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TÄTT INPÅ
Lojal vd om köpcentrum 
och rockstjärnedrömmar

INVESTERING
SEB lanserar unik fond som 
låter alla investera i fastigheter

TEMA: KÖPCENTRUM 
& HANDEL
Köpcentrummarknaden 
står inför stora utmaningar 
– här belyser vi läget



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

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

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

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

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

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

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

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

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

Västberga Allé 9, Hägersten

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

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

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

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

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

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

www.balderfast.se

City eller Fosie

Bernt Brantvik, Uthyrningsansvarig Malmö  

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

Fastighets AB Balder Stora Nygatan 29, 211 37 Malmö

ARKADEN/CITY, Baltazargatan-Kalendegatan

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

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

allmänna kommunikationer.

Lediga kontorsytor: från 95 kvm upp till 1100 kvm

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

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

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

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

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

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

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

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

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

Västberga Allé 9, Hägersten

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

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

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

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

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

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

www.balderfast.se
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FOSIE, Stenyxegatan 34

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

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

Lediga kontorsytor: från 78 kvm upp till 300 kvm

JÄGERSRO, Jägersrovägen-Sporregatan 18

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

Bra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parke-

ring finns intill fastigheten.

Lediga ytor: 200 kvm och 175 kvm

CHALMERSFASTIGHETER

 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Nytt kontor?

020-333 444
www.apfastigheter.se

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

Nordstan.

Vi hjälper dig att hitta rätt.

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

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

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

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

Ring!
08-556 960 35

www.svenskahus.se

Behöver du kontor NU? 
Vi har kontoret för dig!
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reportage

Detta utmärker ett 
tillväxtföretag:
• Klart och entydigt fokus

• Förmåga att skapa marknad och 
Tidsmonopol

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

• Egna initiativ är uppskattade.

• Ett visst mått av misstag är tillåtna.

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

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

– En chef som är opportunist och vill vara alla 

till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö. 

En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina 

beslut och värderingar för att vinna respekt.

Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt 

kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en 

viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba 

beslut om företaget ska behålla försprånget på 

marknaden. Väljer man att istället att göra en 

undersökning för en halv miljon för att få reda på 

samma sak tre månader senare, så är det troligen 

för sent.

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

på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett 

tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att 

ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår 

en tillväxtidé inom ett moget företag, men det 

resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget 

bolag, som får växa på egna premisser.

– Ett moget företag har helt enkelt en struktur 

som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt, 

säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser 

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibili-

tet i organisationen. 

Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att 

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

tag kan vara alldeles utmärkt välmående med en 

måttlig eller rent av obefintlig tillväxt. 

Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att 

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

IKEA och H & M är två exempel på företag som 

bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt 

hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört 

dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin 

specifika företagskultur. 

– Många företag gör misstaget att förändra 

strukturen när de har vuxit sig stora eftersom 

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

Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar 

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

när företaget börjar bli stort så vill man ändra 

på det. På samma gång frångår man framgångs-

konceptet.           c

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

LOKALER I VÄSTSVERIGE

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

info@vatternas.se  •  www.vatternas.se

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

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

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

Göteborg Borås Jönköping

»

Wilfast Förvaltning AB

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

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

#1 in property services
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lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket 
ljusinsläpp, magnifi k utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna. 

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

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

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

Bernt Brantvik, Uthyrningsansvarig Malmö  

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

Fastighets AB Balder Stora Nygatan 29, 211 37 Malmö

ARKADEN/CITY, Baltazargatan-Kalendegatan

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

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

allmänna kommunikationer.

Lediga kontorsytor: från 95 kvm upp till 1100 kvm

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

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

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

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

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

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

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

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

Lediga kontorsytor: 484 kvm, 574 kvm, 900 kvm, 1 500 kvm.
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utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett fl ertal buss-
linjer trafi kerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltåg-
stationen Årstaberg på promenadavstånd.

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ
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FOSIE, Stenyxegatan 34

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

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

Lediga kontorsytor: från 78 kvm upp till 300 kvm

JÄGERSRO, Jägersrovägen-Sporregatan 18

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

Bra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parke-

ring finns intill fastigheten.

Lediga ytor: 200 kvm och 175 kvm

CHALMERSFASTIGHETER

 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Nytt kontor?

020-333 444
www.apfastigheter.se

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

Nordstan.

Vi hjälper dig att hitta rätt.

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

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

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

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

Ring!
08-556 960 35

www.svenskahus.se

Behöver du kontor NU? 
Vi har kontoret för dig!
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reportage

Detta utmärker ett 
tillväxtföretag:
• Klart och entydigt fokus

• Förmåga att skapa marknad och 
Tidsmonopol

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

• Egna initiativ är uppskattade.

• Ett visst mått av misstag är tillåtna.

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

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

– En chef som är opportunist och vill vara alla 

till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö. 

En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina 

beslut och värderingar för att vinna respekt.

Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt 

kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en 

viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba 

beslut om företaget ska behålla försprånget på 

marknaden. Väljer man att istället att göra en 

undersökning för en halv miljon för att få reda på 

samma sak tre månader senare, så är det troligen 

för sent.

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

på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett 

tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att 

ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår 

en tillväxtidé inom ett moget företag, men det 

resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget 

bolag, som får växa på egna premisser.

– Ett moget företag har helt enkelt en struktur 

som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt, 

säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser 

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibili-

tet i organisationen. 

Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att 

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

tag kan vara alldeles utmärkt välmående med en 

måttlig eller rent av obefintlig tillväxt. 

Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att 

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

IKEA och H & M är två exempel på företag som 

bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt 

hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört 

dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin 

specifika företagskultur. 

– Många företag gör misstaget att förändra 

strukturen när de har vuxit sig stora eftersom 

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

Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar 

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

när företaget börjar bli stort så vill man ändra 

på det. På samma gång frångår man framgångs-

konceptet.           c

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

LOKALER I VÄSTSVERIGE

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

info@vatternas.se  •  www.vatternas.se

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

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

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

Göteborg Borås Jönköping

»

Wilfast Förvaltning AB

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

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

#1 in property services
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Känns som det var alldeles nyss jag satt på bryggan och 
fiskade krabbor med barnen. Solen stekte nacken (som den 
av någon anledning alltid gör när man fiskar krabbor) och 
alla måsten och krav befann sig på miltals avstånd. Men det 
är faktiskt snart två månader sedan, och vi befinner oss nu 
obönhörligen i den årstid som kallas höst. Känner du ibland, 
som jag, att sommaren är för kort och att hösten är en flera 
månader låååång period utan en enda helgdag? Då har jag 
gjort en lista som du ska läsa, en lista som kanske får dig att 
längta lite mindre tillbaka till sommaren, en lista som hjälper 
dig att tycka att hösten ändå är en rätt okej årstid.

Saker man slipper när sommaren är slut och hösten tar vid:
•  Smärtande getingstick. 
• Stekhet sol som ger sveda.
•  Maneter överallt när man ska bada, och som dessutom 

bränns. 
• Åskoväder som hotar liv och egendom.
• Irriterande myggor som suger blod och orsakar klåda.
• Ormar i trädgården som inte drar sig för att hugga.
• Regn, regn och åter regn.
•  Tondöva gatumusikanter som sprider oljud i vartenda  

gathörn.
• Nässlor som bränns.
• Att få med sig halva sandstranden in i bilen/bostaden.
• Ungar som ska ha glass hela tiden. 
•  Avlägsen släktingfamilj med fem barn på oanmält besök i 

lilla sommarstugan.

Räcker inte den här listan för dig kan vi på Fastighetssverige 
bidra med relevant, intressant och underhållande journalistik 
för fastighetsbranschen hela hösten. Du får fyra fullmatade 
magasin i höst, det första håller du i din hand. Dessutom kom-
mer vårt nyhetsbrev gratis varje vardag. Hösten kanske inte är 
så dum i alla fall?

Ha en härlig höst!

Eddie Ekberg
Chefredaktör 

[ Ledare ]

Hösten är här – leve hösten
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Bästa läge i Liljeholmen   
– 300 m från Liljeholmstorg

Stora Katrineberg i Liljeholmen

Hyr egen 1700-tals herrgård på ca 290 kvm eller moderna kontor från 
220–1 800 kvm, lokalerna anpassas efter era önskemål.

Bästa läge i Liljeholmen, endast 300 m från tunnelbanan vid kajkanten till 
Mälaren, stor härlig innergård för rekreation, restaurang och konferens-
center i fastigheten. Detta läge har alltid attraherat lokalsökande med 
inriktning på södra som såväl norra sidan av Stockholm med sitt direkta 
läge intill Essingeleden och med tvärbanan direkt utanför dörren.

Ferax Fastighetskonsult AB • Renstiernas gata 12 • 116 28 Stockholm • Tel: 08-462 65 58 • www.ferax.se

För mer information, kontakta:
Lars Ellsäter • tel 08-462 65 58
lars.ellsater@ferax.se  

Entréplan 

Plan 1 

Tryckarhuset ca 465 kvm Herrgården ca 290 kvm Liljeholmsstranden 5 ca 1 822 kvm
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Den ekonomiska kartan ritas om i en allt snabbare takt. Fastighets-
branschen är precis som alla andra branscher beroende av ett  
välfungerande finansiellt system. I varje nummer ger därför en  
erfaren ekonom sin syn på läget i landet.

Månadens makroanalys

Trendbrott i lågkonjunkturen 
eller uthålligt starka konsumenter?

 T rots att arbetslösheten ökat till nästan tio procent, spa-
randet prognostiseras nå nya toppnivåer och BNP föll 
med över sex procent under årets andra kvartal har inte 

aktiviteten i affärer, campingplatser, nöjesfält och båthamnar 
varit särskilt låg så här i semestertider, inte där jag har varit i 
alla fall. 

Under sommaren har jag semestrat på små orter i Hälsingland, 
Värmland, Dalsland och Bohuslän. Inte på något ställe har jag 
märkt av att arbetslösheten närmar sig nya toppnivåer eller att folk 
håller i sina pengar i rädsla för framtida arbetslöshet. Ett exempel 
på detta var trafikkaoset när vi körde genom Uddevalla och ut 
mot Orust. Det var kilometerlånga köer med i princip stillastå-
ende trafik i flera timmar, ungefär som om det skulle ha hänt en 
allvarlig olycka. På radion förklarade man senare att det bara var 
osedvanligt många bilar som var på väg till ett stort köpcenter som 
förorsakade trafikkaoset. Det var inte ens dåligt väder den dagen! 

Denna händelse verkar inte vara någon engångsföreteelse 
denna sommar då media vid flera tillfällen rapporterat om nya 
besöksrekord till nöjesparker och campingplatser.

En förklaring till den höga aktiviteten, trots lågkonjunktur, 
kan givetvis vara att det är tillräckligt många människor som har 
kvar sina jobb och att de inte känner sig oroade inför framtiden. 

Dessa hushåll har även fått stöd av finanspolitikens nya devis, att 
det ska löna sig att arbeta, det vill säga de får mer pengar kvar 
i plånboken efter skatt. Förutom skattesänkningar kan de även 
glädjas åt rekordlåga räntekostnader och tjänste- och rotavdrag. 
Förutsättningarna kan anses som förhållandevis starka.

En annan förklaring kan vara att fler utländska turister reser till 
Sverige samt att fler svenskar stannar hemma. Historien talar för 
att människor vanligtvis reser kortare, i både tid och distans räk-
nat, under lågkonjunkturer. Lägg därtill att kronan har försvagats 
mot euron med cirka 15 procent mellan juni 2008 till juni i år. I 
en dagstidning i maj stod det att ”finländare, danskar och norr-
män säger att det är 20 procents rea i Sverige” vilket förmodligen 
påverkar valet att resa just hit. Det är positivt för Sverige med ut-
ländska turister. Exportvärdet, det vill säga vad utländska turister 
konsumerar i Sverige, ökade med nästan tio procent mellan 2007 
och 2008 och ligger nu på 91 miljarder kronor. Detta kan jämföras 
med värdet av den totala stål- och järnexporten som 2008 uppgick 
till drygt 75 miljarder kronor. 

i spåren av den svaga kronan har även husförsäljningen 
till utlänningar och gränshandeln ökat markant. Ett exempel 
från i sommar kommer från ett besök hos släktingar i Värm-
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NAMN: Hanna Norström.
ÅLdeR : ”En perfekt ålder”.
YRKe/TITeL:  Nationalekonom.
ÅR pÅ HANdeLSBANKeN: 1,5.
GöR pÅ  FRITIdeN: Spelar tennis, läser  
och på vintern blir det skridskor och längd-
skidåkning.

Bild: Eddie Ekberg

TReNdBRoTT? Hanna Norström, nationalekonom på Handelsbanken, pekar på en stark konsumtion som ett möjligt tecken på trendbrott i 
konjunkturen. Men när hösten kommer och Sverige ska visa tillväxt igen måste exporten, investeringarna eller konsumtionen ta fart på allvar.

land. De berättade att de bara under det senaste året fått ett 
stort antal nya grannar där alla var utländska. De nya grannarna 
kommer från Norge, Danmark och Tyskland. I DI bekräftades 
denna uppgift med en artikel om att den svaga kronan har gjort 
Sverige populärt för utländska husköpare. Andelen utlandsägda 
fritidshus toppar i Kronoberg och Värmland med 38,7 respektive 
20,3 procent. 

den ökade gränshandeln är något som märks mycket tyd-
ligt i Värmland. Ett exempel är Töcksfors, ett samhälle på cirka 
1 700 invånare en mil från den norska gränsen. Byn är känd 
för sitt shoppingcenter, drygt 40 butiker som är öppna mel-
lan klockan 10 och 20 alla dagar på året utom tre. Den ökade 
gränshandeln syntes tydligt i BNP-statistiken för andra kvar-

talet där försäljningen av både sprit och tobak bidrog positivt 
till konsumtionen.

men snart är hösten här och lejonparten av turismens bi-
drag till aktiviteten faller bort. För att Sverige ska visa tillväxt 
igen måste exporten, investeringarna eller konsumtionen ta fart. 
Utsikterna för exporten och investeringarna ser dock inte ljusa 
ut. Våra viktigaste handelspartners befinner sig fortfarande i djup 
recession och enligt investeringsenkäten i maj planerar industrin 
och tjänstesektorn att minska investeringarna med 22 respektive 
15–30 procent i år jämfört med 2008. Hoppet står alltså till kon-
sumtionen där vi får hoppas att de gynnsamma förutsättningarna 
räcker för att hålla uppe nivån tillräckligt länge så att exporten 
och investeringarna kan börja återhämta sig.  
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[ Ny fond av Eddie Ekberg ]

Nöjd. Tove Bångstad är 
chef för SEB Fonder. Hon 
och hennes kollegor har 
jobbat i drygt ett år innan 
man nu kan sjösätta 
Sveriges första fond som 
är öppen för alla. 
 – Jag är jätteglad att vi 
nu kan erbjuda den här 
fonden, säger hon. 

Bild: David Schmidt
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Nu startar SEB Asset Management handeln i den första fastighetsfonden i Sverige som 
är öppen för alla privatpersoner att investera i och som handlas varje dag. Vi har pratat 
med företrädare för SEB Asset Management både i Sverige och Tyskland som berättar 
om upplägget och vilka möjligheter som finns.

SEB:s nya fond i fond är en nyhet för den svenska marknaden 
eftersom vem som helst kan investera i fastigheter via fonden.  
Tidigare har man fått köpa fastighetsaktier, eller fastigheter di-
rekt och via andra instrument. 

Fonden heter SEB Real Estate Portfolio och är utvecklad av 
SEB Asset Management i Frankfurt.

– De senaste åren har Sverige sett ett kraftigt ökat intresse 
för fastigheter som investering, särskilt såsom ett mindre volatilt 
tillgångsslag, säger Barbara Knoflach, vd för SEB Asset Manage-
ment i Tyskland.

Hennes kollega i Frankfurt, Thorsten Schilling, är fondförval-
tare och har lång erfarenhet av liknande fonder.

– Det var ett bra läge med en sådan här fond i Sverige nu, det 
är ett bra köpläge för fastigheter. Eftersom vi jobbat med den här 
typen av fonder länge så kan vi använda oss av den erfarenheten 
med den här fonden, vilket är en fördel, säger Thorsten Schil-
ling.

Han räknar med en avkastning på fem procent – minst.
– Det kan också bli betydligt mer.
Tove Bångstad är chef för SEB Fonder, hon är mycket belåten 

att fonden sjösätts nu efter drygt ett års arbete.

– Jag är jätteglad för att SEB nu kan erbjuda den här fonden som 
är den första i sitt slag i Sverige. Den här typen av investeringar 
har ju inte varit tillgängliga för privatpersoner tidigare utan har 
varit förbehållet institutioner och liknande. Fastigheter är ett vik-
tigt tillgångsslag för en balanserad portfölj och det känns bra att 
nu kunna erbjuda alla det, säger hon.

vilken är bakgrunden 
till den här fonden?
– Bakgrunden är vårt 
samarbete med vårt 
tyska bolag Immo-
Invest, de har lång 
erfarenhet av fastig-
hetsinvesteringar över 
hela världen. Vi har 
dragit nytta av den 
kompetens som de 
har, och tillsammans 
har vi tagit fram den 
här fonden. 

Fastighetsinvestering

FöR ALLA

Det är ett bra läge med en 
sådan här fond i Sverige nu. 
(Tove Bångstad)
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är tajmingen rätt för en sådan här produkt?
– Det tror vi absolut att det är, förra hösten var det inte något bra 
läge, men nu ser marknaden mycket mer attraktiv ut inte minst 
prismässigt. Sedan är det nog alltid en god tajming i en långsiktig 
portfölj för en sådan här fond eftersom du med fastigheter i port-
följen blir mindre beroende av räntor och aktier för tillväxt.

