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TÄTT INPÅ
Anders Nylander – humanistisk 

vd med sinne för siff ror

TUNGVIKTSMÖTE
Fyra branschexperter om läget

på fastighetsmarknaden

TEMA: KÖPCENTRUM  
Genomlysning av marknadens 

hetaste sektor



Din väg till bättre och 
säkrare fastighetsaffärer



www.mannheimerswartling.se

Med ett team på  jurister som dagligen arbetar med fastighetsbranschens 

transaktioner och andra fastighetsrättliga frågor har Mannheimer Swartling 

en av norra Europas största grupper av fastighetsadvokater. Antalet speciali-

serade jurister ger oss en unik kombination av kunskap och erfarenhet, vil-

ket kommer dig som klient väl tillgodo. 

Nästan ingen fastighetsaffär är för liten för oss. Och ingen har hittills varit 

för stor. Löpande samlar vi på oss erfarenheter som hjälper dig att undvika 

fallgroparna och skapa den mest lönsamma utformningen av din transak-

tion. Vi skapar mervärden genom skatte- och finansieringsrådgivning, i 

val av transaktionsstruktur och vid förhandling av exploateringsfrågor. Vi  

anpassar våra team till storleken och komplexiteten på uppdraget och låter de 

som är bäst lämpade göra jobbet. 
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[ Ledare av Eddie Ekberg ]

Jag är pälsdjursallergiker. Det positiva med 

det är att jag slipper ha hundar, katter, ka-

niner och andra gnagare nedskräpandes 

och tuggandes på sladdar och annat. Det 

negativa är att barnen hittat andra, kreati-

va, lösningar på att komma förbi mitt aller-

giproblem. Detta fi ck jag plågsamt erfara 

en natt alldeles i början av semestern när 

jag vaknade av att en groda hoppade rakt 

över mitt ansikte. Skriket jag utstötte på 

grund av detta skrämde slag på min sambo, 

barnen, mig själv och förstås grodan som 

vettskrämd hoppade iväg i en rent makalös 

hastighet. 

UNDERBART, TÄNKTE JAG – nu har jag nog 

skrämt iväg grodan. Men så var det inte, 

det visade sig att våra tre husdjursälskande 

barn i smyg samlat ihop en imponerande 

mängd kryp, och det var inte bara grodor. 

Jag överdriver inte om jag säger att vi lätt 

hade kunnat öppna ett smådjurs-zoo i vår 

trädgård. Där fanns grodor, tordyvlar, öd-

lor, sniglar, fj ärilar och nyckelpigor i olika 

färgglada små burkar. Problemet var bara 

att barnen inte tänkt på att grodor lätt hop-

par ur en burk. Och att ödlor, sniglar, nyck-

elpigor och skalbaggar kan klättra lodrätt 

och därmed enkelt rymma. Det hela slu-

tade naturligtvis med stor sorg när barnen 

på morgonen upptäckte att alla djur i deras 

zoo hade rymt och var borta. Jag tröstade, 

med illa dold glädje, med att djuren nog 

ändå trivs bättre i skogen än i en färgglad 

burk eller i pappas ansikte.

PÅ TAL OM ILLA dold glädje; nu är det 

bekäftat – Fastighetssverige är Nordens 

största oberoende mediekanal mot den 

kommersiella fastighetsbranschen. Detta 

konstateras i vår TS-mätning som vi nyss 

genomfört.

Härliga hösthälsningar

Eddie Ekberg
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Global reach
Local focus
Investment Management

At ING Real Estate, we understand that real estate returns are ultimately 
driven by local market fundamentals. National and global economic trends 
must be viewed through the prism of individual markets and properties. 
As one of the world’s foremost real estate investment advisors, we are well-
positioned to find local opportunities around the globe. 

Wherever you’re planning to invest, turn to a global real estate leader. 
With operations in 22 countries, ING Real Estate draws upon the local 
knowledge of our global network of experienced professionals who can 
provide:

• A comprehensive knowledge of market-level fundamentals,
• Expertise in both the private and public markets,
• A range of strategies across the risk/return spectrum.

For more information

Asia
Eduard Wehry 
+852 2846 3007
eduard.wehry@ingrealestate.com 

Australia
Hugh Thomson
+612 9033 1000
hugh.thomson@ingrealestate.com

Europe
Wietse de Vries 
+31 70 341 8657 
wietse.de.vries@ingrealestate.com 

North America
William Krauch
+1 212 883 2602
bill.krauch@ingclarion.com 

United Kingdom
Peter Macpherson
+44 20 7767 5505
peter.macpherson@ingrealestate.co.uk 
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Är chefen den som 
alltid vet bäst? 

Rickard Hellemar 
Affärschef kommersiell  
fastighetsutveckling 
Västerås

Nu söker vi 30 nya fastighetskonsulter
För vissa är chefskapet det yttersta beviset på framgång. För andra  
är det bara till besvär. Hos oss på NAI Svefa handlar chefens roll heller 
inte så mycket om den egna karriären, utan mer om förmågan att 
inspirera och underlätta jobbet för våra specialister. 
 Därför har Ulf Täng valt att utvecklas i rollen som specialist. Som 
Sveriges kanske främsta specialist på 3D-fastighetsbildning är det ett 
kompetensområde han verkligen brinner för att utveckla. Chef har han 
dessutom varit i sitt tidigare yrkesliv. Rickard Hellemar däremot, är en 

av våra affärschefer. Han har den formella ledarrollen över ett antal 
tunga experter inom en av de absolut hetaste disciplinerna i fastighets-
branschen, nämligen kommersiell fastighetsutveckling. Han är ett 
praktexempel på att bakom varje framgångsrik expert står en lika 
framgångsrik chef.
 NAI Svefa är en av Sveriges största och mest heltäckande fastig-
hetskonsulter. Vi är idag 130 personer som arbetar här för att vi trivs, 
vill utvecklas och driva vår verksamhet mot gemensamma mål och 



Inte hos oss

Ulf Täng
Kommersiell fastighetsutvecklare
Göteborg

Vill du veta mer, kontakta Petra Skoglund på 08-441 15 42 eller 
jobb@naisvefa.se. Du är även välkommen till www.naisvefa.se 

värderingar. För ökad lönsamhet och personlig utveckling. Därför är  
det ingen tillfällighet att några av branschens mest erfarna specialister 
arbetar hos oss. Vilket i sin tur har bäddat för vår kommersiella fram-
gång där vi idag finns med kontor på 18 olika platser runt om i Sverige. 
 Är du intresserad av att göra karriär, som chef eller som specialist 
hos oss, är du välkommen med din ansökan så snart som möjligt.  
Vi är i stort behov av att förstärka vår personalstyrka med ytterligare  
30 konsulter redan i år.   
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[ Sverigeanalysen av Eddie Ekberg ]

Fastighetsbranschen är, precis som alla andra branscher, beroende av att det 

går bra fi nansiellt för Sverige. Därför har vi ställt tre frågor till tre erfarna och 

kunniga personer med mycket god inblick i det ekonomiska läget i landet. 

SVERIGES 
ekonomiska utveckling under luppen

Hur allvarlig är den fi nansiella situationen i Sverige? Är det 

värre än vi tror?

– Den fi nansiella situationen är ansträngd i Sverige, men inte lika 

allvarlig som i fl ertalet andra länder till exempel USA, England 

och Spanien. Våra banker och fi nansinstitut är exponerade med 

relativt stora fastighets- och bostadskrediter. Priserna på fastig-

hetsmarknaden synes nu vika och fl era hushåll är högt belånade. 

Flera av bankerna är också kraftigt exponerade mot de baltiska 

länderna som går igenom ett stålbad. Kreditförlusterna kommer 

att växa. Såväl hushåll och företag kommer att behöva förbättra 

sin förmögenhetsställning och dra ner skulderna. Det kommer 

att leda till en kontraktion i den svenska ekonomin när sparandet 

ökar. Anpassningsprocessen kommer inte bli lika besvärlig som 

under den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Flera fak-

torer skiljer sig i dag från vad som då gällde. Under bankkrisen 

hade företag och hushåll en sämre soliditet, räntor och fastighets-

skatter höjdes och fastighetsmarknaden gick igenom en mycket 

djupare nedgång.

Anna-Stina 
Nordmark Nilsson
Vd Företagarna
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Vilka steg bör vidtas för att motverka en fortsatt konjunktur-

nedgång 2009?

– För att motverka en konjunkturnedgång som kulminerar un-

der 2009 måste Regering och Riksbank föra en mer expansiv 

inriktning av den ekonomiska politiken. Riksbanken bör inte 

överreagera och fortsätta höja räntan. Infl ationsmålet på två 

procent skall ligga fast. Att infl ationen för tillfället ligger kring 

fyra procent beror främst på stigande olje- , 

råvaru- och matpriser. Dessa börjar falla nu, 

som följd av den internationella konjunk-

turnedgången. Lika lite som det inte fanns 

skäl för Riksbanken att över reagera när 

infl ationen för några år sedan var mycket 

låg och pendlade mellan 0–0,5 procent, så 

bör Riksbanken i dag vara försiktig och inte 

fördjupa konjunkturnedgången genom rän-

tehöjningar.

Vilken blir den största utmaningen för 

de svenska företagen under hösten och 

vintern?

– Den största utmaningen för de små före-

tagen är att stå emot konjunkturnedgången 

i Sverige samt i Europa och USA. Småföre-

tagen är ofta underleverantörer till större företag eller mer direkt 

beroende av hushållens konsumtion. Småföretagen har hittills 

hållit emot konjunkturnedgången relativt bra och har ännu inte 

dragit ner personalstyrkan. Utmaningen för de små företagen är 

att hitta nya aff ärsmöjligheter eller besparingar för att överbrygga 

konjunkturnedgången och undvika personalneddragningar.

– Sänkta energi- , transport- eller lönekostnader skulle kunna 

underlätta denna process. 

Hur allvarlig är den fi nansiella situationen i Sverige? Är det 

värre än vi tror?

– Under perioden 1985-2005 ökade de svenska bankernas utlåning 

med i genomsnitt åtta procent per år. Såväl i slutet av 1980-talet 

som i slutet av 1990-talet ökade emellertid kredittillväxten i en 

betydligt snabbare takt, vilket i det ena fallet föranledde den dju-

paste ekonomiska krisen i Sverige sedan 1930-talet och i det andra 

fallet föranledde en fl erårig period av dämpad BNP-tillväxt. 

– Sedan 2006 har bankernas utlåning vuxit med en genom-

snittlig årlig takt om tolv procent, vilket innebär att vi återigen 

hamnat i en period med hög kredittillväxt. Ett viktigt skäl till 

detta är de senaste årens mycket expansiva penningpolitik – re-

poräntan uppgick exempelvis till enbart 1,5 procent från juni 2005 

till januari 2006. Det är bland annat i det ljuset vi bör se de senaste 

årens stora prisökningar inom fastighetssektorn.

Fabian Wallen
Nationalekonom 
Svenskt Näringsliv

Utmaningen 
för de små företa-
gen är att hitta nya 
aff ärs möjligheter 
eller besparingar 
för att överbrygga 
konjunktur-
nedgången och 
undvika personal-
neddragningar.
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Vilka steg bör vidtas för att motverka en fortsatt konjunktur-

nedgång 2009?

– Konjunkturnedgångar kan motverkas genom en mer expansiv 

penning- och fi nanspolitik. Den senaste tidens snabba kredit-

tillväxt och den höga infl ationen talar emellertid snarare för en 

stramare penningpolitik. Detta innebär att ett tyngre ansvar vilar 

på fi nanspolitiken, för vilken det också fi nns ett rejält utrymme i 

den off entliga budgeten.

– Regeringen har sedan den tillträdde i september 2006 ge-

nomfört en rad lyckade reformer med syfte att stimulera utbudet 

av arbetskraft. Bland annat har skatten på arbete sänkts, genom 

det så kallade jobbskatteavdraget, samtidigt som ersättnings-

nivåer i a-kassan har reducerats. Då konjunkturen nu viker nedåt 

bör den ekonomiska politiken främst inriktas på att stimulera 

efterfrågan på arbete, exempelvis genom sänkta arbetsgivaravgifter 

och ett slopande av turordningsreglerna i LAS.

Vilken blir den största utmaningen för de svenska företagen 

under hösten och vintern?

– De svenska hushållens förväntningar om den framtida eko-

nomiska utvecklingen har enligt Konjunkturinstitutets under-

sökningar fallit till historiskt låga nivåer. Detta innebär att de 

mer inhemskt orienterade företagen sannolikt möter en mins-

kad efterfrågan framöver. En vanlig strategi för att inte förlora 

marknadsandelar i en dylik situation är att sänka priserna, vilket 

förutsätter en ökad kostnadsmedvetenhet.

– Hittills har inte de stora, mer internationellt inriktade, 

företagens vinstnivåer minskat påtagligt, men den senaste tidens 

negativa börsutveckling är ett uttryck för förväntningar om lägre 

vinstnivåer. Då världsefterfrågan dämpas, samtidigt som såväl 

råvarupriser som räntor stiger, kommer de svenska storföretagen 

med stor sannolikhet behöva fl ytta fokus från expansion till ratio-

nalisering och omstrukturering. Risken är annars att företagens 

vinster pressas till ohållbart svaga nivåer.

Hur allvarlig är den fi nansiella situationen i Sverige? Är det 

värre än vi tror?

– Sverige har hittills påverkats förhållandevis måttligt av själva 

Cecilia Hermansson
Chefsekonom Swedbank
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fi nanskrisen. Finansiella institutioner klarar sig hyggligt, men har 

erfarit stigande upplåningskostnader som också förts vidare till 

kunder. Börsen har fallit av fi nansoron och förväntningar om en 

svagare konjunktur. Det är till följd av avmattningen i omvärlds-

konjunkturen som Sverige i första hand drabbas. Lägre export-

utsikter dämpar produktionen. Hushåll och företag har också bli-

vit mer pessimistiska om framtiden vilket håller tillbaka tillväxten 

i investeringar och konsumtion. Arbetsmarknaden utvecklas inte 

lika starkt längre. Stigande råvarupriser har bidragit till högre 

infl ation, vilket fått Riksbanken att höja styrräntan. Just kombi-

nationen av två chocker – fi nanskris och råvarukris – är värre än 

förväntat. Utsikterna för konjunkturen har väsentligt försämrats 

det senaste halvåret. Det är dessutom för tidigt att blåsa faran 

över för fi nanskrisen, men risken för en fi -

nansiell härdsmälta har minskat. 

Vilka steg bör vidtas för att motverka en 

fortsatt konjunkturnedgång 2009?

– Finanspolitiken kommer att bli expansiv 

under nästa år med bland annat satsningar 

på infrastruktur, forskning och utveckling 

samt lägre inkomstskatter. En del av detta 

får omedelbar eff ekt, exempelvis stiger 

hushållens disponibla inkomst vilket kan stärka konsumtions-

tillväxten något. Riksbanken kommer under nästa år att börja 

sänka styrräntan, givet att infl ationen utvecklas enligt förväntan, 

det vill säga att den börjar falla tillbaka och så småningom når 

infl ationsmålet. Det är också troligt att kronan börjar försvagas 

mot dollarn, efter en längre period av starkare kronkurs. Det 

fi nns ingen ”quick fi x” för att motverka en konjunkturnedgång 

nästa år. 

Vilken blir den största utmaningen för de svenska företagen 

under hösten och vintern?

– Fortfarande är kostnadstrycket högt i många företag eftersom 

produktivitetsutvecklingen är svag, lönetillväxten relativt hög och 

insatsvarupriser stigit. Den största utma-

ningen är sannolikt att höja upp produkti-

viteten för att stärka konkurrenskraften och 

bibehålla marknadsandelar på en vikande 

världsmarknad. Många företag upplever 

dock att efterfrågan fortfarande är god, 

att de har slimmat sina organisationer och 

även ställt om export från Nordamerika till 

tillväxtekonomier.    

Hushåll och företag har 
också blivit mer pessimistiska 
om framtiden vilket håller 
tillbaka tillväxten i investe-
ringar och konsumtion. 



Vi är Europas snålaste
fastighetsbolag.
 Det har vi papper på.

Numera är vi lite extra malliga här på Brostaden 
(särskilt Bo Matsson, vår tekniske chef). Anled-
ningen är att självaste EU-kommissionen har 
utsett oss till Europas första ”Green Building 
Corporate Partner” – en certifiering som ställer 
hårda krav på energiförbrukningen i ett fastig-
hetsbestånd.

Utmärkelsen har vi fått för att vi har lyckats 
sänka energiförbrukningen med mer än 25% i 
mer än 40% av våra fastigheter (minimikravet 
är 30%). 

Besparingen är resultatet av mer än tio års 
målmedvetet arbete med energioptimering och 
andra åtgärder som gjort att vi har kunnat 
sänka vår och våra hyresgästers energiförbruk-
ning och miljöpåverkan.

Att börja tänka grönt är den 
bästa affären vi gjort. Det kan  
vår ekonomichef John Mattes   
gå i god för.

Läs mer på www.brostaden.se
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Framtidsfrågor manglades  
Nyligen hölls en unik konferens i Stockholm. 

På agendan stod frågor som hur man löser 

framtiden för våra städer, och problemen med 

global uppvärmning. Med på ULI:s Europe 

Trends Conference fanns också MIT (Massa-

chusetts Institute of Technology), så nog kom 

man fram till en del intressanta slutsatser.

250 personer från hela världen samlades på Sheraton Hotel i 

Stockholm för fastighetskonferensen ULI Europe Trends Con-

ference 28–29 maj i år. Det handlade om investerare, fastighets-

utvecklare, fastighetsägare, arkitekter, jurister och många fl er. 

Unikt var också att man hade fått dit MIT (Massachusetts Insti-

tute of Technology), representerat av Michael Joroff , docent på 

MIT:s avdelning för urbana studier och arkitektur. 

Temat för hans tal var New century cities, alltså stora stads-

utvecklingsprojekt med socialt och ekonomiskt innovativa lös-

ningar och med en högteknologisk prägel. Sådana fi nns på platser 

som Helsingfors, Belfast, Seoul, Köpenhamn och Manhattan. New 

Century Cities är också ett gemensamt forskningsprojekt inriktat 

på en ny generation av mycket stora utvecklingsprojekt i gräns-

landet mellan teknik, stadsplanering och fastighetsutveckling. 

Typiskt är också att där samsas verksamheter med olika inriktningar 

såsom teknologi, informationsteknik, konst, design och media.

– New century cities är som levande laboratorium där företag 

och människor kan erfara och pröva framtiden redan i dag. På så 

sätt upptäcker vi framtiden redan nu, säger han.

EN ANNAN PERSON med stor pejl på framtiden är Magnus Lind-

kvist, framtidsstrateg och trendspanare. Han talade på temat future 

possibilities and possible futures. Genom en lång serie av dras-

tiska liknelser och bilder fi ck han publiken att ömsom vrida sig 

av skratt, ömsom att tänka till riktigt ordentligt. Det var således en 

presentation som mixade allvar och humor på hög nivå.

UNIK KONFERENS. Konferensen 

ULI Europe Trends Conference hölls 

i år i Stockholm. Unikt för i år var 

att konferensen samarrangerades 

med MIT (Massachusetts Institute 

of Technology). Talare därifrån var 

docent Michael Joroff .

[ Framtidskonferens av Eddie Ekberg ]
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 på unik konferens
– Om boken hade uppfunnits nu 

hade vi med all säkerhet varnat 

våra barn för att sitta inne och 

läsa dagarna i ända, i stället för 

att vara ute och leka. Alltså på 

samma sätt som vi gör när våra 

barn spelar data- och tv-spel i 

dag, säger han.

Han la också diskussionen på 

en mer fi losofi sk nivå och ställde 

frågor som: 

– Vad är en stad? Och kommer 

framtidens arbetsplatser att se ut som i dag med lokaler anpassade 

för fl era personer, eller kommer de att vara skräddarsydda för en 

person? Och kommer de att vara stationära eller mobila?

Inga lätta frågor att besvara. Men man märkte tydligt att Magnus 

Lindkvist funderat mycket på de här frågorna.

– Våra städer blir mer och mer olika varandra och strävar efter 

mer utmärkande och personliga byggnader som monument utan 

historisk länk, säger han.

En panel som hade grym koll på läget, men kanske lite svårare 

att förutse framtiden, var den med Erik Sondén, Société Géné-

rale, Roger Orf, Citigroup Property Investors och Olivier Piani, 

GE Real Estate Europé.

– Som läget är nu är det bästa man kan göra att sitta stilla i 

båten och vänta, pengar har blivit dyrare och vi kommer inte 

längre att få se några värdevinster, säger Roger Orf.

– Det positiva i den här situationen är att vi har blivit av med 

de mest högrisktagande spelarna, säger Olivier Piani.

– Vi får se en stabil marknad tidigast inom ett år, säger Erik 

Sondén.

Inga särskilt positiva tongångar med andra ord. Det kunde 

där emot Marie Bucht, Newsec Advice bjuda på.

– Den nordiska fastighetsmarknaden är fortfarande väldigt lik-

vid vilket gör det enkelt att komma in här, lika enkelt som det är 

att kliva ur, säger hon.   

Våra städer blir 
mer och mer olika 
varandra och strävar 
efter mer utmärkande 
och personliga bygg-
nader som monument 
utan historisk länk.

TRENDSPANARE. Magnus Lindkvist talade på temat future possibilities and possible futures. Genom en lång serie av drastiska liknelser 

och bilder fi ck han publiken att ömsom vrida sig av skratt, ömsom att tänka till riktigt ordentligt. 
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Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

Steen & Ström blir franskt
Det står nu klart vilka som köper 

Steen & Ström. Det blir det franska 

fastighetsbolaget Klepierre – som är 

noterat på franska börsen och äger 

och förvaltar fastigheter med ett 

marknadsvärde på drygt 40 miljar-

der kronor – som tillsammans med 

den holländska pensionsfonden 

ABP – världens tredje största pen-

sionsfond med värden 

på nästan två biljoner 

kronor – köper den nor-

ska köpcentrumjätten. 

Köpeskillingen är drygt 

25 miljarder kronor. 

Steen & Ström kommer 

att ägas till 43,9 % av 

ABP och till 56,1 % av Klé-

pierre. Företaget kommer 

att förbli en separat juridisk enhet 

och med nuvarande ledning och 

medarbetare. De nya ägarna kom-

mer att använda Steen & Ström som 

köpcentrumplattform i Norden och 

för vidare investeringar i regionen.

– Jag är väldigt nöjd med att de 

nya ägarna visar ett starkt enga-

gemang genom uppköpet och att 

de har en stark tro på vårt företags 

möjligheter och potential. Jag 

känner mig trygg med att deras in-

ternationella perspektiv, kompetens 

och fi nansiella kapacitet kommer 

att ge oss utökade möjligheter att 

bygga vidare på den starka plattform 

vi etablerat, säger koncernchef Olav 

Line.

ABP och Klépierres 

intention är att fortsätta 

företagsdriften som den är 

i dag och att stödja före-

taget i verksamheten och 

de utvecklingsprojekt som 

är igång för att uppnå full 

potential i aff ärsverksam-

heten. Steen & Ström var 

börsnoterat i Oslo fram till september 

2007 och har tills nu kontrollerats 

av fi nansmannen Stein Erik Hagen 

genom bolaget Canica.

Steen & Ström äger nio svenska 

köpcentrum, bland andra Sollentuna 

centrum, Allum i Partille och Marie-

berg i Örebro.

Jag är 
väldigt nöjd med 
att de nya ägarna 
visar ett starkt 
engagemang 
genom uppköpet

Steen & Ströms nya ägare kommer att använda 

Steen & Ström som köpcentrumplattform i 

Norden och för vidare investeringar i regionen. 

Mitt i City Karlstad är ett av nio svenska köp-

centrum som Steen & Ström äger.

Det går bra för H&M-miljardären 

Stefan Perssons helägda fastighets-

bolag Ramsbury. Under förra året 

dubblade bolaget sina tillgångar i 

fastigheter från 2,8 miljarder kronor 

till 5,7 miljarder kronor. Planen är nu 

att köpa ännu fl er fastigheter. 

Stefan Persson köper företrädesvis 

fastigheter i bästa kommersiella läge 

i de största städerna. Exempel på 

detta är de två nyligen genomförda 

transaktionerna på Champs Elysées i 

Paris och Oxford Street i London.

Enligt årsredovisningen ska 

Ramsbury nu utöka sitt ägande i 

fastigheter. Och förutom fastigheter 

i bästa kommersiella läge i de största 

europeiska städerna är man också 

intresserad av den amerikanska 

marknaden.

H&M-Persson satsar mer på fastigheter

Stefan Pers -

son visar – 

via  bolaget 

Ramsbury – 

intresse för 

den amerikan-

ska fastighets-

marknaden.

