17 november kommer en stor 
mängd såväl svenska som internationella tunga bransch-
företrädare för att diskutera marknadsläget och framtida 
aff ärsmöjligheter. 

Tungt branschmöte 
på Grand Hotel

 Helena Stålnert  Erik Selin  Hans Wallenstam  Max Barclay  Henrik Saxborn  Fredrik Wirdenius  Anders Nordvall  Lennart Sten  Biljana Pehrsson  Peter Wågström  Jens Engwall
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Karin Witalis  //  Cushman & Wakefield

Fastighetsanalytikern har ordet

 Ståplats längst bak i fl ygplanet. Det är en del av Ryanairs nya 
framtidsplan. I en kundundersökning gjord av fl ygbolaget 
svarar 67 procent av de tillfrågade att de skulle välja ståplats 

om den var gratis. 42 procent svarar att de skulle vara beredda att 
betala 45 kronor.

Förmodligen är vissa av dessa snålfl ygare samma människor som 
på helgen bläddrar i Financial Times bilaga How to spend it, där 
endast de dyraste, mest exklusiva varorna marknadsförs. 

Vissa saker vill vi helst ska vara gratis eller jättebilliga, och där 
spelar inte kvalitén någon större roll. Andra saker kan vi lägga en 
förmögenhet på, utan att det behöver handla om livsnödvändiga 
saker – det handlar snarare om accessoarer som förstärker vår ima-
ge. En handväska för fl era tusen kronor. Ett snordyrt armbandsur. 

jag är Själv lite åt det hållet. När barnen var små och gick på 
dagis köpte jag alltid deras gummistövlar på Skopunkten. Kanske 
inte världens bästa kvalitet men stövlarna är ändå urvuxna innan 
de är utslitna. Köper man tre par får man ett par gratis. Perfekt när 
det behövs fl era par stövlar per barn. När jag handlar stövlar till 
mig själv går jag till helt andra butiker, för då ska det vara kvalitet. 
Stövlarna ska gärna ha godsägarstuk över sig så att jag kan känna 
mig som prinsessan Anne när jag vandrar över de tänkta ägorna i 
Sörmland med matchande golden retriever springande bredvid. 

Samma sak gäller vid val av hotell. Åker vi till London hela fa-
miljen bor vi på Ibis vid Euston station. Ocharmigt men rent och 
fräscht och faktiskt ett riktigt bra läge. Reser jag i tjänsten däremot 
blir det något helt annat. Sofi tel, Crown Plaza, Radisson Blu ... 

Den här krönikan handlar om segmentering. Min fråga är 
varför vi inte ser mer av det i fastighetsbranschen. 

Låt oss titta närmare på hotellbranschen. På 80-talet hade fl era 

I mörkret är alla katter grå
 Karin Witalis, research-chef på Cushman 

& Wakefield, efterlyser mer segmentering i 
fastighetsbranschen.

av de stora hotellkedjorna svårt att expandera utan att gå in på 
marknader där de redan fanns etablerade och på så sätt konkurrera 
med de egna hotellen. Segmentering kom att bli en viktig expan-
sionsstrategi. Genom att skapa olika hotellvarumärken med olika 
pris- och servicenivå, namn och logga, skräddarsydda för olika 
målgrupper, kunde en hotellkedja ha mer än ett hotell på en mark-
nad utan att för den skull kannibalisera på sig själv eller ”svärta ner” 
sitt fi naste hotellmärke. Hotellkedjan Accor har en tydlig segmen-
tering från Ibis Budget (snäppet under Ibis vid Euston station där 
vi brukar bo) till lyxiga Sofi tel. Däremellan fi nns ett helt spektrum 
av hotell med olika servicenivå. Nykomlingar i hotellbuketten är 
Long Stay hotell liksom unika så kallade lifestyle-hotell, såsom det 
urbant trendiga Mama Shelter. 

Den här typen av segmentering är vanlig även inom detaljhan-
deln. Förutom skohandeln förekommer segmentering även inom 
exempelvis mode, livsmedel, bilar och restauranger. 

Så till min fråga: Varför ser vi inte tydligare segmentering inom 
fastighetsbranschen? Visst förekommer segmentering på sina håll. 
Fastighetsfonder har ofta mer eller mindre kryptiska namn, men 
ibland lyser det till med ett ”Opportunistic” eller ”Nordic” som 
ger en fi ngervisning om hur pengarna kommer att investeras. 
Även i relationen hyresvärd/hyresgäst börjar vi se tendenser till 

BOR I DUNKER

Namn: Karin Witalis.

Ålder: 44.

Bor: Byn Dunker i Sörmland, cirka tio mil från Stockholm.

Titel: Head of Research.

På Cushman & Wakefield (DTZ) sedan: 2011.

Tidigare arbetsgivare: CBRE, Aberdeen, ING, JLL, IPD.