Finns det någon fördel för seb att vara först ut i sverige, tror 
du?
– Vi är glada att vara först, å andra sidan är vi först med ganska 
mycket, såsom externa fonder och alternativa fonder. Det är vik-
tigt för oss att ligga i framkant. Det kommer säkert komma fl er 
efter oss och erbjuda sådana här fondplaceringar. 

varför ska man egentligen investera i den här fonden?
– Jag tycker att man ska investera i den för att det ger ett inslag 
av stabilitet i portföljen. Fastighetsmarknaden ger en bra och 
stabil avkastning över tid. Det är helt enkelt bra ur ett port-
följteoretiskt perspektiv och den korrelerar inte så mycket med 
aktiemarknaden.

hur tror du att den kommer att bli mottagen?
– Jag tror att den blir väl mottagen, vi har ett antal kunder som 
redan hört av sig och är intresserade. Det är både institutionella 
kunder och privatkunder. 

hur går det till?
– Det är mycket enkelt, du kommer in till oss på banken och blir 
fondkund så du får ett konto. Sedan börjar du spara. Våra råd-
givare är ordentligt uppsjungna på den här fonden så man kan 
med fördel vända sig till dem så berättar de mer. 

vad är ert mål med fonden?
– Vi sätter inte upp försäljningsmål, att sälja si och så många antal 
fondandelar eller liknande. Det som är viktigt för oss är att titta 
på respektive kund och om fonden passar dem eller inte.   

SeB ReAL eSTATe poRTFoLIo…

… är en aktivt förvaltad fastighetsfond-i-fond med global inriktning 
som erbjuder likvid exponering mot den globala fastighetsmarkna-
den. Fonden investerar i både fastighetsfonder och fastighetsaktier. 
Fondförvaltaren tillämpar en integrerad investeringsprocess som 
kombinerar dels en fundamental fastighetsanalys för att fastställa den 
strategiska tillgångsfördelningen, och dels en konsekvent urvals-
process av fastighetsfonder och fastighetsbolag.

•  Fondens förvaltare tillämpar en kombination av marknadsanalys och 
bolagsanalys med inslag av både kvantitativa och kvalitativa aspekter. 

• Fondförvaltaren fokuserar på tillgångar som förväntas ge en stabil 
avkastning snarare än på tillväxtinvesteringar. Fonden innehar nor-
malt mellan 15 och 30 innehav. Den strategiska tillgångsfördelningen 
är 60–80 procent fastighetsfonder och upp till 20 procent fastighets-
aktier. För att kunna erbjuda daglig handel innehar fonden också en 
del kontanter och likvida medel. 

• Förvaltningsteamet består av två professionella investerare som har 
sin bas i Tyskland. Teamet leds av ansvarig förvaltare Thorsten Schilling 
som har lång erfarenhet av fastighets- och kapitalmarknaderna. För att 
dra nytta av SEB:s samlade fastighetskompetens får teamet stöd av SEB 
ImmoInvest och en rådgivande kommitté som består av fem personer 
med lång erfarenhet av direkta och indirekta fastighetsinvesteringar.

• Fonden investerar i fastighetsfonder som förväntas ge en långsiktig 
stabil avkastning samt i noterade fastighetsbolag. Fonden erbjuder en 
portfölj av diversifi erade investeringar i regioner, länder, fastighets-
sektorer och innehavsperioder. Den kombinerar fördelarna med 
olika fastighetsinvesteringar; fastighetsfonder och fastighetsaktier, 
under olika investeringsperioder. Fonden investerar dock inte direkt i 
fastigheter.

Kostnader:
• Förvaltningsavgift: 1,25 procent.
• Resultatbaserad avgift 15 procent på överavkastningen.
• Inträdesavgift: Ingen.
• Transaktionskostnader: Inga.
• Startkurs: 100 kronor.
• Öppen för försäkring: Ja.
• Öppen för IPS: Ja.
• Öppen för PPM: Nej.
• Utdelning: Ackumulerande.

Bilder: SEB

Barbara Knofl ach, vd för SEB 
Asset Management i Tyskland 

och Thorsten Schilling, fond-
förvaltare i Frankfurt.



StörSt
i Norden

Fastighetssveriges nyhetsbrev och 
nyhetssajt är störst i branschen.

Nyhetssajten fastighetssverige.se  
       har mer än 7 000 unika 

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

Fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum

www.fastighetssverige.se
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

 

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se

 BoLAG  I slutet av juni gick Centrum 
Group med dotterbolagen Centum 
Terre och Centrumutveckling i 
konkurs.  Nu återuppstår Centrum-
utveckling med en ny vd: Monica 
Bruvik, 27, tidigare analytiker på 
Centrumutveck-
ling.

Orsaken till 
konkursen var 
att Centrum 
Terre inte kunde 
finansiera sina 
investerings-
projekt och 
därmed inte 
kunde betala 
sina skulder till 
moderbolaget Centrum Group och 
systerbolaget Centrumutveckling. 

Den 3 augusti startade Håkan 
Karlsson, grundaren av Centrumut-

veckling, om konsultverksamheten i 
ett nytt bolag. 

Bolaget kommer att få nam-
net Centrumutveckling precis 
som ”gamla” Centrumutveckling. 
Varumärket och firmanamnet har 

förvärvats från 
konkursförval-
taren.

Stockholms-
kontoret ligger på 
Regeringsgatan 
25 och Göteborgs-
kontoret kommer 
också att flytta in 
i nya lokaler inom 
kort. Malmökon-
toret är tills vidare 

nedlagt. Totalt jobbar 19 personer 
i ”nya” Centrumutveckling. Alla 
medarbetare utom tre kommer från 
”gamla” Centrumutveckling. 

centrumutveckling 
återuppstår med ny vd

Håkan Karlsson, grundare av 
Centrumutveckling som gjort 
en rekordsnabb comeback efter 
konkursen i somras.

det här gick ju fort?
– Ja, jag har inte haft speciellt 
mycket semester i sommar 
om man säger så. Men jag var 
tidigt mentalt förberedd på att 
det skulle kunna bli en konkurs 
eftersom vi hade en del intres-
senter som skulle kunna ta 
en del projekt vilket de inte 
gjorde.  

vad är ditt mål med ”nya” cen-
trumutveckling?
– För det första är det nu ren 
konsultverksamhet som gäller. 
Nu ska vi stabilisera verk-
samheten under 2–3 år och 
samtidigt ska vi växa till cirka 
30 personer. Vi ska fokusera på 
Norden och kanske Kina där vi 
har en del intressanta förank-
ringar. 2012 kommer bolaget 
sannolikt att bli partnerägt.

vad har du lärt dig av det som 
har hänt?
– Jag har lärt mig att man inte 
ska ta en större tugga än vad 
man har mun till. Problemen 
uppstod i Centrum Terre, där 
jag kan tycka att riskanalysen 
kunde ha varit något bättre. 

NYHETER
ETT ÖGONBLICK!

Bild: iStockphoto

Bild: Centrum
utveckling

Monica Bruvik är vd för nya  
Centrumutveckling.

Orsaken till konkursen var 
att Centrum Terre inte kunde 

finansiera sina investeringsprojekt 
och därmed inte kunde betala sina 
skulder till moderbolaget Centrum 
Group och systerbolaget Centrumut-
veckling.
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Läs mer på fastighetssverige.se

 TRANSAKTIoNeR  Island är fortfarande 
med i matchen. Det kan konstateras 
sedan ett konsortium, till hälften ägt 
av investmentbanken Straumur, har 
köpt köpcentrumen Illum och Ma-
gasin i Köpenhamn. I aff ären ingår 
också fastigheter i Lyngby, Aarhus 
och Odense.

Straumur köper genom det nybil-
dade bolaget Solstra Holding, vars 

andra hälft ägs av den pakistanske 
aff ärsmannen Alshair Fivaz.
Köpeskillingen har inte off entlig-
gjorts, men dansk media har nämnt 
summan fyra miljarder danska 
kronor.

Ägarbolagen till de aktuella 
fastigheterna ingick inte vårens stora 
Landic-konkurs.

KORTA NYHETERGlöm inte!

Business Arena den 16–17 september på Clarion Hotel i Stockholm.

isländsk bank köper av Landic

KUNGSLedeN SäL jeR SjU FASTIGHeTeR
 TRANSAKTIoNeR  Kungs-
leden säljer sju kom-
mersiella fastigheter 
för en total köpeskil-
ling om 83 miljoner 
kronor. Försäljnings-
priset överstiger bok-
fört värde med drygt 
tre miljoner kronor 
och understiger 
anskaff ningsvärde 
med 10,5 miljoner 
kronor. Köpare är LW 
Fastigheter i Kalmar 
och LW Industrifastig-
heter AB.

– Det är roligt att 
kunna göra den här 
aff ären över bokfört värde trots en stor vakans i beståndet, 
säger Kungsledens vd Thomas Erséus.

SoLBeRG TAR öveR ACTA
 BoLAG  Geir Inge Solberg har utnämnts till koncernchef i kris-
drabbade Acta. Simen Mørdre slutar efter fyra år.

Kritiken mot Acta har varit mycket hård det senaste året, 
bland annat efter avslöjanden om misskötta lägenheter. Samti-
digt har aktien sjunkit med 90 procent på Oslobörsen.

Nu tar Solberg över som koncernchef. Han har varit anställd 
inom Acta sedan år 2000, dessförinnan var han vd för Vital 
Fondforsikring.

SveAReAL I T vÅ SToRUTHYRNINGAR 
 UTHYRNING  SveaReal fördjupar samarbetet med Netonnet och 
hyr ut 4 500 kvadratmeter när Netonnet öppnar ny lagerbutik 
i Kopparlunden Västerås. Etableringen är Netonnets nionde 
lagerbutik i Sverige.

I Jönköping etablerar sig Dachser, en tysk logistikoperatör, i 
SveaReals logistikfastighet på Solåsvägen.

Initialt startar Dachser upp med 2 500 kvadratmeter, men 
med möjlighet att expandera. 

vITeC ReKRYTeRAR NY KoNSULTCHeF
 BoLAG  Vitec Fastighetssystem konsoliderar sin konsult- och 
supportorganisation. I samband med omorganisationen görs 
förändringar av bemanningen i syfte att höja kvaliteten, öka 
tillgängligheten samt säkra samverkan internt med produkt-
utvecklingen. Samtidigt rekryterar man en konsultchef, Lars 
Hedlund.

Målsättningen med omorganisationen är att kunna erbjuda 
marknadens bästa support och tjänsteerbjudande inom 
fastighetssystem. 

HUMLeGÅRdeN HYR UT I ”deT SToRA BLÅ”
 UTHYRNING  Humlegården har påbörjat utvecklingen av sin 
enskilt största fastighet, ”Det stora Blå” i Solna. Cygate hyr 
nu drygt 4 300 kvadratmeter kontor samt viss övrig yta. De 
fl yttar in i nya och anpassade lokaler i januari 2010. Cygate 
är Nordens ledande systemintegratör inom data, video- och 
telekommunikation. Företaget ägs av TeliaSonera.

Bild: Peter H
oelstad

 FöRvALTNING  Riksbyggen får ett 
stort drifts- och skötseluppdrag 
av SEB Trygg Livs fastighets-
portfölj. Bolaget blir i uppdraget 
underentreprenörer till Aberdeen 
Property Investors, som i våras 
vann förvaltningsuppdraget.

Fastighetsportföljen omfat-
tar cirka 525 000 kvadratmeter, 
huvudsakligen kontor, men också 
en del bostäder, detaljhandel och 
andra typer av fastigheter. Bestån-
det ligger till stor del i Stockholm, 
men även i Göteborg, Malmö, 
Uppsala och Helsingborg. 

Avtalet sträcker sig över tre 
år med start vid kommande års-
skifte. 

− Vi kommer att behöva 15–20 
personer för det här uppdra-
get, varav fl ertalet kommer att 
rekryteras, säger Ola Gräsberg på 
Riksbyggen.

riksbyggen får stort uppdrag

Bild: Riksbyggen

Ola Gräsberg på Riksbyggen.

Bild: iStockphoto
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

    

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se

 BoLAG  Skrindan-koncernen, som 
tidigare ägdes av Maths O Sund-
qvist, redovisar en förlust på 728 
miljoner kronor för verksamhetsåret 
2008. Det egna kapitalet minskade 
samtidigt från 4,7 miljarder 2007 till 
-44 miljoner 2008. 

Förklaringen är främst vikande 
börskurser och en nedåtgående 
fastighetsmarknad. 

NYHETER
>> fortsättning

Skrindans 2008-förlust: 
728 miljoner Atrium Ljungberg 

miljardsäljer
 TRANSAKTIoNeR  Atrium Ljungberg 
säljer sju handelsfastigheter till Niam 
Fond IV för en sammanlagd köpe-
skilling om 1 030 miljoner kronor.

Fastigheterna säljs till värden som 
ligger i nivå med marknadsvärde-
ringen vid årsskiftet.

Fastigheterna som säljs är Termi-
ten 1 (Storknallen i Borås), Sunaman 
5 (Linnégallerian i Växjö), Ålderman-
nen 25 (Kvasten i Kalmar), Vestalen 10 
(Cityhuset i Eskilstuna), Plåtslagaren 
7 (Gallerian i Motala), Jupiter 15 (Tel-
gehuset i Södertälje) och Tegelbru-
ket 1 (Botkyrka Handel).

Tillträde sker 1 september.
– Försäljningen är ett led i vår 

långsiktiga strategi att renodla 
fastighetsbeståndet och koncentrera 
ägandet och förvaltning. Affären 
skapar utrymme för ytterligare inves-
teringar på prioriterade delmarkna-
der där vi ska vara en stark aktör på 
lång sikt och leda utvecklingen av 
handelsplatser, kontor och helhets-
miljöer, säger Anders Nylander, vd 
för Atrium Ljungberg.

Bild: Johan Sellgren.

En före detta hyresgäst i Chicago skrev ett komprometterande inlägg på Twitter 
om sin hyresvärd – som svarade med att stämma hyresgästen på 50 000 dollar, 

motsvarande motsvarande cirka 360 000 kronor.
– Vi är ett bolag som stämmer först och ställer frågor sedan, säger Jeffrey Michael, vars familj har 

styrt Horizon Realty i 25 år, till Chicago Sun.

OJ DÅ!

 TRANSAKTIoNeR  Citycon renodlar sitt bestånd i Åkers-
berga. Bolaget har gjort sig av med bostadsfastigheter 
och ska storsatsa på Åkersberga centrum.

Två bostadsfastigheter, omfattande 181 lägenheter, 
har sålts till Tegeltornet för 181 miljoner kronor. Citycon 
har också beslutat att renovera Åkersberga centrum 
för över 450 miljoner kronor (Citycon äger 75 procent, 
resterande ägs av kommunala Armada fastigheter).

Den uthyrningsbara ytan kommer att öka med 
13 000 kvadratmeter, och 350 parkeringsplatser ska 
tillkomma.

− Bostadsfastigheter ingår inte i vår strategi. Nu 
ska vi fokusera på att förbättra köpcentrumet, säger 
Citycons CEO Petri Olkinuora.

citycon renodlar

 UTHYRNING  Den isländska snabbmats-
kedjan Serrano, med mexikansk 
inriktning, har valt Jernhusens Cen-
tralhuset Sundbyberg för sin andra 
restaurang i Sverige. Restaurangen 
beräknas öppna 1 december i år. 

Relocationföretaget Nextport har 
hjälpt Serrano med lokalstrategi och 
etablering.

Från Jernhusens sida har ut-
hyrningen skett i samarbete med 
Cushman & Wakefield.

Jernhusen hyr ut till 
isländsk mexikan

Serranos första öppning i Sverige,  
i Vällingby hösten 2008. 

Bild: Serrano

Telgehuset i Södertälje är en av fastigheterna som Atrium Ljungberg har sålt till 
Niam.

nordisk konsultjätte bildad
 BoLAG  Lundberg & Partners går samman med ett team från 
SEB Enskildas norska fastighetsgren, och bildar Pangea 
Property Partners. 
Bolaget kommer att ledas av Thure Lundberg, grundare 
och styrelseordförande i Lundberg & Partners och Bård 
Bjølgerud, i dag fastighetsexpert vid SEB Enskilda i Oslo.

Bjølgerud kommer att bli vd för det nya bolaget. Han 
lämnar SEB Enskilda, och tar med sig hela fastighetsteamet 
utom en person.

Huvudkontoret för Pangea Properties kommer att ligga i 
Stockholm. 20 personer kommer att arbeta där och sju per-
soner i Oslo. Norska SEB Enskilda och Lundberg & Partners 
har arbetat tillsammans tidigare, bland annat i storaffären 
med Kungsledens publika fastigheter i slutet av förra året.
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KORTA NYHETER

HANdeLSpLATSeN LINdHAGeN INvIGd
 HANdeL  Handelsplatsen Lindhagen är invigd. Fastigheten ligger 
i Stadshagen på Västra Kungsholmen, en stadsdel som nu 
rustas upp och genomgår en omfattande förnyelse med nya 
bostäder, kontor, butiker, hotell och restauranger. Lindhagen 
är den första stora handelsytan i området.

KLART FöR BYGGSTART I GoT TSUNdA CeNTRUM
 BYGG  Uppsala Kommuns Fastighets AB har tecknat bygg- och 
installationsentreprenader för första etappen i förnyelsen 
av Gottsunda Centrum. Värdet beräknas uppgå till cirka 170 
miljoner kronor. 

Byggstart sker hösten 2009. Hela förnyelsen av Gottsunda 
Centrum beräknas vara klar sommaren 2012.

Utvecklingen av Gottsunda Centrum sker i samarbete med 
NCM Development, som ansvarar för projektledning, kommer-
siell- och teknisk utveckling samt uthyrning.

pLATzeR FöRväRvAR CeNTRALT pÅ BACKApLAN
 TRANSAKTIoNeR  Platzer Fastigheter förvärvar fastigheten 
Tingstadsvassen 4:3, med adress Motorgatan 2, på Backaplan 
i Göteborg. Fastigheten omfattar cirka 4 700 kvadratmeter 
uthyrningsbar yta. De största hyresgästerna är Stadium och 
McDonalds.

– Platzer Fastigheters mål är tillväxt på prioriterade del-
marknader i Göteborgsområdet. Vi förvärvar en fastighet i 
strategiskt läge med stabila hyresgäster och med betydande 
framtida utvecklingspotential, säger P-G Persson, vd för Platzer 
Fastigheter.