STENA FASTIGHETER 

FÖRSÄMRAR SERVICEN

När Stena Fastigheter förvärvade det 

kommunala bolaget Lomma Fastighets 

AB i våras tog man också över bostadskön 

på närmare 2 000 personer. De bostadssö-

kande i Lomma har tidigare fått skriftliga 

erbjudanden om lediga lägenheter; 

detta står inskrivet i Lomma kommuns 

allmänna regler för lägenhetskö. 

Kommunen menar att Stena skulle 

fortsätta med den här servicen men 

Stena menar att man varken vill eller kan 

man göra extrajobbet det innebär, utan 

hänvisar de sökande till internet.

– Vår ståndpunkt är att vi inte kan 

hantera det som Lomma kommun

gjorde. Att skriftligen höra av sig till 

personer i kö och därefter invänta svar 

är tungrott, tidskrävande och dyrt, säger 

fastighetschefen Staff an Persson till 

Sydsvenskan.
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 FRÅGOR…

…till Håkan Bryngelson som bestämt sig 
för att lämna Vasakronan i och med att AP 
Fastigheter tar över.

Vad ska du göra nu?
– Först och främst ska jag stödja Fredrik 

Wirdenius i hans arbete initialt, men 

långsiktigt kommer jag inte att fi nnas kvar 

i Vasakronan.

Vad ska du göra efter det?
– Jag kommer i alla fall inte att ta några 

fl era nya operativa uppdrag. Däremot 

kommer jag att fi nnas kvar i fastighets-

branschen via styrelseuppdrag.

Är du nöjd med AP Fastigheters köp 

av Vasakronan?
– Mer nöjd än så här kan man inte bli, det 

var den bästa lösningen.

Fakta:

Namn: Håkan Bryngelson.

Född: 1948.

Utbildning: Civilingenjör KTH 1973

Karriär: Vd för LIC Care, chefspositioner 

inom Modo, vd för Mekanator.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i 

Almega samt Almega Tjänsteförbunden.

Styrelseledamot i AMF och Svenskt 

Näringsliv.

Kuriosa: Tackade nej till att bli ny vd för 

Svenskt Näringsliv 2005. 

Anställd på Vasakronan sedan: 1996.

Läs mer på fsve.se

Det blev AP Fastigheter som fi ck 

köpa statliga Vasakronan. Det to-

tala värdet uppgår till 41,1 miljarder 

kronor.

– Aff ären är bra för Vasakronan 

såväl som för det svenska folkhushål-

let. AP Fastigheter är en seriös och 

långsiktig ägare. De har lämnat det 

bud som vid en samlad bedömning 

är det bästa och utgör det högsta 

priset av de två slutbuden. Aff ä-

ren innebär även att AP-fonderna 

förbättrar sin investeringsprofi l till 

nytta för dagens och morgondagens 

pensionärer, säger kommun- och 

fi nansmarknadsminister Mats Odell. 

I och med köpet byter AP Fastig-

heter namn till Vasakronan. 

– Vi har höga ambitioner och 

de bästa av förutsättningar att 

utveckla Sveriges i särklass bästa 

fastighetsbolag. I båda bolagen fi nns 

hög kompetens att vidareutveckla 

bestånd och stadsdelar för att möta 

hyresgästernas stigande krav, säger 

Fredrik Wirdenius, vd för AP Fastighe-

ter och den blivande nya koncernen.

AP Fastigheter ägs av Första, Andra, 

Tredje och Fjärde AP-fonden, som 

förvaltar en del av svenskarnas 

pensionskapital. 

Den gemensamma fastighets-

portföljen omfattar över 80 miljarder 

kronor i fastighetsvärde med fokus 

på Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Uppsala. Beståndet omfattar cirka 3,7 

miljoner kvadratmeter lokaler och 

bostäder med ett årligt hyresvärde 

som överstiger sex miljarder kronor.

Konkurrensverket har godkänt 

köpet och tillträde beräknas ske den 

1 september.

AP Fastigheter köper Vasakronan 
för 41,1 miljarder kronor…

KÖPARE OCH SÄLJARE. Köparen AP Fastigheters vd Fredrik Wirdenius är lika 

nöjd som säljaren kommun- och fi nansmarknadsminister Mats Odell.

Fakta om affären:

•  Köparen övertar nettoskulden och andra åtaganden som värderas 

till sammanlagt 16,5 miljarder kronor.

•  Aktielikviden är 24,6 miljarder kronor, inklusive ränta från 1 januari 

2008 till tillträdesdagen som beräknas till den 1 september.

•  Staten säljer aktierna i Civitas Holding AB som är moderbolag till 

Vasakronan AB.

•  Staten avser att använda köpeskillingen till att betala av på stats-

skulden.

•  Förvärvet är fullt fi nansierat genom eget kapital och ett antal 

nordiska banker. 

•  Den konkurrensprövning av aff ären som Konkurrensverket gör 

svarar köparen för.

•  Exklusiv fi nansiell rådgivare till den svenska staten har varit JP 

Morgan. Advokatfi rman Cederquist och Öhrlings Pricewaterhous-

eCoopers har varit rådgivare inom juridik och redovisning. 

•  Finansiell rådgivare till AP Fastigheter har varit Lenner & Partners. 

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

… och säljer 
vidare delar

av beståndet

AP Fastigheter säljer 41 fastigheter 

till Niam, Nordens största private 

equitybolag inom fastigheter, för ett 

fastighetsvärde på drygt sju miljar-

der kronor. 

Samtliga utom en kommer från 

Vasakronans bestånd. 

– Den här aff ären kan ses som en 

del av förvärvet av hela Vasakronan 

även om den inte var en förutsätt-

ning för vår del, säger Fredrik Wir-

denius, vd för AP Fastigheter. Under 

budprocessen fi ck vi ett intressant 

förslag från Niam som vi har konkre-

tiserat efter att aff ären blev klar. 

Niam var en av de aktörer som 

inledningsvis blev tillfrågade om 

förvärv av hela Vasakronan.

Niam har nu fastigheter till ett 

värde av cirka 18 miljarder kronor un-

der aktiv förvaltning och utveckling i 

sina fonder.
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Prenumerera du också – gå in på fsve.se

Lars Ellsäter startar det nya bolaget 

Ferax Fastighetskonsult AB. Han 

kommer närmast från en tjänst 

som Associate Director och Senior 

Projektledare inom aff ärsområde 

Tenant Representation på Jones 

Lang LaSalle.

Ferax Fastighetskonsult AB är 

bildat i nära samarbete med bolaget 

Ferax Projektstyrning som tillhan-

dahåller resurser för ledning och 

styrning av 

bygg- och 

fastighetsut-

vecklingspro-

jekt.

Lars Ellsä-

ter har 25 års 

erfarenhet 

från fastig-

hetsbran-

schen där han jobbat på Sveriges 

större fastighetsbolag och kom 

senast från Fabege före JLL. Lars har 

bland annat varit marknadschef och 

inom projektutveckling, med fl era 

stora utvecklingsprojekt, till exempel 

Järla Sjö och Klara Zenit.

Han har en bred erfarenhet från 

fl era branscher och har bland annat 

varit vd för Tammsviks kursgård AB. 

– Jag kände ett behov av att jobba 

mer direkt mot fastighetsbolagen 

och branschen. Det nya företaget 

skapar en plattform att i nära sam-

arbete med fastighetsägare tillföra 

en spetskompetens inom projektut-

veckling och uthyrning. När den här 

möjligheten dök upp var det bara att 

köra, säger Lars Ellsäter.

Med på resan från start fi nns också 

Tom Wadegård, även han från JLL.

Ellsäter lämnar JLL – bildar nytt bolag

Lars Ellsäter startar det nya bolaget Ferax Fastighetskonsult AB. 

Jag kände 
ett behov av att 
jobba mer direkt 
mot fastighets-
bolagen och 
branschen. 

Sammanslagning skapar ny AM-jätte
F&C Asset Managements fast-

ighetsrörelse och REIT slår sina 

påsar ihop i syfte att skapa ett 

ledande asset managementföre-

tag med förvaltade tillgångar på 

över 100 miljarder kronor. 

I Sverige fi nns REIT etablerat 

sedan 2006. I Sverige har man 

70 kommersiella fastigheter till 

ett värde av cirka två miljarder 

kronor. 

Ambitionen är att växa yt-

terligare på denna marknad. Vd 

för verksamheten i Norden och 

Baltikum är Anders B Lundh. 

I en kommentar till aff ären 

säger Alain Grisay, verkställande 

direktör för F&C: 

– Den här aff ären passar in i 

utvecklingen av vår aff ärsmodell 

som innehåller många olika spe-

cialområden och den stämmer 

överens med den strategiska 

inriktningen på vår treårsplan.

SKANSKA HYR 

UT 11 000 KVADRATMETER

Skanska Öresund har tecknat hyres-

avtal med Sony Ericsson om drygt 

11 000 kvadratmeter för kontorsfas-

tigheten Forskaren i Lund. Avtalet 

innebär att Sony Ericsson Mobile 

Communications AB hyr samtliga 

ytor på fastigheten och medför att 

Skanska startar byggnationen även 

av den andra etappen. Den första 

etappen påbörjades i januari 2008, 

total investering för båda etapperna 

uppgår till cirka 240 miljoner kronor. 

Infl yttning sker under 2009.
Skanska Öresund har tecknat hyresavtal med Sony Ericsson om drygt 11 000 

kvadratmeter för kontorsfastigheten Forskaren i Lund.

Henrik Rockler

ROCKLER LÄMNAR DATSCHA 

– GÅR TILL COLLIERS

Colliers aff ärsområde Property Sales, 

rådgivning vid fastighetsförsälj-

ningar, expanderar nu ytterligare 

och anställer Henrik Rockler till 

Stockholmskontoret. Henrik kom-

mer närmast från Datscha, Sveriges 

ledande bolag för it-tjänster inom 

fastighetsvärdering och analys. 

Henrik har under sex år arbetat 

med uppbyggnad och utveckling av 

Datscha samt med försäljning av it-

tjänster, senast som försäljningschef.

– Henrik fyller en ny funktion 

inom Colliers och kommer att tillföra 

många spännande projekt genom 

sitt breda kontaktnät och sin erfa-

renhet som säljare, säger Charlotte 

Högberg, chef för Property Sales 

Sverige.

HELA ASPLUNDS BESTÅND 

SÅLT I MIL JARDAFFÄR

Örebros största fastighetsaff är hit-

tills är genomförd i och med att hela 

Asplunds bestånd är sålt. Fyra olika 

aktörer delar på de 700 lägenhe-

terna och de 75 000 kvadratmeterna 

kommersiell yta. 

Melins Fastighetsförvaltning AB, 

Fastighets AB Umato/Esswege och 

Byggnadsfi rma Lund AB köper varsin 

tredjedel av Asplunds Fastigheter 

AB, i den del som innefattar bostads-

lägenheter och butikslokaler.

De tre nya ägarna av Asplunds 

Fastigheter AB har valt att inte kom-

municera köpeskillingen. Roland 

Runheim fortsätter att verka som 

bolagets vd.

Aspholmen Fastigheter – ett av 

Castellums dotterbolag – köper loss 

den del av Asplunds Fastigheter AB:s 

bestånd som innefattar merparten 

av de kommersiella lokalerna för 562 

miljoner kronor.

Newsec Investment har varit 

säljarens rådgivare i aff ären.
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INFLYT TNING I LANDETS 

HÖGSTA TRÄHUS

Infl yttningen i Sveriges högsta 

trähus pågår för fullt i Växjö. Det 

handlar om fyra trähus, åtta vå-

ningar höga, som byggts klart av 

Midroc Property Development. 

Projektet i Växjö heter Limno-

logen och utgörs av bostadsrät-

ter, totalt 134 lägenheter, som 

byggs av Midroc i samarbete 

med Martinsons byggsystem och 

Arkitektbolaget. 

Ytterligare två åttavåningshus 

av trä har börjat byggas. Dessa 

ska senare kompletteras med ett 

parkeringshus i trä.

POLENS STÖRSTA SALE 

AND LEASE BACK-AFFÄR 

HIT TILLS

Danskägda Baltic Property Trust 

genomför Polens största sale and 

leaseback-aff är hittills då man 

köper det fransk-polska telekom-

bolaget Telekomunikacja Polska 

huvudkontor. Telekombolaget 

ska nu i stället hyra sina lokaler av 

danskarna.

Det handlar om tre kontors-

fastigheter med en total yta om 

62 000 kvadratmeter.

Köpeskillingen är nästan 1,6 

miljarder kronor, och direktav-

kastningen beräknas till sju 

procent.

ABU DHABI KÖPER 

CHRYSLER BUILDING

Statsägda 

Abu Dhabi 

Investment 

Council 

köper 75 

procent av 

Chrysler 

Building 

för cirka 4,8 

miljarder kro-

nor. Säljaren 

Prudential Real Estate gör en bra 

aff är, för sju år sedan köpte man 

de 75 procenten av den 319 meter 

höga fastigheten för cirka 1,8 

miljarder kronor.

Den 77 våningar höga Chrysler 

Building byggdes för biltillverka-

rens räkning 1930.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fsve.se

Ett litet sommarhus på Gotland 

har tagits ut till en prestigefyllda 

arkitekttävlingen på World Archi-

tecture Festival i Barcelona. Det 

handlar om arkitektparet Hans 

Murman och Ulla Albers privata 

fritidshus på 50 kvadratmeter. 

Huset, kallas ”Enehuset” eller 

”Juniper house”, var tidigare 

nominerat till Träpriset 2008. 

Andra svenska nominerade 

till Barcelona är Kalmar konst-

museum, som ritats av Tham & 

Videgård Hansson Arkitekter och 

Uppsala konsert- och kongress-

hall av Henning Larsen Architects 

Arkitektpars sommarstuga 
i internationell stortävling

Foto: Åke E:son Lindman

i kategorien kultur, och Wingård-

hs modevaruhus K:fem i Vällingby. 

World Architecture Festival 

hålls den 22 till 24 oktober. Först 

utses vinnarna i respektive kate-

gorier och på den sista festivalda-

gen utses ett av dessa bidrag till 

världens främsta byggnad 2008.

Lars Thagesson, vice vd på Kungsleden, har beslutat sig 

för att lämna Kungsleden vid årsskiftet. Thagesson har 

varit aktiv inom bolaget sedan 1993. 

Lars Thagesson har haft många roller inom Kungsleden, 

nu senast som chef för området Strategi och aff ärsutveck-

ling.

– Jag är glad över att ha fått arbeta tillsammans med 

Lars och lära känna honom. Lars har under många år haft 

en viktig roll och varit en drivande kraft. Jag önskar ho-

nom lycka till i framtiden, säger Kungsledens vd Thomas 

Erséus i en kommentar.

Thagesson lämnar Kungsleden
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RURIC-VD FLYT TAS TILL RYSS-

LAND – ZACHARIASSON AVGÅR

Eftersom Rurics verksamhet är förlagd 

till S:t Petersburg i Ryssland har 

bolaget nu beslutat att dess vd ska 

vara baserad i staden. Nuvarande vd 

Thomas Zachariasson, med placering 

på kontoret i Stockholm, har medde-

lat att han av familjeskäl inte står till 

förfogande för en sådan roll.

Styrelsen har därför fattat beslut 

om att utse Craig Anderson, som se-

dan 15 år bor i Ryssland, till vd. Zacha-

riasson kommer i stället i egen regi 

med bas i Stockholm att på uppdrag 

av Ruric arbeta med bolagets fortsatta 

aff ärsutveckling.

KUNGSLEDEN SÄL JER FÖR 

600 MIL JONER KRONOR

Kungsleden säljer fem fastigheter till 

Northern Logistic Property (noterat 

på Oslobörsen). Försäljningen avser 

fem lager- och logistikfastigheter där 

största hyresgästerna är Runsven AB 

och Lindex AB.

Den totala uthyrningsbara ytan 

uppgår till cirka 109 000 kvadratmeter. 

Fastigheternas försäljningspris uppgår 

till 600 miljoner kronor. 

HOME PROPERTIES BYGGER 

HOTELL VID NATIONALARENAN

Home Properties utvecklar ett nytt 

400 rums-hotell i anslutning till den 

nya nationalarenan i Solna. Bolaget 

har tecknat avtal med Råsta Holding 

AB om förvärv av mark med tillkom-

mande byggrätt om cirka 18 000 

kvadratmeter.

Hotellet beräknas omfatta cirka 400 

rum, restaurang och konferensytor. 

Hotellet beräknas vara klart våren 

2012.

NCC BYGGER 

BUSINESS PARK I OSLO

NCC Property Development har köpt 

en tomt av Forus Näringspark för att 

utveckla en business park på 50 000 

kvadratmeter i Oslo. Projektet ska 

byggas i etapper och den första beräk-

nas vara klar 2010. 

NCC ska hyra ut lokaler till företag 

som söker lokaler från 300 och upp till 

15 000 kvadratmeter. 

Håll dig uppdaterad – fsve.se

HSB Malmös nye vd Michael Carls-

son gör ingen hemlighet av att han 

vill sälja Turning Torso. I en intervju 

med Sydsvenskan berättar HSB 

Malmös nye vd om planerna för 

bolagets stora juvel.

– Under mina år i fastighetsbran-

schen har jag lärt mig att man aldrig 

ska gifta sig med ett hus. Skulle jag 

få ett seriöst bud på Turning Torso 

så tänker jag gå med det till min 

styrelse, säger Carlsson.

– Huset kommer att stå kvar, 

men vi behöver inte äga det. Jag 

bedömer att huset i dag går att sälja 

med vinst och tycker att vi kan an-

vända de pengarna till att investera 

i boende i ett bredare perspektiv för 

fl er av våra medlemmar.

Och bud saknas inte.

– Det kommer in bud regelbun-

det. I början var det mycket islän-

ningar och danskar, nu är det mycket 

svenskar. Det är heller inte ovanligt 

att intressenter hör av sig från Dubai. 

Men innan jag går till min styrelse 

så vill jag veta vem budet kommer 

ifrån, hur det ser ut och hur stort det 

är såklart. Jag går inte till styrelsen 

med bud under två miljarder. Så 

iskall är jag. Det är min prislapp.

HSB Malmös vd vill sälja Turning Torso

Jag går inte till styrelsen 
med bud under två miljarder. Så 
iskall är jag. Det är min prislapp.

Den norske skidkungen Björn Dählie 

har tjänat 200 miljoner norska kro-

nor på fastighetsaff ärer. Men nu har 

han lämnat branschen. 

År 2000, året innan han slutade 

med skidåkningen började Björn 

Dähli med fastighetsaff ärer, genom 

bolaget Sisa Invest.

Men för runt ett år sedan sålde han, 

och gjorde en vinst på 200 miljoner 

kronor, och tänker inte ge sig in i 

branschen igen.

   – Fastighetspriserna var på väg in 

i himlen, samtidigt som räntan steg, 

men det refl ekterade ingen över. Nu 

ropar alla att ”vargen kommer” och 

allt har blivit vanskligare. Jag tycker 

att det som har skett inte har varit 

speciellt sunt och går inte vidare 

med nya fastighetsprojekt, säger 

Dählie till Finansavisen.

Dählie drog in över 200 miljoner  
– och lämnade branschen

Björn Dähli har tjänat 200 miljoner 

norska kronor på fastighetsaff ärer.

REZIDORS 50:E HOTELL 

I STORBRITANNIEN

Rezidor har nu nått en 

milstolpe i hotellföretagets 

historia. Med kontrakter-

ingen av Park Inn Preston 

har koncernen nu 50 hotell i 

drift och under utveckling i 

Storbritannien. 

   – Detta är en solid portfölj 

som skall utvecklas yt-

terligare. Storbritannien är 

en viktig hemmamarknad 

för oss och erbjuder många 

möjligheter, särskilt för vår 

unga och dynamiska mel-

lanklasskedja Park Inn, säger 

Kurt Ritter, koncernchef och 

vd för Rezidor.
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KORTA NYHETER

ALLOKTON PRESENTERAR 

KRISPLAN

I slutet av juni kunde Alloktons dot-

terbolag Allokton Properties AB inte 

klara av ränteinbetalningarna på ett 

obligationslån med ett nominellt värde 

om 110 miljoner danska kronor (mot-

svarande knappt 140 miljoner svenska 

kronor). Nu har bolaget inlett förhand-

lingar med samtliga bolagets fi nansiella 

intressenter.

Allokton Properties AB:s intention är 

att före utgången av september 2008 ska 

ha en reviderad plan för dess framtida 

drift på plats.

GERDA FASTIGHETER

KÖPER LE JONET

Gerda Fastigheter har köpt fastigheten 

Apoteket Lejonet på Stortorget i Malmö 

för 93,5 miljoner kronor. Den tidigare 

ägaren planerade att bygga hotell, och 

tömde successivt huset på hyresgäster.

Men Gerda Fastigheter planerar att 

använda den 7 000 kvadratmeter stora 

fastigheten för butiker, restauranger och 

kontor.

NORRPORTEN BYGGER 

I HAMBURG

Norrporten bygger ytterligare en fastig-

het i Hamburgs framväxande stadsdel 

HafenCity. Coff ee Plaza, med en uthyr-

ningsbar yta om drygt 8 000 kvadratme-

ter kontor, ska stå färdig för infl yttning 

hösten 2009. Investeringen beräknas 

uppgå till cirka 300 miljoner kronor. 

Sedan i höstas pågår bygget av Ham-

burg America-Center, Norrportens första 

etablering i Hamburg.

WALLENSTAM KÖPER 

AV BALDER I MÖLNLYCKE

Wallenstam fortsätter att satsa på 

Mölnlycke och utökar sitt fastighetsbe-

stånd genom förvärv av fyra fastigheter, 

varav den ena fastigheten är ett om- och 

nybyggnadsprojekt. Den totala köpeskil-

lingen uppgår till 130 miljoner kronor. 

Säljare är Balder. 

– Mölnlycke är ett av de mest expansi-

va områdena i Göteborgsregionen, där vi 

sedan tidigare har fl era fastigheter, säger 

Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Bli en aktiv del av nyheterna – kommentera och tyck till på fsve.se

Jones Lang LaSalles analyschef Paul 

Kivimets lämnar företaget. 

– Det är dags för nya utmaningar, 

säger han. 

Den 9 september påbörjar Paul Kivi-

mets sin nya tjänst som projektleda-

re på Ericssons fastighetsavdelning 

Group Real Estate.

– Jag kommer att arbeta med 

internationella fastighetsfrågor, i 

princip allt som har med fastigheter 

inom Ericsson att göra.

Kivimets har arbetat inom Jones 

Lang LaSalle i nio år.

– Jag känner att det är en lämplig 

tidpunkt för mig att gå från konsult-

sidan till brukar- och ägarsidan. 

Inga hard feelings gentemot Jones 

Lang LaSalle?

– Nej, det är det absolut inte 

frågan om. Jag har haft nio bra år 

hos JLL.

Kivimets lämnar Jones Lang LaSalle

Paul Kivimets lämnar Jones Lang 

LaSalle efter nio år.

Jan Persson, delägare på Värdia, vann 

tävlingen om en besättningsplats på 

Datscha-båten i tävlingen Gotland 

Runt. Lämpligt nog är Janne, som 

han föredrar att kallas, en riktig 

seglingsfreak.

– Jag älskar att segla och har velat 

segla Gotland Runt länge, säger han.

Men Janne är sannerligen inte bara 

en seglingsfreak, han är också utbil-

dad byggingenjör och ordförande 

i Svenska Byggingenjörers Riks-

förbunds (SBR) grupp för överlå-

telsebesiktning. Han är dessutom 

auktoriserad småhusvärderare av SFF 

(Samfundet för Fastighetsekonomi).

Tillsammans med sin kompanjon 

och kollega Christer Mebius äger och 

driver han Värdia Jæger & J:son.

På fritiden tycker Janne mycket 

om att resa, både långt och kort. Han 

har bara i år hunnit med Alperna och 

Gotland, Åre och Gislaved. Och i vin-

ter bär det av till Peking och sedan 

vidare till Thailand.

Dessutom har han spelat gitarr 

och sjungit i ett dansband.

Seglingsälskare vann Datschas 
och Fastighetssveriges tävling

Namn: Janne Persson

Ålder: 45 år

Familj: Fru och två barn

Bor: Villa i Jakobsberg

Bil: Saab 95 Aero, 2005

Jan Persson vann tävlingen om en besättningsplats på Datscha-båten.
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Aff ärsidén går ut på att omvandla gamla in-

dustrifastigheter, skolor och kontor till exklu-

siva bostadsrätter. Och Oscar Engelbert tror 

benhårt på idén. Så hårt att han tillsammans 

med Erik Selin investerar en miljard kronor i 

en rad olika projekt runt om i Stockholm.