Fritidsintressen: ”Med familj, hund, hus och trädgård 
finns det inte så mycket tid för egna fritidsintressen. Det 
skulle vara ridning som jag ägnar mig åt när jag har 
möjlighet.”

segmentering. Till exempel har Vasakronan lanserat ett koncept 
som riktar sig till hyresgäster som, här och nu, behöver ett möb-
lerat kontor, men som inte vill binda upp sig i ett långt hyreskon-
trakt. Bra där, men vår bransch kan göra mer. 

Ta något av de större fastighetsbolagen. Skulle det inte vara en 
poäng att dela upp hela beståndet i olika segment för olika mål-
grupper? Riktigt tjusiga byggnader lägger man i fi nbolaget med 
logga i guld. Normalbra i – ja, här kan man kanske använda sitt 
ordinarie varumärke. Sämre placerar man i fulbolaget (fast man 
kallar det något som låter coolt och hippt). Miljömärkta lokaler i 
ett bolag med miljöklingande namn och grön logga. Vad tror ni? 

vilka är Då förDelarna med segmentering? Låt mig nämna 
några: 

Ett fastighetsbolag med ett segmenterat bestånd kan vända sig 
till alla typer av hyresgäster från snabbfotade små start-ups till stora 
stabila huvudkontor, med lokaler som passar just dem och deras 
servicenivå och betalningsvilja. Det blir enklare för hyresgästen att 
veta vilket bolag man ska vända sig till. Alla typer av hyresgäster 
kan känna att de hittat just sin perfekta hyresvärd. Inte ”one size fi ts 
all” alltså. Som hyresvärd kan man följa en hyresgäst från nystart till 
börsintroduktion – alltid med en passande lokal att erbjuda. 

på SaMMa Sätt som för hotell kan byggnaderna stå vägg i vägg 
utan att behöva konkurrera med varandra, och ett samlat bestånd 
torde ge förvaltningsfördelar. 

Fastighetsbolag med spretiga bestånd kan dra nytta av segmen-
tering. Plötsligt framstår hopkoket av hus och lokaler som något 
väldigt genomtänkt. 

Så, vad väntar ni på, fastighetsbolag? Strukturera upp era be-
stånd nu och bli tydligare mot kunden.  

CUSHMAN & 
WAKEFIELD

Cushman & Wa-
kefield är ett av 
världens största 
kommersiella 
fastighetstjäns-
teföretag, med 
43 000 anställ-
da i mer än 60 
länder och med 
ett tjänsteutbud 
som omfattar 
uthyrning, asset 
management, 
capital markets, 
facility mana-
gement (under 
varumärket C 
& W Services), 
globala hyres-
gästtjänster, 
investment ma-
nagement (un-
der varumärket 
DTZ Investors), 
projekt- och 
utvecklingstjäns-
ter, hyresgäst-
representation 
och värdering & 
rådgivning. 

BILD: CUSHMAN & WAKEFIELD

»Alla typer av hyresgäster 
kan känna att de hittat just 

sin perfekta hyresvärd.«

BILD: PRIVAT
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INOMHUSSKIDÅKNING. Banan i Prioritet Serneke Arena är 1 200 meter lång. Skidentusiasten Ola Serneke hade inga 
problem med att besegra Fastighetssveriges reporter Nicklas Tollesson på ett varv runt banan.

Livets goda // Inomhusskidåkning

 J
ag konstaterar snabbt att mycket har 
hänt sen förra gången jag åkte ski-
dor. Bindningarna ser inte ut som på 
1990-talet och det tar en halvminut 
innan jag fattar hur man ska hålla i sta-

varna – den klassiska öglan har bytts ut mot en 
mer avancerad variant där man spänner åt runt 
händerna med kardborreband, tummen har ett 
eget hål. Lite komplicerat men väldigt bekvämt 
när jag väl har fattat.

Det StörSta SoM har hänt skidåkningen, 
åtminstone i södra Sverige, är dock arenan jag 
befi nner mig i. 1 200 meter spår i kanonsnö, 
två minusgrader, dygnet runt, året om. Jag tar 
de första staktagen ut på banan som till största 
delen är relativt platt – men ändå lite böljande 
– med kraftiga svängar för att hela ytan ska 
utnyttjas. Men här fi nns också en rejäl backe till 

planet ovanför – en kort stund kan jag titta in på 
ungdomarna som tränar fotboll på den fullstora 
planen på andra sidan fönstret, innan det bär 
utför – en kort brant backe med en kraftig hö-

gersväng, jag klarar av att hålla mig på benen.
Efter tre, fyra uppvärmningsvarv konstaterar 

jag att jag faktiskt kan åka skidor fortfarande. 
Det är 20 år sedan sist – Vasaloppet 1995 – men 
det känns som att det inte är en dag mer än … 
kanske tio år sedan. Ganska förhoppningsfull 
ser jag fram emot ”loppet”. Då hörs ett högt tjut 
från ingången – Ola Serneke har anlänt.

vi tar Det från början. Idén till utmaning-
en fi ck jag när Serneke skickade ut ett pressmed-
delande om när arenan skulle öppnas och invi-
gas. En helt unik och riktigt häftig anläggning 
och dessutom är ju Ola Serneke en skön kille, 
det blir kul, tänkte jag. Så jag nämnde utma-
ningsidén för kollegan Eddie Ekberg, som höll 
på att sätta ihop programmet för Lokalmark-
nadsdagen, Göteborgs mest anrika branschdag. 
Och det som från början var tänkt som en vanlig 

artikel i magasinet växte till en fi lmad livesänd-
ning inför 500 fastighetsmänniskor på Radisson 
Blu i Göteborg.