ALLGoNHUSeT I TäBY SÅLT TILL FLIR SYSTeMS
 TRANSAKTIoNeR  Crowns-
tone European Real 
Estate Fund (Cambrid-
ge Place Investment 
Management) har 
med sin lokala partner 
Magnus Modalen AB 
sålt Ritbordet 1 i Täby. 
Fastigheten är på 
16 000 kvadratmeter 
och köpeskillingen 
uppgick till cirka 69 miljoner kronor.

Fastigheten är ritad av Gert Wingårdh och har stått tom ett 
tag, men köparen Flir ska själva flytta in där.

Cushman & Wakefield och Ashurst har varit rådgivare till 
säljaren.

Lars Toll, vd för NCM Development.

Bild: N
CM

CITATET

UC:s marknadschef Roland Sigbladh i samband med att man i somras meddelade att konkurserna minskar 
något.

– Det är dock alldeles för tidigt att blåsa faran över.

Bild: Peter Knutson

ncm byter namn
 BoLAG  NCM Donald-
sons vd Lars Toll har 
köpt DTZ:s del av 
bolaget. I samband 
med detta har bo-
laget bytt namn till 
NCM Development.

Sedan 2004 har 
engelska Donald-
sons varit delägare 
i NCM Donaldsons. 
Sommaren 2007 
förvärvades Donald-
sons av DTZ-koncer-
nen. NCM Donald-
sons och DTZ har 
nu valt att gå skilda 
vägar, och Lars Toll, 
har alltså förvärvat 
DTZ:s aktiepost.   

Det nya namnet blir Nordic Center Management, men bolaget kommer 
att marknadsföra sig under namnet NCM Development.

Företagets norska dotterbolag med säte i Oslo byter samtidigt namn från 
NCM Donaldsons AS till NCM Development AS.

Alvendal vill se fler bostäder i city
 BoSTädeR  Stadsbyggnads- och 
fastighetsborgarrådet Kristina 
Alvendal (M) vill se fler bostäder i 
centrala Stockholm.

”Stockholms stad vill dels skapa 
bostäder i de egna fastigheterna, 

dels kommer vi med hjälp av 
planmonopolet att kräva av övriga fastighetsägare att bostäder planeras in 
som en naturlig del vid varje ny-, om- och tillbyggnad i city,” skriver hon på 
DN Debatt.

Hon skriver vidare:
”Vi står nu inför århundradets möjlighet att se till att Sveriges stadskär-

nor får tusentals nya lägenheter. Den internationella lågkonjunkturen som 
kraftigt drabbat kontorsmarknaden skapar tillsammans med ett på många 
platser stort renoveringsbehov goda förutsättningar för att bygga om kon-
torshus till bostäder.”

Vi står nu inför århundra-
dets möjlighet att se till att 

Sveriges stadskärnor får tusentals 
nya lägenheter.

Foto: Per-Erik Adam
sson/Fabege.
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80 … miljoner kronor. Det är utropspriset för den danska 
fastighetskungen Steen Gudes villa. I höstas gick hans 
bolag, Stones Invest, i konkurs med skulder på 2,5 miljar-
der danska kronor.NYHETER

>> fortsättning

Illustration: iStockphoto

 RAppoRTeR  Första halvåret 2009 
handlades svenska fastigheter för 9,2 
miljarder kronor. Det är en nedgång 
med 80 procent jämfört med förra 
året och med 87 procent jämfört 
med 2007.
Det visar en 
rapport från 
Newsec.

Transaktions-
volymen är den 
lägsta på tio år.

De utländska 
investerarnas an-
del har sjunkit från 30 till 17 procent 
sedan förra året.

− Nybelåning av fastigheter till 
rimliga villkor är fortsatt svårt och 
den kraftiga inbromsningen på trans-
aktionsmarknaden beror till stor del 
på det kärva finansieringsläget, säger 
Marie Bucht, analyschef på Newsec.

Direktavkastningskraven för 

moderna kontorsfastigheter ligger 
nu på 5,25 till 5,5 procent, en ökning 
med 1-1,25 procent sedan den lägsta 
noteringen 2006-2007.

Bostadsfastigheter är det segment 
som hittills klarat 
nedgången bäst.

− Vi har i nuläget 
över 50 intres-
senter för köp av 
bostadsfastigheter i 
regionstäder. Det är 
en helt ny situation, 
inte bara för oss 

utan för marknaden som sådan. 
Det visar att det finns köpare till rätt 
objekt.

Tioårslägsta för  
transaktionsvolymen

 BYGG  Peab har fått uppdraget att bygga 
148 hyresrätter i stadsdelen Gårda i 
Göteborg. Beställare är Bostads AB Po-
seidon och kontraktssumman uppgår 
till 173 miljoner kronor. 
Arbetet är en generalentreprenad med 
byggstart i oktober 2009. Inflyttning 
kommer att ske i etapper från novem-
ber 2010 till april 2011. 

 TRANSAKTIoNeR  Det konkursade 
kinesiska företaget Fanerduns 
fastigheter i Kalmar ska säljas 
på exekutiv auktion. Auktionen 
kommer att äga rum i oktober.

Kronofogdemyndigheten i 
Helsingborg har hand om för-
säljningen av det 15 hektar stora 
området, skriver Barometern.

Det är Swedbank som har 
begärt en utmätning av Faner-
duns tillgångar och tvingar fram 
försäljningen. 

peAB BYGGeR HYReSRäT TeR 
FöR poSeIdoN

FANeRdUNS FASTIGHeTeR 
SäL jS eXeKUTIv T

 UTHYRNING  Tieto Sweden AB blir ny 
hyresgäst i Vasakronans fastighet kvar-
teret Riga som nu håller på att byggas 
i Värtahamnen. Kontraktet omfattar 
15 000 kvadratmeter och inflyttning 
sker i juli 2010.

– Nybyggda fastigheter med rätt 
profil när det gäller effektivitet, flexibi-
litet och inte minst miljöklass, är alltid 
efterfrågade på hyresmarknaden. Värta-
hamnen är ett spännande utvecklings-
område som nu får ytterligare moderna 
kontor men också en stor Icabutik i bot-
tenplanet, säger Tina Granåsen Nyholm, 
fastighetschef på Vasakronan.

vASAKRoNAN HYR UT 15 000 
KvAdRATMeTeR

 KARRIäR  Den 10 augusti tillträdde 
Marie Mikkelsen som kundansvarig 
för lokaler på Byggnadsfirman Ernst 
Rosén AB. Marie Mikkelsen kommer 
främst att arbeta med helt kom-
mersiella fastigheter, större lokaler 
i fastigheter med både bostäder 
och lokaler samt ansvara för större 
lokalhyresgäster. 
Marie Mikkelsen kommer närmast 
från Stena Fastigheter där hon varit 
kommersiell förvaltare med fokus på 
uthyrning. 

eRNST RoSéN ReKRYTeRAR 
FRÅN STeNA FASTIGHeTeR

Svenska fastigheter för 9,2 miljarder 
kronor bytte ägare det första halvåret 
i år. Och de utländska investerarnas 
andel har sjunkit från 30 till 70 procent.

Nybelåning av fastigheter till 
rimliga villkor är fortsatt svårt 

och den kraftiga inbromsningen på 
transaktionsmarknaden beror till stor 
del på det kärva finansieringsläget



Sveriges största fastighetsförvaltare  
delar ut Sveriges största property-pris.

Fastighetsbranschen måste vinna de klokaste och de mest hängivna bland 
studenter. Som marknadsledare vill vi bidra till att så sker.  
Därför har vi skapat ett årligen återkommande pris: Stora Property-priset. 
Plats: Business Arena, Clarion Hotel, Stockholm. Tid: 16 september kl 9.40. 
Välkommen!

www.storapropertypriset.se, www.iss-fs.se, 020-155 155#1 inom property
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GÄSTSKRIBENT: advokaten HaR oRdet
namn: Fredrik Ahlqvist.
ÅldeR: 41 år.
titel: Advokat/Delägare.
PÅ kilPatRick stockton 
sedan: 2001.
FRitidsintRessen: Familj 
och vänner.

namn: Joakim Johansson.
ÅldeR: 36 år.
titel: Advokat.
PÅ kilPatRick stockton 
sedan: 2007.
FRitidsintRessen: Familj 
och vänner.

Högsta domstolen har under våren avgjort ett flertal mål angå-
ende återvinning av stämpelskatt där frågan om intygande av 
koncernförhållande för dels förvärvande fysisk person och dels 
förvärvande bostadsrättsförening varit uppe till prövning (Högsta 
domstolens mål nr Ö 690-08, Ö 1369-08, Ö 1370-08, Ö 2023-08, 
Ö 2027 08 och Ö 2028-08). 

HD-domar av stor 
vikt för  branschen
I våras avgjordes ett flertal mål i Högsta dom-
stolen med stor betydelse för delar av fastig-
hetsbranschen. Det handlar bland annat om 
transportköp och stämpelskatt. 

Om ett köp av fast egendom överlåts i flera led, så 
kallat transportköp, skall, om vissa förutsättningar 
är uppfyllda, endast stämpelskatt utgå för den sista 
överlåtelsen i ledet. Skattebefrielse förutsätter dock 
bland annat att den som överlåtit egendomen inte 
är en juridisk person som har köpt egendomen 
från en annan juridisk person, som ingår i samma 
koncern, eller att den som förvärvat egendomen 
inte är en juridisk person som är moderföretag eller 

dotterföretag till den som överlåtit 
egendomen till förvärvaren. 

För att skattebefrielse skall 
medges för de tidigare överlå-
telserna i transportledet skall 

begäran om skattebefrielse framställas i samband 
med ansökan om lagfart. Överlåtaren och förvärva-
ren skall därvid bland annat skriftligen, på heder och 
samvete, intyga att överlåtelsen inte skett inom en 
sådan koncern som anges ovan. 

Kravet på intygande om att koncernförhållande 
inte föreligger har därvid tillämpats enligt sin 
bokstav, vilket fått till följd att även förvärv där ena 
avtalsparten inte är sådan juridisk person som kan 
ingå i en koncern – enligt stämpelskattelagens de-
finition – har haft att intyga att koncernförhållande 
inte förelegat. Således har intygande krävts även när 
någon av förvärvaren eller överlåtaren har varit fysisk 
person.

Bild: Joakim
 Falk

Bild: M
ats Burm

an

Fak ta: stämPelsk at t vid tR ansPoRtköP
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Kilpatrick Stockton är en 
amerikansk advokatbyrå som 
startade 1874. Stockholms-
kontoret öppnade 2001 och 
tillhandahåller rådgivning och 

affärsjuridiska lösningar med 
tonvikt mot fastighetsbran-
schen.

FAKTA: KILPATRICK STOCKTON

i fråga om fysisk person har Högsta domstolen fastslagit 
att reglerna om intygande av att koncernförhållande inte förelig-
ger inte kan anses tillämpliga på sådana fall där någondera av 
eller båda partssidor som har att lämna ett intyg enbart består 
av fysiska personer. Under sådana förhållanden skall således inte 
bestämmelsen om intygande av avsaknad av koncernförhållande 
tillämpas enligt sin bokstav.

i fråga om bostadsrättsförening har Högsta domstolen 
däremot konstaterat att saken ställer sig annorlunda. Även om det 
i vissa situationer omedelbart kan konstateras att ett koncernför-
hållande är rättsligt möjligt, kan frågan i andra fall vara betydligt 
svårare att avgöra. Att skilja ut vissa juridiska personer som ej 
rättsligt möjliga dotterföretag låter sig, enligt Högsta domsto-
len, knappast göras på så sätt att kravet på intyg generellt skulle 
kunna efterges när en sådan juridisk person är avtalspart. När 
båda parter i det senaste överlåtelseavtalet är juridiska personer 
bör därför bestämmelsen om intygande av koncernförhållande 
tillämpas enligt sin bokstav, vilket innebär att intyget måste ha 
ett sådant innehåll som avses i lagen. 

genom högsta domstolens avgörande har således den 
tidigare generella bokstavstillämpningen av bestämmelsen om 
intygande luckrats upp på så sätt att om endera part i det senaste 
överlåtelseavtalet är fysisk person behöver intygande inte ske. För 
det fall ingen part är fysisk person skall dock bestämmelse tilläm-
pas enligt sin bokstav och intygande om att koncernförhållande 
inte föreligger skall då ske.

en särskild fråga i sammanhanget, när försäkran på 
heder och samvete, som anges ovan, skall ske för juridiska per-
soner, är på vilket sätt detta skall ske. Enligt en praxis på lan-
dets inskrivningsenheter - som stöder sig på ett rättsfall från 1931 
– skall intyget skrivas under av den juridiska personens legala 
ställföreträdare. Således underkänner inskrivningsenheterna att 
försäkran skrivs under av befullmäktigat ombud. Högsta dom-
stolen har dock i  Ö 369-08 meddelat prövningstillstånd för att 
klargöra huruvida det är ett krav att intyget undertecknas av legal 
ställföreträdare eller om det kan under tecknas av ombud. Tills 
Högsta domstolen har avgjort ärendet får dock praxis anses vara 
att försäkran endast kan skrivas under av den juridiska personens 
legala ställföreträdare.  

Rör det fastigheter så rör det oss.

www.dtz.com/se
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[ Unikt system av Nicklas Tollesson ]

Fasticon Kompetens har arbetat fram systemet – med namnet 
Fastikompetens − tillsammans med webbutvecklingsbolaget Sajt-
konsulterna, och Stockholmshem, som blir det första bolaget som 
kommer att använda systemet.

– 1 oktober ska vi börja installera för Stockholmshem. Vid års-
skiftet räknar vi med att börja installera systemet för nya kunder, 
säger Ulf Thörnqvist, Fasticon Kompetens ansvarige för syste-
met.

Stockholmshem har spelat en mycket aktiv roll under utveck-
lingsarbetet.

– Anna-Lena Alexandersson, personalchef på Stockholms-
hem och styrelseledamot i Fastigo, är en av initiativtagarna till 
det här. Hon och Stockholmshem har betytt mycket för systemets 
förankring i branschen, säger Jonas Gustavsson, vd för Fasticon 
Kompetens.

Fasticon Kompetens har länge arbetat med att analysera vilka 
kompetensutvecklingsbehov olika fastighetsbolag har haft. Men 

Strålande utsikter 
för nytt system
På Business Arena i september lanserar Fasticon Kompetens ett unikt kom-
petensutvecklingssystem − specialutformat för fastighetsbranschen − som 
också ska användas för att få grepp om bolagets samlade kompetens.
Systemet ska på ett enkelt sätt kunna användas av såväl företagsledningen 
som chefen och medarbetaren.

FAK TA/ FASTICoN KoMpe TeNS

• Fasticon Kompetens är ett företag med inriktning mot 
rekrytering, uthyrning och kompetensutveckling för fastighets-
branschen.

• Fasticon Kompetens är ett systerföretag till Konsultföretaget 
Fasticon AB som är specialiserat inom fastighetsföretagande och 
-förvaltning.
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man har kommit fram till att det ofta brister i uppföljningen; 
föreslagna förändringar genomförs helt enkelt inte i önskad ut-
sträckning.

– Det händer ingenting, på grund av att det saknas kraft och 
ork, och för att man inte har rutiner för hur man ska gå vidare 
och hur det ska dokumenteras. Det har saknats ett enkelt och 
lättöverskådligt system som konkret visar det här. Därför har vi 
utvecklat Fastikompetens. Och marknaden är mycket intresserad, 
den står och skriker efter det här, säger Jonas Gustavsson.

det faktum att branschen står inför stora pensions-
avgångar påskyndar behovet ytterligare.

– Grunden i det här är debatten om pensionsavgångarna. 
 Redan 2002 var 40 procent av de aktiva i fastighetsbranschen 
över 55 år. Nu är en enorm kull mellan 60 och 65. Det som hände 
under den senaste högkonjunkturen var att pensionsavgångarna 
sköts fram; i stället för att sluta har de äldre hängt kvar, många i 

egen regi, andra har gått ner i arbetstid och själva fått välja vilka 
uppgifter de ska syssla med.

– Men nu i lågkonjunkturen slimmas organisationerna, det är 
inte lika roligt att jobba längre, och många går i pension. Det här 
innebär att vi står inför en stor kompetenssvacka när det sedan 
börjar bli drag igen, säger Jonas Gustavsson.

– I det här läget är det ytterst viktigt att man har koll på vilka 
kompetenser som finns i bolaget, och vilka behov man har. Och 
det är ju marknaden som styr behoven, så de förändras hela tiden; 
nu i lågkonjunkturen läggs fokus på uthyrning och förvaltning, 
under högkonjunktur är transaktionssidan viktigare.

fastikompetens två största användningsområden är:
• Att företagsledningen ska kunna överblicka vilka kompeten-

ser som finns inom bolaget.
– Bland annat finns det ett instrument för gap-analys. Man kan 

se på vilken kompetensnivå man befinner sig i dag, och jämföra 

SAMLAd KoMpeTeNS. Fastikompetens är ett nytt system som bland annat ska hjälpa fastighetsbolag att få ett grepp om den samlade kompetensen 
inom bolaget. Shai Ouaki, Ulf Thörnqvist och Jonas Gustavsson tror att systemet kommer få stort genomslag i branschen.

Bild: David Schmidt
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med önskvärd nivå. Man kan se hur stort gapet är, och vilka åtgär-
der som krävs för att nå önskvärd nivå, säger Ulf Thörnqvist.

I dessa tider, då fokus hos många bolag flyttas från transak-
tions- till förvaltningssidan, är den här överblicken extra värde-
full, då man enkelt kan se var de olika kompetenserna finns.

• Att skapa fasta rutiner för kompetenshöjande åtgärder, bland 
annat genom att ge både chefer och medarbetare bra möjligheter 
att förbereda sig inför ett medarbetarsamtal.

– En viktig del av det här är att systemet är väldigt transparent. 
Både chefen och medarbetaren ser samma saker och kan förbe-
reda sig på samma sätt. 

varje medarbetare har en egen sida i systemet, med cv, 
kompetensplan och rekommenderade utbildningar. Här ska man 
kunna planera sin karriärstege, se vad som krävs för att klättra vi-
dare − systemet innehåller tydliga befattningsbeskrivningar – och 
här rekommenderas lämpliga utbildningar för att nå dit. 