På Oscar Properties Invests kontor på Linnégatan i Stock-

holm går telefonen varm, delägaren och vd:n Oscar Engelbert 

får många samtal och intresseanmälningar. Anledningen är att 

han nu omvandlar ett antal intressanta fastigheter till exklusiva 

bostadsrätter. Lägena är minst sagt tilltalande; Lumafabriken i 

Hammarby Sjöstad, Studiefrämjandets gamla lokaler i Vasapar-

ken, Gärdet och Farsta. Tidigare har han omvandlat bland annat 

Katarina Västra skola på Södermalm och det gamla postkonto-

ret Posthornet 2 på Kungsholmen till bostadsrätter. Och det var 

just Posthornet 2 som var starten på den här omvandlingsresan 

för Oscar Engelbert. Han köpte fastigheten av Fabege där Erik 

Paulsson då var vd.

– Jag var 26 år när jag stövlade in på hans kontor 2004, han var 

verkligen en inspirerande person och har säkert bidragit till att 

jag fortsatte, säger Oscar Engelbert.

Aff ärsidén går helt enkelt ut på att identifi era intressanta 

fastig heter och mark, köpa dem och omvandla dem till bostads-

rätter som man sedan säljer.

Oscar Engelbert vill inte gärna kalla lägenheterna för lyxlägen-

heter, det är ett för starkt ord. Men de blir speciella i och med att 

fastigheterna är speciella.

Industrier och skolor 
blir bostadsrätter

[ Omvandling av Eddie Ekberg ]



STÖRST 
i Norden

Magasinet Fastighetssverige är Nordens största oberoende mediekanal 

i den kommersiella fastighetsbranschen. Fastighetssverige är 40% 
större än näst största aktör! Fastighetssveriges webbsida/nyhetsbrev 

är dessutom fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum. 

Vi har nu genomfört en TS-revision*  

och efter denna har vi konstaterat att vi är:

Varför Fastighetssverige?

ger läsaren mest redaktionell 

läsning med nio utgåvor per år 

från 2009. 

enda aktören som är 

representerade på mässorna/ 

mötesplatserna MIPIM i Cannes 

och Expo Real i München med en 

svensk/engelsk utgåva på varje 

ställe.

gör att annonsörerna syns väl 

och försvinner inte i mängden då 

innehållet i magasinet aldrig har 

mer än 35% annonser. 

*) TS-revision genomförs av Tidningsstatistik AB och är gemensamt för alla  

tidskrifter i Sverige. TS-revisionen fastställer upplagan som distribueras.
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– Vi tror på kvalité och snygga produkter med en utmärkande 

arkitektonisk utformning. Det fi nns en själ i de här husen och 

spännande annorlunda planlösningar som du inte får i nybyggda 

hus, säger han.

Att det är en god investering hyser Oscar Engelbert inga som 

helst tvivel om.

– Det är en mycket attraktiv marknad, priserna har gått upp 

med 20–25 procent de senaste två åren. Jag tror på en fortsatt god 

bostadsrättsmarknad i Stockholm de närmaste åren, säger han.

Oscar Engelbert äger bolaget tillsammans med Erik Selin, 

huvudägare i noterade bolag som Fastighets AB Balder, Din 

Bostad och Catena, men han hade jobbat med Oscar Properties 

i fyra år innan Erik Selin kom in i bilden.

Oscar Engelbert beskriver intresset för de omvandlade bostä-

derna som något utöver det vanliga.

– Det är helt otroligt, det är en enorm efterfrågan. Det som 

har lagts ut till försäljning har sålts så snabbt. Så jag är riktigt 

positiv inför de objekt som ska ut till försäljning inom kort, 

säger han.   

Det fi nns en själ 
i de här husen och 
spännande annor-
lunda planlösningar 
som du inte får i 
nybyggda hus.

FAK TA 

PROJEK TEN

Isprinsessan

Västertorp.

Från skola till bostäder. 

Ute till försäljning.

Luma 

Hammarby Sjöstad.

Från industri till bostä-

der. Försäljningsstart i 

höst.

Brunnsmästaren

Vasastaden.

Från kontor till bostäder. 

Försäljningsstart i januari 

2009.

Tegeludden 

Gärdet. 

Från kontor till bostäder. 

Försäljningsstart beräk-

nad till i februari 2009.

Bodbetjänten

Farsta.

Från kontor till bostäder. 

Försäljningsstart i början 

av 2009.

TROR PÅ OMVANDLING. Oscar 

Engelbert är vd på Oscar Properties 

Invest som han äger tillsammans med 

Erik Selin. Han jobbar just nu med ett 

antal riktigt intressanta projekt i 

Stockholmstrakten där skolor, 

industrier och kontor omvandlas 

till bostadsrätter.



*
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

[ Branschens senaste aff ärer ]

Köpare Säljare Objekt Pris

Pembroke Real 

Estate

Cardinal 

Capital 

Partners

Fastighetrena Hästen och 

Putten 15 i Stockholm omfat-

tande knappt 90 000 m2

4–5 miljarder*

Specialfastig-

heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och 

Rådhuset i Stockholm 

2,32 miljarder

Akelius Fastig-

heter

Diligentia 17 bostadsfastigheter med 

2 300 lägenheter i Täby

2,3 miljarder

Köpare Säljare Objekt Pris

Acta Kapital-

förvaltning

RBS Nordisk 

Renting

En fastighet på 

Lindholmen

1 miljard

(uppskattad köpeskilling)

KappAhl London & 

Regional

Fastigheten Hästägaren 3 

i Mölndal

447 miljoner

DEFO-Deutsche 

Fonds für Imobilien-

vermögen GmbH

Nordic Real 

Estate Part-

ners

Sisjö Entré om 13 600 m2 

handel

350 miljoner

Köpare Säljare Objekt Pris

Property Group Annehem 45 fastigheter i Malmö, 

Lund, Hässleholm och 

Hörby

708 miljoner

Tysk investeringsfond 

(ej offi  ciell)

Skanska Ett pågående handels-

projekt i Burlöv

585 miljoner

(investeringsvolymen)

MKB Hagman Esping 

Fastigheter AB

9 fastigheter med bl.a. 301 

lägenheter i Malmö

340 miljoner

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2008

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2008

Malmömarknadens tre största aff ärer 2008

FABEGE SÅLDE IF-HUSET UTANFÖR 

STOCKHOLM TILL VASAKRONAN

Vasakronan har köpt fastigheterna Axet 1 och 

Bladet 1 belägna i Bergshamra i Solna av Fabege. 

Köpeskillingen uppgår till 570 miljoner kronor. 

Fastigheterna utgör det så kallade If-huset då If 

Skadeförsäkring AB är dominerande hyresgäst 

och omfattar cirka 32 000 kvadratmeter uthyr-

ningsbar yta, varav merparten utgörs av kontor.

K APPAHL KÖPER DET EGNA HUVUD-

KONTORET

London & Regional har sålt fastigheten Hästäga-

ren 3 i Mölndal till KappAhl. London & Regional 

förvärvade fastigheten precis innan försäljningen 

från NR Nordic & Russia Properties i något som 

får betraktas som en transaktionsteknisk lösning 

då London & Regional är storägare i NR Nordic 

& Russia Properties. KappAhl köpte fastigheten, 

som innehåller deras egna huvudkontor, för 447 

miljoner kronor. Sammanlagt inrymmer fastig-

heten omkring 10 000 kvadratmeter kontor och 

38 000 kvadratmeter lager och logistik.

SISJÖ ENTRÉ I GÖTEBORG SÅLT TILL 

TYSK FOND

Den tyska fonden DEFO-Deutsche Fonds für 

Immobilienvermögen GmbH har förvärvat 

handelsplatsen Sisjö Entré i Göteborg från Nordic 

Real Estate Partners (NREP). Fastigheten, som har 

fastighetsbeteckningen Kobbegården 6:8, har 

åsatts det underliggande fastighetsvärdet 350 

miljoner kronor. Sisjö Entré har under de senaste 

åren genomgått en om- och tillbyggnad och 

omfattar nu cirka 13 600 kvadratmeter. Bland hy-

resgästerna märks bland andra Toys R Us, Expert 

Stormarknad, Rusta och Micro.

SPECIALFASTIGHETER MIL JARDKÖPER 

AV VASAKRONAN

Vasakronan har sålt två fastigheter till Special-

fastigheter. Fastigheterna, vars beteckningar är 

Tre Vapen 4 och Fruktkorgen 1, utgör Försvarets 

Materielverk på Gärdet och Rådhuset på Kungs-

holmen i Stockholm. Den sammanlagda köpeskil-

lingen uppgår till drygt 2 300 miljoner kronor och 

fördelas enligt 1 135 miljoner kronor för Försvarets 

Materielverk och 1 185 miljoner kronor för Rådhu-

set. I Rådhuset är Domstolsverket hyresgäst.

VASAKRONAN OCH FASTIGHETS-

VERKETS AFFÄRER KLARA

Vasakronan köper fastigheten Uggleborg 12 

belägen på Vasagatan mitt emot Stockholms 

Centralstation av Statens Fastighetsverk. Köpeskil-

lingen uppgår till 1 304 miljoner kronor. Fastigheten 

Stora aff ärer på senare tid
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inrymmer 35 700 kvadratmeter uthyrningsbar 

yta, mestadels kontor. Största hyresgäst är 

Försäkringskassan. Samtidigt säljer Vasakronan 

fyra fastigheter till Statens Fastighetsverk för 

626 miljoner kronor. Det handlar om fastighe-

terna Atomena 1, Kungliga Myntet 1, Cepheus 2 

& 3 samt Ladugårdsbron 14. Den sammanlagda 

uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 14 800 

kvadratmeter.

ASPLUNDS FASTIGHETER I ÖREBRO 

ÄR SÅLT

Castellums dotterbolag Aspholmen köper nio 

fastigheter av Asplunds Fastigheter. Fastigheter-

na är centralt belägna i Örebro och köpeskilling-

en uppgår till 562 miljoner kronor. Aspholmen 

är sedan tidigare fastighetsägare i Örebro men 

då främst i stadens ytterområden. Beståndet 

som nu förvärvas innefattar cirka 50 000 

kvadratmeter, mestadels kontor men även en 

mindre andel hotell, handel och industri.   

I en annan aff är köper de tre lokala aktörerna 

Melins Fastighetsförvaltning AB, Fastighets AB 

Umato och Byggfi rma Lund AB 18 fastigheter 

av Asplunds. Köpeskillingen är inte offi  ciell. Den 

största delen av de knappt 68 000 kvadratmeter 

utgörs av bostäder men även en del kommersi-

ella ytor medföljer. Den sista delen av Asplunds 

fastighetsbestånd köptes av Behrn Fastigheter 

i maj genom förvärvet av den centralt belägna 

kontorsfastigheten Längan 20.

HELA VASAKRONAN FÖRVÄRVAS AV 

AP FASTIGHETER

Efter en vår av spekulation blev det slutligen 

AP Fastigheter som köper Vasakronan. I aff ären 

som off entliggjordes i början av juli uppgår det 

underliggande fastighetsvärdet till 41,1 miljarder 

kronor. Vasakronans 172 fastigheter är belägna 

i Stockholm/Uppsala, Göteborg och Malmö/

Lund. Sammanlagt inrymmer fastigheterna 

närmare 1,9 miljoner kvadratmeter uthyrnings-

bar yta. Direktavkastningen på aff ären beräknas 

till 5,3 procent. I och med köpet kommer AP 

Fastigheter att byta namn till Vasakronan. Innan 

aff ären helt kan slutföras måste den godkännas 

av konkurrensmyndigheter.

AP SÄL JER DELAR 

AV VASAKRONANS BESTÅND

 AP Fastigheter säljer 41 fastigheter till Niam, för 

ett fastighetsvärde på drygt sju miljarder kronor. 

Samtliga utom en – Städet 2 i Häggvik/Sollen-

tuna – kommer från Vasakronans bestånd.

De sålda fastighetena fi nns i Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund, varav 90 

procent av värdet i de tre förstnämnda orterna.

Niam, som är Nordens största private equity-

fond inom fastigheter, har i och med den här 

aff ären fastigheter till ett värde av cirka 18 

miljarder kronor under aktiv förvaltning.

ATRIUM LJUNGBERG OCH HUMLE-

GÅRDEN KÖPER VID NORRA STATION

Atrium Ljungberg och Humlegården har i ett 

gemensamt förvärv köpt kontorsfastigheten 

Blästern 6 vid Norra Station i Stockholm. Säljare 

är Alecta och köpeskillingen uppgår till 614,8 

miljoner kronor. Totalt omfattar huset 24 600 

kvadratmeter och vakansgraden ligger på cirka 

tio procent. Fastigheten inrymmer även 215 par-

keringsplatser. Atrium Ljungbergs del uppgår 

till 307,4 miljoner kronor och Humlegårdens till 

den resterande delen. Atrium Ljungberg äger 

även fastigheterna Blästern 11 och Blästern 13, 

samägd med Länsförsäkringar Liv.

STEEN&STRÖM SÅLT FÖR KNAPPT 

26 MIL JARDER KRONOR

Det franska fastighetsbolaget Klépierre, en av 

Europas största ägare av köpcentrum, och den 

holländska pensionsfonden ABP köper det 

norska köpcentrumsbolaget Steen&Ström för 

knappt 26 miljarder kronor. Klépierre köper 56,1 

procent medan ABP köper 43,9 procent. Säljare 

är det norska bolaget Canica AS, kontrollerat av 

Stein Erik Hagen. Steen&Ström äger samman-

lagt 30 köpcentrum varav 18 fi nns i Norge, nio i 

Sverige och tre i Danmark. Den uthyrningsbara 

ytan uppgår till 780 000 kvadratmeter och drygt 

96 procent av denna är uthyrd. Med i aff ären 

följer också Steen&Ströms projektportfölj samt 

bolagets förvaltning av ytterligare 26 köpcen-

trum i Norge och Danmark.

Sveriges tio största aff ärer 2008

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

Källa: Newsec Advice AB

Köpare Säljare Objekt Pris

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

Klépierre och ABP Canica AS Steen&Ströms svenska del 7,8 miljarder

(uppskattad)

Niam AB AP Fastigheter 41 fastigheter, 40 ur Vasakronans 

bestånd

7 miljarder

Pembroke Real 

Estate

Cardinal Capital 

Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 

omfattande knappt 90 000 m2  

4–5 miljar-

der*

Valad Alecta 34 fastigheter i södra och mellersta 

Sverige

2,4 miljarder

Specialfastig-

heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Rådhuset 2,32 miljarder 

Akelius Fastig-

heter

Diligentia AB AB Täbyhus inkl. 17 bostadsfastigheter 

med 2 300 lägenheter i Täby

2,3 miljarder

Aberdeen Pro-

perty Investors 

Pan-nordiska fond

Niam Fond III och 

Whitehall

8 fastigheter i Marievik i Stockholm 2,1 miljarder

Två bostadsrätts-

föreningar

Boultbee 534 hyreslägenheter i Fältöversten och 

388 hyreslägenheter i Ringen, Stockholm

1,9 miljarder

Wallfast AB Svenska Bostäder, 

Stockholmshem 

och Familjebostäder

30 fastigheter om 2116 hyreslägenheter 

i Stockholm

1,6 miljarder

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling



CHALMERSFASTIGHETER

Gilla läget 



LONA FORSLID
REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

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

Wilfast Förvaltning AB
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 N
orthampton i England är Mekkat för fi na skor. 

Det var från början en garveristad, och där de 

bästa skinnen fanns var det också naturligt för de 

bästa skotillverkarna att lokalisera sig. För ett se-

kel sedan fanns ett hundratal olika skotillverkare i 

staden – några få har överlevt ända till dags dato. Som Church´s, 

Edward Green och Crockett & Jones, som tillverkar exklusiva 

handsydda skor av läder av högsta kvalitet.

Christer Kullberg och Robert Nilsson brinner för de här ex-

klusiva skorna, för ”riktiga skor”, som de säger.

– Har man en gång börjat använda sådana här skor vill man 

inte gå tillbaka till sina gamla, säger Christer Kullberg.

– Det handlar dels om hur man vill bli bemött. Och så handlar 

det om kvaliteten. Det har funnits skomakare i 15 000 år, och de 

har kommit underfund med att det är så här en sko ska vara för 

att den ska vara bra för fötterna, för vristerna, knäna, höfterna och 

ryggen, säger Robert Nilsson.

Tillsammans säljer de skor från Crockett & Jones i butiken/

showroomet Cape Cod på Lilla Bommen i Göteborg.

Handgjort  –

Elegans, stil, klass – och inte minst tradition.

Känslan av att gå i ett par exklusiva handgjorda skor, tillver-

kade på samma sätt som för hundra år sedan, är svårslagen.

Det här är stil, klass och tradition. Crockett & Jones Handgrade 

collection, modell Cliff ord, helbrogue. De går på 4 800 kronor.

[ Livets goda av Nicklas Tollesson ]

Butiken på Lilla 

Bommen i Göteborg.
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Men här kan du inte bara gå in i butiken och köpa ett par skor – 

först måste de ju tillverkas…

– Vi tar måtten och skickar dem till Northampton. Om du 

har tur håller de just då på med din storlek och den modell du 

väljer, då kan det ta tre veckor. Annars börjar de från början och 

då kan det ta upp till tolv veckor. Det går inte att skynda på dem, 

det handlar ju om ett hantverk som de är väldigt stolta över, säger 

Christer Kullberg.

CROCKETT & JONES ÄR ett familjeföretag, där nu fj ärde genera-

tionen styr. De gör allt från klassiska oxford, derby och brogue-

modeller till loafers och boots. Skorna passerar omkring 200 par 

händer innan de lämnar fabriken. Lädret är av högsta kvalite, 

som kontrolleras noggrant innan ovanläderbitarna skärs ut för 

hand. Ovanlädret sys sedan ihop – varje skarv och söm ska vara 

perfekt.

Ovanlädret spänns ut över en läst för att skon ska få sin form. 

Ovanlädret sys sedan fast mot bindsulan – på de fl esta andra skor 

limmas det bara. 

Innan sulan sys fast läggs ett lager av kork mellan slitsulan och 

innersulan. 

Korken formar sig efter foten efter några promenader så att 

man får en jämn belastning under hela foten.

– Man sprutar ju innerskor i skidpjäxor med skum i dag för att 

få dem formade efter foten. Man kan säga att kork är den gamla 

formen av sprutning, säger Robert Nilsson.

VI SVENSKAR LIGGER EN bit efter sydeuropéeerna när det handlar 

om att uppskatta exklusiva skor.

– Vi har ingen skokultur i Sverige, bara en priskultur. Om man 

går på en skomässa i Sverige är en sko för 1 500 kronor en dyr sko. 

I Spanien, Frankrike och Italien börjar priserna på de nivåerna, 

säger Robert Nilsson.

I Sverige fi nns ändå en viss kundkrets, som växer sakta men 

säkert, och som inte drar sig för att betala 4 800 kronor för ett par 

Crockett & Jones Handgrade.

– Våra kunder är främst aff ärsmän. De är ute och reser mycket 

och har med sig det här skotänket från andra länder. De vill ha 

exklusiva, snygga och fotriktiga skor som fungerar och som de 

inte behöver ta av sig när de ska genom larmbågen på fl ygplat-

sen. Ett par Crockett & Jones som används mycket, men vårdas 

ordentligt, kan hålla i uppemot 20 år.

Blir något fel med dem, är den här sortens skor drömuppdraget 

för en skomakare; en riktig skoälskare säger inte att skorna ska 

lagas – de ska underhållas.  

– för fötterna

Crockett & Jones Handgrade collection, model 

Westbourne, halvbrogue.

Christer Kullberg (th) och Robert Nilsson på Cape Cod i Göteborg brin-

ner för exklusiva skor. ”Det har funnits skomakare i 15 000 år, och de 

har kommit underfund med att det är så här en sko ska vara för att den 

ska vara bra för fötterna, för vristerna, knäna, höfterna och ryggen.”
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I vårt nordliga land där vi åtminstone 

hitintills levt med tydliga årstidsväxlingar 

har arkitekturen ställts inför extra hårda 

prövningar. Drömmen om ett Medel-

havsklimat har fått ge vika för norrskenets 

sprakande verklighet.

Förutom rent konstruktiva krav dimen-

sionerar vi inte utifrån förutsättningar 

som fl odvågor, bomber eller jordbävning-

ar. Realiteter som kolleger på andra platser 

lever med.

Vi däremot, dimensionerar efter maximalt förväntad neder-

börd eller kyla. En självklarhet då vi lever och bygger där vi är.

Den lustfyllda längtan vi har till det ”kontinentala” där det per 

defi nition alltid antagligen är sommar och varmt har gjort att vi 

också vill uttrycka oss ledigare med sommarens arkitektur.

Begrepp som sommarhus, sommarveranda, sommartorp, ute-

servering eller sommarslott skvallrar om en lättsam livsstil där av 

myndigheter upprättade funktionella krav inte längre anses så 

nödvändiga eller begripliga.

Böcker med titlar som ”Arkitekternas sommarhus” eller ”Skär-

gårdshus” säljer rent under sommarmånaderna.

Byggandet startade utifrån grundläggande behov av att skydda sig mot klimatet. Tidigt i mänsklig-

hetens historia sökte man upp naturliga skydd i form av grottor, utsprång eller liknande. 

 Vi började därefter själva skapa byggnader, om än primitiva i början, som skydd mot väder 

och vind. Utvecklingen gick vidare och byggnader började uttrycka andra värden än de rent 

funktionella. Begreppet arkitektur kan skönjas.

 Arkitekturen är därmed också en del av mänsklighetens historia, vi arkitekter följer med och 

uttrycker vår tid.

ARKITEKT-
KOMMENTAREN

Thomas Sandell

SandellSandberg

SOMMARENS 
     ARKITEKTUR 

[ Arkitektkommentaren av Thomas Sandell ]



Operahuset med den mest avancerade 
teknologin skall också vara 
det grönaste

Norges nya operahus är ett av Europas mest uppmärksammade 

byggnadsprojekt. Det är byggt och utrustat för att markera 

Norges roll som kulturnation och Den Norske Opera och  

Ballets roll i samhället.

 Allting är stort, mäktigt, imponerande och nytt. Tekniken 

är sannolikt bland de mest avancerade i världen. Här kommer 

600 personer att arbeta, från smeder och ekonomer till sångare 

i 40 olika yrkesgrupper, från drygt 30 länder.

 Nästan alla kommer att vara beroende av en tillförlitlig 

IT-funktion. Det konstnärliga, tekniska och praktiska har 

givetvis stått i fokus. Men Den Norske Opera ställde också 

mycket höga miljökrav och satte miljömål för all utrustning 

och IT-användning i byggnaden.

DÄRFÖR FICK TELECOMPUTING ANSVARET 
FÖR IT-FUNKTIONEN I NORGES NYA OPERAHUS

Redan tidigt bestämde man sig för att överlåta hela IT-

funktionen på en extern leverantör. Efter en omfattande 

utvärderingsprocess, där alla betydande leverantörer 

ingick, och där kompetens, kommersiella förutsättningar 

och låg miljöbelastning betonades särskilt, valde man 

TeleComputing.

 Det här var kanske första gången som ”grön IT” var av-

görande vid valet av IT-leverantör.

 Men inte den sista om vi vill vara rädda om vår miljö.

Tel. 08 556 109 20     info@telecomputing.se    www.telecomputing.se
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BYGGVARUHUSENS OMSÄTTNING RUSAR i höjden då revisorn från 

Ernst & Young och hans fränder ikläder sig blåstället och slän-

trar runt i gångarna med samma självklarhet som vilken proff s-

hantverkare som helst. Både röstläget och ordvalen genomgår 

även de en markant förändring hos samme revisor under denna 

shoppingexcess.

Ett muntert hamrande och sågklingans falsett hörs därefter 

över nejderna långt in i sommarnatten.

Arkitekturen och byggandet blir också lättsamt, vi arkitekter 

hänger med och skjuter de frostnypna föreskrifterna lite åt sidan. 

Byggnaderna blir gärna spröda, transparenta och fyllda av glädje 

över att sommaren och ljuset äntligen kom.

Att i sommarhuset uträtta sina behov i en separat liten bygg-

nad utan rinnande vatten anses inte vara en funktionell olägenhet 

utan snarare ett krav. Ett liknande arrangemang under vinterns 

boende anses lika otänkbart.

Ett bostadsprojekt från vår tid mitt i Tokyo av Rue Nishisawa 

(SAANA) där varje funktion i ett hem har gestaltats som en egen 

kubisk spröd volym blev världsberömt bland annat för att man 

just behövde gå till en annan byggnad för att kissa. Kanske inte en 

självklar lösning att förorda men onekligen ett intressant koncept. 

Att gå från kök till sovrum till vardagsrum till toalett utomhus 

mitt i en storstad och inte bara vid en småländsk skogssjö, kan 

också vara en lösning.

KÖPCENTRUM OCH ANDRA centrumanläggning som byggs för att 

skapa ett klimat oberoende av årstidsväxlingar har visat sig vara 

en mycket lyckad byggnadsform i vårt klimat, åtminstone kom-

mersiellt. Liknelser vid en toscansk bypiazza med kringliggande 

restauranger och butiker förs ofta fram vid kollegernas presen-

tationer. 