DagS för Start. Några timmar tidigare hade 
vi presenterats inför publiken på eventet. Jag 
hade berättat att jag är vältränad – 120 kilo i 
bänkpress och ett milpers (löpning) på 34.15 är 
en ganska svårslagen kombination – men att min 
enda skidmerit var ett DM-guld i P9-klassen 
1986. Skidentusiasten Ola Serneke, som genom-
fört ett antal Vasa- och Marcialongalopp på 
senare år menade att hans stora fördel var hans 
enorma vinnarskalle.

Jag hade haft vissa tveksamheter inför att lop-
pet skulle sändas live. Den värsta farhågan hade 
naturligtvis varit att Ola skulle krossa mig full-
ständigt, att jag skulle bli fullständigt bortgjord 
och framstå som en värdelös kaxig nolla med 

hybris. Det borde dock inte hända – rimligtvis 
ser Ola också vikten i att det ska bli en under-
hållande stund för deltagarna på Lokalmark-
nadsdagen. Känner han att han är mycket bättre 
så väntar han in mig och tar mig i spurten. Så 
gör man ju. Tänkte jag. Men så var det ju det där 
med Ola Sernekes vinnarskalle. Jag blev fullstän-
digt pulvriserad. Överkörd. Bortgjord.

knappt tre Minuter senare gick jag i mål, 
fl era mil – kändes det som – efter Ola, som natur-
ligtvis Northuggade sig baklänges över mållinjen. 

Några insikter rikare blev jag i alla fall:
• Nästa gång jag ställer upp i något liknande 

ska det vara i något som jag har gjort under 
2000-talet.

• Jag borde åka mer skidor.
• Prioritet Serneke Arena är en fantastisk 

anläggning.  

Nordens största multisportanläggning invigdes nyligen i Kviberg, 
Göteborg – Prioritet Serneke Arena, med bland annat ett 1 200 
meter långt skidspår, med ständigt perfekta förhållanden.

Fastighetssveriges reporter Nicklas Tollesson utmanade initiativ-
tagaren Ola Serneke på ett varv i spåret – och gjorde bort sig 

inför hela den göteborgska fastighetseliten.  Text: Nicklas Tollesson

En dåres försvarstal

        Den värsta far-
hågan hade natur-
ligtvis varit att Ola 
skulle krossa mig 
fullständigt, att jag 
skulle bli fullständigt 
bortgjord.«

PRIORITET SERNEKE ARENA

Prioritet Serneke Arena är Nordens största multisportarena. 
Den omfattar sju våningar med 45 300 kvadrat meter yta. 
Här finns bland annat:

•  Skidanläggning – 10 000 kvadrat meter, som drivs av 
Nordic Wellness.

•  Gym – 4 000 kvadratmeter Nordic Wellness.
•  Fotbollshall – fullstor plan med läktare för cirka 3 000 

personer.
•  Sodexo driver hotell (121 rum), restaurang (277 sittplatser) 

och mötesanläggning (åtta konferenslokaler).
•  Fotbollsakademi i IFK Göteborgs regi.
•  Grundskola – Änglagårdsskolan, årskurs 4–9.
•  Gymnasium – Aspero idrottsgymnasium.

Arenan ägs av Prioritet Finans och Serneke Group.

BILD: JULIA CLAUSÉN

LOKALMARKNADSDAGEN. Utmaningen 
filmades och sändes live på Fastighets sveriges 
seminarium Lokalmarknadsdagen på Radisson 
Blu i Göteborg.

LOKALMARKNADSDAGEN. 
filmades och sändes live på Fastighets sveriges 
seminarium Lokalmarknadsdagen på Radisson 
Blu i Göteborg.
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Utmaningen, Prioritet Serneke Arena, 
10 september – 1 200 meter

1.  Ola Serneke, Serneke 2.50,5 (med en halv 
sekunds tillägg för tjuvstart)

2.  Nicklas Tollesson, Fastighetssverige 2.57,0



Boka din annons 
inför Mipim 2016 
redan nu

Nummer 1 2016 kommer ut i slutet av februari. 
Magasinet kommer också att distribueras på Mipim.

Ring Rolf Andersson:
031- 60 43 55