– Tanken är att vi ska samarbeta med alla utbildningsföretagen, 
det ska finnas information om alla relevanta utbildningar, och 

denna ska uppdateras löpande, säger Jonas Gustavsson.
Han menar att de system som finns sedan tidigare är mer ge-

nerella, och inte inriktade mot fastighetsbranschen, som Fasti-
kompetens.

– De stora komplexa system som finns kräver stora administra-
tiva enheter, och är bättre anpassade efter bolag med 10 000-tals 
anställda. Vårt är mer anpassat för mindre bolag med upp till runt 
500 anställda, och innehållsmässigt helt inriktat på fastighets-
branschen. Det är utvecklat av fastighetsbranschen för fastighets-
branschen, säger Jonas Gustavsson.

Varje medarbetare administrerar den personliga informationen 
på sin sida. Det finns sedan olika behörighetskategorier; chefen 
kan se de anställdas sidor, men de anställda kan inte se varan-
dras.

bakom den tekniska utvecklingen av systemet står Sajt-
konsulterna, som också tidigare har arbetat med Fasticon, och 
därigenom har en viss branscherfarenhet.

– Det absolut viktigaste när man tar fram ett sådant här system 

SpeCIALUTFoRMAT. Ulf Thörnqvist,  Shai Ouaki och Jonas Gustavsson har arbetat tillsammans för att ta fram det nya kompetensutvecklingssystem som 
är specialutformat för fastighetsbranschen.

Bilder: David Schmidt



Jonas här är en del av Sveriges skickligaste värderarkår, 

som bland annat innehåller 36 av landets auktoriserade 

värderare. Tack vare Jonas och hans kollegors kompetens 

har NAI Svefas värderingar högsta trovärdighet (hos bland 

annat banker och kreditinstitut).  

   Det hade du kunnat nöja dig med, men det borde du inte. 

   Får Jonas veta varför du vill göra värderingen väcks den 

knivskarpa analytikern och kvalifi cerade problemlösaren 

i honom. Tillsammans med NAI Svefas samlade expertis 

inom värdering, analys, transaktioner och fastighetsrätt visar 

han vilka möjligheter det fi nns att utveckla ditt bestånd och 

öka värdet på din affär. Med andra ord kan vi både konsta-

tera värdet och hjälpa dig höja det. Kanske är det därför vi 

är störst i Sverige?

   Det är det här vi kallar ”Kompetens som får värden att 

växa”. Fler exempel hittar du på www.naisvefa.se.

Sveriges vassaste 

värderare kan mer

Jonas Åkerberg, 
auktoriserad värderare, 
affärschef Värdering & 

Analys Stockholm

är att det är aptitligt och lättillgängligt. Annars används det inte. 
Det finns i dag en mental trötthet gentemot alla system, så det 
krävs att systemet är lockande, att det flyter när man surfar, säger 
Shai Ouaki, vd för Sajtkonsulterna.

– Systemet ska engagera samtliga på bolaget, från den högsta 
chefen och neråt. Alla har nytta av det, både för bolagets och för 
sin egen skull. Det ska bli en del av vardagen.

Man kan också lägga in mycket annat i systemet, exempelvis 
lönesättning, så att man enklare kan skapa en jämställd lönepo-
litik i bolaget.

när systemet har fått fotfäste på marknaden planerar 
Fasticon Kompetens att skapa nätverksgrupper kring systemet.

– Då kommer vi att träffas kanske en gång i kvartalet. Det blir 
en möjlighet för bolagen att knyta kontakter och utbyta erfaren-
heter, och så kommer vi att ta dit olika föreläsare. Det här blir 
gratis för användarna. Uppsidan för vår del blir att vi får input och 
kan utveckla systemet vidare, säger Jonas Gustavsson.   

Systemet ska engagera samtliga på bolaget, 
från den högsta chefen och neråt. Alla har nytta av 
det, både för bolagets och för sin egen skull.
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Nyligen fick kocken Jesper Bogren ett rejält 
kvitto på att han är på väg mot något riktigt 
stort. Blott 25 år gammal blev han uttagen till 
Svenska Kocklandslaget. För Fastighetssve-
riges läsare frestar han här bland annat med 
grillad fisk. 

Jesper Bogren har fått matlagningen med sig i moders-
mjölken. Redan som liten fick han vara med i köket bland 
kastruller och stekpannor. Och som tioåring var karriären 

redan utstakad.
– Det var då jag bestämde mig för att bli kock, säger han.
Och hans passion för matlagning syns också i prisskåpet. I 

 februari 2007 vann han utmärkelsen Årets unga kock, och sam-
ma höst slog han till med att vinna världsmästerskapen för unga 
kockar. Och nyligen blev han alltså i hård konkurrens uttagen, 
som en av de yngsta, till Svenska Kocklandslaget. Cirka en vecka 
per månad ska han framöver ägna åt olika aktiviteter tillsammans 
med de övriga i kocklandslaget.

– Det drar igång på allvar nu och jag ser verkligen fram emot 
att lära mig mycket. Det här är lite av en dröm som går i uppfyl-
lelse och det ska bli jätteroligt, säger Jesper Bogren.

Målet för honom och Svenska Kocklandslaget är förstås att 
ta tillbaka guldmedaljen från Norge i Kock-OS 2012, de två 

senaste åren har det ”bara” blivit brons- och silvermedaljer.
Jesper Bogren har fått finna sig i en del uppståndelse tack vare 

framgångarna, men det är nog ingenting jämfört med vad som 
väntar.

– Det har redan varit en del uppmärksamhet i form av tid-
ningsartiklar och tv. Och det blir nog ännu mer nu när det drar 
igång ordentligt med kocklandslaget.

Hemma med sambon Susanna är det oftast Jesper själv som 
står för matlagningen, även om de äter ute en hel del. Ett av 
 favoritredskapen är den stora Webergrillen han nyss fått i present. 
Annars är Jesper en kock som gillar det enkla och gärna rätter 
med fisk och skaldjur som tongivande ingredienser.

– Jag älskar kokt torsk med ägg och pepparrot.
En av hans förebilder är kocken Rikard Nilsson som bland 

mycket annat lagat mat i tv-programmet Aspegren mitt i ma-
ten. Men några storslagna planer om egen krog eller medverkan 
i diverse tv-program har inte Jesper Bogren. För honom är det 
passionen för själva matlagningen som står i centrum.

– Mitt stora mål är att laga bra mat som jag skulle vilja äta 
själv.

Jesper gillar också att grilla och menar att det inte behöver vara 
något man ägnar sig åt bara på sommaren. Så när Fastighets-
sverige är på besök är det bland annat grillad Sterling Hälle-
flundra som står på menyn.  

– Det fina med att grilla är ju själva upplevelsen och dofterna 
som du inte får i ett kök.  

Med näsa för grillning
Nyblivne landslagskocken Jesper Bogren bjuder på grillad hälleflundra

GILL AR FISK – oCH AT T FISK A

namn: Jesper Bogren.
Ålder: 26 år.
Familj: Förlovad med sambon Susanna Johansson.
bor: I centrala Göteborg.
yrke: Souschef.
Favoritkrydda: Salt.
Favoriträtt: Kokt torsk med ägg och pepparrot.
Favoritdryck: Mellanöl.
Fritidsintressen: Att fiska, gärna i insjö.
Aktuell: Är en av de yngsta i det nya kocklandslaget.
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sterling hällefl undra
ca 800 g sterling hällefl undra
olivolja, salt

Ljummen potatissallad
400 g tvättad färskpotatis
4 st mindre blastmorötter
8 st 1 cm tjocka skivor av skalad gurka
4 st röda blastlökar
8 st gröna sparrisar
1 st citron (rivet skal och saft)

syltade kantareller
200 g putsade kantareller
0,5 dl ättika
1 dl socker
1,5 dl vatten
2 st lagerblad
salt

metod
sterling hällefl undra
Stycka hällefl undran i fyra lika stora bitar, 
salta dem och lägg dem på papper så de blir 
torra. Pensla med olja och lägg dem på den 
varma grillen.   
Om det fi nns en stektermometer så skall 
kärntemperaturen vara  grader, 
om inte så går det att använda en potatis-
sticka. Stickan ska gå att skjuta igenom fi sken 
utan större motstånd.

Ljummen potatissallad
Koka potatisen i saltat vatten, blanchera 
morötterna, rödlöken och sparrisen så de 

blir mjuka. Dela morötterna på längden, 
sparrisen på mitten, rödlöken i fyra delar och 
blanda med potatisen och gurkan. Smaka av 
med det rivna skalet från citronen, citronsaft, 
olivolja, salt och peppar.

syltade kantareller
Koka upp vattnet, ättikan, sockret och 
lagerbladen. Ta av kastrullen från värmen,  
lägg i kantarellerna och låt stå och dra i cirka 
 min. Smaka av med salt.

•  Grönsakerna på bilderna kommer från: 
Aroma Frukt och Grönt.

•  Fisken på bilderna kommer från: Leröy Allt 
i Fisk.

carpaccio
8 st råa havskräftor
salt, svartpeppar

tomat och krondillsvinegrette
ca 200 g halverade, ”vilda”, tomater, till 
exempel från Bua. 
1 tsk tomatpuré
3 msk olivolja
2 st små toppar krondill (de yttersta 
fröna)
1 st fi nhackad schalottenlök
1/2 pressad citron
salt, peppar

sallad 
Blandade spröda skott till exempel ärt-
skott, manchesallad eller mangoldskott

metod
carpaccio
Lägg två kräftstjärtar mellan två stycken 
plastpåsar och banka försiktigt med en 

kastrull. Ta bort den övre plastpåsen och 
vänd upp kräftstjärtarna på en tallrik, 
salta och peppra lite. Upprepa med resten 
av kräftstjärtarna.

vinegrette
Rosta av tomatpurén i en liten kastrull 
under omrörning. Dra av kastrullen och 
häll i olivoljan,  tomaterna, krondills-
topparna och schalottenlöken. Låt stå och 
dra lite,  smaka sedan av med salt, peppar 
och citronsaft.
Täck carpaccion med tomat och kron-
dillsvinegretten och avsluta med salladen.

HAvSKR äFTSC ARpACCIo Med ToMAT oCH KRoNdILLS-
vINeGRe T Te

GRILL Ad STeRLING HäLLeFLUNdR A Med L jUMMeN FäRSK-
poTATISSALL Ad oCH SYLTAde K ANTAReLLeR

KoCK pÅ väG. Jesper Bogren är bara 
26 år men redan uttagen till Svenska 
Kocklandslaget. Men han drivs inte av 
framgångarna och längtar inte efter en 
egen krog eller ett eget tv-program. För 
Jesper Bogren är det själva matlagningen 
som står i centrum.
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GÄSTSKRIBENT: FASTIGHeTSANALYTIKeRN HAR oRdeT
NAMN: Magnus Rothman.
ÅLdeR: 40 år.
TITeL: Head of Retail.
UTBILdNING: Marknads-
ekononomutbildning IHM 
Business School.

pÅ NewSeC SedAN: Våren 
2009.
FRITId: Skärgårdsliv, fjäll - 
vist else.

I en lågkonjunktur kan butikshyresvärdar 
tvingas till olika former av lösningar för att 
behålla sina hyresgäster. Ett sätt som blivit 
allt vanligare på senare tid är att hyresgästen 
överlämnar åt sina leverantörer att finansiera 
och stå för butikens sortiment. Frågan är om 
här inte finns en intressant intäktsmöjlighet 
för fastighetsägaren. 

Innan kedjeföretagens tid då gatu- och butiksutbudet bestod av 
verksamheter företrädelsevis drivna och ägda av lokala köpmän 
och kvinnor, såsom herr- och damekiperingar, bok- och färg-
handlare på hörnet och Ica Icander butiken var det vanligt med 
så kallade koncessionslösningar. Det vill säga att butikens leve-
rantör tog risken i form av finansiering och tillhandahållande av 
butikens sortiment. Handlaren betalade leverantören allt efter-
som varorna såldes och leverantören fyllde effektivt på butikens 
varulager. 

under en lågkonjunktur förekommer många olika typer 
av hyreslösningar mellan hyresvärd och detaljist för att hantera 
hyresgästers ibland vikande betalningsförmåga. Hyresrabatter, 

hyresintrappningar, omsättningshyror, investerings- och mark-
nadsbidrag, hyresgästsanpassningar, framskjutna basindex; listan 
kan göras lång över vad hyresvärdar kan tvingas till för åtgärder 
för att behålla och attrahera hyresgäster. Även om hyresvärdar 
i många fall kan gå in och stödja sina hyresgästers verksamhet 
behöver hyresgästen se till att dennes verksamhet har tillräck-
ligt god likviditet för den dagliga driften och finansieringen av 
varulagret.  

Under senare tid har det blivit allt vanligare att hyresgäster 
överlämnar till sina leverantörer att finansiera och stå för butikens 
sortiment genom så kallad koncession. Det främsta och mest ak-
tuella exemplet på detta är hur RNB bedriver sin verksamhet i 
NK-varuhusen som nu, efter Konkurrensverkets godkännande, är 
på väg att övertas av Åhléns. RNB hyr stora ytor inom varuhusen 
och träffar därefter koncessionsavtal med sina leverantörer för att 
upplåta ytor genom det som närmast kan liknas vid andrahands-
uthyrningar. Andra exempel på butiker som arbetar med konces-
sion är Awesome Rags som bland annat bedriver verksamhet i 
PUB-huset i Stockholm.

inom ramen för ett varuhuskoncept torde fastighetsä-
garen genom koncessionsavtal med varumärken själv kunna stå 
för samordnad drift och marknadsföring och på så sätt behålla de 
marginaler som nu landar hos andra. Det är naturligtvis rationellt 
av hyresvärdar att överlåta driften till annan part, dock är det viktigt 

Koncession inom handeln     – hot eller möjlighet?

Bild: N
icklas Tollesson
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Newsec Retail är idag mer än 
20 experter engagerade inom 
områdena transaktion, rådgiv-
ning, förvaltning, utveckling 
och uthyrning.

För att skapa god avkastning 
krävs specialistkunskaper 
inom handel, butiksmix och 
kundbeteende, Newsec Retail 
känner såväl fastighetsäga-

rens som detalj istens och 
konsumentens roll.

FAKTA: NEWSEC RETAIL

Koncession inom handeln     – hot eller möjlighet?
att hyresvärdar har kunskap om hur koncessionsförfarandet påver-
kar dem. Det är till exempel ofta så att varumärken i stället för att 
teckna ett eget hyresavtal med hyresvärden lockas av att bli en del 
av ett multibrandutbud och väljer att arbeta med koncessionslös-
ningar. Det är tyvärr också så att detta kan leda till en ökning av så 
kallade nyckelpengar för överlåtelse av attraktiva lokaler. 

ett sätt för hyresvärdar att själva ta tillvara de möjlig-
heter som koncession innebär är att använda sig av tredimensio-
nellt fastighetsägande. Detta ger fastighetsägare, genom ett stort 
ägande i gatuplan, möjlighet att skapa integrerade handelsstråk 
i gatumiljön. Överliggande plan i fastigheterna kan fortsatt vara 
ägda av fastighetsägare med fokus på kontorsmarknaden, bo-
stadsrättsföreningar eller allmännyttan.  

Det som idag med varierande framgång samordnas av så kal-
lade ”På-stan-bolag” och ”Cityföreningar” kan ersättas av en ra-
tionell och entydig styrning från en större fastighetsägare inom 
kvarteret eller stadskärnan. Nuvarande svårigheter med ett koor-
dinerat handelsutbud i stadskärnans miljö mellan olika aktörer 
kan på detta vis elimineras.  

Det möjliga nya sammanhållna ägandet av butikslokaler i ga-
tuplan i större områden kan göra att ägarna lyckats skapa en livs-
stilsanpassad branschsammansättning, butiksmix och målgrupps-
anpassning samt även en samordnat drift, vilket är tilltalande för 
många hyresgäster som idag väljer koncession.  

Inom ramen för ett varu
huskoncept torde fastighets
ägaren genom koncessionsavtal 
med varumärken själv kunna 
stå för samordnad drift och 
marknadsföring och på så sätt 
behålla de marginaler som nu 
landar hos andra.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

[ Branschens senaste aff ärer ]

oMBILdNING FöR 10 MIL joNeR 
KRoNoR I SödRA SToCKHoLM
På försommaren off entliggjordes det att Grafl unds 
via Hyresbostäder i Sverige II AB säljer fastigheten 
Söderbymalm 7:68 i Haninge. Fastigheten inrym-
mer en yta om närmare 17 000 kvadratmeter, varav 
knappt 16 500 kvadratmeter är bostadsyta. Köpe-
skillingen uppgår till 190 miljoner kronor vilket 
ger ett kvadratmeterpris om cirka 11 300 kronor. 
Direktavkastningen bedöms av Newsec till cirka 
5,5 procent. Hyresbostäder, som genom Grafl unds 
ägs av norska Acta, äger cirka 160 000 kvadratme-
ter bostäder i Haninge.

SToRAFFäR I GöTeBoRG MeLLAN 
SK ANSK A oCH pLATzeR
Skanska och Platzer off entliggjorde en bytesaff är 
om sammanlagt sju fastigheter i Göteborg i början 
av sommaren. Bytesaff ären innebär att Skanska 
säljer två parkeringshus och en kontorsfastighet 
samtidigt som Platzer avyttrar fyra exploaterings-
fastigheter. Parkeringshusen ligger i Gårda och 
Gullbergsvass medan kontorsfastigheten ligger 
i Högsbo i södra Göteborg. Dessa tre fastigheter 
inrymmer 2 500 kvadratmeter kontor och cirka 950 
garageplatser. De fyra exploateringsfastigheterna 
omfattar cirka 21 000 kvadratmeter byggrätter 
och är belägna vid Lilla Bommen och i Orrekulla 
Industriområde. Det sammanlagda fastighetsvär-
det på aff ären har inte off entliggjorts men Newsec 
bedömer det till cirka 230 miljoner kronor.

YT TeRLIGARe eN SToR BYTeS-
AFFäR I GöTeBoRG
Kommunala Mölndalsbostäder genomför en 
bytesaff är med det privatägda Mölndalsbro. Bytes-
aff ären har ett underliggande fastighetsvärde om 
cirka 220 miljoner kronor. Mölndalsbro förvärvar 
de tre bostadsfastigheterna Buskmätaren 1, 
Parkmätaren 1 samt Fjädermätaren 1 omfattande 
cirka 17 700 kvadratmeter bostadsyta. Mölndalsbo-
städer köper fastigheten Koljan 3 vilken inrymmer 
kommersiella ytor om knappt 4 500 kvadratmeter. 
Bland hyresgästerna märks Willys, Nordea, Kapp-
Ahl och Swedbank.  