Även Ragnar Östberg använde sig av denna förebild när han 

skapade Stadshuset, så drömmen om en annan värld är inte på 

något sätt ny.

VI KAN ÄVEN i vår samtid lära mycket av sommarens arkitektur. 

Låt sanden mellan tårna och utanpå skjortans fl adder, mentalt 

hänga med in i mötesrummet och låt musarmen spela midsommar-

vals över skärmen nu när hösten och så småningom vintern nalkas.

Vem vet, vi kanske får sommar året om?  

Byggnaderna blir gärna spröda, transparenta 
och fyllda av glädje över att sommaren och ljuset 
äntligen kom.
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fsve.se

Fastighetssverige ger dig 
branschens nyheter gratis

Fastighetsbranschens modernaste nyhetsforum

med webbplats och dagligt nyhetsbrev.
  

Ledord: kvalitet, användarvänlighet och snabbhet.
 
 

Självklart är nyhetstjänsten kostnadsfri.

Tusentals läsare varje dag – registrera dig på fsve.se
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[ Marknadsanalys av Eddie Ekberg ]

GÖRAN CÖSTER 

Chef för SEB:s fastighetsutlåning  

MARIE BUCHT

Vd för Newsec Advice

Beskriv läget på fastighetsmarknaden just nu?

Marie Bucht: Avvaktande, färre budgivare per aff är och en grund-

ligare analys av intäkts- och kostnadssidan. Aff ärerna tar längre 

tid att genomföra, men som vi alla ser så görs det fortfarande af-

färer.  Många har också varit engagerade i de stora aff ärerna som 

pågått här i Sverige.

Sven-Olof Johansson: Det är tur att vi har de där ”terapiaff ärerna” 

på gång, annars hade det varit stiltje. Skämt åsido, men det går ju 

inte att få ihop kapital i dag, det vanligaste har varit att man lånar 

80 procent och det är det ingen bank som ställer upp på i dag.

Lennart Ernstson: Håller med om att läget är avvaktande, det 

känns som det är storleksmässigt mindre aff ärer nu och att man 

fokuserar mer på utvecklingsfastigheter i stället för rena trans-

aktioner. Det känns också som att det fi nns ett och annat bolag 

som sitter tajt till.

Det talas om en global ekonomisk recession 

utifrån den amerikanska bolånekrisen. Hur 

påverkar detta vår fastighetsmarknad? Denna 

och många andra frågor besvaras av några 

av branschens tyngsta aktörer när Fastighets-

sverige samlar till rundabordssamtal.

Ett rundabordssamtal om     

TUNGVIK  
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SVEN-OLOF JOHANSSON
Vd på börsnoterade 

fastighetsbolaget FastPartner

LENNART ERNSTSON

Delägare på Wistrand Advokatbyrå

Det fi nns de som säger att fi nanskrisen nu är över, kommen-

tar?

Sven-Olof Johansson: Den är defi nitivt inte över, på den fronten 

är det totalmörker. När Federal Reserve säger att krisen är över 

är det inte speciellt trovärdigt, de har ju pumpat in 650 miljarder 

dollar genom att trycka upp nya sedlar.

Göran Cöster: Det är alldeles för tidigt att säga att faran är över.

Marie Bucht: Jag instämmer. Det känns som att läget mellan ban-

kerna är oroligt.

Hur har fi nanskrisen påverkat fastighetsmarknaden hittills, 

och vad händer om situationen inte stabiliseras inom ett år?

Göran Cöster: Det blir färre och färre aff ärer som genomförs. Vi 

ser en ny typ av investerare med mycket eget kapital och som 

knappt lånar något alls. Helt klart kan man säga att superkon-

junkturen är över.

Sven-Olof Johansson: Så här har fastighetsmarknaden alltid sett 

ut, det går upp och ner. Det är inget konstigt. Men jämfört med 

krisen på 90-talet är de fl esta fastighetsägare mycket mer solventa 

nu. Men det kommer att ta tid, det tog 5-6 år för marknaden att 

återhämta sig efter fastighetskrisen på 90-talet.

 marknaden och framtiden

KTSMÖTE  
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Köparna har blivit färre, hur har priserna påverkats?

Marie Bucht: Coreköparna är fortfarande en aktör att räkna 

med. Det har skett en prisjustering och yielderna har stigit med 

mellan 0,5 – 0,75 procent på fastigheter i B-lägen. För de bästa 

fastigheterna i primelägen betalar man fortfarande mycket bra. 

Hyresmarknaden i Sverige är fortfarande god, men efterfrågan 

på lokaler är inte lika stark som i början av året och det har blivit 

vanligare med hyresrabatter.

Sven-Olof Johansson: Jag har inte känt av någon minskad efter-

frågan på lokaler, däremot tror jag att handelsfastigheter drabbas 

snabbast. Folk betalar hellre lånen på hus och bil än att shoppa.

 

Vad är bankens syn på fi nansieringssituationen?

Göran Cöster: Vi hissar en liten varningsfl agg för konjunkturen, 

de stigande räntorna oroar naturligtvis. Vi diskuterar mer ränte-

täckningsgrad än belåningsgrad i dag och har ett större fokus på 

kassafl öden.

Sven-Olof Johansson: Vad accepterar du för räntetäckningsgrad 

då?

Göran Cöster: Det är svårt att svara generellt på det, men man ska 

ha rätt mycket egna pengar. Vi har inte fått någon ny kreditpolicy 

eller några begränsningar från ledningen och vi gör även aff ärer 

med nya kunder. Men vi lånar inte ut till 85 procent längre, nu 

ligger det snarare kring 60 procent.

Vad händer om bankerna stänger alla kranar samtidigt?

Sven-Olof Johansson: Då stannar aff ärsvolymen upp, det är näst 

intill det som hänt. Om vi inte hade haft de tre stora terapiaf-

färerna hade vi knappt haft någonting.

Aff ärerna tar längre tid att ge-
nomföra, men som vi alla ser så görs det 
fortfarande aff ärer.  MARIE BUCHT

Vi ser en ny typ av 
investerare med mycket eget 
kapital och som knappt lånar 
något alls.   GÖRAN CÖSTER

Det fi nns ett och annat bolag som 
sitter lite tajt till.   LENNART ERNSTSON

Marie Bucht: Men jag tycker vi ska vara realistiska och säga att 

transaktionsvolymen inte är så makalöst mycket lägre än förra 

året, samma period. Och vi ska minnas att vi kommer från riktigt 

höga nivåer. Det är fortfarande mycket pengar på väg in i den 

svenska marknaden.

Göran Cöster: Jag tycker det fi nns mycket positivt att ta fasta på, 

marknaden är långt ifrån död, visst det tar lite längre tid, men det 

är ingen katastrofsituation.

Lennart Ernstson: Från vår horisont ser vi ingen ökning av kon-

kurser. Vi märker dock att man satsar mer på fastighetsutveck-

ling. 

Hur agerar ni på FastPartner utifrån kreditkrisen?

Sven-Olof Johansson: Vi jobbar mer med egna projekt som till 

exempel Folkanfastigheten på Östermalmstorg. Vi bygger också 

nytt i Lund och Kista. Vi bygger till i Gävle och i Stockholm. 

Men vi bygger ingenting på spekulation. Jag såg tidigt vartåt det 

lutade när jag var i USA för ett par år sedan och träff ade ett par 

banker där. När jag såg deras strukturerade produkter förstod jag 

att det här kommer att gå åt skogen. Så jag åkte hem och för-

handlade fram kreditavtal som vi nu ligger tryggt med, vi sålde 

också våra stora retailkåkar. 

Är högriskköparna helt borta från Sverige nu? Och när kom-

mer de i så fall tillbaka?

Lennart Ernstson: De kanske vilar sig i form.

Marie Bucht: I osäkerhetens tid vill man vara i marknader där 

man känner igen sig, de är inte borta.

Göran Cöster: Det är klart att de är kvar, ser de en aff är de gillar 

gör de den.



Vad innebär regeringens totalstopp för handelsbolags-

lösningen?

Lennart Ernstson: Om man vill vara krass innebär det att 

det helt enkelt är stopp för det upplägget. Sedan innebär det 

förstås att några har fått betala skatt de inte hade tänkt sig 

att behöva betala. För vår del så tittar vi på varje situation hur 

vi kan göra på bästa sätt.

Hur påverkas FastPartner av detta?

Sven-Olof Johansson: Inte alls, eftersom vi inte använt oss av 

den modellen. Vi har i stället använt dotterbolagslösningen. 

Norska oljefonden har börjat investera i fastigheter, 

hur påverkas vår marknad?

Göran Cöster: Vi vet ju ingenting ännu om de kommer till 

Sverige.

Sven-Olof Johansson: De kommer att leta prime-objekt, pro-

blemet är att det inte fi nns så många såna objekt, vilket gör 

att det blir ännu hårdare konkurrens.

För vem är det köpläge just nu?

Marie Bucht: Den som har pengar och inte är så beroende av 

hög fi nansieringsgrad, vilket är många fastighetsbolag och 

svenska och internationella fonder.

Sven-Olof Johansson: De som har pengar sitter nog och 

väntar på katastrofl äget nu, då kan man göra riktigt bra 

aff ärer.   

De som har pengar sitter nog och väntar 
på katastrofl äget nu, då kan man göra riktigt 
bra aff ärer.   SVEN-OLOF JOHANSSON

www.dtz.com/se

Med näsa för affärer
DTZ hittar möjligheterna 
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[ Finansläget av Eddie Ekberg ]

Kan du beskriva fi nansläget i Europa just nu?

Vi har gått in i en allmän ekonomisk kris. Till att börja med kan 

man konstatera att kreditmarknaderna i stort sett har stängts, och 

att vi i dag har en kreditkris. I avsaknad av en fungerande kredit-

marknad minskar efterfrågan från investerare att förvärva vilket i 

sin tur leder till priskorrigeringar nedåt. Det är mycket ”wait and 

see”, det är en sjunkande aktivitet på alla fronter. Det är ingen 

större optimism som sjuder direkt. Den stora frågan som alla 

pratar om är när det ska vända uppåt. För ett tag sedan pratade 

man om att inget kommer att förändras förrän sommaren 2008, 

nu har det reviderats och man pratar om att ingen förbättring är 

att vänta förrän sommaren 2009.

Och hur ser det ut för Sverige?

Här har vi en något starkare konjunktur än genomsnittet för Eu-

ropa. En av skillnaderna är att man i Europa 

har sett varningstecknen mycket tidigare än 

vad vi i Sverige har gjort. Så sent som för 

sex månader talade man inte om någon kris 

i Sverige, vilket man gjorde i Europa för 

redan ett och ett halvt år sedan. Man kan 

nog tycka att man borde ha vaknat tidigare 

i Sverige, när man lever i en internationell 

värld gäller det att ha tentaklerna ute och känna efter vad det är 

som händer. Jag tror att marknaden återhämtar sig men tidigast 

inom ett år.

Kommer det att bli ett liknande läge här i Sverige som det är 

i till exempel London nu?

Du vet, man får ställa sig frågan: Hur allvarligt är det egentligen 

i London? Vi har hittills sett en prisjustering på cirka 20 procent, 

men vi har inte sett slutet där ännu. Och det fi nns ingen anled-

ning att tro att Sverige skulle bli förskonat från utvecklingen i 

Europa.

Hur allvarligt är egentligen läget?

Det är helt klart mycket allvarligt. När det gäller fastighetsmark-

naden är läget dock mindre allvarligt än det var på 90-talet, då vi 

hade ett lägre ränteläge. Men det kommer att förvärras. 

Vilka eff ekter får der rådande läget på den svenska mark-

naden?

Vi kommer att få se ett antal utländska investerare som inte kom-

mer att vara lika aktiva i Sverige längre. De förfl yttar sig till de 

marknader där de kan få högre tillväxt, till exempel Asien. Pengar 

är lättfl yttade.

”Läget kommer att förvärras”

De fl esta av oss förstår att fi nansmarknaderna varit i gungning en period nu. 

Men har vi underskattat allvaret, och graden av påverkan för den svenska 

marknaden? Erik Sondén är managing director och head of real estate 

coverage & advisory på Societe Generale med placering i Paris. Han har god 

inblick i det fi nansiella läget i Europa och i Sverige. Här ger han svar på tal.

LÄGET FÖRVÄRRAS. Erik Sondén är managing director och head of real 

estate coverage & advisory på Societe Generale med placering i Paris. 

Han menar att det fi nansiella läget i Sverige kommer att bli lika allvarligt 

som det är i Europa.

Det är 
ingen större 
optimism som 
sjuder direkt.
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Vilka ytterligare eff ekter kommer vi att få se inom det när-

maste om inte läget förbättras?

Som jag ser det kommer vi att få se kraftigt sjunkande investe-

ringsvolymer, priserna kommer att korrigeras nedåt. Och jag talar 

i generella termer, ingen fastighetstyp går helt oskadd igenom 

detta. Följdeff ekter av detta är också att vi får en sämre trans-

parens i vår marknad eftersom det genomförs färre transaktio-

ner, detta leder till en ökad osäkerhet. Visst fi nns det fortfarande 

pengar, men det fl esta jag talar med undrar varför de ska köpa 

någonting nu som kanske blir billigare om sex månader. Man 

sitter stilla i båten och väntar. 

Varför har vi här i Sverige inte i tid insett det allvarliga i si-

tuationen?

Vi har varit lite hemmablinda så till vida att svenska banker inte 

har varit inblandade i utlåning till investerare utanför Sverige i 

någon större utsträckning. Det kan förklara en hel del av att fokus 

ligger på Sverige. 

Hur bör fastighetsägare och banker/kreditgivare agera i 

denna situation?

Bankerna är av naturliga skälförsiktiga i dag. De har sänkt belå-

ningsgraden och kräver högre marginaler. Man är mer restriktiv 

mot ”bankspringarna”, alltså nya kunder, och fokuserar på kända, 

säkra kontakter. Man tittar också noga på räntetäckningsgraden. 

Fastighetsägarna bör koncentrera sig på hyresintäkterna och 

asset management. Om man har möjlighet bör man försöka för-

länga räntebindningstiden och överhuvudtaget se över lånebilden. 

Kan du göra en strategiskt riktig aff är ska du naturligtvis göra det, 

men man bör akta sig för att lägga ut något på marknaden bara 

för sakens skull.  

FAK TA

Erik Sondén har mer än 20 

års erfarenhet av arbete i 

bank-, fi nans- och fastighets-

marknaderna i Europa.
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Osäkerhet är ingen favorit inom den 

fi nans iella sektorn. Få ser potentialer i 

en marknad utan ständig värdestegring. 

Till skillnad från aktiemarknaderna 

saknas det inom fastighetssektorn en 

eff ektiv derivatmarknad. En av förkla-

ringarna är givetvis trögheten i prissätt-

ningen. Ericsson aktien kan sjunka eller 

stiga varje minut det fi nns en öppen 

marknadsplats. Kommersiella fastig-

heter kan ta upp till ett år att sälja. Ban-

ker och andra fi nansiärer måste sätta sin 

tillit till värderingar istället för dagsno-

teringar. Flertalet värderingar baseras på studier av aff ärer med 

likvärdiga fastigheter. Trots detta kan skillnaderna vara stora 

mellan olika värderares syn på marknaden. En anledning kan 

förklaras med att många ”storaff ärer” sker inom familjen. Om 

de senaste årens höga transaktionsvolymer rensas från aff ärer 

där fastighetsportföljer fl yttas inom sfärer till exempel inom 

Paulsson-sfären, Niams fonder och svenska staten (Vasakronan-

aff ären), blir antalet ”rena” jämförelseobjekt genast mycket färre. 

Kursfallet för börsens fastighetsbolag är lätt att förklara sett ur 

ett osäkerhetsperspektiv. Även om bolagen i de fl esta fall är väl 

rustade att tåla en konjunkturavmattning drabbas alla av samma 

generella osäkerhet. 

EN STOR DEL AV fastighetsmarknadens aktörer och rådgivare 

var yrkesverksamma under den stora fastighetskrisen i början av 

1990-talet. Det betyder att det fi nns erfarenheter att ta nytta av. 

Dagens konjunkturläge har bara vissa likheter med slutet av 1980/

början av 1990-talet. Svarta rubriker i dagspressen varnar för ras av 

villa och lägenhetspriser. I jämförelse med 2007 har antalet storaf-

färer med underliggande hyresfastigheter minskat något. Resten av 

2008 kommer att ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. 

Trenden med försiktighet märktes redan under Expo Real 2007, ett 

fl ertal av de största aktörerna inom fastighetsfi nansiering talade då 

om ökade krav på säkerheter och allt lägre belåningsgrader. Detta 

har spridit sig även till Sverige. Eff ekten kommer att märkas i form 

av att aktörer med behov av lånefi nansiering kommer att minska 

sina aff ärer. Den svenska fastighetsmarknaden kommer med stor 

sannolikhet att tappa positionen som Europas mest likvida fastig-

hetsmarknad. Den tidiga försiktigheten hos fi nansiärerna är en av 

de stora skillnaderna mot konjunktursvängningen för 20 år sedan. 

Samtidigt kan konstateras att uthyrningsläget för kommersiella lo-

kaler är fortsatt gynnsamt. Fastighetsföretagen är numera mycket 

aktiva när det gäller att vårda sina passivsidor. Eff ekten av de högre 

fi nansieringskostnaderna kommer inte att ge fullt utslag i årets 

resultat. Den högre infl ationstakten kompenseras för uthyrare av 

lokaler med indexeringar. Trots osäkerhet kan konstateras att 

fi nansiärer och fastighetsägare är väl rustade inför en kommande 

konjunkturavmattning.

Osäkerhet, ryktesspridning  

FASTIGHETS-
ANALYTIKERN 
HAR ORDET

Stefan Engberg, 

Forum Fastighetsekonomi

Ingen behöver längre tveka om att svensk ekonomi passerat toppen. Alla klassiska signaler 

pekar mot en lågkonjunktur. Fastighetssektorn är av tradition en av de sista vagnarna i kon-

junkturtåget. Hitintills märks avmattningen för fastighetsbranschen främst i form av en ändrad 

attityd från bankerna och fallande börskurser. Efter att ha tävlat i fördelaktiga erbjudanden 

tävlar bankerna nu i ursäkter till att tacka nej till fi nansieringar. Ett tungt ansvar för branschens 

utveckling vilar nu på alla ”neutrala” rådgivare, analytiker och värderare.

[ Fastighetsanalytikern har ordet av Stefan Engberg ]



 och fakta

FÖR FÖRETAG VILKA VALT att redovisa enligt IFRS blir det kan-

ske första gången som posten orealiserade värdeförändringar blir 

negativ. Hitintills präglas bolagens rapporter av små värdeföränd-

ringar. Vid helåret 2008 kan det bli annorlunda. Osäkerheten om 

den framtida ekonomin skapar högre krav på riskersättning. Detta 

kommer förr eller senare även att påverka fastighetsinvesterarna. 

Begreppet ”verkligt värde” kommer att behöva verifi eras. Det sista 

kvartalet 2008 kommer att ge svar på åt vilket håll fastighetsmark-

naden är på väg. Ett tungt ansvar för att dämpa osäkerheten vilar 

på marknadens kår av fastighetsvärderare. Förhoppningsvis ska de 

med yrkeserfarenhet från både upp- och nedgångar kunna dämpa 

oron hos fi nansiärer och investerare. I alla konjunkturlägen fi nns 

det möjligheter till bra aff ärer. Det svåraste är inte att hitta aff ärs-

möjligheter utan att lyckas genomföra aff ärer vid rätt tidpunkt.

FASTIGHETS- OCH HYRESMARKNADER är lokala, om detta råder 

ingen tvekan. Trots detta kan det vara nyttigt att studera hur lik-

nande konjunktursituationer har hanterats på andra marknader. 

Inom EU fi nns exempel på mycket större svängningar än vad vi 

är vana vid i Sverige. Metodiken från IFRS har använts längre 

än hos oss. Banker och investerare har accepterat att fastighets-

värden kan gå både upp och ner. En enad kår av fastighetsvärde-

rare med hög integritet bör kunna dämpa osäkerheten med fakta. 

Förhoppningsvis kommer vi i Sverige att klara av en omställning 

utan att uppleva slutet av 1980-talet ytterligare en gång.    

Det svåraste är inte att hitta 
aff ärsmöjligheter utan att lyckas 
genomföra aff ärer vid rätt tidpunkt.

ALLT UNDER 
ETT TAK

Fastigheter och fjärrvärme med 
fokus på energieffektivisering.

Elmia, Jönköping, 20–22 oktober 2009.

Elmia Fastighet arrangeras nu samtidigt med 

Fjärrvärmemässan, med ett gemensamt fokus 

på energi effektivisering. Under tre dagar på 

branschens viktigaste mötesplats kommer du 

att få inblick i allt som händer inom fastigheter, 

förvaltning och energi.

 Förutom produktutställning och föreläsningar 

på Elmia står intressanta studieresor, workshops 

och mycket annat på programmet. Dörren till 

framtiden står på glänt. Välkommen in.

Mer info hittar du på www.elmia.se.

2009 ELMIA
FASTIGHET
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

LÖPSTARK VD 
med sinne för siff ror
– För mig är det inte bara business, det måste fi nnas själ också. 

Och det får gärna komma något gott ut av det vi gör.

Atrium Ljungbergs vd Anders Nylanders uttalande är typiskt 

för honom som ledare och person. Visst är han intresserad av att 

skapa lönsamhet och visst är han intresserad av fastigheter. Men 

det som engagerar honom ännu mer är frågor som rör samhälle, 

kultur och människors situation.

Ett annat typiskt drag för Anders Nylanders ledarskap är att 

han, när dåvarande Ljungberggruppen startade omvandlingen av 

det slitna industriområdet Sickla till den moderna köpstad det 

är i dag, placerade sig på det lilla kontoret där ute, i stället för 

på huvudkontoret mitt i stan. Han vill vara nära verksamheten, 

något som också märks när Fastighetssverige följer med Anders 

Nylander på en rundvandring i Sickla; folk hälsar glatt på honom 

titt som tätt, han stannar gärna och byter ett par ord, det märks 

att han gillar att ”slänga käft” med folk.

Kan du beskriva din ”resa” in i fastighetsbranschen?

– Jag är nog ganska ovanlig på så vis att jag bara har haft två 

arbetsgivare under 30 år. 1977 började jag på Stockholms stads 

näringslivsbolag och jobbade med alla stadens industriområden 

och utvecklingen av Kista, Globen och Centralen. Där var jag i tio 

år och sedan funderade jag på vad jag ville göra. Så 1987 började 

jag på Ljungberggruppen som då hade 14 miljoner kronor i hy-

resintäkter mot 1,4 miljarder kronor i dag. Jag började som mark-

nadschef, blev sedan fastighetschef och vice vd och sedan fem år 

tillbaka är jag vd. För mig har det varit en oerhört stimulerande 

resa och det är väldigt kul att jobba åt en så engagerad ägare som 

vi har på Atrium Ljungberg.

Vad hade du gjort om du inte hade varit vd på Atrium Ljung-

berg?

– Jag har ju hållit på mycket med friidrott, både som aktiv och 

som ledare. Så jag kanske hade varit gymnastiklärare. 

Investerar du själv i fastigheter?

– Ja, aktierna jag äger i bolaget. Och privat har jag ju investerat i 

mitt boende och i ett fritidshus.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag tror att jag uppfattas som ganska enkel, rak och tydlig. Jag 

har fått uppfattningen att jag inger ganska mycket förtroende. 

Sedan är jag resultatorienterad och har en förmåga att skapa vi-

sioner och målbilder som folk kan identifi era sig med. Där har 

jag en stor hjälp av erfarenheterna från idrotten.

Vad är viktigt att tänka på för en fortsatt sund utveckling av 

fastighetsmarknaden?

– Det allra viktigaste är att fokusera på kunderna, det är basen 

för allt. Sedan är det viktigt att förstå att det går upp och ner, jag 

lärde mig mycket under krisen på 90-talet.

Hur ser det fortsatta läget ut för köpcentrummarknaden, är 

boomen över nu?

– Det har ju varit en alldeles fantastisk tid med stadig tillväxt 

i tio år, det är klart att det inte kan fortsätta så i all evighet. Det 

kommer att utkristallisera sig vilka som är vinnare och förlorare. 

Visst är det så att boomen är över just nu, konsumtionen går ju 

upp och ner, just nu verkar det som att den går lite ner.

Han är på många sätt en ovanlig vd i fastighetsbranschen. Och han 

är egentligen inte alls intresserad av karriären utan hade lika gärna 

kunnat jobba som exempelvis lärare. Möt Anders Nylander, en hu-

manistisk vd med större passion för människor än för fastigheter.
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MÄNSKLIG VD. För Anders Nylander kretsar inte allt kring 

business, det måste fi nnas en själ i det han gör också. Han är 

mer intresserad av frågor som rör samhälle, kultur och 

människor än av fastigheter.
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Hur mycket jobbar du?