FASTIGHeT pÅ GöTGATAN oMBIL-
dAd FöR 10 MIL joNeR KRoNoR
Stockholms Stads Brandförsäkringskontor avyttrar 
fastigheten Kvadraten 21 med adress Götgatan 
90 på Södermalm i Stockholms innerstad. Köpare 
är en bostadsrättsförening bildad av hyresgäs-
terna. Köpeskillingen uppgår till 104 miljoner 
kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 
3 650 kvadratmeter varav 2 570 kvadratmeter 
utgörs av bostäder. I gatuplan fi nns butiksytor. 
Newsec bedömer direktavkastningen till cirka 
3–3,5 procent. Brandkontoret äger ytterligare 21 
fastigheter i Stockholms innerstad. 

Stora aff ärer på senare tid

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskillingKälla: Newsec  Advice

köpare säljare objekt pris

1. Pembroke Real 
Estate

Cardinal 
Capital Partners

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

5 miljarder*

2. Stena Fastig-
heter, Ikano 
Fastigheter och 
Wallfast

Svenska Bostäder, 
Stockholmshem och 
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm 
innehållande över 4 200 lägenheter.

2,87 miljarder

3. Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Råd-
huset i Stockholm.

2,32 miljarder

köpare säljare objekt pris

1. Acta Kapital-
förvaltning

RBS Nordisk 
Renting

En kontorsfastighet på 
Lindholmen.

1 miljard*

2. Kapp-Ahl London & 
Regional

Kontors- och lagerfastighe-
ten Hästägaren 3 i Mölndal.

447 miljoner

3. DEFO-Deutsche 
Fonds für Imobilienver-
mögen GmbH

Nordic Real 
Estate Partners

Sisjö Entré om 13 600 m2 
handel.

350 miljoner

köpare säljare objekt pris

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

708 miljoner

2. Tysk investerings-
fond (ej offi  ciell)

Skanska Ett handels projekt i Burlöv. 585 miljoner
(investeringsvolymen)

3.  Aberdeen Property 
Investors

Skanska Kontorsprojektet Citykajen 
i Malmö.

375 miljoner

Stockholmsmarknadens tre största aff ärer 2008/2009

Göteborgsmarknadens tre största aff ärer 2008/2009

Malmömarknadens tre största aff ärer 2008/2009
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pANdoX KöpeR HoTeLLFASTIGHeT 
FöR 160 MIL joNeR KRoNoR
Hotellfastighetsbolaget Pandox köper Vild-
markshotellet, med fastighetsbeteckning 
Marmorbrottet 1:18, i Kolmården utanför Norrkö-
ping. Säljare är Parks & Resorts Scandinavia AB. 
Köpeskillingen uppgår till 160 miljoner kronor. Vid 
försäljningen träffas samtidigt ett omsättnings-
baserat hyresavtal mellan parterna där säljaren 
fortsätter ansvara för driften av hotellet. Parterna 
kommer därutöver investera cirka 20 miljoner 
kronor vardera i Vildmarkshotellet. Hotellet 
inrymmer 213 rum, konferensanläggning samt ett 
familjespa. Intill ligger Kolmårdens djurpark med 
cirka en halv miljon besökare årligen. 

HeBA FöRväRvAR BoSTAdSpRo-
jeKT FöR 176 MIL joNeR KRoNoR
Finländska Citycon avyttrar ett bostadsprojekt 
som uppförs i samband med köpcentrumet vid 
Liljeholmstorget i Stockholm. Köpare är fastig-
hetsbolaget Heba Fastighets AB och det underlig-
gande fastighetsvärdet är 176 miljoner kronor. 
Fastigheten, som bildats genom en tredimensio-
nell fastighetsbildning, omfattar 72 hyreslägenhe-
ter om totalt cirka 6 100 kvadratmeter.

jM oCH SToCKHoLMSHeM FoRT-
SäT TeR AT T GöRA AFFäReR
JM säljer ytterligare ett bostadsprojekt till kom-
munala Stockholmshem. Projektet är beläget i 
Årstadal i Stockholm och omfattar 108 lägenheter. 
Köpeskillingen uppgår till 261 miljoner kronor, vil-
ken erläggs under projektets fortskridande.  Fast-
igheten inrymmer cirka 8 300 kvadratmeter vilket 
ger ett kvadratmeterpris på drygt 31 000 kronor. 
JM och Stockholmshem har gjort fler liknande 
affärer ihop under det senaste året, bland annat i 
Råcksta i västra Stockholm och i Årstadal.

NIAM oCH ATRIUM L jUNGBeRG I 
MIL jARdAFFäR
Atrium Ljungberg säljer sju stycken handels-
fastigheter till Niam. Köpeskillingen uppgår till 
1 030 miljoner kronor. Försäljningen är villkorad 
av att Niam erhåller extern finansiering.  Fastig-
heterna har en sammanlagd yta om närmare 
94 000 kvadratmeter varav knappt 73 000 kva-
dratmeter är handelsytor. Fastighetsbeteck-
ningarna är Borås Termiten 1 (Storknallen), Växjö 
Sunaman 5 (Linnégallerian), Kalmar Åldermannen 
25 (Kvasten), Eskilstuna Vestalen 10 (Cityhuset), 
Motala Plåtslagaren 7 (Gallerian), Södertälje 
Jupiter 15 (Telgehuset) och Botkyrka Tegelbruket 1 
(Botkyrka Handel).

ABeRdeeN KöpeR FRÅN SK ANSK A 
I MALMö
Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS 
förvärvar kontorsprojektet Citykajen från 

Skanska. Projektet omfattar två etapper varav 
den sista färdigställs under det tredje kvartalet 
i år. De två etapperna har en uthyrningsbar 
yta om 14 200 kvadratmeter, vilka är uthyrda 
till 94 procent. Hyresgäster är bland andra 
Banverket och Öhrlings PriceWaterhouseCoo-
pers. Köpeskillingen har inte offentliggjorts 
men Skanskas investeringskostnad uppgår till 
375 miljoner kronor.

CITYCoN GeNoMFöR YT TeRLIGARe 
eN BoSTAdSAFFäR
Finska Citycon offentliggjorde ytterligare en 
försäljning av bostadsfastigheter i början av juli. 

Nu är det två fastigheter i Åkersberga Centrum 
norr om Stockholm som säljs. Köpare är nybil-
dade Tegeltornet AB och köpeskillingen uppgår 
till 181 miljoner kronor. Fastigheterna inrymmer 
totalt 16 100 kvadratmeter varav 12 050 kva-
dratmeter är bostadsytor, vilka fördelas på 181 
hyreslägenheter. Bakom Tegeltornet AB står de 
två familjerna Tegelberg och Douglas. Avytt-
ringen är en fortsättning på Citycons strategi att 
renodla fastighetsbeståndet mot köpcentrum-
sverksamhet.

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

Stora affärer på senare tid

Sveriges tio största affärer 2008/2009

köpare säljare objekt pris

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

2. Tredje AP-fonden Kungsleden 50 % av bolaget Hemsö Fastighets AB 
innehållande 239 publika fastigheter 
belägna runt om i Sverige.

7,3 miljarder

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

7 miljarder

4. Klépierre och 
ABP

Canica AS Steen & Ströms svenska del. 7 miljarder*

5. Pembroke Real 
Estate

Cardinal Capital 
Partners

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

5 miljarder*

6. Ole Vagner med 
flera investerare

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

5 miljarder*

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

Svenska Bostäder, 
Stockholmshem och 
Familjebostäder

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

2,87 miljarder 

8. Roxanne Fastig-
hetsfond

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

2,5 miljarder*

9. Valad Property 
Group

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

2,4 miljarder

10. Specialfastig-
heter

Vasakronan Försvarets Materielverk och Rådhuset i 
Stockholm.

2,32 miljarder

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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[ Nytt bolag av Eddie Ekberg ]

Hemfosas aff ärsidé går kortfattat ut på att köpa stora fastighets-
bestånd ur bankernas portföljer med problemkrediter för att se-
dan paketera om och sälja vidare. Man kan också tänka sig att gå 
in och köpa hela eller delar av intressanta skuldebrev.

Jens Engwall själv är oerhört entusiastisk över att vara tillbaka 

i hetluften på fastighetsmarknaden och få möjligheten att ratta 
ett bolag med stor utvecklingspotential.

– Det är otroligt kul, det är en ynnest att få starta om igen. 
Tanken var ju att jag skulle gå i ”operativ pension” efter Kungs-
leden, och jag hade inte en tanke på att det här läget skulle dyka 
upp. Men det är en väldligt bra tajming nu, fastigheter kommer 
förmodligen att vara billigt ett tag nu. Jag tror inte att vi har sett 
botten ännu utan det är en bra bit kvar. Jag tror priserna ska ner 
en 10–20 procent till. Så det är ett mycket spännande läge och då 
är det svårt att hålla fi ngrarna borta.

Idén till bolaget har växt fram hos Jens Engwall under de snart 
tre år som gått sedan han slutade som vd på Kungsleden.

– Efter Kungsleden jobbade jag med olika styrelseuppdrag för 
bolag i bland annat Polen och Ryssland. Då såg jag den svenska 
fastighetsmarknaden utifrån och kunde tidigt se vartåt det bar-
kade med bland annat för höga belåningar, prisjusteringar och 
utländskt kapital i gungning. Då började jag sondera intresset 
att starta ett nytt bolag och började med hjälp av Catella att resa 
kapital och fi ck tidigt sex institutioner med mig.

”Vi köper var som helst 
och vad som helst”
När Jens Engwall beskriver Hemfosa som ett Kungsleden från 90-talet 
menar han inte att bolaget ska bli ett nytt stort börsnoterat fastighets-
bolag. Däremot siktar man på att bli rejält stora transaktionsmässigt.
 – Vi ska vara ett litet snabbfotat bolag som omsätter en rejäl del av 
marknaden, säger Jens Engwall.

NYSTART. Jens Engwall är 
tillbaka i vd-stolen med det 
nya bolaget Hemfosa. Det fi nns 
likheter med hur Kungsleden 
såg ut i mitten på 90-talet, men 
Hemfosa ska inte bli något 
stort börsnoterat bolag. – Vi 
ska vara ett litet snabbfotat 
bolag som omsätter en rejäl 
del av marknaden, säger Jens 
Engwall.

Bild: N
iclas Liedberg
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hur långt har hemfosa kommit? 
– Vi är igång. Vi har ett kapital på 1,6 miljarder kronor på plats 
och är ute och jobbar med aff ärer. Vi har några aff ärer på gång, 
det handlar bland annat om utländska ägare som drar sig ur 
marknaden och så blir de fastigheterna tillgängliga. Vi är oppor-
tunistiska och kan köpa var som helst och vad som helst. Ju mer 
komplicerad aff är desto intressantare är det för oss. Vi vill helst 
köpa större bestånd och vi vill helst vara ensamma och slippa 
budgivning. Storleksmässigt bör transaktionen ligga kring en 
miljard kronor.

hur många personer består hemfosa av i dag?
– Vi är bara fem stycken än så länge. Det är jag, Lars Th agesson, 
Karim Sahibzada, Mikael Weiland och Karin Osslind. (Läs mer 
i faktaruta)

hur många fl er kommer ni att bli?
– Det kommer att bli successiva rekryteringar, men vi ska inte bli 
så stora. Jag skulle kunna tippa på att vi är runt 10–15 personer 

inom ett år. Vi kommer att öppna ett litet lokalkontor i Göteborg 
och Malmö under året.

hur mycket ska ni köpa för?
– Ja, till att börja med ska vi köpa för de 1,6 miljarder kronorna 
som vi har nu. Sen om allt går enligt planerna kommer vi att växa 
vidare och om något år emitterar vi i så fall nya pengar. Det kan 
nog röra sig om fem till tio miljarder kronor inom ett par år. Men 
det beror på vad det är för aff ärer som kommer ut. Det är inget 
självändamål för oss att bli så stora som möjligt. 

hemfosa har beskrivits som ett kungsleden anno , kan 
du utveckla det?
– Det hänsyftar till att vi är ett litet bolag, och ska fortsätta att vara 
det. Jag var ju med i Kungsleden på 90-talet och då var Kungs-
leden ett litet bolag som omsatte väldigt mycket av den svenska 
marknaden, jag tror det var uppemot 25 procent av transaktioner-
na. Däremot ska vi inte utvecklas på samma sätt som Kungsleden 
gjort, vi ska till exempel inte börsnoteras och bli stora.  

AFFäRSIdé. Hemfosas aff ärsidé går kortfattat ut på att köpa stora fastighetsbestånd ur bankernas portföljer med problemkrediter för att sedan paketera 
om och sälja vidare. Man kan också tänka sig att gå in och köpa hela eller delar av intressanta skuldebrev.
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hur ska ni göra med förvaltningen? 
– Vi kommer att köpa det allra mesta, av det enkla skälet att det 
är svårt att hålla en sådan organisation själva och att det inte är 
vår kärnverksamhet. Vi kommer att ha en fastighetschef men inga 
egna förvaltare. Det fi nns många tjänster att köpa som inte fanns 
på 90-talet, och de som jobbar med förvaltning är väldigt duktiga.

 
vad säger du till dem som är kritiska till att ägandet hamnar 
längre ifrån kunderna, med den typen av aff ärer som hem-
fosa ska göra?
– Det är klart att det fi nns en risk med det, det kan ju till exempel 
vara väldigt svårt att få till en dialog med fastighetsägaren om det 
är något problem. Många hyresgäster tycker att det är jobbigt att 

det är svårt att nå någon ansvarig. I vårt fall är det mycket enkelt, 
sköter inte vi oss knackar någon från ägarhåll oss rätt så omgå-
ende på axeln. Jag tror att det är en konkurrensfördel för oss att 
vi har stora fi na ägare bakom oss. De allra fl esta vill sköta sig bra, 
men en del har inte resurser till det i dag. Till exempel Landic, 
som ju ligger risigt till nu, det måste vara frustrerande. 

hur ska hemfosa göra för att inte hamna i samma typ av blås-
väder som till exempel Acta gjorde i rosengård? 
– Jag tror att det är enkelt, det gäller att se till att ha pengar och 
sköta sina hus. Man måste göra en riktig kalkyl från början. Det 
är väldigt sällan förvaltarens fel, utan det är i så fall ägaren som 
inte gjort sin läxa ordentligt.   

äLSK AR AT T KöR A TR AK ToR

namn: Jens Engwall.
Ålder: 52 år.
bor: Hemfosa gård.
Familj: Sex barn, en hund och 30 islandshästar. 
yrke: Lantmätare.
karriären i korthet: Skanska, BPA, CA Fastigheter 
och 13 år som vd på Kungsleden.
Aktuell: Som vd på nystartade Hemfosa.
Fritid: Gillar att jaga hemma på gården, rider också 
på sina hästar ibland och älskar att köra traktor och 
grävmaskin. Jens har fyra traktorer och en grävma-
skin och skulle gärna ha blivit grävmaskinist. Han 
driver också ett bageri. 

FöRSTA FöRväRve T

I augusti genomförde Hemfosa sitt första förvärv. 
Man köpte då sju fastigheter av GPT Halverton.

peRSoNeRNA I  HeMFoSA:

Jens engwall, vd: Lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Har 
jobbat på Skanska, BPA och CA Fastigheter. Vd på Kungsleden 
mellan 1993 och 2007. 
 

Lars thagesson, transaktionschef: Lars Thagesson var vice vd på 
Kungsleden. Hade där tidigare ett fl ertal olika ledande befatt-
ningar. 

mikael Weiland, förvaltningschef: Kommer närmast från tjänsten 
som analys- och transaktionschef på Kungsleden. Har fl era års 
erfarenhet från olika fastighetsbolag.

karin osslind, ekonomi- och fi nanschef: Kommer närmast från 
en tjänst som portfolio manager på Sjätte AP-fonden, har innan 
dess haft olika positioner på Nordea, Securum, BPA och KPMG.

karim sahibzada, ansvarig för juridik och fi nansiering: Kommer 
närmast från ett delägarskap på advokatbyrån Ashurst, där han 
var ansvarig för fastighetsgruppen. Var innan advokat på Vinge.



Nu även med positionering.

Nu kan du leta 
lediga lokaler 
var du än 
befinner dig  
– från mobilen!

På väg?
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[ Tätt inpå av Nicklas Tollesson ]

HYFSAT GoLF-HANdIC Ap

Namn: Lars Johansson
Ålder: Fyller 57 senare i år.
Familj: Sambon Madeleine, fyra barn 
sedan tidigare förhållanden; Veronica, 30, 
Peter, 26, Louise, 19, och Isabelle, 13.
Bor: Lägenhet i Solna.
Kör: Mercedes C-klass.
Tjänar: ”Ganska okej. Jag är nöjd.”
Favoritlag: ”Jag är AIK:are, vilket kan vara 
tungt ibland. Jag bor nära Råsunda, och 
det är tragiskt att se hur de så kallade sup-
portrarna bär sig åt ibland.”
Golfhandicap: 12,9. ”Det är hyfsat.”

Bild: David Schmidt
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 Några minuter försenad kommer Lars Johansson till vår 
intervju i centrala Stockholm. Han beställer färskpressad 
juice, och är glad och avslappnad. 

Visst har ”hans” Unibail-Rodamco drabbats av krisen, men  
bolaget har ändå klarat sig hyfsat, och till hösten räknar han med 
att ta investeringsbeslut för ett antal miljarder kronor när det gäl-
ler utvecklingen av Täby centrum, och framför allt det 100 000 
kvadratmeter stora  köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna.

− Krisen lämnar ingen oberörd men Unibail-Rodamco är det 
kanske starkaste bolaget i Europa just nu. Vår belåningsgrad är så låg 
som 30 procent. Vi står väl rustade för att göra stora investeringar, 
men självklart är vi också beroende av att finansmarknaden lättar.

− Ur vissa synvinklar är det perfekt att börja bygga nu, när det är 
lägre byggkostnader. 2013 när Mall of Scandinavia planeras stå klart 
är lågkonjunkturen förhoppningsvis över för den här gången.

har ni skrivit några hyresavtal än?
− Nej. Vi för diskussioner med ett antal intressenter, vi har några 
letter of intents men inga skarpa avtal. Detaljplanen ska vara klar 
i höst, då börjar vi ordentligt med det arbetet.

Mall of Scandinavia blir Lars Johanssons – och Sveriges också 
för den delen – största köpcentrumprojekt, men långt ifrån hans 
första. Hans karriär har handlat mycket om projekt och hade det 
inte varit för att han var med och byggde om och till Solna cen-
trum på 80-talet hade han förmodligen inte suttit på vd-stolen 
på Unibail-Rodamco i dag.

− Piren (som sedermera utvecklades till Unibail-Rodamco) 
hade precis köpt Solna centrum, och jag jobbade på bygg-sidan 
för Skanska. Det var så kontakterna knöts, det var bra personkemi 
mellan oss, och jag bytte sida, från bygg- till beställarsidan. Det 
var av en slump kan man säga, och om man ser till hur jag är så 
hade jag väl fortfarande varit kvar på Skanska om jag inte hade 
bytt den gången. Jag hade väl suttit där på en stol nånstans…

För Lars Johansson är inte den som byter jobb hit och dit för 
att klättra ett pinnhål på karriärstegen, nej, bytet från Skanska till 
Piren är faktiskt det enda han har gjort i hela sitt liv. 

det tyder på att du är väldigt lojal i din personlighet eller…
− Eller att jag är en feg stackare som inte vågar flytta på mig, ja, 
fyller Lars Johansson i.

1986 bytte han arbetsgivare – för första och enda gången i sitt liv.
Möt Unibail-Rodamcos Nordenchef Lars Johansson i ett samtal som snabbt pendlar 
mellan miljardinvesteringar, tunnbrödsrullar och drömmar om Bruce Springsteen.

”Jag är inte typen som byter 
jobb för karriärens skull”
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Det sneda leendet och självironin är ald-
rig långt borta när man pratar med Lars 
Johansson. Han ger ett naturligt och 
chosefritt intryck. Han säger själv att han 
tror att han säkert kan uppfattas som en 
kul och trevlig person, men också att han 
kan vara tuff och hård, ”tyvärr behöver jag 
vara det ibland också”.

Annars är ordning och reda det för-
sta han nämner när han ska beskriva sig 
själv.

− Jag vill ha ordning och reda, det är 
otroligt viktigt för mig, både i jobbet och 
i privatlivet.

Men en kvart in i vår intervju, lagom 
till juicen är uppdrucken, får han ett tele-
fonsamtal som inte riktigt stödjer det här. 
Det är hans sambo som ringer; de har hört 
av sig till henne från parkeringsbolaget i 
Stockholm. Lars har tydligen parkerat 
bilen på ett olämpligt ställe – flyttar han 
inte den omedelbart forslas den bort.

Några minuter – och en 550-kronors 
böteslapp – senare är bilen flyttad från 
bussparkeringen, och vi kan fortsätta in-
tervjun i bilen.

är det här en typisk Lars Johansson-
händelse?
− Nej, det är det verkligen inte. Jag har 

aldrig varit med om det här förut, skrattar 
han, och kör in till vägkanten.

tillbaka till det där om att du bara har 
bytt arbetsplats en gång…?
− Jag är ganska försiktig av mig, och inte en 
sådan som byter jobb för karriärens skull. 
Och det har ju gått bra i karriären ändå. 

− Jag har haft en oerhört skojig resa 
inom företaget. Det har hänt mycket se-
dan jag började, och det har varit väldigt 
många roliga projekt.

Lars Johansson hade många olika rol-
ler inom företaget, som byggnadschef, 
centrumchef, fastighetschef, uthyrare, 
marknadsansvarig, ”och projektchef har 
jag säkert varit också”, innan han tog över 
vd-posten i april 2001, året efter att Piren 
hade köpts upp av holländska Rodamco.

ändrades arbetet mycket när ni fick 
holländska ägare?
− Egentligen inte. De tog efter vårt sätt 
att arbeta med egen förvaltning. Ro-
damco var då mer ett holdingbolag, som 
outsourcade mycket. De ville bli mer av 
ett fastighetsbolag. Vi var ett utmärkt mål 
för dem, och jag fick åka runt en del som 
ett slags organisationsknutte och visa hur 
vi arbetade.

RöSTeR oM L ARS joHANSSoN:

Madeleine Algotsson, sambo, 
har jobbat inom fastig
hetsbranschen i många år.
− Jag känner ingen som är 
så seriös och rakryggad som 
Lasse. Det är ordning och reda 
som gäller, både privat och i 
arbetslivet. Samtidigt har han 

ett hjärta av guld och är ödmjuk mot alla. En stor 
styrka hos honom är att han socialt passar lika bra in 
överallt, på verkstadsgolvet såväl som i direktörs-
stolen.

Lars Söderblom, senior 
advisor på UnibailRodamco, 
före detta vd på piren och 
Rodamco.
− Jag anställde Lasse 1986, 
och var med och utvecklade 
honom och bolaget genom 
åren. Han efterträdde mig på 

vd-tjänsten 2001, och jag kan säga att det kändes 
väldigt bra att lämna över vd-posten till en som var 
bättre än jag själv. Vid sidan av arbetet är Lasse en 
väldigt pålitlig och vänfast person.

Larserik Salminen (M),  
kommunstyrelsens ord
förande i Solna.
− Jag har bara en ren affärs-
mässig relation med honom, 
jag känner honom inte privat. 
Men genom Solna centrum och 
planeringen av Mall of Scandi-

navia har jag fått intrycket att han är en rekorderlig 
person som det är lätt att samarbeta med. När han 
säger att något ska bli på ett visst sätt så blir det så.

Bilder: David Schmidt

Bild: Privat
Bild: U

nibail-Rodam
co

Bild: Solna stad
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Bolaget har förändrats mer sedan franska 
Unibail kom in i bilden 2007.

− Vi har fått en mycket mer genom-
arbetat arbetsmodell med dem. Om vi 
hade en röd tråd till 50 procent tidigare 
har vi det till 90 procent nu. De har höjt 
ribban några snäpp, säger Lars Johansson.

Efter 23 år på samma bolag, och efter 
över åtta år som nordenchef på ett av våra 
största bolag är det lätt att konstatera att 
Lars Johansson har hamnat rätt. Men 
hans barndomsdrömmar handlade inte 
om fastigheter.

− En av våra grannar i Årsta, där jag 
växte upp, var pilot. Han var ute och flög, 
och det var ju naturligtvis häftigt då, på 
60-talet. Han hade varit överallt, och var 
alltid fint klädd. Det var väl den första 
drömmen. Sen praktiserade jag på ett 
databolag, om man nu kan kalla det da-
tabolag i dag. De höll på med hålkort, och 
i den vevan ville jag bli programmerare. 
Farsan, som var vanlig löntagare, ville all-
tid att jag skulle bli ingenjör, så han blev 
glad när jag började på Teknis.

vad gör du när du inte arbetar?
− Försöker umgås med sambon och bar-
nen, och med människor som inte alls 
har med jobbet att göra. På vintern åker 

jag en del skidor, och golf är rätt kul.
− Jag trivs också med att vara på lan-

det och verkligen inte göra någonting. 
Att sitta på en stol rätt upp och ner och 
bara titta som ett fån. Det är en konst att 
kunna göra det, och jag tror att man mår 
bra av att kunna göra det.

hur ofta tränar du?
− För lite egentligen. Människan är ju född 
lat… Jag kan ofta ha ambitionen att jag ska 
ut och springa, men det är lätt att hitta an-
ledningar att inte göra det, som att skylla 
på vädret. Jag kör två gånger, eller en och 
en halv kanske, i veckan. Jag har ett Sats-
kort, men det känns mer som att jag spons-
rar dem än att jag har det för att träna.

Hans största idrottsliga framgång kom 
redan som 15-åring.

− Jag blev utsedd till Stockholms bästa 
fotbollsspelare i min åldersgrupp 1968, 
efter finalen i S:t Erikscupen. Det är min 
stora merit. Då var jag en talang, men 
sedan skulle man börja träna ordentligt, 
och då skadade jag knäet, och kom aldrig 
tillbaka.

vilken talang skulle du vilja ha?
− Det vore ballt att vara som Bruce 
Springsteen, jag såg honom senast på 

Stockholms stadion nu i början av juni. 
Tänk att stå på scen och bara höja armen 
och se 10 000 eller 50 000 personer göra 
likadant. Det vore en fantastisk känsla.

Musiken har alltid haft en central roll 
i Lars Johanssons liv. Och det är riktig 
rock´n roll som gäller. 

− Jag var och såg Jimi Hendrix på Grö-
na Lund i augusti 1967. Det var ett jävla 
liv när han var här, det var folkstorm, folk 
stördes av att ”den där knarkaren” skulle 
komma hit och spela, och av att han spe-
lade så högt och länge. Till slut drog de ur 
sladden för att han skulle sluta. Det stod 
mycket om det i tidningen dagen efter 
och mamma sa att ”det var tur att du inte 
var där”. Jag kunde ju inte säga till henne 
att jag hade varit där, och att jag tyckte att 
det var en helt fantastisk konsert.

− Jag har sett alla de stora banden, både 
i Sverige och utomlands. Det är speciellt 
roligt att ha varit tidig med att ha sett 
band som sedan blivit riktigt stora, som 
Pink Floyd, som jag såg redan på Syd Bar-
rett-tiden. Jag såg också Eric Clapton när 
han spelade gitarr i John Mayalls band. 

vilken är din drömresa?
− Den ska min sambo och jag genomföra 
runt jul och nyår. Vi ska åka jorden runt 
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TRYGG. Lars Johansson har bytt arbetsplats en gång i hela sitt liv. Han vill ha ordning och reda, 
både på jobbet och privat.

på tre och en halv vecka. Vi landar på sju 
olika ställen och ska fi ra julafton någon-
stans i Söderhavet, och skippa alla gamla 
traditioner.

vad hos dig själv är du mest stolt över?
− Jag är glad över att jag har fyra barn 
som, trots mig, ser ut att bli välartade och 
klara sig bra i samhället. Sedan är jag stolt 
över att jag har haft ett skojigt liv och över 
att jag har det jobbet jag har.

och den naturliga följdfrågan. vad är 
du minst stolt över?
− Att jag kanske har gjort människor illa, 
som inte har förtjänat det. Det är inget 
jag är stolt över. Sedan kan jag vara en-
vis och dominerande som person. Jag tar 
plats på något sätt. Det är både en styrka 
och en svaghet.

vilken är din livsfi losofi ?
− Väldigt många planerar att göra saker 
i framtiden, eller när de pensionerar sig. 
De tror att allt kommer att bli bättre sen. 
Men det är inte jag så säker på. Det kan-
ske är en pessimistisk livssyn, men jag 
menar att det är bättre att göra det bästa 
av nuet än att planera för vad man ska 
göra om några år. 

du är inte mycket för framtidsplaner 
säger du, men har du planerat hur 
länge till du ska jobba?
− Jadu, jag kanske tvingas sluta i morgon, 
det vet man ju faktiskt aldrig. Det är svårt 
att säga, man måste ha stor respekt för 
att sluta, de timmar man jobbar i dag ska 
fyllas med annat, det är inte alltid så lätt 
som man kanske tror.  

TIo SNABBA

var fattar du de bästa besluten, på kontoret 
eller någon annanstans?
− I bilen eller hemma, det är där det fi nns tid att 
fundera, på jobbet fi nns inte så mycket tid för 
refl ektion.

du får 100 miljoner och måste placera dem på 
stubben, vad gör du?
− Som situationen är nu skulle jag nog ligga lågt 
med placeringar, och fördela ut en del av peng-
arna bland familjemedlemmarna.

När grät du senast?
− När min dotter tog studenten i juni. Men det 
var ju ”positiv gråt”. När jag senast grät för att jag 
var ledsen vet jag inte.

vilken är din största extravagans?
− Jag vet inte, jag är nog ganska alldaglig. Jag har 
inga speciella extravaganser.

Hur blir man lycklig?
− Säg det. Genom att umgås med rätt personer 
kanske.

om du var allsmäktig för en dag, vad hade du 
ändrat på först?
− Något jag blir illa berörd av är när barn far illa, 
oavsett om de blir off er för krig eller svält någon-
stans eller för någon annan form av misär i husen 
här intill. Det hade jag velat ändra på.

vilket är det bästa köp du har gjort?
− Det vet jag inte. Som jag ser det är det något 
personligt jag har gett till morsan.

och det sämsta köp du har gjort?
− Jag har säkert gjort några dåliga placeringar, 
men egentligen inte så många. Jag tar inte några 
stora risker.

vilken är din favoritmat?
− En tunnbrödsrulle med räksallad när man 
glider hem en kväll efter några öl.

och favoritdryck?
− Jag kanske är för gammal för att säga det, men 
det är mjölk.

Det kanske är 
en pessimistisk livssyn, 
men jag menar att det 

är bättre att göra det 
bästa av nuet än att 

planera för vad man ska 
göra om några år. 
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

WSP bygger upp en ny enhet 
inom affärsområdet analys 
& strategi. Enheten ska helt 
fokusera på strategisk fastig-
hetsutveckling, och ledas av 
Anders Ling.
Anders Ling kommer senast 
från Tyréns Temaplan där han 
har arbetat i tio år, senast som 
affärsenhetschef med ansvar 

för den verksamhet som arbetade med omvärldsanalys 
och fastighetsstrategi.

White har rekryterat socialan-
tropologen Viktoria Walldin. 
Tanken är att hon med sin 
breda omvärldsanalys och 
djupa människokunskap ska 
förstärka Whites position inom 
social hållbarhet och arkitektur 
på brukarnas villkor.
De senaste åren har Viktoria 
arbetat i företaget Inculture, 

med undersökningar och omvärldsanalyser. Hon har 
tidigare arbetat med marknadsföring inom Time Warner-
koncernen i USA.

Viktoria Walldin
Socialantropolog, White 

Anders Ling
Chef, strategisk affärsutveckling, WSP

Alexander Klein
Fastighetschef, Kunskapsporten

Det nya bolaget har en mycket blandad fastighetsportfölj; cirka 
500 fastigheter på 200 orter i Sverige, med en sammanlagd yta 
på cirka 1 500 000 kvadratmeter, allt från vanliga kontorshus och 
butiker till silosar och produktionslokaler.

Lantmännen använder två tredjedelar av ytorna till sina egna 
verksamheter, medan man hyr ut resten till externa hyresgäs-
ter.

− Vi har varit igång med processen att bilda det nya bolaget 
ett tag. Syftet är att samordna och att kunna bedriva en mer 
professionell fastighetsverksamhet. Vi ska bli en tydligare aktör 
gentemot alla intressenter, och det är lättare att profilera sig om 
fastigheterna är samlade under samma hatt, säger Mikael Ni-
cander, som tidigare har haft rollen som fastighetsdirektör på 
Lantmännen.

Kommer du att jobba annorlunda nu som vd?
− Legalt blir det en viss skillnad, men i praktiken är det inte 
speciellt annorlunda.

Nu kommer Lantmännens verksamheter att bli hyresgäster 
hos Lantmännen Fastigheter. Vad innebär det när det kom-
mer till hyressättning?
− De kommer att betala marknadsmässiga hyror som överens-
stämmer med vår riskbedömning och längden på hyresavtalen. 

Kommer ni att köpa fastigheter och bara hyra ut till externa 
hyresgäster?
− Nej, principiellt inte. Däremot kan man tänka sig att vi kommer 
över fastigheter som inte Lantmännen har verksamhet i, genom 
till exempel bytesaffärer. Dock skall vi ju inte säga nej till en bra 
affär.

− Vi äger väldigt mycket exploateringsmark och exploaterings-
fastigheter, som innebär stora möjligheter. Där kan man tänka 
sig många olika lösningar; vi kan exempelvis exploatera och sälja, 
eller exploatera och behålla själva. Vi kommer däremot inte att 
genomföra exploateringar av bostäder då vi bedömer att det finns 
aktörer som gör detta bättre än oss, dock driver vi och kommer att 
driva planarbeten för att möjliggöra bostadsexploateringar.

Bild: PEW
A
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Han leder Lantmännens 
nya storbolag
Lantmännen har beslutat att lägga alla sina fastigheter i ett nybildat fastighetsbolag. 
Det här innebär att det nybildade Lantmännen Fastigheter AB blir ett av de större 
fastighetsbolagen i landet − fastighetsvärdet uppgår till mer än fem miljarder kronor.
Ansvarig för den stora och spännande portföljen är Mikael Nicander, 38.
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Kunskapsporten har anställt 
Alexander Klein som fastighets-
chef. Han kommer närmast från 
det kommunala bolaget Hibab 
i Hässleholm och har bland 
annat varit projektledare för 
byggnationen av teknik- och 
kunskapscentret Norra Station i 
Hässleholm som Kunskapspor-
ten numera äger. 

Han kommer under återstoden av 2009 att parallellt med 
sitt nya arbete fortsätta som projektledare på Hibab. Från 
årsskiftet övergår han helt i Kunskapsportens tjänst. 



BLir VD. Lantmännen samlar sina fastigheter i ett nytt bolag, som får ett fastighetsvärde på över fem miljarder kronor. 
Mikael Nicander blir vd för det nya bolaget.

Förutom i Sverige äger Lantmännen fastigheter i ett tiotal andra 
länder.

− Det rör sig om några hundra tusen kvadratmeter. I första 
hand ska vi införliva de svenska fastigheterna i bolaget, men på 
sikt ska också de utländska ingå.

Mikael Nicander var vd för Vasallen P 10 i Strängnäs innan 
han rekryterades till Lantmännen 2007.

− Jag får väl skämmas lite grann nu, men när de hörde av sig 
visste jag inte vad Lantmännen var. Min första tanke var att 
koppla ihop dem med LRF, men det var ju helt uppåt väggarna. 
När de frågade först var jag inte helt positiv, men efter att ha tagit 
reda på vad det handlade om insåg jag att beståndet var en oslipad 
diamant. Det var det spännande beståndet som avgjorde.