– Cirka 45–50 timmar per vecka. Alltså 

inte så orimligt mycket som många andra. 

Jag försöker att hålla en balans mellan fa-

milje- och arbetsliv och är ganska duktig 

på att stänga av mobilen när jag är ledig.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag är mycket familjeorienterad så jag 

tillbringar mycket tid med familjen och är 

gärna på lantstället söder om Falkenberg. 

Sen rör jag på mig en del, är gärna ute och 

springer i skogen i trakterna av Saltsjöba-

den där jag bor.

Vilken är din livsfi losofi ?

– Det är viktigt att verkligen ta vara på nuet 

och omge sig med dem man tycker om.

Är du mentor för någon?

– Inte just nu, men det har varit några som 

gärna bollar med mig. Sedan har jag för-

stås varit mentor i idrottssammanhang.

Har du någon som du anförtror dig åt 

och diskuterar med?

– Min fru. Och så har jag ett bra diskus-

sionsklimat med några av våra största 

kunder. Sen har jag ju förstås min egen 

ledningsgrupp.

DUKTIG PÅ HUVUDRÄKNING

Namn: Anders Nylander.

Ålder: 55 år.

Familj: Fru och fyra barn plus ett 

extrabarn.

Bostad: Hus i Saltsjöbaden.

Bil: VW Passat, diesel med partikel-

fi lter.

Tjänar: Okej.

Favoritkrog: Gondolen.

Favoritmaträtt och -dryck: En riktigt 

god fi sksoppa med ett gott Sauvig-

non blanc.

Fritidsintresse: Löpning.

Bonusinfo: Gick igenom ”teknis” utan 

miniräknare, alltså ”hyfsat” duktig på 

huvudräkning.

Jag försöker att hålla en balans mellan familje- och arbetsliv och 
är ganska duktig på att stänga av mobilen när jag är ledig.

Kan du berätta om ditt idrottsintresse?

– Jag har hållit på med friidrott sedan 

barnsben. Mina distanser är 800 och 1 500 

meter, så jag är medeldistanslöpare. Min 

främsta merit är en medalj i ett junior-

SM i stafett. Jag sprang för Hammarby 

friidrott där jag också varit verksam som 

ledare i en massa år.

Vad vet folk inte om dig?

– En del vet nog inte att jag var med och 

startade Midnattsloppet.

Vilken talang skulle du vilja ha?

– Jag skulle vilja kunna fl era språk. Och så 

skulle jag vilja kunna spela gitarr.

Vilken är din drömresa?

– Oj, det fi nns många. Men det viktigaste 

är att man reser med rätt personer och har 

möjlighet att göra egna val under resan.

När grät du senast?

– Det var inte så länge sedan, två veckor 

sedan ungefär.

Det allra 
viktigaste är 
att fokusera 
på kunderna, 
det är basen 
för allt.
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Om du skulle tvingas att välja en ny kar-

riär, vilken skulle det då vara?

– Jag har inte funderat i de banorna, men 

det skulle inte vara något bekymmer för 

mig. Det fi nns många saker jag skulle 

kunna tänka mig att göra.

Vilken levande person är din främsta 

hjälte?

– Sussie, min fru. Sedan fi nns det många 

vardagshjältar.

Vad hos dig själv är du mest stolt över?

– Min familj.

NÄRVARANDE VD. När dåvarande Ljungberggruppen startade omvandlingen av det slitna industriområdet 

Sickla, placerade sig Anders Nylander där ute i stället för på kontoret i city.

Vad hos dig själv tycker du minst om?

– Alla har väl sidor man kan förbättra. Jag 

kan tycka att jag blir lite sur på småsaker 

ibland.

Är du fåfäng?

– I någon bemärkelse är väl alla det, alla 

gillar ju beröm. Men klassiskt fåfäng är 

jag inte.

Om du fi ck ha något i ditt liv ogjort, vad 

skulle det vara?

– Jag går inte omkring och tänker så, det 

är klart att man gjort tabbar men det fi nns 

ingen poäng att fundera på dem utan det 

är bättre att man lär sig av sina misstag.

Vad är ditt motto?

– Det är viktigt att leva som man lär. Och 

att man respekterar andra, på samma sätt 

som man själv vill ha respekt.

Vilka fraser eller ord har du en tendens 

att överanvända?

– Mindre snack, mer verkstad. Verklighe-

ten överträff ar alltid kartan. Ett plus ett 

blir tre.

Hur ser du på framtiden? Vad ska du 

göra sedan när du ”lägger av”?

– Jag tänker inte i de banorna. Förhopp-

ningsvis har man något att ge när man inte 

är operativ längre.  
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Korta frågor och svar:
Var fattar du de bästa besluten, på 

kontoret eller någon annanstans?

– Efter jag har sprungit och sitter och 

dricker morgonkaff et.

Du får 100 miljoner kronor och måste 

placera dem på stubinen, vad gör du?

– Jag sätter in dem på banken och tar en 

rejäl funderare.

Vem håller ordning på din ekonomi?

– Jag själv.

Vilken är din största extravagans?

– Ett bra boende, lantstället och ett par 

resor varje år.

Hur blir man lycklig?

– Ta tillvara på stunden, lägg tid på det 

och dem du trivs med.

Vilken är din favoritpryl?

– Träningsskorna.

Om du var allsmäktig för en dag, vad 

skulle du ändra på först?

– Krigshärdar och fattigdom.

Vilket är ditt bästa köp?

– Mina investeringar i det här bolaget, 

och mitt privata boende.

Vilket är ditt sämsta köp?

– Säkert någon bil någon gång.  



I ett flerbostadshus råder konstant aktivitet, folk flyttar in och ut, trapphus

ska målas om, bredband och kabel-TV ska dras in och underhållas.

Stambyten och köksrenoveringar betyder ofta arbete under en längre

period. Med ett elektromekaniskt system kan du själv bestämma vem som

får tillträde var och under vilken period, och vilka tider. Kaba elolegic –

tillgänglighet och säkerhet i kombination! www.kaba.se

Tillträde när Ni vill

Rekrytering till 
fastighetsbranschen är 
snårigt. Förvissa er om 
en rekryteringspartner 
med rätt rötter.

Rekrytering
Inhyrning

Kompetenskartläggning
Coaching

För mer information, kontakta VD Jonas Gustavsson
Tel: 08-556 70 600

E-post: jonas.gustavsson@fasticonkompetens.se
www.fasticonkompetens.se 

FASTICON KOMPETENS HAR LÅNG ERFARENHET OCH ÄR DJUPT ROTADE I FASTIGHETSBRANSCHEN.
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Nyss fi ck krogen Kock & Vin en stjärna i Guide 

Michelin. Men tro inte att de slår sig till ro för 

det. Nu ska maten tas till nya höjder.

Ägaren till Kock & Vin, Björn Persson, är en målinriktad krögare. 

För ett par år sedan satte han upp ett antal punkter som skulle upp-

nås inom två år, och i dag är de allra fl esta av punkterna avbockade. 

En av punkterna var att man skulle ha en stjärna i den exklusiva 

matbibeln Guide Michelin, ett mål man nådde i mars i år. I den 

högst medvetna satsningen ingick en rejäl investering på personalsi-

dan som man ökat med 40-50 procent. Man hade också bestämt sig 

för att hålla en fortsatt hög nivå vad gäller råvarorna, samt en ombo-

nad och mysig miljö som stämmer mycket väl med konceptet.

Ambitionen nu är att höja sig ytterligare en nivå.

– Vi är inte nöjda i och med stjärnan. Nu ska vi se till att skapa 

en ännu bättre produkt, kompetensen fi nns i köket. Nu handlar 

det bara om förbättringar i matsalsmiljön och i köksmiljön, säger 

Björn Persson.

Och han märker redan av att satsningen gett resultat, det i kom-

bination med stjärnan har lett till ett ökat intresse för krogen.

– Vi har fl er gäster nu, och framför allt fl er intresserade gäster. 

Och vi märker att man gärna tar den större menyn, säger han.

En person som har stor del i framgångarna är köksmästaren 

Stjärnkrog med 
HÖGA AMBITIONER
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Claes Grännsjö. Han förklarar framgångarna delvis med ett 

starkt team.

– Vi har många kompetenta personer i köket, med en stor kun-

skapsbredd dessutom. Det är som i fotboll, bästa laget vinner. 

Och vi har ett bra lag. Och alla i laget har ett brinnande intresse 

för matlagning, säger han.

Han sticker inte under stol med att ambitionen är att ha fullt 

hus – varje kväll.

– Vi vill ha mycket gäster, det är ju det bästa beviset på att det 

vi gör uppskattas och är bra, säger han.

Han och de andra i köksteamet är mer eller mindre vinnar-

skallar.

– Det fi nns ett konkurrens- och tävlingsmoment i kockyrket 

i dag. Om någon annan krog till exempel får fi na recensioner 

så gäller det att vi höjer oss ytterligare ett snäpp, säger Claes 

Grännsjö.

Den enda punkten som är kvar på Kock & Vins lista nu är att 

ta steget från svensk mästarklass till internationell mästarklass 

i White Guide. Med den vinnarmentaliteten som fi nns bland 

personalen är det förmodligen bara en tidsfråga innan det målet 

också är uppnått.   

Recept på nästa sida.
Lär dig laga en riktig stjärnmåltid. 

STJÄRNKRÖGARE. Kock & Vins ägare 

Björn Persson är inte nöjd med stjärnan 

i Guide Michelin, nu siktar man på en 

topplacering i White Guide.
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STJÄRNKOCK. Kock & Vins 
köksmästare Claes Grännsjö 
har en stor del i krogens 
framgångar den senaste 
tiden. 

Recept 4 personer 

JAMON PATA NEGR A BELOT TA SERVER AS MED MORCILL A, 
OCH VARIATION PÅ MOROT FR ÅN UGGL ARP

100 gram skalad morot
1 st fi nhackad schalottenlök
50 gram smör 
1 msk champagne vinäger
4 små minimorötter
1 skalad morot
1 msk citronsaft
1 msk olivolja
12 skivor pata negra-skinka
100 gram stekt blodkorv

Koka 100 gram morot med schalottenlöken tills moroten är mjuk, 
häll av vattnet, mixa sedan med smöret och vinägern, smaka av med salt 
och peppar.
Koka minimorötterna i smörvatten.
Skiva den skalade moroten tunt, blanda med citronsaft och olivolja, 
smaka av med salt och peppar.
Lägg 3 pata negra-skivor på varje tallrik, klicka ut morotscremen, lägg på 
dom kokta minimorötterna, dom marinerade, och till sist blodkorven.

Vintips: 
99124 Domaine de la Colline, 88 kr

KUNGSFLUNDR A MED BONDBÖNOR OCH CREME PÅ SPRIT-
ÄRTA, ÄGGUL A 63C SAMT GOTL ÄNDSK SOMMARTRYFFEL

1 stor kungsfl undra
3 msk smör
1 hackad gul lök

200 gram spritärtor
1 dl grädde
100 gram skalade och kokta bondbönor
4 st äggulor
20 gram sommartryff el

Salta och peppra fi sken, kör in i ugnen på 100 grader i 20 minuter (eller när 
man kan sticka en tandpetare lätt igenom fi sken).
Sautera löken tills den blivit mjuk, slå på grädden, koka upp och häll i ärtor-
na, koka upp igen, mixa sedan helt slät och smaka av med salt och peppar.
Lägg upp äggulorna i lämplig form kör i ugnen på 63 grader i 45 minuter.
Bena ur fl undran, fördela på tallriken, fördela ärtcremen, lägg äggulan och 
dom kokta bondbönorna i cremen, riv eller hyvla på tryff eln.

Vintips:   
5798 Couvent des Jacobins Bourgogne Blanc, 106 kr

SORBET PÅ STEKTA JORDGUBBAR SMAKSAT T MED VIT 
BALSAMICO, SERVERAS MED SMULTRONSFÄR OCH YOGHURT

300 gram jordgubbar
50 gram vit balsamicovinäger
100 gram strösocker
100 gram smultronpuré
100 gram turkisk yoghurt

Stek jordgubbarna i tefl onpanna tills dom fått färg, mixa med balsamico-
vinägern och sockret, kör i glassmaskin.

Lägg på smultronpurén och yoghurten på varje tallrik, lägg  på  sor-
beten, garnera gärna med färska jordgubbar och rostad kavring.

Vintips: 
4197 Château du Juge, 72 kr/halva



Pris: NOK 3.950,- exkl. moms. Anmälan sker via e-post till therese@estatemedia.no eller genom att fylla i anmälan på www.estatemedia.no.

Vi förbehåller oss rätten att ändra programmet. Avanmälan måste ske senast 14 dagar före konferensen.

08.00 – 08.30  Registrering och kaff e

08.30 –08.35 Inledning
 Trond Valle, partner, Estate Media

08.35 – 09.05 Den globala fastighetsmarknaden
 Paul Sanderson, Research Director, Group Research &
 information services, DTZ London

09.05 – 09.35 Europeiska  fastigheter – var fi nns de bästa investeringarna?
 Michael Haddock, Director, Head of EMEA Investment
 Research and Consulting , CB Richard Ellis

09.35 – 10.15 Vad gör Norge till ett attraktivt investeringsland?
 Arne Christian Landsvik, CEO, Valad Norway,
 Valad Property Group

10.15 – 10.45 Kaff e och frukt

10.45 – 11.15 Finansiering – vad sker på kreditmarknaden efter ”sub-prime”?
 Lars Bergström, Head of Representative Offi  ce Nordic
 Countries RZB - Raiff eisen Zentralbank Österreich AG

11.15 – 12.00 Fastighetsutveckling i Norge och övriga nordiska länder
 Lennart Sten, CEO, GE Real Estate, Nordic

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Opportunistiska investeringsstrategier – Europeisk perspektiv
 Tore Borthen, Managing Partner, RealKapital Parners AS

13.30 – 14.15 Bostadskris i många länder – är botten nådd?
 Andrew Williams - Partner Cushman & Wakefi eld.
 Andrew Williams is the Managing Director of Cushman
 Wakefi eld Residential and Chairman of Cushman &
 Wakefi eld Hospitality for EMEA.

14.15 – 14.45 Kaff e och kaka

14.45 – 15.25 Hur ser en norsk långsiktig investerare som Vital på Fastighets-
marknaden?

 Truls Cook Tollefsen, CEO, Vital Eiendom

15.25 – 16.05 Hur ser en av världens största försäkringsbolag på investeringer
 i fastigheter framöver?
 Joe Valente, Head of portfolio management & strategy, Allianz Real Estate

16.05 – 16.15 Summering och utdelning av årets ”Estate award”
 Trond Valle, partner, Estate Media 
 
16.15 –  ca 18.00 Mingel och coctailparty
 Här får ni möjligheten att träff a ett antal utställare som har investerin-

gar i fastigheter både i Norge och  utomlands.

DEN STORA ÅRLIGA KONFERENSEN

BALA
FASTIGHETSINVESTERINGAR

Kunnskaps- og markedsplassen for eiendom

Skandinaviska fastighetsinvesterare är aktiva på den globale fastighetsmarknaden och Skandinavien attraherar fl er och fl er utländska inves-
terare. Den stora årliga konferensen ”Globala Fastighetsinvesteringar” är en cross-border arena för fastighetsaktörer som vill skapa ett nätverk 
och hålla sig uppdaterade om investeringsmöjligheterna över landsgränserna i morgondagens fastighetsmarknad. Konferensen arrangeras i regi 
av norska Estate Media i samarbete med Fastighetssverige och danska Erhvervs Ejendom.

Vi samlar för första gången de största och mest intressanta namnen inom den internationella fastighetsmarknaden. Om du bara ska gå på en 
konferens 2008 så är det denna. Välkomna!

PROGRAM 4. september på Hotell Continental, Oslo

Norwegian Valuers and Surveyors Association

Samarbetspartners:

Organisatörer:
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Klassifi ceringen av en investering, helt el-

ler delvis, såsom byggnad (ny-, till- eller 

ombyggnad), mark, markanläggning, in-

ventarie eller reparation och underhåll 

(inkluderande det utvidgade reparations-

begreppet) är som vi vet helt avgörande 

för beskattningen. Olika klassifi ceringar 

medför olika möjligheter till skattemäs-

siga avdrag. Medan byggnader skrivs av 

under en relativt lång period kan repara-

tioner och underhåll dras av direkt. 

Komplexiteten av frågeställningen framgår tydligt vid en 

genomgång av vilken omfattning som olika typer av investerings-

projekt kan ha. Projekten kan omfatta allt ifrån totalrenoveringar 

eller hyresgästanpassningar till uppförande av nya byggnader. Vi-

dare kan de olika projekten omfatta allt ifrån kontor, restauranger, 

hotell, butiker, gallerior till industrier, djursjukhus eller sportan-

läggningar. De kan omfatta rivning av en hel byggnad innan det 

uppförs en eller fl era nya byggnader eller invändig rivning intill 

stommen före det att ombyggnad sker. Exemplen kan göras 

många och det ena projektet är inte det andra likt. 

Investeringarna omfattar dock var för sig eller samman-

taget över tiden stora belopp. Klassifi ceringen har således 

många gånger en omfattande ekonomisk betydelse. 

Av särskilt intresse är att fastigheter normalt anses 

tillhöra vad som kallas det ”icke kopplade området”. 

Ett betydelsefullt exempel på denna frikoppling är 

de särskilda skattereglerna om reparation och under-

håll samt det så kallade utvidgade reparationsbegrep-

pet. Dessa regler medför en systematik som innebär 

att det fi nns en möjlighet att vid beskattningen dra av 

vissa utgifter omedelbart även om de – i enlighet med 

god redovisningssed – inte har dragits av direkt utan aktiverats i 

redovisningen. Detta är naturligtvis av olika skäl mycket intres-

sant, men det fi nns en hel del tillämpningsfrågor.

När det gäller det kopplade området är bestämmelserna om 

räkenskapsenlig avskrivning på inventarier av särskilt intresse 

för fastighetsbolag. Det föreligger nämligen vad man kallar för 

ett formellt samband mellan redovisning och beskattning. Med 

detta avses att det knyts ett krav på att den redovisningsmässiga 

behandlingen av investeringen måste följa den skattemässiga. 

Skattereglerna kan här sägas vara styrande. 

 

I RÄTTSPRAXIS HAR EXEMPELVIS undertak, ventilations- 

och klimatanläggning samt belysning i samband med 

ombyggnad från lager till kontor ansetts utgöra 

byggnadsinventarier. Vidare har bland annat 

inredning i våtutrymmen i hotellbyggnad och 

REVISORN 

HAR ORDET
Andreas Adolphsson 
Deloitte

[ Revisorn har ordet av Andreas Adolphsson ]

Missar bolagen skattemässiga  

Från ett cash fl ow-perspektiv fi nns det anledning att se över företagets policies och rutiner för 

hanteringen av investeringar. Från skattesynpunkt fi nns det särskild anledning att återkomma 

till några av de materiella och praktiska svårigheter som bör uppmärksammas. Bedömningen 

är att det snarare är en regel än ett undantag att en sådan genomgång leder till en ökning av 

de skattemässiga avskrivningarna. Döm själva om det fi nns en potential.



portar i verkstadsbyggnad hänförts till byggnadsinventarier. Detta 

kan tjäna som tydliga exempel på att klassifi ceringen väcker en 

hel del gränsdragningsfrågor och att den dessutom kräver en när-

mare genomgång och uppdelning av investeringskostnaderna. 

I och med att det är fråga om det kopplade området bör det sär-

skilt noteras att det gäller att få ordning på klassifi ceringen redan i 

redovisningen. Med anledning av detta fi nns det särskild anledning 

att se upp. Även här förekommer det en mängd olika uppfattningar 

om hur mycket som kan rymmas inom inventariebegreppet. Ibland 

påstås dessutom att skatteverket har prövat frågan. Vad som inne-

fattas i sådana påståenden är många gånger oklart. 

SAMMANTAGET KAN KONSTATERAS att komplexiteten och 

den ekonomiska och tekniska omfattningen av olika in-

vesteringsprojekt gör att det krävs policies och rutiner 

som får till stånd ett samarbete mellan personer med 

olika kunskap om investeringarna. När rutiner med 

mera väl är på plats bör det uppmärksammas att 

det även kan fi nnas möjligheter att i efterhand se 

över de skattemässiga avdragen. 

Om det saknas rutiner och erforderlig eko-

nomisk, skatterättslig och teknisk kunskap 

fi nns det en överhängande risk för att projekt-

kontot i sin helhet blir aktiverat som byggnad. 

Härigenom missas potentiella skatteavdrag som 

kan vara av intresse oavsett om de leder till en 

omedelbart minskad skattekostnad eller ett ökat 

underskott. 

Min erfarenhet är alltså att det fi nns mycket att 

vinna på att arbeta igenom policies och rutiner för 

hanteringen av kostnader i byggprojekt. Normalt är det 

dessutom fråga om betydande belopp.    

Sitter du trångt 
till? Hos oss får 
du ta plats!
 
Hamilton ger dig juridisk rådgivning för 
framgångsrika fastighetsaffärer

www.hamilton.se/fastigheter

Stockholm Göteborg Malmö Falun Karlstad Växjö London

FASTIGHETER

 avdrag?
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[Vad som händer i branschen 200808–200810]

Sverige

26 augusti

Konferens: Partnering 2008

Garnisonens konferens, Stockholm

Arrangör: IBC Euroforum

www.ibceuroforum.se

27–28 augusti

Kurs: Styrelsens och vd:s juridiska ansvar

Nordic Sea Hotel, Stockholm

Arrangör: IBC Euroforum

www.ibceuroforum.se

28–29 augusti

Seminarium: Skatter och redovisning av 

fi nansiella instrument

Garnisonen konferens, Stockholm

Arrangör: IBC Euroforum

www.ibceuroforum.se

4 september

Riksbankens räntebesked 09.30

www.riksbanken.se

9–10 september

Kurs: Energieff ektivisering

Stockholm

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

17–18 september

Kongress: Business Arena

Clarion Hotel, Stockholm

Arrangör: Fastighetsnytt

www.fastighetsnytt.se

19 september

Materialstopp: Fastighetssverige 

#6 – 2008

Specialnummer: Expo Real

Utgivning: Vecka 40

www.fastighetssverige.se

23 september

Seminarium: Finansdagen 2008

Stockholm

Arrangör: Öhrlings PricewaterhouseCoopers

www.pwc.se

30 september

Seminarium: Lönsam hyresförhandling

DaCapo Konferens, Stockholm

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

7–8 oktober

Kurs: Energieff ektivisering

Göteborg

Arrangör: Seminar Design Group

www.seminardesign.se

10 oktober

Seminarium: Stora Börsdagen

Stockholm

Arrangör: Veckans Aff ärer

www.va.se

23 oktober

Riksbankens räntebesked 09.30

www.riksbanken.se
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Nästa nummer av 
Fastighetssverige 

kommer under vecka 40.

8–9 september

Konferens: Real Estate M&A

New York, USA

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org

11–13 september

Kurs: Study Tour of Shopping Centers

Rio de Janeiro, Brasilien

Arrangör: ISCS (International Council of 

Shopping Centers)

www.iscs.org

15–16 september

Seminarium: GRI Europe 2008

Paris, Frankrike

Arrangör: Global Real Estate Institute

www.globalrealestate.org

15–16 september

Symposium: The Distressed Retail & 

Shopping Center Symposium

Chicago, USA

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org

18 september

Konferens: 3rd Annual RealShare 

PHOENIX

Scottsdale, USA

Arrangör: RealShare Conferences

www.almevents.com

22–23 september

Seminarium: High Performance 

Investing Summit 

Monaco, Frankrike

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org

24–25 september

Seminarium: India GRI 08

Mumbai, Indien

Arrangör: Global Real Estate Institute

www.globalrealestate.org

25–26 september

Konferens: 2nd Annual Symposium on 

Developing, Financing & Operating 

Casino Real Estate Conference 

Las Vegas, USA

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org

Internationellt

2 oktober

Konferens: Apartments 2008

Los Angeles, USA

Arrangör: RealShare Conferences

www.almevents.com

2–3 oktober

Seminarium: Russia GRI 08

Moskva, Ryssland

Arrangör: Global Real Estate Institute

www.globalrealestate.org

6–9 oktober

Konferens: Cityscape Dubai 2008

Dubai International Exhibition Center, 

Förenade Arabemiraten

Arrangör: IRETO

www.ireto.org

29–30 oktober

Seminarium: European Real Estate 

Opportunity & Private Fund Investing 

Forum 

London, England

Arrangör: IMN (Information Management 

Network)

www.imn.org
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[ Advokaten har ordet av Jesper Prytz och Robert Deli ]

Vid utveckling av kommersiella 

fastigheter är avsikten normalt 

att hyra ut de nyproducerade 

lokalerna till en eller fl era hy-

resgäster. Fastighetsägaren har 

rollen som hyresvärd i förhål-

lande till hyresgästerna, an-

tingen enligt hyresavtal teck-

nade före byggstart eller genom 

efter följande hyresavtal. Under 

byggskedet har fastighetsägaren rollen som byggherre, och be-

ställare i förhållande till entreprenören. 

Om de två rollerna inte samordnas, riskerar fastighetsägaren 

att i slutet av projektet vara en förlorare. Genom ökad medveten-

het går riskerna att reglera och undvika.

NÄR ETT UTVECKLINGSPROJEKT har kommit så långt att bygg-

nationen skall genomföras är det dags för fastighetsägaren att 

handla upp entreprenör. Om fastighetsägaren parallellt förhand-

lar med blivande hyresgäster blir det ofta en hyresgästanpassning 

samtidigt. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren tidigt under 

fastighetsutvecklingsprojektet – innan byggnationen är påbörjad 

– tecknar avtal med  blivande hyresgäster. Därigenom undviker 

fastighetsägaren att ”bygga på spekulation”. Med hyresavtal på 

plats kan även en långsiktig fi nansiering säkras upp och avkast-

ningen av projektet konkretiseras. 

Att hyra ut ej färdigställda lokaler är dock inte riskfritt. Hyreslag-

stiftningen är  hyresgästvänlig och fl era bestämmelser är tvingande 

till hyresgästens förmån, det vill säga att de kan inte avtalas bort. 

Hyresgästen kan ha rätt till skadestånd om förhyrda lokaler inte 

är färdigställda på avtalad tillträdesdag, och denna rätt till skade-

stånd kan inte utan vidare avtalas bort. Hyresvärden undviker 

skadeståndsansvar genom att visa att förseningen inte beror på 

hans försummelse, vilket kan vara komplicerat. I grunden fi nns 

även rätten att inte behöva betala hyra under dröjsmålet. Ytterst 

kan hyresgästen ha rätt att säga upp hyreskontraktet, om förse-

ningen är av väsentlig betydelse. 

UNDER BYGGFASEN KAN det uppstå många situationer som leder 

till förseningar med lokalernas färdigställande. Om förseningen 

beror på förhållanden på entreprenörens sida, är det vanligt att 

beställaren har rätt till förseningsvite. Det är vanligt att bestäl-

laren utöver förseningsvite inte har rätt till ersättning för skada 

på grund av förseningen. En sådan begränsning kan bli kostsam 

för den fastighetsägare som redan har tecknat hyreskontrakt och 

utlovat viss tillträdesdag. Hyresgästens skada på grund av för-

seningen riskerar att bli omfattande. Det är inte säkert att vitet 

täcker skadeståndet mot hyresgästen, det fi nns ju inte ens någon 

koppling (eller matchning) mellan storleken på krav och fordran. 

Därmed kan fastighetsägaren bli förlorare även om förseningen 

ostridigt beror på entreprenören. Ytterst riskerar hyresvärden 

att hyresgästen säger upp hyresavtalet, utan att entreprenören är 

skyldig att ersätta fastighetsägaren för dennes omfattande förlus-

ter på grund av det uppsagda hyreskontraktet. 

Nu nämnda risker skall inte överdrivas eftersom riskerna i de 

fl esta fall kan hanteras genom att hyreskontraktet samordnas med 

Hyresvärden riskerar 
komma i kläm vid 
fastighetsutveckling

I fastighetsutvecklingsprojekt har fastighetsägaren ofta dubbla roller, dels som hyresvärd, dels 

som byggherre. Detta skapar en risk att komma i kläm mellan entreprenörerna och hyres-

gästen och denna risk är dåligt reglerad i standardavtalen.

ADVOKATEN HAR ORDET

Jesper Prytz och Robert Deli

Mannheimer Swartling



entreprenadkontraktet. Det handlar bland annat om att entre-

prenörens skadeståndsskyldighet på grund av försening i entrepre-

naden ska formuleras till att motsvara  fastighetsägarens skade-

ståndsskyldighet mot hyresgästen enligt hyreskontraktet i samma 

faktiska situation, det vill säga försening. Det praktiska problemet 

är dock att en sådan anpassning av entreprenadavtalet till den 

tvingande hyres rätten traditionellt sett inte varit marknadspraxis, 

vilket kan göra det förhandlingsmässigt mer krävande gentemot 

entreprenören. Goda skäl talar dock för att matcha riskerna och 

vi ser en förändrad praxis på väg. För att minimera sina risker bör 

alltså fastighetsutvecklare söka samordna sina avtalsförhandlingar 

med entreprenören respektive den blivande hyresgästen. Optimalt 

är om entreprenör och hyresgäst accepterar utgångspunkten att 

deras olika avtal med fastighetsägaren tillsammans utgör en sam-

manhängande kedja och att hyresvärden/byggherren därmed har 

naturliga skäl att önska en reglering ”back-to-back”.

EN ANNAN VANLIG modell för hantering av dessa risker är att 

i hyreskontraktet föreskriva en ”fl ytande” tillträdesdag för hy-

resgästen. Förhandlingsmässigt mellan hyresvärd och hyresgäst 

kan dock denna möjlighet sällan göras helt öppen, eftersom 

hyresgästen ofta har behov av att säkerställa ett tidsintervall för 

infl yttning. Därmed skapar en fl ytande tillträdesdag endast viss 

trygghet för hyresvärden. 

Vidare ska nämnas att stora fastighetsutvecklingsprojekt kan 

lämpa sig för så kallade samverkansentreprenader, där hyresvärd, 

hyresgäst och entreprenörerna gemensamt etablerar en sund risk-

fördelning.    
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  JUBILERANDEJUBILERANDE 

Porsche 
hyllar 60-talets sportbil

[ Motor av Nicklas Tollesson ]



Porschen, sportbilarnas sportbil, fyller 60 år i år.

I begreppet Porsche ligger i dag lika mycket 

nostalgi som innovationer och framtidstänk.

Här är bilen som förenar då och nu: Porsche 

Boxster RS 60 Spyder, en hyllning till en 

legendarisk tävlingsbil från 60-talet.

Den 8 juni i år var det exakt 60 år sedan som den första Porschen 

godkändes för trafi k. 

Då handlade det om en prototyp med beteckningen 356-001, 

skapad av grundaren Ferdinand Porsches son Ferry Porsche.

– Allt började med att jag såg mig omkring utan att kunna 

fi nna min drömbil. Så jag bestämde mig för att bygga den själv, 

förklarade han.

Under Porsches 60 år långa historia har företaget inte bara sett 

framgångar utan också upplevt djupa vågdalar. Men tack vare 

eff ektiva produktionsmetoder, ett tydligt varumärke, innovativa 

modeller som 356, 911, Boxster och Cayenne, har den lilla sport-

bilstillverkaren vuxit till ett av världens mest framgångsrika och 

lönsamma bilföretag.

– I dag är Porsche starkare än någonsin. Vi har det bredaste 

och mest attraktiva modellprogrammet i företagets historia. Vi 

har kostnader och processer under kontroll och vi har därmed 

försäkrat oss om vårt långsiktiga oberoende. Vi har alltid sett oss 

som bilindustrins David mot Goliat. Den här självsynen har for-

mat oss genom åren men också gjort oss framgångsrika, säger 

Porsches vd Wendelin Wiedeking.

PORSCHEMÄRKET PÅ TÄVLINGSBANORNA var som mest fram-

gångsrikt på 60-talet, och då inte minst med modellen 718 RS 60 

Spyder, en innovativ skapelse, som anpassades efter bilsportens 

nya regler. 

 JUBILERANDE

Porsc

I begreppet Porsche

nas sporchen, sportbilar

Ferry Porsche i mitten med sin far Ferdinand Porsche 

till höger och Erwin Komenda till vänster. Året är 

1948 och bilen Porsche 356 nr 1.

[ Motor av Nicklas Tollesson ]
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1960 PORSCHE 718 RS 60 SPYDER

Växellåda: 5-växlad manuell.

Vikt: 550 kilo.

Längd: 370 centimeter.

Hjulbas: 220 centimeter.

Cylindervolym: 1 587 kubikcentimeter.

Eff ekt: 160 hästkrafter.

Toppfart: 225 kilometer i timmen.

PORSCHE BOXSTER RS 60 SPYDER – 08

Växellåda: 6-växlad manuell.

Vikt: 1 430 kilo.

Längd: 433 centimeter.

Hjulbas: 241,5 centimeter.

Cylindervolym: 3 387 kubikcentimeter.

Eff ekt: 303 hästkrafter.

0–100 kilometer i timmen: På 5,4 sekunder.

Toppfart: 274 kilometer i timmen.
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FIA – Federation Internationale De LÁutomobile – ändrade 

1960 reglerna för bland annat sportvagnskarossen och föreskrev 

en bredare förarplats och en högre vindruta.

Porsche lyckades bäst med anpassningen, i och med 718 RS. 

Den slog igenom när Hans Herrmann och Olivier Gendebien 

vann den prestigefyllda 12-timmarstävlingen i Sebring, Florida 

1960, och den levererade sedan otaliga segrar – till och med när 

den tävlade mot konkurrenter med kraftigare motorer.

Hemligheten var en kombination av mittmotor, låg vikt och 

låg tyngdpunkt, ingredienser som gjorde 718 RS till en unik fram-

gångsrik kombination av roadster och sportbil – alltså en bil som 

fungerade både på och utanför tävlingsbanan.

Lägg därtill att den var en riktigt snygg bil – den liknades 

vid en glänsande silvercigarr på tävlingsbanan – och ni förstår 

varför Porsche har valt att komma med en år 2008-variant av 

bilen.

Designlikheterna mellan originalet och kopian, Boxster RS 60 

Spyder, är slående. Vi känner igen linjerna och den rena formen 

i den tvåsitsiga bilen. Och det är silvermetallic lack, Carrera-röd 

läderklädsel, och treekrad ratt som gäller.

Silverfi nishen återkommer i bilens interiör, mittkonsolen, 

instrumenthusen, de inre dörrhandtagen, dekorlisterna och till 

och med i säkerhetsbältena. Det är elegant – och sportigt.

Fronten, som är tagen från Porsches SportDesign Package, 

skiljer Boxster RS 60 Spyder från vanliga Boxster S. Och sport-

avgassystemet med dubbla ändrör ökar eff ekten till 303 hästkrafter. 

Spacers gör att 19-tumshjulen fyller ut hjulhusen helt och fullt 

och Porsches aktiva fj ädringskontroll, PASM, är standard och 

kombinerar komfort och sport. 

Toppfarten ligger på 274 kilometer i timmen, att jämföra med 

225 kilometer i timmen för den gamla 60-talsvarianten. 

Naturligtvis tillverkas bara en begränsad upplaga av den nya 

Boxster RS 60 Spyder. Antalet är, som årtalet, 1960 stycken. Vil-

ket exemplar av bilarna man sitter i framgår av en silverfärgad 

platta på luckan till handskfacket.

Prislappen? Tja, drygt 550 000 kronor.  
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I Hyllie, strax söder om Malmö, bygger vi på Steen & Ström just nu Skandinaviens största shoppingcenter. Valet av plats 

är lika spännande som självklart. Med bara 45 minuters resa kommer 3,6 miljoner människor att kunna hitta hit. 

Här kommer vi samla mode, smaker och infl uenser från hela världen. Byggnaden blir lika spektakulär som innehållet och 

ambitionen är att skapa ett utfl yktsmål där sinnlighet och inspiration är lika viktiga beståndsdelar som vår satsning på ett 

internationellt utbud och unik butiksmix. Välkommen till Emporia 2011.
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TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

Hon är trendspanaren nummer ett i den svenska shopping-

världen. Hennes ord är mer värda än den mest påkostade 

reklamkampanj. Vi har pratat med Ebba von Sydow som 

ger oss sin syn på shoppingklimatet i Sverige.

”Det räcker inte att bara  
Framgången för butiksfastigheter är direkt kopplad till att bu-

tikerna lyckas attrahera kunder. Då gäller det att ha koll på vad 

som gäller och inte minst vad som tilltalar den köpstarka gruppen 

ungdomar, dagens och morgondagens storkonsumenter. En per-

son som förmodligen har bättre koll än de fl esta på den här grup-

pen är Ebba von Sydow. Via sin blogg på Veckorevyn står hon i 

daglig kontakt med den unga konsumenten, och via, bland annat, 

sina krönikor i Expressen påverkar hon tusentals unga, framför-

allt tjejers, köpbeteende. Fastighetssverige har träff at henne för 

ett samtal om shoppingstandarden i Sverige. 

Hur är shoppingstandarden i Stockholm, tycker du?

– Jag tycker att det har stannat upp lite det senaste året. En del 

konceptbutiker som dykt upp har försvunnit igen 

och Domain på Birger Jarlsgatan, som tog hit nya 

spännande märken, har fl yttat in i en avdelning på 

NK. Däremot har de stora kedjorna tagit ett bättre 

grepp om Stockholm och insett att man måste ha 

en fl agship store, goda exempel är Vero Moda, MQ 

och H&M på Drottninggatan.

  

Hur är shoppingstandarden i Sverige jämfört 

med övriga Europa, tycker du?

– Det är förstås ganska dyrt, men standarden är ändå bra om man 

jämför med många andra europeiska städer och länder. 

Hur ska en butik vara för att attrahera besökarna på bästa 

sätt?

– En mindre butik måste ha ett koncept som lockar till sig kunder, 

det räcker inte bara att hänga ut kläderna. Titta till exempel på JC 

som misslyckades eftersom de inte följde upp sin marknadsföring 

i butikerna, man måste kunna känna igen sig från tv-reklamen 

även i butiken. En butik i dag måste vara en livsstilsoas där man 

får hjälp och råd utan att känna köptvång.

Och hur ska en butik attrahera unga besökare på bästa 

sätt?

– Det handlar om helheten. Unga människor köper inte ett plagg, 

de köper en livsstil. Monki är ett lysande exempel därför att det 

händer oväntade saker i deras butiker, det kan till exempel vara 

en spontan modevisning. 

Sedan så fi nns ju miljötrenden och antimodetrenden, och de 

trenderna har en del butiker förstått sig på att ut-

nyttja på ett klokt sätt.

Hur ser ditt ultimata köpcentrum ut?

– Jag tycker att SOUK på Drottninggatan har 

lyckats bra därför att de täcker hela spektrat från 

second hand till Top Shop. Där fi nns också alla 

skönhetsdiskar jag behöver, den biten håller verkli-

gen internationell klass. De har också en bra juice-

bar där man kan softa med lite snacks. Sist jag var på SOUK 

var det också en livespelning med ett jättebra osignat band och 

den idén är verkligen bra. Det attraherar många unga på ett helt 

annat sätt än om man tar dit Carola eller Charlotte Perrelli. Jag 

gillar köpcentrum som jobbar med events, såsom modevisningar 

och liknande. Fler borde göra det ännu oftare. Jag älskar stora 

amerikanska malls där man kan gå en fredagskväll i träningsove-

Unga män-
niskor köper inte 
ett plagg, de 
köper en livsstil.
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rallsbyxor och shoppa, gå på bio, träna och gå på restaurang. Den 

kulturen fi nns inte i Sverige ännu.

 

På vilket sätt skiljer sig dagens unga konsumenter åt jämfört 

med de unga för tio, tjugo år sedan?

– De har nog blivit lite mer som amerikanska ungdomar, jag 

tycker man ändå ser mer tonårstjejer som hänger runt i gäng. 

Shopping har blivit något socialt och är generellt en mycket 

större företeelse än det någonsin varit. Det pratas ju om att 

shopping är den nya religionen och det ligger nog något i 

det, självklart har media en stor roll i detta. När jag började 

på Expressen fi ck jag en sida, inte långt senare blev det en 

hel bilaga om mode. 

Vet att du förespråkar nätshopping, varför?

– Ofta är det billigare på nätet. Och så kan du få tag i 

saker som du inte hittar i din stad eller på din ort. Jag 

träff ade några tjejer i Linköping för inte så länge sedan 

och de hade sandaler från Asos i England. Det har bli-

vit enklare och säkrare att handla på nätet. Men det jag 

saknar på nätet är säkrare leveranser, bättre bilder och att 

man kan köpa på nätet och lämna tillbaka i butik. Jag vill 

också ha betyg på kläderna, det fi na med nätet är ju att det 

är totalt transparent.

När slår det igenom – brett – egentligen?

– Inom vissa segment har det redan gjort det, böcker och 

musik säljs väl mer på nätet än i butik nu. Och resor har ju 

varit stort på nätet länge.  När det gäller mode har det hänt 

 hänga ut kläderna”

BUTIKSKOLL. Ebba von Sydow har full 

koll på vad unga tjejer är ute efter när de 

besöker butiker och köpcentrum. Själv shop-

par hon helst i USA, och då på någon av de 

otaliga outlets som fi nns där. När det gäller 

Sverige shoppar hon helst på H&M, NK, 

Monki, PUB och Top Shop.
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jättemycket på sista tiden. Kedjorna måste fi nnas på nätet också. 

Och det har de fl esta förstått men inte alla.

Vilken är den vanligaste frågan du får på din blogg?

– Det handlar väldigt mycket om guidning, alltså om var man 

kan köpa ett speciellt plagg som någon sett på stan eller så. Och 

jag hjälper alltid till, även om jag inte vet själv så kan jag lotsa 

vidare. 

Var shoppar du helst själv?

– I USA, jag älskar outlets och åker till USA minst två gånger 

per år och shoppar upp mig ordentligt på sportkläder och un-

derkläder. Jag tror att jag har varit i varenda outlet utanför New 

York och Miami.

När det gäller Sverige shoppar jag helst på H&M, NK, Monki, 

PUB, Top Shop och second hand. När det gäller second hand 

fi nns den bästa butiken i Göteborg, det är Anitas secondhand på 

Arkivgatan. I Stockholm gillar jag också att gå i mindre butiker 

på Östermalm.

Vad saknar du i Stockholms shoppingutbud?

– Jag saknar American Eagle, en amerikansk kedja med billiga 

och bra basplagg. Jag saknar också Abercombrie & Fitch och 

Victoria’s Secret. Det fi nns verkligen en brist på bra underkläder 

och basplagg, det enda som fi nns är Twilfi t. Jag drömmer också 

om fl era roliga konceptbutiker, men jag förstår att det är svårt 

att få dem att gå runt. Men de stora kedjorna borde kunna gå 

i bräschen och öppna konceptbutiker i stället för ytterligare en 

vanlig butik.

Jag ser gärna också att provrummen blir bättre uppdaterade 

med bättre speglar och bättre ljus och med tekniska möjligheter 

att till exempel kunna ta en bild och skicka till en kompis och få 

ett omdöme på direkten.

Trenderna förändras snabbt, hur gör du för att hänga med 

själv?

– Det är svårt att hålla koll på allt. Men jag reser mycket i Europa 

och USA och kollar in mode i stort. Sedan är ju nätet en fantas-

tisk tillgång. Jag följer många bloggar och läser många tidningar 

och tidskrifter.

Vad tror du om ”miljötrenden” i shoppingvärlden – är den 

över nu, eller fortsätter den? 

– Det där är problematiskt, det har ju som sagt varit en trend ett 

tag och trender tar ju slut. Men jag hoppas och tror att den kom-

mer att fi nnas kvar, dagens ungdomar är så medvetna och ställer 

krav så butikerna måste anpassa sig. Men det gäller även, bland 

annat, för mig som opinionsbildare att lyfta frågan och få mina 

läsare att tänka över sin konsumtion.  

TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

Namn: Ebba von Sydow.

Ålder: 27.

Bostad: Lägenhet på Östermalm.

Bil: ”Nej, absolut inte! Jag cyklar eller går.”

Yrke: Chefredaktör för Veckorevyn.com och krönikör på Expressen.

Familj: Mamma, pappa, en lillebror och en storasyster som för övrigt 

också är bloggare på Veckorevyn.

Favoritbutik: Mrs. H i Birger Jarlspassagen.

Bästa köp: Bayswaterväska från Mulberry inköpt i Stockholm.

Sämsta köp: ”Det är skrämmande mycket som hänger i garderoben, 

bland annat en gul YSL-klänning som jag aldrig använt”.

Favoritplagg: Ribbade vita linnen.
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och på vår planet 

Det som är bra för affärer är bra för samhället. Vänd dig till TAC för att skära ner dina 
driftomkostnader och samtidigt förbättra inneklimatet med hjälp av integrerade lösningar för 
fastighetsautomation. Besök tac.se idag.

Kostnaden för energin
         i din fastighet har en  direkt påverkan  
                   

på miljön på din ekonomiavdelning.
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TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

Det traditionella köpcentrumet är på väg att spela ut sin betydelse. 

Klimatfrågan, ökad konkurrens samt aktiva unga och pensionärer 

ställer nya krav. Detta visar bland annat en rapport framtagen i 

samband med projektet Handel&Livsstil, lett av Centrumutveckling 

och Docere.

   Bland konsumenterna ökar efterfrågan på ekologiska varor och 

miljömärkt samtidigt som det ställs ökade krav på produktion och 

distribution av varor. De unga vuxnas internetvanor och varumärkes-

fokus ställer nya krav samtidigt som 40-talisterna vill konsumera och 

vara mer aktiva än sina föregångare.

   Stina Samuelsson är projektledare/marknadskoordinator på Centru-

mutveckling. Hon menar att själva begreppet köpcentrum nu ställs 

på ända.

   – Man behöver ställa sig frågan vad en handelsplats egentligen är 

för något. Handelsplatsen är allt mer ett ställe där vi förutom att göra 

våra inköp befi nner oss för andra aktiviteter i livet som avkoppling, 

socialt umgänge och andra fritidsintressen. 

 

Vilka centrala köpcentrumtrender kan du se?

–Projekten kommer att vara mer komplicerade och större. Köpcen-

trum kommer inte längre i samma omfattning att planeras som ett 

”stand alone-center”, utan omfattar allt från infrastruktur, bostäder 

och kontor till servicefunktioner, kultur och nöjen. Det kan vara 

mixed use-projekt med bostäder, kontor och handel, i citykärnor eller 

städers ytterområden. Närhet och dygnet runt-känsla kommer att 

vara viktiga faktorer precis som detaljhandelsutbudet. Sedan ser vi att 

nästa trend är stadskärneutveckling, det är en form av stadskärnornas 

renässans som pågår nu och det rullas ut en mängd cityprojekt.
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”Det är en form av stadskärnor-
nas renässans som pågår nu.”

Projektledare/marknadskoordinator på Centrumutveckling

STINA SAMUELSSON

Traditionella köpcentrum får nobben

KOLL PÅ KÖPCENTRUMTRENDER. Stina 

Samuelsson på Centrumutveckling ser 

en tydlig trend i projekt med mixed-use 

karaktär. Hon talar också om en stadskär-

nornas renässans.

Köpcentrum så som vi känner dem i dag kommer inte att ha 

mycket att hämta i framtiden. Hårdare nischning och nya tek-

niska betalningslösningar är bara två av alla trender som står 

för dörren. Vi har pratat med tre personer med stor insikt i vad 

som gäller i framtiden.



Man behöver ställa sig 

frågan vad en handelsplats 

egentligen är för något.
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TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

Hur kommer vi att konsumera i framtiden?

– Historiskt sett har vi bara konsumerat mer och mer, så där kan man 

se en utmaning eller kanske ett orosmoln med bland annat stigande 

mat- och oljepriser.  Man kan också se en utveckling där konsumen-

terna blir allt mer kunniga men butikspersonalen inte har samma 

utveckling, det kan bli en spännande kollision. 

   – Vi tror att vi kommer att få se ett ökat inslag av det mångkulturella 

Sverige i handeln och frågan är vilken prägel det här sätter, när det 

gäller till exempel marknadsföring till vissa grupper och att tillgodose 

deras behov. Sedan är vi förvånade att vi inte har sett ett köpcentrum 

med en riktigt ekologisk profi l ännu, Ikea gör mycket där, de har en 

policy som säger att allt nytt de bygger ska vara helt ”grönt”.

Vilken fråga är viktigast och påverkar dagens och framtidens 

konsumenter mest?

– Just nu handlar det faktiskt mycket om privatekonomi, man tittar 

på plånboken först och handlar sedan. Sedan har ju Sverige de senast 

årtiondena gått från att vara ganska homogent till att bli ett mång-

kulturellt samhälle, det har en stor betydelse och är en stor utmaning 

för handeln.

   – Sedan är det klart att klimatfrågan är jätteviktig, i alla fall på kort 

sikt. Debatten blir också mer och mer aktuell när det inträff ar olika 

katastrofer runt om i världen. Men frågan är när klimatfrågan blir helt 

integrerad. Hittills har vi ju inte sett att några konsumenter bojkottat 

något köpcentrum på grund av klimatfrågan, vi får nog snarare se ett 

gradvis förändrat köpmönster.