Att han skulle arbeta med fastigheter visste Mikael Nicander 
redan som ung.

− Jag bestämde mig när jag var 15 år. Jag har alltid tyckt om 
stora hus. Det är fascinerande att förstå vad det är som gör att 
någon lyckas med sin fastighet, medan någon annan inte lyckas 
trots att de yttre förutsättningarna är desamma.

Samtidigt som han utbildade sig på KTH hade han ett eget fö-
retag, som förvaltade ett bestånd på 48 000 kvadratmeter, spritt 
från Järna till Tierp.

− Det rörde sig om allt från lager och distributionsfastigheter 
via kontor och bostäder i Stockholms innerstad till ett bibliotek i 
Tierp. Det var en kul tid, och otroligt lärorikt.

Hur är du som ledare?
− Öppen, tydlig, drivande och resultatfokuserad. Och så tror jag 
att jag är rätt krävande. Jag vill att man ska leverera. Det måste 
handla om frihet under ansvar.

Vad gör du när du inte jobbar?
− Umgås med familj och vänner. Jag brukade säga att jag spelar 
golf fast jag har inte hållit i en klubba sen augusti förra året. När 
jag är ledig åker jag gärna till vårt hus i Småland och där fi nns det 
hur mycket som helst att pyssla med om man vill. Det är härligt 
att se barnen växa upp med kossor och får i naturlig miljö alldeles 
vid husknuten. 

KÖt tFAnAtiKer

namn: Mikael Nicander.

Ålder: 39 år.

Bor: Villa i Enskede.

Familj: Frun Lotta och döttrarna Mikaela, , och Elvira, 5.

Bakgrund: Teknisk kandidatexamen med inriktning mot 
bygg- och fastighetsekonomi. Hade eget förvaltningsbo-
lag parallellt med, och ett år efter sin examen. Var sedan 
fastighetsanalytiker på Siab, förvaltare på Fabege, arbeta-
de med transaktioner och analys på Näckebro, var förval-
tare och fastighetschef på Drott, aff ärsutvecklingskonsult 
på Temaplan, fastighetschef på DHL, vd på Vasallen P 10 i 
Strängnäs, fastighetsdirektör på Lantmännen 200, och är 
nu nybliven vd för Lantmännen Fastigheter AB.

idrottsintresse: ”Jag är intresserad av all idrott, men 
framför allt är jag en sann AIK:are, och har också lyckats 
få mina barn att bli det.”

ser på tv: ”Nyheter, sport och dokumentärer. National 
Geographic och Discovery är kanaler jag lätt kan fastna i.”

Lyssnar på: ”Nu blir det mest barnens musik, mycket 
schlager, tyvärr.”

Äter: ”Jag är köttfanatiker, gärna en mediumstekt entre-
cote eller oxfi lé med bearnaisesås, en kraftig sallad och 
ett mustigt rött vin.”

Henrik Molin har anställts som 
seniorkonsult hos TP Group.
Han har tidigare varit inves-
teringsansvarig på Norgani 
Hotels, samt aff ärsansvarig och 
koncerncontroller på RBS Nord-
isk Renting. Därutöver har han 
varit verksam inom Stadshypo-
tek och KPMG.
Han kommer att arbeta med 

rådgivning kring kommersiell fastighetsutveckling, 
fastighetstransaktioner, fi nansiella ägarlösningar och 
hotellfastigheter.

Michael Johansson blir ny vd 
för Ica Fastigheter Sverige AB. 
Han hade tidigare rollen som 
vice vd i samma bolag. 
Michael Johansson tillträdde 
sin nya tjänst 1 juli. Han har 
tidigare arbetat som nordisk 
utvecklingsansvarig på Ica Fast-
igheter AB och med Icas fastig-
hetsverksamhet i Baltikum. 

Bo Liff ner kvarstår som vd för Ica Fastigheter AB och blir 
samtidigt ordförande i dotterbolaget Ica Fastigheter 
Sverige AB.

DK Properties har utsett Svante 
Wadman till ny vd för bolaget.
Wadman var senast vd och kon-
cernchef för Centrum Group, 
men fi ck sluta där när det 
konkursade bolaget tvingades 
skära ner i vintras.
Wadman var tidigare Sverige-
chef för Cushman & Wakefi eld 
och drev under åren 2001–2005 

eget konsultföretag. Dessförinnan var han vd för GE 
Capital Real Estate i Norden.

svante Wadman
Vd, DK Properties

michael Johansson
Vd, Ica Fastigheter

Henrik molin
Seniorkonsult, TP Group

Bild: TP
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Foto: Ica Fastigheter
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GÄSTSKRIBENT: ArKiteKten HAr OrDet
nAmn: Annica Carlsson.
ÅLDer: 40 år.
yrKe: Arkitekt.
pÅ equAtOr seDAn: Februari 
1996.
FritiD: Löpning, trädgård, 
mat, vänner och litteratur.

I dagens debatt omhuldas stadslivet av både politiker och planera-
re. Stadens livsmiljö presenteras som svaret på alla våra strävanden 
för försörjning, gemenskap och utveckling. Tunga journalister gör 
grävande reportage om hälsovådan med ett ensligt liv på lands-

bygden och i glättiga tv-serier 
presenteras det spännande livet 
i metropolerna.

Bortglömt är att våra städer 
var just hälsovådliga fram till 
för bara 50 år sedan, många av 
de idag så kritiserade plane-
ringsprojekten från den mo-
dernistiska eran hade för avsikt 
att hantera städernas sanitära 
olägenheter. Något som man 
bevisligen lyckades med. Tyvärr 
tillkom också ensidiga stads-
kärnor, motorvägsbarriärer och 
insomnade förorter. För oss alla 
välkända problem som idag är 
i fokus när vi talar om stadsut-
veckling.

men har vi lärt något 
av våra misstag och hur ska-
par vi framtidens stad? Stora 
satsningar görs på utbyggnad 
av kollektivtrafik och nya väg-
byggen förläggs under mark.  I 
Stockholm har begreppet ”pro-
menadstaden” lanserats som 
kontrast till förortsbyggandet 

och från politiskt håll efterfrågas konvertering av uttjänta city-
kontor till bostäder för att åstadkomma en levande stadskärna. 
En del vill sträcka sig så långt som att lagstifta om en viss andel 
bostäder i alla nya kommersiella projekt.

i stockholmsregionens nya utvecklingsplan omprövas 
idéerna från tidigt 2000-tal och ett framtidsscenario med större 
satsning på utveckling och utbyggnad av innerstadsområdet 
prövas. Inte helt okontroversiellt i diskussionen med kranskom-
munerna. 

Men, men, trots det stolta och inspirerande mottot ”Capital of 
Scandinavia” präglas Stockholms utvecklingsambitioner av försik-
tighet och pragmatism. Vid sidan av vattenytorna, var är idéerna och 
visionerna, det som verkligen kommer att göra staden till vinnare i 
den internationella konkurrensen om kompetens och kapital?

I Frankrike lanserade den idoge Sarkozy en arkitekttävling med 
internationella team som fick i uppdrag att studera Paris med dess 
förorter för att hitta idéer och strategier för utveckling av metro-
polen. Givetvis med långsiktig hållbarhet som ett viktigt mål.

Paris är en intressant stad med en väl bibehållen, och välbe-
sökt, historisk kärna med mycket hårda regleringar vad gäller 
förändringar. Utanför ” Peripheriquen”, ringleden som löper runt 
centrala Paris, finns både attraktiva och kraftigt nedgångna för-
ortsenklaver med inslag av slitna grönområden. Addera minst åtta 
miljoner invånare och en trafikinfarkt av gigantiska mått och ni 
har en planeringsutmaning som heter duga. Med andra ord in-
gredienser som vi hittar i de flesta större städer, det är bara skalan 
som varierar.

Tävlingsresultaten presenterades i våras och en ambitiös ut-
ställning pågår som redovisar arbetet för allmänheten. Bildma-
terialet är omfattande och idéerna många och varierande. Här 
föreslås ett nytt kanalsystem, en Napoleonsk utbyggnad av Paris 

Staden i vårt hjärta

Bild: Equator

Alla är i dag överens om att våra storstäder behöver utvecklas och växa. 
Men ändå präglas ambitionerna av försiktighet. Kanske ska vi titta utanför 
landets gränser för att få inspiration till vår egen stadsutveckling.

Vår framtid ligger till stor 
del i stadens hjärta och puls.
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Equator är en arkitektbyrå som 
kombinerar lokal och inter
nationell erfarenhet med ett 
starkt affärsfokus. Kontoret har 
en gedigen erfarenhet av såväl 

stora som komplexa projekt 
med fokus på kommersiella 
fastigheter och bostäder.

FAKTA: EquAToR

stADssAtsning. Annica Carlsson på Equator Stockholm menar att vi i dessa tider av kris och omprövning borde satsa tid och resurser på att 
verkligen pröva idéer och debattera stadens utveckling.

mot hamnen i LeHavre, Europas största järnvägsstation i norra 
Paris, förslag till odlingslotter inom stadens gränser för att göra 
Paris självförsörjande, flytt av institutioner till stadens mer ned-
gångna områden, ett böljande Central Park och så vidare. 

det som kanske framförallt finns att lära av denna ambitiösa 
kraftsamling kring Paris utveckling är två saker; dels tillväga-
gångssättet med kompetensblandade team vars arbete redovisas 
generöst och ingående för både professionella och allmänhet 
med möjlighet till debatt på bred front; dels att det finns inga 

enkla svar på en komplex fråga och att sannolikt är det teamens 
samlade analyser av problem och möjligheter som är det mest 
intressanta för det fortsatta arbetet snarare än ett enskilt teams 
Alexanderhugg.

Så i dessa tider av kris och omprövning, låt oss satsa tid och 
resurser på att verkligen pröva idéer och debattera stadens ut-
veckling. Lär från Sarkozys storslagna ambition för att få fram 
nya idéer och tillfälle att initierat debattera vad som gör en stad 
attraktiv och långsiktigt hållbar både idag och imorgon, eftersom 
vår framtid till stor del ligger i stadens hjärta och puls.  
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GÄSTSKRIBENT: reVisOrn HAr OrDet
nAmn: Peter Lindstrand.
ÅLDer: 44 år.
titeL: Jurist och skatterådgiva
re på PricewaterhouseCoopers.
AntAL År pÅ pWC: 13 år.
FritiDsintressen: Spelar 
tennis, umgås med familjen, 

spenderar gärna sommar
semestern i Italien eller i som
marhuset i Bohuslän – just nu 
övningskör han dessutom med 
sin snart 18åriga dotter.

Bild: Knut Koivisto

Tre regeringsrättsdomar, som meddelades 
i maj i år, har väckt stor uppmärksamhet 
på fastighetsmarknaden. Men vad innebär 
domarna egentligen? och vilka praktiska 
 effekter får de?

Regeringen satte stopp för vissa förfaranden med handelsbolag 
genom en så kallad stopplagstiftning som gäller redan från den 18 
april 2008. Domarna har därför endast betydelse för transaktioner 
som har företagits redan före detta datum, men kan beröra många 
aktörer på fastighetsmarknaden som redan har frågan uppmärk-
sammad i pågående skatterevisioner/skatteprocesser, aktörer som 
ännu inte kontaktats av Skatteverket, eller som behöver se över 
skattepositionerna i boksluten.

Regeringen beskrev två typfall av förfaranden, som man ville 
förhindra, på följande sätt:

1. Tillgångar förpackas i handelsbolag
Köpare av en fastighet, vill förvärva den ”förpackad” i ett han-
delsbolag för att sedan – efter vissa transaktioner – kunna göra 
ett skattemässigt avdrag för kapitalförlust på handelsbolagsan-
delarna. Förlusten kan i ekonomisk mening inte anses verklig. 
Säljaren vill undvika beskattning vid försäljning av andelar i 
handelsbolag genom att utländska juridiska personer – hem-
mahörande i stater som inte beskattar vinster på handelsbo-
lagsandelar – används som andelsägare.
2. Nedskrivning av lagerandelar
Aktiebolag, som bedriver byggnadsrörelse eller handel med 
fastigheter, genomför vissa transaktioner för att få ett skatte-
mässigt avdrag (på grund av nedskrivning av lageraktier) som 
i ekonomisk mening inte kan anses verkligt.  

de tre överklagade förhandsbeskeden som avgjordes av 
Regeringsrätten i maj i år behandlade olika frågeställningar i an-
slutning till dessa förfaranden. 

Regeringsrätten ansåg att transaktionerna i två av förhands-

beskeden stred mot skatteflyktslagen (typfall 2 ovan samt ett fall 
där en fastighet paketerades i ett handelsbolag genom en så kal-
lad underprisöverlåtelse som medförde möjlighet att utnyttja ett 
underskottsavdrag). Det tredje förhandsbeskedet, det så kallade 
Cypern-fallet (typfall 1 ovan) har Regeringsrätten återförvisat till 
Skatterättsnämnden för prövning av skatteflyktslagens eventuella 
tillämpning.

Domarna reser många frågor, men vi ska här fokusera på några 
av de praktiska effekter som de kan få för fastighetsbolag.

det finns en tydlig risk för tillkommande skattekostnader 
för aktörer som har genomfört transaktioner liknande de i typfall 
2, eller har använt handelsbolagspaketering av fastigheter för att 
komma åt annars spärrade underskott i koncernen.

För de sannolikt mer vanliga fallen (typfall 1) är situationen 
mer oklar. 

ett förhandsbesked lämnas utifrån förutsättningen att 
transaktionen ännu inte genomförts och baseras på gällande rätt 
vid tidpunkten för beslutet/domen. Med de nya stoppreglerna 
från april 2008, innefattande uttagsbeskattning vid underprisö-
verlåtelser till och från handelsbolag, förändras förutsättningarna 
för beskattning av senare led i transaktionskedjan. Det kan där-

Skattedomar skapar 
osäkerhet

Regeringsrätten ansåg att transaktionerna i 
två av förhandsbeskeden stred mot skatteflykts-
lagen.
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för ifrågasättas om inte Skatterättsnämnden bör avvisa frågan 
om skatteflyktslagens tillämpning med hänvisning till att ny 
lagstiftning gäller. I så fall saknas plötsligt ett avgörande till 
ledning för hur liknande transaktioner företagna före den 18 
april 2008 ska hanteras.

Hur Regeringsrättens ställningstagande påverkar redan på-
gående eller kommande skatteprocesser är svårt att bedöma. 
Sannolikt kommer Skatteverket i pågående länsrättsprocesser, 
utöver yrkande om omfördelning av vinsten mellan delägarna 

i handelsbolaget så att större (skattepliktig) vinst hamnar hos 
den svenska minoritetsägaren, också att framställa yrkande om 
skatteflykt.   

domarna innebär också att marknadens aktörer och 
dess styrelser måste ta ställning till eventuella skatterisker i 
samband med företagens bokslut. Varje transaktion ska bedö-
mas på egna premisser och frågan är om den valda transak-
tionen klarar en prövning av Skatteverket eller domstolarna 
vid full kunskap om relevanta omständigheter. Domarna från 
Regeringsrätten kan därför medföra att vissa aktörer kan finna 
att skuldföring av skatt måste ske. Upplysningar om gjorda 
bedömningar måste också lämnas i kvartalsrapporter och års-
redovisningar. 

sedan domarna meddelades har regeringen offentliggjort 
ytterligare en stopplagstiftning som innebär att kapitalförluster 
på andelar i handelsbolag endast får dras av mot kapitalvin-
ster på sådana andelar. Förslaget gäller inom bolagssektorn för 
andelar som bland annat säljs från 18 juni 2009. Från 1 januari 
2010, kan man förvänta ett totalt avdragsförbud för kapitalför-
luster på andelar i handelsbolag. Ett kommande förslag om att 
avskaffa beskattningen av kapitalvinster samt avdragsrätten för 
kapitalförluster på andelar i handelsbolag i bolagssektorn är pla-
nerat. Man kan fundera över om detta innebär att regeringen 
kommer att återinföra möjligheten att göra underprisöverlå-
telser till och från handelsbolag. Några sådana uttalanden har 
dock regeringen ännu inte gjort.  

Domarna innebär också att marknadens 
aktörer och dess styrelser måste ta ställning till 
eventuella skatterisker i samband med företa-
gens bokslut.

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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[ Livets goda av Nicklas Tollesson ]

Toppfarten ligger på 15,5 knop, vilket motsvarar 28,7 kilometer 
i timmen.

− Vi ska snart få nya propellrar. Då ska den kunna gå ännu 
snabbare, säger skeppare Egon Nilsson, som styr bastun med sä-
ker hand.

Vi är utanför Klädesholmen på Tjörn. Vinden blåser rejält 
och det salta vattnet stänker upp på trädäcket, och det är efter en 
stund på utsidan väldigt skönt att gå in och värma sig i bastun.

En av tankarna bakom den galna idén med världens snabbaste 
bastu är att man exempelvis ska kunna ha en konferens på bastu-
båten, konferera på övervåningen, svalka sig i havet och njuta en 
stund i bastun. Och hela tiden förflytta sig längs den obeskrivligt 
vackra bohuslänska kusten.

I samband med bastubåtens jungfrutur i juni noterades det 
inofficiella världsrekordet på 15,5 knop i samband med öppnings-
ceremonin av Volvo Ocean Race på Marstrand.

Snabbt och hett

sKeppAre. 
Egon Nilsson är 

pappa till Susanna Her-
mansson, som är vd för 

Salt & Sill. Det är vanligtvis 
Egon som styr.

Fastighetssverige testar världens snabbaste flytande bastu

Nej, det räcker inte med att en bastu är varm, inte att den 
flyter – den ska ju fara fram snabbt på havet också.
Fastighetssverige åkte till Tjörn och tog en provtur med 
S/S Silla, världens snabbaste flytande bastu. 

Bild: Eddie Ekberg
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BAstu pÅ HAVet. Ett dopp i 
havet följs av en härlig stund i 
bastun. Och efter bastubadet är 
man någon annanstans… Fastig-
hetssveriges reporter njöt i fulla 
drag av den heta utflykten på 
den bohuslänska kusten.