Hur kommer tekniktrenden att utvecklas inom handeln?

– Vi tror defi nitivt att mobiltelefonen som betalningsinstrument kom-

mer att bli allt vanligare. Dessutom kommer man att kunna ”pusha 

ut” riktad reklam och information till mobilen. Detta ligger inte 

särskilt långt fram i tiden.

”Vi tror att vi kommer att få se 
ett ökat inslag av det mång-
kulturella Sverige i handeln.”

Konsult- och analysföretaget Docere

LEIF JANSSON & MAGDALENA JÖNSSON

KOLL PÅ KONSUMENTTRENDER. 

Leif Jansson och Magdalena Jönsson 

på Docere tror att mobiltelefonen 

kommer att få en allt större bety-

delse i handeln.



I 40 år har vi utvecklat, designat och förvaltat köpcentrum, handels- och mötesplatser. Vi har funnits 
med från första spirande idéstadium till genomförande och förvaltning av många stora projekt i Sverige 
och utomlands. Flera av dem är prisbelönta och banbrytande projekt. Vi skapar värde åt hyresgäster, 
fastighetsägare och investerare genom att utveckla miljöer där människor trivs och där det är roligt, 
praktiskt och inspirerande att göra ärenden. 
Är du intresserad av att veta mer, välkommen att ringa 08-558 054 00.

FROM

CREATIVITY

TO

VALUE GROWTH

Människan är vår ledstjärna, erfarenheten vår säkerhet
och kreativiteten vår styrka. 

VÅRA TJÄNSTER: KOMMERSIELLT KONCEPT | KOMMERSIELL PROJEKTLEDNING | MARKNADSANALYS | UTHYRNING 

FUNKTIONSPLANERING | KOMMERSIELL ARKITEKTUR | DESIGN

HÄR FINNS VI: STOCKHOLM | GÖTEBORG | MALMÖ | MOSKVA | KIEV | WWW.CENTRUMUTVECKLING.SE
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Marknaden för nya köpcentrum är stenhård runt om i landet, inte 

minst i Stockholm där det planeras för ett fl ertal nya köpcentrum 

och ombyggnationer av befi ntliga.

För att klara sig i den hårda konkurrensen är det allt viktigare 

att profi lera köpcentret, att göra något speciellt för att locka till 

sig både hyresgäster och kunder.

Nya Sollentuna Centrum satsar stenhårt på ett designoriente-

rat koncept. För närvarande är Sollentuna Centrum till stor del 

en byggarbetsplats. Men när köpcentret slår upp dörrarna lagom 

till nästa års julhandel ska det vara ett köpcentrum som är unikt 

i Sverige, med sex olika miljöer som skiljer sig kraftigt åt både 

utseende- och innehållsmässigt.

– I vanliga köpcentrum ser det ungefär likadant ut överallt. Här 

gör vi något helt annat, säger Jonatan Carlring, Steen & Ströms 

projektansvarige för nya Sollentuna Centrum.

Idén med det designorienterade köpcentret kom fram under 

en arkitekttävling som anordnades i början av projektet.

Arkitektbyrån Th orbjörnsson + Ed-

gren ligger bakom konceptet med de 

sex olika miljöerna, som är:

• ”Recollecting balance” eller Oasen, 

restaurangavdelningen. Nio olika res-

taurangkoncept omringar en tropisk 

trädgård med sammanlagt 700 växter 

(bland annat sex stora riktiga palmer).

• ”Daily Delight” eller Saluhallen, 

med både klassisk saluhall och större 

butiker som en Ica stormarknad och 

ett systembolag.

• ”Join the fl ow”. Butiksutbudet är 

här inriktat på snabb shopping med hög puls. Butikerna omges av 

en stenfasad på den ena sidan och en glasfasad på den andra.

• ”Confi dence in quality” eller Trästråket. Den stora modeav-

delningen utgör två tredjedelar av plan 2. Golvet, väggarna och 

En speciell avdelning för kvinnor, en för mode, en restaurangoas – och så vidare. 

Sex olika miljöer med sex helt olika koncept och för olika målgrupper. 

Nya Sollentuna Centrum blir Sveriges första helt designorienterade köpcentrum.

SVERIGES 

TEMA: KÖPCENTRUM
av Nicklas Tollesson

första designorienterade köpcentrum

VARIERANDE MILJÖER. Nya Sollentuna Centrum satsar på sex helt olika miljöer. Den stora modeavdelningen (längst bort till 

höger) domineras av trä. 700 växter ska fi nnas i restaurangdelen Oasen (andra från höger).

Jonatan Carlring, Steen 

& Ström.
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taket är i trä, och shoppingen är inriktad på mode av hög kvalitet 

för både kvinnor och män.

• ”Infl uenced by senses”. Den mest kvinnliga miljön. Här 

kommer att fi nnas fl era olika underklädes- och kosmetikabuti-

ker i miljön som präglas av glasfasader, textilmatta på golven och 

hängande textilier i taken.

• Kaféer. På plan 2 fi nns också slutligen två olika kaféer som 

ligger i burspråk.

NYA SOLLENTUNA CENTRUMS koncept har tagits emot bra av 

marknaden.

– Det är roligt och spännande att göra något annorlunda, och 

det här har lockat till sig hyresgäster. Över 75 procent är uthyrt 

och för många är det här konceptet det avgörande, säger Jonatan 

Carlring.

Butiksutbudet består både av välkända modekedjor och fl era 

(helt) nya koncept. Här fi nns bland annat Twilfi t, Esprit, La Sen-

za, Triumph, Agassi, Slipsgossen, Nikita och MQ.

– Den tyngsta anledningen till att vi valde nya Sollentuna 

Centrum var unikiteten i aff ärsidén vad gäller den designade in-

teriören, en spännande butiksmix och att centrumet är byggt för 

ett lugnare tempo. Det behövs något nytt när det gäller gallerior 

och det tycker vi att nya Sollentuna Centrum står för, säger Pelle 

Bengtsson, etableringsansvarig på MQ.

NYA SOLLENTUNA CENTRUMS huvudsakliga målgrupp är kvin-

norna i närområdet.

– Vi har gjort en grundlig marknadsundersökning och kommit 

fram till att det är välbärgat folk som bor här. Vi riktar främst in oss 

mot kvinnor med lite mer pengar. Vi ska bjuda medvetna kvinnor 

på en bra shoppingupplevelse, säger Jonatan Carlring.  

FAK TA

• Sollentuna Centrum öppnade 1975.
• Steen & Ström köpte köpcentret 2005.
•  Sollentuna Centrum går nu igenom en större till- och ombygg-

nation, samtidigt som många butiker i köpcentret har öppet som 

vanligt. Bygget ska vara färdigt lagom till julhandeln 2009

•  Den totala ytan på 33 000 kvadratmeter kommer att bestå av 130 

butiker i två plan, dagligvarubutik på 4 000 kvadratmeter, restau-

rangtorg med nio olika koncept (japanskt, thailändskt, italienskt, 

kinesiskt, libanesisk kolgrill, medelhavssteakhouse, spanskt, ham-

burgare, och sushi takeaway) olika samt 1 500 parkeringsplatser.

UNDER UPPFÖRANDE. Lagom till julhandeln nästa år ska nya 

Sollentuna Centrum öppnas.
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1. UNIBAIL RODAMCO

Omsättning: 12,3 miljar-

der kronor (2007)

Yta: 505 600 kvadrat-

meter Besöksantal: 59,3 miljo-

ner (2007)
Förvaltning: Egen

DA
mi

AMMCOCOmiljar-

1
UNIBAIL RODAMCO

TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

Det har aldrig tidigare funnits så mycket handelsyta i Sverige som det gör 

i dag. Här rangordnar vi de 14 största köpcentrumägarna i Sverige. (Vi har 

inte räknat med handelsområden av typen Kungens Kurva och Barkarby. 

Listan baseras på uppgifter från respektive företag.)
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STEEN & STRÖM

Listan fortsätter på nästa uppslag

2. STEEN & STRÖM 

(Sålt till Klepierre och 

ABP 2008)

Omsättning: Cirka åtta 

miljarder kronor (2007)

Yta: 264 000 kvadratmeter 

Besöksantal: Cirka 40 miljoner (2007)

Förvaltning: Steen & Ström

3. ATRIUM LJUNGBERG

Omsättning: 7,1 miljarder kronor (2007) 

Yta: 315 800 kvadratmeter 

Besöksantal: 37 miljoner (2007)

Förvaltning: Egen

ATRIUM LJUNGBERG

3

2
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TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

4. BOULTBEE 

Omsättning: Cirka 6,3 miljarder 

kronor (2007)

Yta: 225 000 kvadratmeter

Besöksantal: 70 miljoner (2007)

Förvaltning: EFM Sverige AB

5. DILIGENTIA

Omsättning: 6,1 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 230 000 kvadratmeter 

Besöksantal: 40 miljoner (2007)

Förvaltning: Egen 

6. EUROCOMMERCIAL 

PROPERTIES

Omsättning: 4,75 miljarder kro-

nor (2007)

Yta: 192 000 kvadratmeter

Besöksantal: 26,7 miljoner (2007)

Förvaltning: Jones Lang LaSalle

7. HUFVUDSTADEN

Omsättning: 3,49 miljarder 

kronor (2007)

Yta: 48 300 kvadratmeter

Besöksantal: 27,5 miljoner (2007)

Förvaltning: Egen

 

4

5

6

7

8

9

8. ALECTA

Omsättning: 3,4 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 94 320 kvadratmeter (2007)

Besöksantal: 18,4 miljoner (2007)

Förvaltning: Aberdeen Property 

Investors

9. KF FASTIGHETER 

Omsättning: 3,3 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 105 900 kvadratmeter

Besöksantal: 15,6 miljoner (2007)

Förvaltning: Egen

10. CITYCON

Omsättning: 2,98 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 192 750 kvadratmeter

Besöksantal: Cirka 19 miljoner

Förvaltning: NCM Donaldsons/City-

con/Balticgruppen

(Ej tillgång till uppgifter för köpcentru-
men Fruängen, Liljeholmstorget, Kall-
häll och Åkermyntan, varför siff rorna 
egentligen skulle varit högre.)

11. IKANO FASTIGHETER

Omsättning: 2,24 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 84 000 kvadratmeter

Besöksantal: 8,7 miljoner (2007)

Förvaltare: Egen 

12. VITAL FORSIKRING

(Äger i Sverige 50,1 procent av Kista 
Galleria, resten ägs av Länsförsäkringar 
Liv)
Omsättning: 2,2 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 50 521 kvadratmeter

Besöksantal: 13,3 miljoner (2007)

Förvaltning: Kista Galleria KB
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13. AP FASTIGHETER

Omsättning: 1,8 miljarder kronor 

(2007)

Yta: 51 600 kvadratmeter

Besöksantal: 48,9 miljoner 

(2007)

Förvaltning: Egen

14. AMF PENSION

Omsättning: 1,56 miljarder 

kronor (2007)

Yta: 24 000 kvadratmeter

Besöksantal: 17,7 miljoner (2007)

Förvaltning: Egen

Oxtorgsgränd 2 Box 585 

111 57 Stockholm  721 10 Västerås 

Tel 08-545 425 80 Tel 021-10 83 50 

Fax 08-545 425 88 Fax 021-10 83 55

Välkommen till NCM Donaldsons – specialister 

på detaljhandel och kommersiella fastigheter

-

www.ncmdonaldsons.se
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DE TIO STÖRSTA 
planerade kommersiella 

projekten i Sverige

TEMA: KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg

Källa: Centrumutveckling
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Namn Kommun Typ av handelsplats Planerad uthyr-

ningsbar yta, kvm

1. Handelsområde Rosenkälla Österåker Handelsområde 190 000

2. Mall of Scandinavia Solna Regioncentrum 100 000

3. Arninge Handelsområde Täby Handelsområde 100 000

4. Handelsområde intill Gränby Centrum Uppsala Handelsområde 100 000

5. Pål Ljungs Hage Nyköping Storbutikscentrum 80 000

6. Östra Birsta Sundsvall Storbutikscentrum 70 000

7. Fullerö Uppsala Regionalt köpcentrum 70 000

8. Kristianstad Kristianstad Handelsområde 60 000

9. Västkustpassagen Munkedal Regionalt köpcentrum 60 000

10. Handelsområde Bilen Kalmar Handelsområde 50 000



Mikael Igelström · mikael.igelstrom@skandrenting.se
08-406 75 90 · 070-669 77 96 Skandrenting AB

Box 3343 · 103 67 Stockholm
www.skandrenting.se 
08-406 75 80  

Frigör kapital och maximera  
företagets handlingsfrihet  
i en fastighetsförsäljning

K
on

ta
kt
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Abu Dhabi och Dubai är för många synonymt med billig och 

fantastisk shopping. Och ett besök i Förenade Arabemiratens nya 

metropol är förstås inte komplett utan ett besök i den största gal-

lerian emiratet har att erbjuda – Abu Dhabi Mall. I köpcentrumet 

fi nns hela 213 butiker och ytan uppgår till cirka 200 000 kva-

dratmeter, vilket kan jämföras med Sveriges största köpcentrum, 

Nordstans aff ärscentrum i Göteborg, på cirka 67 000 kvadratme-

ter. Abu Dhabi Mall erbjuder verkligen något för alla, där fi nns 

fem våningar fullproppade med modebutiker för både män och 

kvinnor, 40 restauranger, sex biografer och mycket annat. Dess-

utom kommer det kända artister på besök titt som tätt för att un-

derhålla besökarna. Och folk vallfärdar verkligen dit, förra året var 

det så många som 13,5 miljoner personer som besökta Abu Dhabi 

Mall. Tur då att det fi nns ett parkeringshus med 2 500 parkerings-

platser från vilket man kan ta hissen direkt in i gallerian. 

ABU DHABI MALL ÄGS av Abu Dhabi Trade Center, som i sin tur 

ägs av Schejk Suroor Bin Mohammed Al Nahyan. Själva köpcen-

trumet ligger på den östra sidan av Abu Dhabi och hänger ihop 

med det femstjärniga hotellet Rotana Hotel. Två höga kontors-

fastigheter och en bostadsskrapa med lyxbostäder hänger också 

ihop med Abu Dhabi Mall.

Till Abu Dhabi Mall kommer både turisterna och invånarna i 

Abu Dhabi med omnejd. Det beror på att man har butiker med 

såväl lokala modeplagg som västerländskt mode. Även barnfamil-

Abu Dhabi Mall är Abu Dhabis största köpcentrum och 

har varit igång sedan i april 2001. När Fastighetssverige 

är på besök förstår vi varför det står sig väl i konkurren-

sen från alla nykomlingar.

Klassisk jättegalleria i

KÖPCENTRUM
av Eddie Ekberg
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jerna känner sig välkomna eftersom man har två stora lekstäl-

len där barnen gärna är när föräldrarna går i aff ärer.

När Fastighetssverige är på besök möts vi av Abu Dhabi Malls 

marknadschef Maher Haj Eissa. Han förklarar framgångarna 

för köpcentrumet med butiksmixen och det stora utbudet.

– Här fi nns allt från kläder, möbler och smink till leksaker. 

Du kan till och med köpa en bil här. Du kan gå och äta, eller 

se en fi lm. Eller varför inte spela lite bowling. Behöver du gå 

till frisören så fi nns det också. Det är som ett litet samhälle.

EN ANNAN VIKTIG FAKTOR är klimatet inne i köpcentrumet.

– Det är oftast så oerhört varmt ute så folk kommer gärna in 

för att svalka av sig här hos oss, vi har luftkonditionering. Och 

när man väl är här slutar det ofta med att man handlar något 

också, säger Maher Haj Eissa.

Inredningen i Abu Dhabi Mall är exklusiv, golv och väggar 

är byggda i marmor. Och det är rent och snyggt överallt, inte 

ett kolapapper eller en fi mp någonstans. Dessutom verkar man 

ha tänkt på säkerheten en hel del, det går omkring fl era unifor-

merade vakter på varje våningsplan. 

Abu Dhabi Mall är bara en i en lång rad av köpcentrum och 

gallerior i Abu Dhabi men står sig väl i konkurrensen från Abu 

Dhabi Duty Free, Marina Mall, Madinat Zayed Shopping & 

Gold Center, Al Ain Mall och Al Meena Souq.

Abu Dhabi Malls marknadschef har nu visat runt oss på alla 

fem våningar, fötterna värker och det har blivit dags för oss att ta 

farväl. Maher Haj Eissa hälsar oss välkomna tillbaka en annan 

gång.

- Ni ska komma hit när det är jul, det är fantastiskt, säger 

han.  
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ARABISK JÄTTEGALLERIA. Med sina 200 000 

kvadratmeter är Abu Dhabi Mall Abu Dhabis största 

köpcentrum. Trots att man öppnade redan 2001 

och har fått många konkurrenter efter det står sig 

besöksantalet mycket väl. Förra året hade Abu Dhabi 

Mall en besökssiff ra på 13,5 miljoner.

ABU DHABI MALL

Mixed Use: Två kontorsskrapor, ett hotell, en lyxvåningsskrapa 

och ett köpcentrum.

Ägare: Abu Dhabi Trade Center, som i sin tur ägs av Schejk 

Suroor Bin Mohammed Al Nahyan.

Öppningsdatum: 1 april 2001.

Yta: 200 000 kvadratmeter.

Antal butiker: 213.

Våningsplan: Fem.



86   FASTIGHETSSVERIGE   #5/2008

TEMA: KÖPCENTRUM
av Nicklas Tollesson

De senaste åren har detaljhandels- och köpcentrumbranschen 

varit glödhet. Antalet köpcentrum har ökat med 50 procent till 

350 stycken de senaste tio åren, och omsättningen för den svenska 

detaljhandeln har slagit rekord fl era år i rad.

– Vårt detaljhandelsindex har visat på positiv tillväxt i 139 må-

nader i rad.  Så har det knappast varit någon annan gång under 

efterkrigstiden, säger Fredrik Kolterjahn.

Men med höjda räntor och stigande priser – inte minst på 

livsmedel – samtidigt som bostadsmarknaden börjar svaja, lär 

innebära att vi står inför en avsvalning eller en nedgång.

– De senaste siff rorna visar faktiskt fortsatt starka siff ror, prog-

nosen för helåret 2008 indikerar att tillväxten inom handeln blir 

5,5 procent. Men det handlar inte om ökade volymer, utan det är 

prisökningarna som ligger bakom siff rorna, säger Fredrik Kol-

terjahn, som tror att vi kommer att se ett skifte i konsumtionen 

den närmaste tiden.

– Det kommer defi nitivt nu. När vi har mindre pengar och 

priserna blir högre måste vi prioritera mat framför ett par nya 

brallor.

DE STÖRSTA FÖRLORARNA på den nya konsumtionen blir de se-

naste årens vinnare: Volymhandeln. Bygg, järn, möbler och hem-

elektronik kommer att gå sämre, liksom sällanköpshandeln med 

kläder, skor och prylar.

– Speciellt hemelektroniken kommer att få det svårt. De har 

väldigt hård konkurrens, små marginaler och sjunkande priser. 

Eftersom priserna där sjunker måste de sälja fl er prylar än året 

innan för att nå föregående års resultat.

Samtidigt som vi står inför en avmattning planeras det för 

enorma mängder köpcentrum och handelsytor runt om i landet. 

Vilka är de närmaste årens vinnare och förlo-

rare? Vad måste köpcentrumen göra för att 

klara sig i den allt hårdare konkurrensen och 

inför en stundande konsumtionsnedgång?

Fredrik Kolterjahn, analytiker på Handelns Ut-

redningsinstitut, HUI, ger här sin syn på läget 

och framtiden för våra köpcentrum.

”Alla planer blir inte verklighet”

Om man räknar alla planer, visioner, ryk-
ten och drömmar det har pratats om så handlar 
det om 900 000 kvadratmeter detaljhandel 
bara i Stockholm de närmaste fyra fem åren. 
Fredrik Kolterjahn, analytiker på Handelns Utredningsinstitut



– Om man räknar alla planer, visioner, rykten och drömmar det 

har pratats om så handlar det om 900 000 kvadratmeter detalj-

handel bara i Stockholm de närmaste fyra fem åren. Och det 

är mycket med tanke på att det i dag fi nns cirka fyra miljoner 

kvadratmeter detaljhandel i Stockholms län, och 17,5 miljoner 

kvadratmeter i hela landet. Den snabba slutsatsen är att det 

är klart att det här inte är rimligt. Det fi nns inte utrymme för 

hela den ytan.

– Samtidigt vet vi erfarenhetsmässigt att alla planer inte blir 

verklighet.

FREDRIK KOLTERJAHN ÄR tveksam till Gustaf Douglas jättepla-

ner på Rosenkälla i Österåkers kommun.

– Jag tycker att det fi nns en del frågetecken kring den sats-

ningen. Det har spekulerats i tio år om att Ikea ska etablera sig 

i den regionen och jag tror att ett Ikeavaruhus är en nödvän-

dighet för att det projektet ska realiseras. 280 000 kvadratmeter 

är för stort utan Ikea.

Fredrik Kolterjahn menar att vi på kort sikt kan få en liten 

överetablering av handel, men att det jämnar ut sig i ett litet 

längre perspektiv. 

Historiskt sett är det väldigt ovanligt att svenska köpcentrum 

slås ut, efter att de väl har kommit igång (i motsats till i USA, 

gå gärna in på www.deadmalls.com, en intressant webbsajt om 

övergivna köpcentrum).

som vill utveckla Tullinge Centrum 
tillsammans med oss.

VI SÖKER DIG

TULIA ABi samarbete med

För mer information kontakta: André Åkerlund
Tel: 08-660 44 80 | www.oxoforvaltning.se
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– Däremot händer det att vissa väljer fel inriktning. Speciellt out-

lets är det svårt att få att fungera i Sverige, där fi nns en del som 

har fått byta koncept.

Vilka köpcentrum tror du kommer att klara sig bäst de när-

maste åren?

– Det tråkiga svaret är ju att de som jobbar mest aktivt klarar 

sig bäst. De som lägger ner resurser på att utvecklas, bryr sig om 

atmosfären i köpcentra, och hur det ser ut, är de som är fram-

gångsrika.

– Sedan kan man se att externa volymhandelsplatser och ci-

tyhandel har gått bäst på senare år och bostadsområdescentrum 

sämre. Den utvecklingen tror jag håller i sig.

Det som hjälper upp de externa volymhandelsplatserna framö-

ver blir stormarknaderna.

– Det gäller att göra handeln eff ektiv, de stormarknader som 

erbjuder allt från bräder till ägg fungerar. Inom dagligvaruhandeln 

är det de riktigt stora och lågprisbutikerna som fungerar bäst.

Fredrik Kolterjahn tror att varumärken blir allt viktigare i 

framtidens konkurrens, liksom ny marknadsföring.

– Det ska bli väldigt intressant med Skärholmen som byter 

namn till SKHLM. Det är ett vågat drag, SKHLM låter ju som 

ett jeansmärke. Det är ett nytänkande sätt att arbeta på, ett sätt att 

verkligen profi lera sig. Sedan gäller det att handelsplatsen speglar 

varumärket. Ett ställe som heter SKHLM måste leverera och får 

inte bli en slätstruken handelsplats.

– MAN KOMMER INTE i framtiden att locka kunder med ”Vi har 

Lindex och H&M”, det gäller att locka med upplevelsen att 

handla just där. Det kommer att satsas på upplevelser och med 

det menar jag inte bara att det står någon och sjunger på en liten 

scen. Det handlar i stället om utan ljus, ljud och lukter som gör 

att man mår bra av att vara just där. Det kan handla om små saker 

som kunden knappt tänker på själv.  

TEMA: KÖPCENTRUM
av Nicklas Tollesson

Köpcentrum som Fredrik Kolterjahn tror på:

EMPORIA, MALMÖ (planerat). ”Ett spekta-

kulärt köpcentrum som kan bli riktigt bra.”

MITT I CITY, KARLSTAD. 

”De har lyckats inkor-

porera köpcentrat på 

ett naturligt sätt mitt i 

stadskärnan.”

TÄBY CENTRUM. ”Jag tror fortsatt på Täby. De 

har en professionell centrumledning och har 

bevisligen lyckats på Stockholmsmarknaden.”

RLSTAD.............

nkor-

rat på

t mitt i ii i iii i i  i i    i

MALL OF SCANDINAVIA, SOLNA 

(planerat). ”Jag tror att det blir 

lyckosamt, givet att de komplet-

terar basutbudet med något 

slags edge. Det blir intressant att 

se hur de utnyttjar kopplingen 

med nationalarenan för fotboll.”

”Centrumutveckling har pratat i kulis-

serna om ett livsstilscentrum, någon-

stans i Sverige. Jag vet inte mycket 

om det men det kan bli en intressant 

satsning.”
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Lennart Weiss var med i SSU:s verkställande 

utskott under Anna Lindh, innan han bytte 

inriktning och gick över till näringslivet.

 Men han står fortfarande för sin politiska 

grundsyn och han vill att näringslivstopparna 

ska engagera sig mer i politiska frågor.

 – Politik är för viktigt för att enbart överlå-

tas åt politiker, säger NAI Svefas nye vd.
 

Lennart Weiss har en, för branschen, ovanlig bakgrund. Och när 

NAI Svefa hörde av sig om vd-jobbet svarade han på ett ovanligt 

sätt: Med en off ert.

– Jag hade en ganska vag bild av NAI Svefa när de hörde av sig. 

Jag kände att jag, med min ganska breda bakgrund, inte satt mitt 

i prick, i företagets sökprofi l. Jag tog reda på en del om företaget, 

via internet, och tyckte att det verkade intressant. Så då skrev jag 

en off ert och preciserade vad jag hade att erbjuda; om jag skulle 

vara med skulle det vara tydligt vad jag hade att bidra med och på 

mina villkor. Jag tror att jag rörde om i rekryteringsgruppen lite, 

de hade inte sett en sådan off ert förut.

Vad skrev du i off erten?

– Mitt ledarskap går ut på att utveckla företaget genom att ut-

veckla människorna i det. Det är inte minst viktigt i ett sådant 

här företag, eftersom det ju är människornas kompetens vi säljer. 

Jag skrev hur jag ser på ledarskap och avslutade med att nämna 

mitt pris, och då menar jag inte lön, utan de resurser och den 

uppbackning jag ville ha.

Hur utvecklar du människorna i företaget?

– Involvering är a och o. Bra ledarskap är när ledaren står för 

”vadet” medan medarbetarna står för ”huret”.

Lennart Weiss har varit i näringslivet sedan 1990, men dess-

förinnan var det politik som gällde. Redan som 14-åring började 

han engagera sig, och i socialdemokraternas ungdomsförbund 

SSU träff ade han sin fru, Annika Billström, som sedermera blev 

fi nansborgarråd i Stockholm.

Han satt på 80-talet i SSU:s verkställande utskott och arbetade 

som politiskt sakkunnig under dåvarande civilministern Bengt K 

Å Johansson.

Men 1990 lämnade han alla sina engagemang.

– Det var i det läget ganska uppenbart att vi skulle förlora valet 

1991 och att bli sakkunnig i en riksdagsgrupp var inte lockande. 

Jag ville inte stanna kvar och bli beroende av politiken, jag har 

sett alltför många olycksexempel på det. Dessutom kände vi att 

det var för mycket med två heltidspolitiker i familjen. Så när HSB 

kom och frågade om jag ville utveckla deras framtida äldreboen-

den hoppade jag på det.

Weiss hade många olika uppdrag inom HSB innan han sa upp 

sig från posten som marknadschef 1999, för att i stället starta eget 

som konsult.

I början av 2000-talet drev han ett it-företag – som slutade i 

konkurs.

– Vi hade väldig otur i tajmningen. Vi startade i mars 2000 – 

Mikael Lundström har 

utsetts till ny vd för Akade-

miska Hus. Han efterträ-

der Thomas Norell den 

1 januari 2009, då Norell 

går i pension. Lundström 

är civilingenjör från KTH i 

Stockholm, och har bland 

annat varit vice vd på Jones 

Lang LaSalle. Sedan 2005 är han regiondirektör för 

Akademiska Hus Syd.

Mikael Lundström
Vd, Akademiska Hus

Robert Vangstad är ny aff ärs-

utvecklingschef på JM. Han 

kommer närmast från mobil-

teknikföretaget SmartTrust 

där han är aff ärsenhetschef. 

Vangstad, 36, har en fi l kand 

från bland annat Stockholms 

universitet samt en executive 

MBA inom marknadsföring 

och strategisk utveckling från universitetet i Warwick, 

England. Tidigare har han arbetat för Mobeon och 

Linq Systems.

Robert Vangstad
Aff ärsutvecklingschef, JM

JM Bostad har gjort en ny 

regionindelning av Stock-

holm och tillsatt Sofi a 

Ljungdahl som chef för 

region Stockholm nordost. 

Ljungdahl, 38, är civilingen-

jör från Chalmers med inrikt-

ning mot Väg- och vatten. 

Hon arbetar sedan 2002 som 

projektledare samt chef för JM:s inredningsansvariga 

inom JM Bostad Region Stockholm Mellanstad.

Sofi a Ljungdahl
Regionchef, JM Bostad, Stockholm nordost

Näringslivsprofi l med röd  
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Michael Carlsson har 

utsetts till vd för HSB 

Malmö. Carlsson har fun-

gerat som HSB Malmös 

tillförordnade vd sedan 

början av 2008. Han har 

varit verksam inom orga-

nisationen sedan 2005 

och var fram till början av 

året ansvarig för HSB Sundsfastigheter. 

Michael Carlsson
Vd, HSB Malmö

Svante Hedström är ny 

fastighetschef på FastPart-

ner. Hedström kommer 

närmast från tjänsten som 

regionchef inom division 

Projektutveckling på Peab 

och tillträder den nya tjäns-

ten i slutet av augusti. 

Dessförinnan var han fast-

ighetsutvecklingschef på Hufvudstaden. Han är i 

grunden civilingenjör, väg- och vatten från KTH.

Mats Williamson
Vd, Skanska UK

Mats Williamson har utsetts 

till ny vd för Skanska UK. Han 

efterträder David Fison, som 

har valt att lämna Skanska 

efter tio år. Williamson har 

arbetat för Skanska sedan 

1981, han har bland annat varit 

projektchef för Öresundsbro-

projektet, och vd för Skanska 

International Projekts, och sedan 2002 har han varit vd 

för Skanska Sverige.

Svante Hedström
Fastighetschef, FastPartner

samma månad som Microsoft vinstvarnade. Vi valde sedan felaktigt 

att inte göra ett företagsförvärv som hade räddat oss. Jag kan fort-

farande vakna på nätterna och tänka ”vad dumt att vi inte gjorde det”.

– Men det kanske var en viktig yrkeserfarenhet. Jag tror att man 

inte kan bli en bra företagsledare om man inte har gått igenom en 

stor motgång. 

Sedan dess har Lennart Weiss arbetat för Veidekke, bland annat 

som marknads- och försäljningschef och senast i rollen som chef för 

kommunikation och aff ärsstöd på Veidekke Bostad.

Och samtidigt har du varit ”herr Billström”?

– Ja, haha. Första gången de skickade inbjudningskort för en sådan 

där fi n fest stod det så. ”Då kan de glömma att jag kommer”, sa jag. 

Sedan ändrade stadskansliet och adresserade fortsättningsvis med 

mitt eget namn…

– Det var kul att se min hustru göra politisk karriär, och extra 

spännande när hon blev fi nansborgarråd. Men hon fi ck ungefär ett 

dygns smekmånad, sedan fi ck hon det här med trängselavgifterna i 

knät, och hade fyra års helvete med den frågan. Det pris hon fi ck 

betala var omänskligt högt, och gjorde inte direkt att min aptit för 

politik ökade.

Nu har också Annika Billström gått över till näringslivet och blivit 

vd för ett rekryteringsföretag.

Ett annat liv för er båda?

– Ja. Jag hade blivit van vid att disponera mina vardagskvällar som 

jag ville. Plötsligt kunde vi sitta hemma och äta middag tillsammans. 

Vi fi ck tillbaka ett familjeliv som vi inte hade haft på fyra, fem år.   

POLITISK VD. NAI Svefas nya vd, 

Lennart Weiss, jobbade som politiker i 

många år, men la av 1990. Han anser att 

fl er företagledare borde engagera sig  

mer i politiska frågor.

 bakgrund
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Dan Törnsten är ny chef för 

fastighetsutvecklingsavdel-

ningen på Ebab. Törnsten 

kommer närmast från Col-

liers International, där han 

arbetade som Manager 

Offi  ce Development and 

Leasing. Törnsten tillträder 

sin nya tjänst under hös-

ten. Ebab siktar på att rekrytera ytterligare tre, fyra 

kreativa medarbetare inom fastighetsutveckling.

Dan Törnsten
Fastighetsutvecklingschef, Ebab

Thomas Angström är ny 

fastig hetschef för Diös. Han 

kommer närmast från en 

tjänst som aff ärsområdeschef 

för fastighetsförvaltning inom 

YIT Sverige. Angström har 

tidigare varit vd för ett ameri-

kanskägt fastighetsbolag och 

vd inom allmännyttan.

Thomas Angström
Fastighetschef, Diös

Colliers Property Sales har 

rekryterat Urban Blücher 

som projektledare till 

Malmökontoret. Blücher 

kommer närmast från 

Heimstaden där han har 

varit Sverigeansvarig för 

fastighetsförsäljningar.  

Dessförinnan jobbade han 

på SBAB i 13 år, bland annat som vice obeståndschef 

i Sverige. Urban Blücher är tingsmeriterad jurist från 

Lunds universitet. Han tillträder i augusti.

Urban Blücher
Projektledare, Colliers Property Sales

Och nu slipper de nattliga telefonsamtal från journalister.

– Vi hade alltid en öppen linje, men jag svarade mellan midnatt 

och sex på morgonen. Det behövdes någon som snoppade av dem.

Hur är ditt politiska intresse i dag?

– Jag har mitt politiska intresse kvar och ser alltid till att vara 

uppdaterad med vad som händer. Men jag har ingen som helst 

lust att gå tillbaka till den igen.

Men han är fortfarande socialdemokrat.

– Alla vet att jag tillhör det röda laget och det kommer jag 

alltid att göra. Men jag tycker att båda sidorna har gjort stora 

fel, och det är synd att de inte fokuserar mer på det de kan göra 

tillsammans. I dagens tuff a globala konkurrens skulle det behövas 

ett samlat politiskt perspektiv på ”AB Sveriges” konkurrenskraft. 

Men hur Sverige ska hävda sig på sikt verkar egendomligt nog 

vara en icke-fråga. Märkligt!

– Jag tycker att det är synd att så få i näringslivet engagerar 

sig i enskilda politiska frågor. Man ser ju aldrig en företagsledare 

skriva på DN Debatt, utan det är endast politiker och opinions-

bildare som gör det. Det är på något sätt kontroversiellt att göra 

det som näringslivsmänniska, jag vet inte varför.

Om du var politiker igen för en dag och fi ck bestämma en 

sak, vad hade du ändrat på då?

– I dag hade jag rivit upp FRA-lagen, den är helt feltänkt men det 

gäller ju dessvärre för hela säkerhetspolitiken i stort. Om jag fi ck 

hålla på i två dagar hade jag ändrat fastighetsskatten också. Det 

är självklart att vi ska beskatta fastigheter. Systemet vi har nu blev 

inte lyckat, när folk på landsbygden har fått betala mer samtidigt 

som fl ertalet i Djursholm har fått kraftiga minskningar. Samti-

digt var det inte bra tidigare heller. 

– Givetvis måste det fi nnas begränsningsregler och undantag. 

Pensionärer och permanentboende i skärgården måste naturligtvis 

kunna bo kvar i sina hus. I grunden är det ett misslyckande för po-

litiken när så här stora frågor blir så starkt politiserade. Det här är 

ett område där det behövs fasta, långsiktiga spelregler fattade i bred 

politisk enighet – det borde inte vara så svårt om man bemödade 

sig lite mer om att vårda tonläget i den politiska debatten.   

HOCKEYÄLSK ARE

Namn: Lennart Weiss.

Ålder: 49 år.

Bor: Södermalm, Stockholm.

Familj: Frun Annika Billström, sonen Alexander, 24 år.

Utbildning: Treårig gymnasieutbildning. ”Jag tillhörde väl den 

sista generationen som kunde ta sig fram utan högre utbildning”.

Favoritlag: Brynäs och Gefl e IF. ”Jag är i stort sett uppvuxen i Gav-

lerinken och såg varenda match de första fem åren av 70-talet, 

när laget hade sin storhetstid.” 

Person han beundrar: Nelson Mandela. ”Jag var i Sydafrika 

nyligen och det var en stark upplevelse att prata med både vita 

och svarta och denne Mandela dök upp överallt. Det är en sådan 

gestalt de hade behövt i Zimbabwe nu. Att gå ut ur fängelset 

utan hat och i stället försonas, är kolossalt stort.”
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Tre bostadslängor som knyts samman av en 

1 600 kvadratmeter stor inglasad klimatstyrd 

trädgård.

Bovieran beskrivs som ett drömboende för 

äldre – som nu blir verklighet.

– Reaktionerna har varit långt över förväntan, 

säger Göran Mellberg, Bovierans grundare.

I våras fi ck Göran Mellberg och hans partner Bengt-Göran 

Karlsson världspatent på hela konceptet Bovieran.

– Det har aldrig funnits något liknande i världen tidigare, kon-

staterar Mellberg.

Tanken är att äldre människor – 60+ – ska bo i Bovieran när de 

har sålt sina villor eller otillgängliga lägenheter och i stället vill ha 

ett lugnt men ändå socialt boende i en trevlig miljö.

Förutom den inglasade trädgården, som ska innehålla fl era 

olika avdelningar, som japansk, tropisk, fransk och skandinavisk 

trädgård, ska Bovieran också innehålla bland annat en övernatt-

ningslägenhet för besökande, ett sjuksköterskerum, ett hobby-

rum, ett gym, en boulebana och en matsalsdel.

– Vi har jobbat med det här i tre år, och nu har vi verkligen 

kommit igång. Men tanken föddes redan när Lars Peterson och 

jag startade idrottssjukhuset Gothenburg Medical Center i början 

av 90-talet. Ofta skickades de som hade opererats ner till värmen 

för rehabilitering. Då började jag fundera på ett klimatboende här 

hemma i stället, ett Nice eller Cannes i Sverige.

KLIMATANLÄGGNINGEN SKA HÅLLA trädgården i en behaglig 

temperatur både på vintern – som kallast sju grader på nätterna 

och uppemot 15 grader på dagarna – och sommaren.

Glastaket är både solskyddsglas som hindrar sommarsolen att 

göra trädgården alltför varm och solfångare som omvandlar sol-

strålarna till värme. I taket fi nns dessutom ett stort antal luckor 

för att säkerställa ventilationen. Åt det håll där det inte fi nns 

någon bostadslänga avslutas trädgården med en glasvägg. 

I maj togs det första spadtaget för den första Bovieran i Partille, 

som beräknas stå infl yttningsklar i maj nästa år. Intresset har varit 

enormt.

– Drygt 1 700 anmälningar kom in för de 48 lägenheterna  

Det är många som lockas av ett sådant här socialt boende med 

hög livskvalitet. Vi bygger dessutom ekonomiskt rationellt, alla 

Bovierorna ser likadana ut och vi bygger bara tvåor och treor, 

säger Göran Mellberg.

”Ett Nice eller Cannes –  

TRÄDGÅRD. Bovieran har fått världspatent på konceptet med en stor inglasad klimatstyrd trädgård. De tre bostadslängorna byggs runt en 1 600 kvadratmeter 

stor trädgård med olika avdelningar som japansk, tropisk, fransk och skandinavisk trädgård. Konceptet har tagits emot väldigt positivt och det fi nns planer för 

Bovieran-fastigheter på ett 40-tal olika ställen i Sverige.

[ Unikt boende av Nicklas Tollesson ]
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  i Sverige”

– Kommunerna är 
väldigt positiva, och vi har 
lätt att få markanvisning-
ar. Vi lättar ju på deras 
börda, eftersom det här 
boendet gör att många 

pensionärer kan förlänga sitt egna boende och 
senarelägga sina krav om särskilt boende. 

EN TRERUMSLÄGENHET i Bovieran kostar drygt 1,8 miljoner kro-

nor med en månadsavgift på 5 700 kronor.

– En något mindre version byggs utanför storstäderna och de 

blir runt 400 000 kronor billigare, beroende på storleken och att 

vi har lägre markkostnader där.

Bovierans målsättning är att komma igång med byggnation på 

mellan 12 och 15 olika platser i Sverige 2008-2009.

– Det kommer vi att lyckas med. Vi kommer att börja bygga i 

Strömstad i år, och dessutom har vi redan färdigskrivna avtal med 

Arboga, Västerås, Karlstad, Örebro, Lindesberg och Eskilstuna. 

Sammanlagt har vi planer för drygt 40 olika städer i Sverige un-

der de närmaste två åren.

– Kommunerna är väldigt positiva, och vi har lätt att få mark-

anvisningar. Vi lättar ju på deras börda, eftersom det här boendet 

gör att många pensionärer kan förlänga sitt egna boende och se-

narelägga sina krav om särskilt boende. Det här ska inte vara några 

åldersdomshem eller sjukhem, men de boende ska kunna känna en 

social trygghet, förhoppningsvis lära känna varann, och trivas.

Du ska själv bo i Bovieran i framtiden?

– Ja, på sikt är det tanken, helt klart. Men inte än, jag har nyligen 

byggt en villa som jag har anpassat för förlängt eget boende, säger 

Göran Mellberg, 64.

   FAK TA BOVIER AN

HÄR PL ANER AS BOVIER AN-FASTIGHETER

Fulltecknad, under bebyggelse, infl yttning i februari 2009: 

Partille.

Sälj- och byggstart i höst: Strömstad.

Säljstart våren 2009: Arboga, Karlstad, Västerås och Örebro.

Säljstart hösten 2009: Lindesberg och Eskilstuna.

Övriga projekt under bearbetning: 

Ale, Alingsås, Borås, Enköping, Huddinge, Järfälla, Jönköping, 

Kalmar, Kungsbacka, Kungälv, Lidköping, Linköping, Motala, Möln-

dal, Nacka, Norrköping, Norrtälje, Orust, Sala, Skövde, Stockholm 

stad, Strängnäs, Sundbyberg, Sundsvall, Södertälje, Täby, Uppsala, 

Varberg, Värmdö, Växjö, Ängelholm, Öckerö/Hönö, Österåker.

Bovieran-husen består av 48 bostadsrätter, tvåor och treor.

Priset för en tvåa på 71,9 kvadratmeter är 1 495 000 kronor och 

månadsavgiften är cirka 4 450 kronor.

Priset för en trea på 92,6 kvadratmeter är 1 825 000 kronor och 

månadsavgiften är cirka 5 700 kronor. 

Detta gäller det påbörjade bygget i Partille. På landsbygden blir 

ytorna 84 respektive 64 kvadratmeter och priserna lägre.
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[ Aktieanalysen av Andreas Daag ]

I det första kvartalet skrev Castellum ned 

sina värden på fastigheterna med 171 miljo-

ner kronor, vilket kom som en överraskning 

för aktiemarknaden och aktien värderades 

ned kraftigt. Fler nedskrivningar är att vänta 

framöver.  

Sedan 2005 då IFRS infördes och det 

bestämdes att de noterade fastighets-

bolagens ska värdera sina fastigheter till 

ett bedömt verkligt värde i balansräk-

ningen har det generellt endast varit tal 

om uppjusteringar av fastighetsvärdena. 

Bakom detta ligger en stark efterfrågan 

på fastigheter drivet av en stor tillgång på 

riskvilligt kapital. Från 2005 har exem-

pelvis direktavkastningskraven för kon-

tor i centralt läge i Stockholm justerats 

ned med cirka 1,25 procent enheter till 

att idag ligga mellan 4,50-4,70 procent. Följden har varit kraftigt 

höjda fastighetsvärden där exempelvis Hufvudstaden höjt sina 

värden med totalt 6,5 miljarder kronor. 

I KOMMANDE KVARTALSRAPPORTER tror vi att fl er fastighets-

bolag än Castellum kommer att behöva justera ned sina värden. 

Avkastningskraven har förskjutits uppåt i både Göteborg och 

Malmö medan de fortfarande håller sig relativt väl i Stockholm. 

Anledningen till att värdena håller sig bättre i Stockholm torde 

vara att denna marknad är mer likvid samt att hyresmarknaden 

fortfarande är stark och bidrar positivt till intjäningen. Antalet 

aff ärer är dock generellt färre, vilket gör det svårt att avgöra var 

prisbilden egentligen ligger och hur den utvecklas. Överlag är det 

ett relativt stort gap mellan köpare och säljares prisförväntningar 

på marknaden.

ETT VANLIGT SÄTT att få en uppfattning om prisbilden på fast-

igheter är att jämföra avkastningskravet för kontorsfastigheter 

i centralt läge i Stockholm med den långa nominella statsobli-

gationsräntan (vanligtvis fem år). För närvarande är skillnaden 

mellan dessa minimal, vilket innebär att förväntningarna är 

höga hos fastighetsköpare att hyresmarknaden ska fortsätta vara 

stark och ge kompensation för den förhållandevis låga avkast-

ningen. Tyvärr ser vi tecken på att hyresmarknaden kommer att 

bli svagare. Sysselsättningstillväxten minskar för tillfället kraf-

tigt och väntas bli oförändrad under 2009. Som en följd tror vi 

att fastighetsinvesterare kommer att öka sitt krav på avkastning 

framöver, vilket också kommer att synas i fastighetsbolagens 

resultaträkning.     

AKTIEMARKNADEN HAR DOCK sin uppfattning klar och har redan 

värderat ned fastighetsaktierna i över ett års tid nu. Marknaden 

har alltså redan börjat prisa in en nedgång i fastighetsvärdena och 

fastighetsbolagens aktier värderas överlag till en rabatt omkring 

20 procent. Sett till P/E-talet har dock fortfarande fastighetssek-

torn en högre värdering än Stockholmsbörsen som helhet. Denna 

värdering och de svaga utsikterna gör att vi sammantaget fortsät-

ter att vara försiktiga till fastighetsaktier. På nästa uppslag följer 

två bolag där vi har minskat respektive säljrekommendationer. 

LÄGRE FASTIGHETSVÄRDEN 
väntar framöver

AKTIE -
ANALYSEN

Andreas Daag, Swedbank

[ Aktieanalysen av Andreas Daag ]
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nummer 6/2008

 8/2008 
Energi/Gröna fastigheter
Materialstopp: 21 november  
Utgivning: Vecka 49

 7/2008 
Konsultspecial
Materialstopp: 17 oktober
Utgivning: Vecka 44

Materialstopp: Utgivning: Vecka 40

Vi vänder blicken utanför landets gränser och presenterar  

ett internationellt nummer. Läs och möt oss på: 
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Castellum har en imponerande historik och har i snitt ökat sitt 

förvaltningsresultat med 15 procent de senaste tio åren. Under 

samtliga kvartal har bolaget även lyckats med att öka sitt kassa-

fl öde jämfört med föregående år. Även om vi räknar med att 

hyresintäkterna ökar med nio procent under året räknar vi också 

med att bolagets räntekostnader fortsätter att stiga. Totalt räk-

nar vi med att förvaltningsresultatet ökar med sex procent under 

2008. Aktien är på våra prognoser värderad till P/E 11, vilket är i 

linje med Stockholmsbörsen. Givet risken för nya nedskrivningar 

av fastigheterna och svagare utsikter för hyresmarknaden ser vi en 

nedsida i aktien. Vår rekommendation är Minska med en riktkurs 

om 60 kronor.

Hufvudstaden har en vakansgrad på endast 3,8 procent, vilket 

innebär att potentialen i att förbättra intjäningen i första hand 

står till att omförhandla hyreskontrakt som löper ut. Under 2008 

har företaget möjlighet att omförhandla 22 procent av kontrak-

ten, vilket innebär viss förbättrad intjäning. De högre räntorna 

på senare tid har liten påverkan på resultatet eftersom bolaget i 

princip är obelånat. Däremot kan de högre räntorna få betydelse 

för direktavkastningskraven och värdet på fastigheterna framöver. 

Aktien värderas till ett P/E-tal på 18,5 vilket är betydligt högre 

än sektorsnittet på 14 och Stockholmsbörsen. Direktavkastning-

en om 3,1 procent är också lägre än sektorn på 4,9 procent. Vår 

rekommendation är Sälj med en riktkurs om 55 kronor.   
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Posttidning B  Avs. Magasinet FastighetsSverige

Bra på alla plan?
Savills är ett rådgivningsföretag på fastighetsmarknaden. Företaget är börsnoterat i 

London och har över 18 000 medarbetare fördelade på kontor i alla världsdelar. 

    Savills Sverige har ett brett utbud av tjänster inom områdena transaktioner,

corporate finance, värdering, analys och due diligence. Vår ambition är att addera 

rätt värden till våra kunders affärer och därigenom uppnå bästa tänkbara resultat. 

Vi har gedigen erfarenhet, djup kunskap och förståelse för de bakomliggande  

drivkrafterna inom fastighetsområdet. En god känsla för service och integritet håller 

vi också högt. 

    Vi vet också att bra affärer kan bli ännu bättre om det fungerar på alla plan.

Välkommen!

Savills Sweden AB, Sergels Torg 12, 111 57 STOCKHOLM. Tel 08-545 858 90. savills.se