Bild: Eddie EkbergBild: Salt & Sill
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− Vi tyckte att det var en kul grej. Vi har gått ut med att vi nu har 
världsrekordet och än så länge har ingen hört av sig och protes-
terat, ler Susanna Hermansson, som tillsammans med sin man 
Patrick ligger bakom bastubåten. 

sedan tio år har hon drivit restaurangen Salt & Sill på Klädes-
holmen, som i flera hundra år har varit starkt förknippat med sill 
(redan år 1594 beskrev biskop Jens Nilssøn i sin visitationsberät-
telse Klädesholmen som ”en gammal fiskeleye”).

I höstas utökade hon verksamheten med ett hotell – som be-
skrivs som Sveriges första flytande hotell.

− Det finns ju flera hotell på båtar, men vårt hotell är ingen båt, 
det är en flytande fastighet med fastighetsbeteckning och allt. 
Vi fick begära bygglov och genomföra en planändring för att få 
bygga hotellet, säger Susanna Hermansson.

Men med hotellgästerna kom också önskemålen om en bastu.
− Det är klart att ett hotell här ute ska ha en bastu, men frågan var 

ju var vi skulle placera den? Vi hade ju inte plats. Men när jag var på 
en visning på en husbåt på Öppna Varv, den flytande båtmässan på 
Orust, fick vi idén om att vi givetvis skulle ha en flytande bastu.

och nu är världsrekordbastun på plats och i full gång.
− Det har gått fort. Johnson Marine på Styrsö var väldigt på 

när vi började prata om det här. Alla har tyckt att det har varit en 
galen idé som det har varit roligt att jobba med.

Bastubåten är en miniatyr av det flytande hotellet, och kan 
enklast beskrivas som en stor svart fyrkant på en katamaranplatt-
form. Inte direkt arketypen för en världsrekordsnabb båt. 

− Nej, den är inte strömlinjeformad om man säger så. Så 15,5 
knop är snabbt för en sådan här klump.

Huskroppen är 11,9 gånger 6,5 meter stor och byggd av lättvik-

tigt glasfiber. Bastubåten drivs av två dieselmotorer från Volvo 
Penta med vardera 160 hästkrafter.

− Den är lättkörd. Det är ungefär som att köra en Stena-färja. 
Nackdelen är ju att den har ett sådant vindfång. Det är inte lämp-
ligt att gå ut när det blåser för mycket, säger Egon Nilsson.

Bastubåten är en stor investering för Salt & Sill.
− Vi har satsat ungefär tre miljoner kronor. Det är mycket 

pengar, men det känns som en bra investering. Vi har fått många 
påringningar, intresset runt det här är jättestort.

Nu har ni Sveriges första flytande hotell och världens snab-
baste bastubåt. Vad blir nästa satsning?
− Nu ska vi lugna ner oss ett tag och förvalta det vi har. Men man 
vet aldrig…  

VÄrLDsreKOrD. Vid jungfru-
färden i samband med Volvo Ocean 
Race nådde SS/Silla 15,5 knop, vilket 
man nu räknar som ett inofficiellt 
världsrekord. ”Vi tyckte att det 
var en kul grej. Vi har gått ut med 
att vi nu har världsrekordet och 
än så länge har ingen hört av sig 
och protesterat”, säger Susanna 
Hermansson.

sALt & siLL

Restaurangen startades 1999 och har tilldelats omdömena ”Värt en resa” 
och ”Whites hjärta” av White Guide samt kvalitetsutmärkelsen ”Väst-
svensk mersmak” av Västsvenska turistrådet. 

I oktober 2008 öppnades Sveriges första flytande hotell i anslutning till 
restaurangen. Salt & Sill är nu en mötes- och konferensanläggning med 
46 bäddar och verksamhet året runt.

I juni anlände bastubåten, vars övervåning kan användas som relaxav-
delning, konferenslokal, bröllopssvit eller mässutrymme. 

Att hyra bastubåten för en tur på havet kostar, inklusive skeppare och 
värdinna, 4 900 kronor i timmen. En heldagskonferens går på runt 
20 000 kronor. Det går också att hyra bastubåten när den ligger i hamn.

Huskroppen, som är monterad på en katamaranplattform är 11,9 gånger 
6,5 meter stor.

Bastubåtens toppfart är 15,5 knop.

Bild: Eddie Ekberg
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TEMA: KÖPCENTRUM 
& HANDEL

64 Ryktet om cityhandelns död är betydligt
 överdriven.  

68 Så här blir den underjordiska gallerian
 vid Odenplan.

52 Vägen till framgång – fokus på förvaltning.

56 Här är de största ägarna.

60 Welcome Attitude har lyft Forum Nacka.  



TEMA: KÖPCENTRUM & HANDEL
av Nicklas Tollesson

När 
transaktionsmarkna

den har minskat markant och 
hyrorna är på väg ner fl yttas fokus 

över till förvaltningen.
Det är nya tider för hela fastighetsbran

schen, inte minst för retailsegmentet.
Vilka blir vinnare i de nya tiderna, och hur ser 
framtiden ut?

Fastighetssverige tog ett snack om saken 
med en av Sveriges främsta retail

experter, Henrik Bastman på 
Jones Lang LaSalle.
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För ett par år sedan var svenska köpcentrum oerhört intressanta 
för utländska investerare. Transaktionsvolymen för detaljhandels-
fastigheter i Sverige uppgick år 2007 till över 20 miljarder kronor. 
87 procent – eller 18 miljarder kronor – bestod av crossborder-
transaktioner.

Av förra årets transaktionsvolym på 6,5 miljarder kronor (ex-
klusive Steen & Ström-affären) stod utländska investerare för 
fyra miljarder kronor. 

Det första kvartalet i år noterades en transaktionsvolym på yt-
terst blygsamma 400 miljoner kronor.

Nu när de utländska investerarna har en avvaktande attityd 
till den svenska fastighetsmarknaden har handelsfastigheter tagit 
stryk på transaktionssidan.

− När det gäller exempelvis kontorsfastigheter har svenska in-
stitutionella investerare börjat agera, men det har vi inte sett i lika 
stor utsträckning när det gäller detaljhandeln. Därför har direktav-
kastningskraven ökat mer när det gäller detaljhandelsfastigheter, 
säger Henrik Bastman, retailansvarig på Jones Lang LaSalle.

när marknaden var som hetast låg yielderna (direktavkast-
ningskraven) på under fem procent.

– I oktober 2007 var köpcentrumyielden nere på 4,6 procent 

och volymhandelsyielden på 4,9 procent. Detta var extremt låga 
nivåer. Nu har yielderna stigit till cirka 6,5 procent, men det är 
osäkra siffror, eftersom det inte finns så många referenstransak-
tioner att basera yieldnivåerna på.

Det är möjligt att yielderna måste upp en bit till innan vi får se 
en ökad transaktionsvolym, tror Henrik Bastman.

– Vi ligger fortfarande under de brittiska nivåerna. I England 
är primeyielderna uppe i sju procent och för sekundära lägen lig-
ger de på över tio procent medan B-segmentet i Sverige inte är 
över tio än.  Det är historiskt sett ovanligt att England ligger 
över oss. Flera internationella investerare som jag har pratat med 
säger ”varför ska jag investera i Sverige när jag kan köpa billigare 
någon annanstans?”

– Jag tror inte att vi kommer att få se någon miljardaffär med 
hög belåning i Sverige under 2009. Bankerna är fortfarande väl-
digt restriktiva när det gäller utlåningen och man vill inte ha så 
mycket risk i en produkt.

de transaktioner som sker handlar framför allt om enstaka 
volymhandelsfastigheter. 

– De är mindre till storleken och kan komma ner under 400 
miljonersgränsen. Hyresgästerna sitter ofta på långa kontrakt, 

Nya tider för  
retailsegmentet
– ökat fokus på förvaltning och driftnetto
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och aff ären är lättare att räkna hem; det handlar här om rena 
fakta, det är som det är. Men när det gäller köpcentrum menar 
säljaren ofta att det fi nns mer att hämta i driftnettot och vill 
ha betalt för detta. Säljaren och köparen ligger därför längre 
ifrån varandra. 

när transaktionssidan ligger nere fokuserar bolagen 
mer på en aktiv förvaltning.

– Nu läggs krutet på att arbeta med driftnettot, det är en tydlig 
trend på marknaden just nu. I den pågående lågkonjunkturen gäl-
ler det att se till att behålla sina hyresgäster. 

Henrik Bastman konstaterar att samtidigt som vissa fastighetsä-
gare har problem i och med vakanser som uppkommer efter exem-
pelvis konkurser, är andra på väg mot ett av de bästa åren på länge.

– Det är låga räntor, det var en bra indexering i oktober 2008, 
vilket betyder att hyrorna höjdes ganska mycket 2009, så vissa 
fastighetsägare kommer att göra ett kassafl ödesmässigt bra år i 
år, medan de som får vakanser får problem.

henrik bastman menar dock att problemen gäller speci-
fi ka fastigheter, inte större bolag.

Men de första tvångsförsäljningarna har ägt rum, och de kom-
mer att bli fl er.

– Jag känner till ett par stycken. Det är ute i landet, och det 
är detaljhandel i B- och C-segmenten som drabbas. Det är där 
vakanserna har börjat uppstå. Och det kommer att bli en fortsätt-
ning på det här, vi läser ju dagligen om nya konkurser.

När det gäller hyresnivåerna tror Henrik Bastman på en viss 

nedgång, ett nytecknat primekontrakt 2009 blir cirka −4 procent 
billigare än 2008.

Det handlar här om en mindre nedgång än inom kontorsseg-
mentet där den allmänna uppfattningen är en tvåsiff rig nedgång.

– Om man tittar på hyresutvecklingen på 2000-talet så korre-
lerade den med detaljhandelsomsättningen fram till 2005. Sedan 
blev det ett glapp, hyrorna steg inte i samma utsträckning som 
omsättningen bland annat på grund av ett ökat utbud av detalj-
handelsyta.

– Hyresnivåerna har däremot stigit snabbare än konsument-
prisindex. Det här innebär att avtal som är tecknade för fl era år 
sedan, är generellt sett lägre än dagens marknadshyra, och när 
dessa skrivs om kan fastighetsägarna därför fortfarande uppnå en 
positiv hyresutveckling i sina bestånd.

de hårdare tiderna öPPnar givetvis också möjligheter.
– Vissa hyresgäster väljer att expandera nu. De som har goda 

ekonomiska förutsättningar har möjlighet att komma över bra 
lägen, så att de är förberedda när marknaden vänder. Det kanske 
inte är lönsamt på kort sikt, men de vet att på längre sikt är det 
lönsamt. Det handlar ofta om de stora kedjorna som H&M, Ikea 
och Media Markt.

Henrik Bastman menar att det också på fastighetsägarsidan är 
de som satsar som är vinnarna i framtiden.

– De som fortsätter att förfi na och utveckla sitt bestånd och tar 
marknadsandelar är morgondagens vinnare.

– Det kommer att bli större skillnad mellan bra och dåliga 
objekt, både hyres- och yieldmässigt.   

TEMA: KÖPCENTRUM & HANDEL

De som fortsätter att 
förfi na och utveckla sitt 
bestånd och tar marknads-
andelar är morgondagens 
vinnare. Bild: Nicklas Tollesson

uppmAnAr tiLL sAtsning. 
Henrik Bastman, retailansvarig på 
Jones Lang LaSalle, menar att det 
är de som satsar som är morgon-
dagens vinnare inom retail. 
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HÄR ÄR DE  STÖRSTA 
KÖPCENTRuMÄGARNA

Här rangordnar vi de 14 största köpcentrum
ägarna i Sverige efter handelsomsättning. 
(Vi har inte räknat med handelsområden av 
typen Kungens Kurva och Barkaby. Listan 
baseras på uppgifter från respektive företag.)

Unibail Rodamco
• Handelsomsättning (inklusive moms) :  miljarder 

kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter. 
• Förvaltning: Egen. 
• Antal besökare ():  miljoner. 

1

TEMA: KÖPCENTRUM & HANDEL
 av Eddie Ekberg
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• Handelsomsättning (inklusive moms) 
2008: 10,5 miljarder kronor.

• Butiksyta (): Totalt   
 kvadratmeter. 

• Förvaltning: Atrium Ljungberg. 
• Antal besökare ():  miljoner. 

2
Atrium Ljungberg

(Sålt till Klépierre och ABP 2008)

• Handelsomsättning (inklusive moms)     
  2008: ,5 miljarder kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter.
• Förvaltning: Steen & Ström Sverige AB. 
• Antal besökare ():  miljoner. 

3
Steen & Ström
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TEMA: KÖPCENTRUM & HANDEL

. Boultbee 
• Handelsomsättning (inklusive moms): 

,2 miljarder kronor.
• Butiksyta (): Cirka   kvadratmeter. 
• Förvaltning: EFM Sverige AB. 
• Antal besökare (): Cirka  miljoner. 

. Diligentia
• Handelsomsättning (inklusive moms) :  

miljarder kronor.
• Butiksyta ():    kvadratmeter.
• Förvaltning: Egen.
• Besökare:   miljoner. 

. Eurocommercial Properties
• Handelsomsättning  (inklusive moms) : 

5,92 miljarder kronor. 
• Butiksyta ():   kvadratmeter. 
• Förvaltning: JLL. 
• Antal besökare ():  miljoner.

. Ikano Fastigheter
• Handelsomsättning (inklusive moms) : 

4,65 miljarder kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter.
• Förvaltning: Egen.
• Antal besökare (): , miljoner.

. KF Fastigheter 
• Handelsomsättning (inklusive moms) : 

4,15 miljarder kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter.
• Förvaltning: Egen.
• Antal besökare (): , miljoner.

. Alecta
• Handelsomsättning (inklusive moms) : 

3,5 miljarder kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter.
• Förvaltning (): Aberdeen Property 

Investors.
• Besöksantal (): , miljoner.

. Hufvudstaden
• Handelsomsättning (inklusive moms) : 

3,41 miljarder kronor.
•  Butiksyta ():   kvadratmeter.
• Förvaltning: Egen.
• Besöksantal:  miljoner.

. Vasakronan
• Handelsomsättning (inklusive moms) : 

3,2 miljarder kronor.
• Butiksyta (): Cirka   kvadratmeter. 
• Förvaltning: Egen.
• Besöksantal: , miljoner.

. Citycon
• Handelsomsättning (inklusive moms) : 

2,9 miljarder kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter.
• Förvaltning: Egen.
• Besöksantal: , miljoner.

. Vital Forsikring
(Äger i Sverige , procent av Kista Galleria, 
resten ägs av Länsförsäkringar Liv)
• Handelsomsättning (inklusive moms) :  

miljarder kronor.
• Butiksyta ():   kvadratmeter. 
• Förvaltning: Kista Galleria KB.
• Antal besökare (): , miljoner.

. AMF Pension
•  Handelsomsättning (ink moms) : , 

miljarder kronor. 
•  Butiksyta ():   kvadratmeter. 
•  Förvaltning:  AMF. 
•  Antal besökare ():  , miljoner. 
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Priserna har näst intill haglat över köpcentrumet Forum Nacka i 
år. I mars fi ck köpcentrumet, som ägs av Unibail Rodamco, den 
prestigefyllda utmärkelsen Årets  Köpcentrum. Juryns motivering 
då var: ”Forum Nacka nomineras för sin utveckling från en gan-
ska traditionell galleria med 22 100 kvadratmeter uthyrbar yta till 
ett regionalt köpcenter på 51 700 kvadratmeter. Det nya koncep-
tet heter ”Lounge Shopping” – shoppa i lugn och ro i en mysig 
atmosfär. Mycket arbete har lagts på miljön i centret, både rent 
fysiskt och med tanke på vår omvärld.”

Bara ett par månader därefter utsågs Forum Nacka till Skandi-
naviens bästa köpcentrum, priset delades ut under Nordic Coun-

cil of Shopping Centers årsstämma i Riga. Motiveringen var att 
köpcentrumet lyckats ta shoppingen ett steg längre med allt från 
design och atmosfär till miljö.

mikael Wallner, centrumchef på Forum Nacka, menar 
att utmärkelserna visar att man tänkt rätt i sin nysatsning och att 
det är viktigt att kunna erbjuda besökarna något mer utöver rätt 
butiker och restauranger.

Vad Forum Nacka har gjort är att man har satsat på att skapa 
upplevelser för besökarna med hjälp av bland annat personliga 
smakråd vid klädinköp, biltvätt eller att erbjuda besökarna möj-

Välkomnande attityd ett   vinnande koncept
En välkomnande attityd och totalservice för kunderna – det är ett vinnande kon
cept för Forum Nacka som genomgått en förvandling från galleria till regionalt 
köpcentrum. Som tack för den lyckade omdaningen utsågs man i år både till Årets 
Köpcentrum och Skandinaviens bästa köpcentrum.
   – Vi jobbar stenhårt med att ge kunderna det lilla extra, säger centrumchefen 
Mikael wallner.

Bild: Eddie Ekberg
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Välkomnande attityd ett   vinnande koncept

ligheten att ta ett glas vin och få bilen hemkörd.
– Vi jobbar med helhetsupplevelser, när besökarna kommer 

in här ska man må bra och känna att man vill tillbringa tid här. 
Inte nödvändigtvis bara för att shoppa, utan för att umgås och ha 
trevligt också. Det är det vi kallar för welcome attitude, och det 
löper som en röd tråd i allting vi gör. En viktig del i det konceptet 
är våra åtta lounger, säger Mikael Wallner.

loungerna är inredda med en exklusiv, modern, varie-
rad och klassisk design som är tänkt att täcka ett brett behov. 
Redan från garaget, som för övrigt städas varje dag, på plan 

ett välkomnas besökaren av en modern och färgglad Family 
Lounge. Intill Family Lounge ligger Baby Lounge, som är till 
för den som på ett bekvämt sätt vill sitta och amma, värma 
barnmat, eller byta blöjor. När besökaren kommer upp på plan 
två kan man vid Kids Lounge låta barnen leka på en special-
designad matta eller sitta en stund i en soffgrupp. På samma 
plan finns också en mysig Jazz Lounge som reflekterar värme 
och lugn med hjälp av en eldstad. Vidare på plan tre finns en 
Classic Lounge som erbjuder ett vardagsrum med en exklusiv 
inredning. Den är speciellt sittvänlig för äldre gäster med bland 
annat högre sitthöjd på möblerna. På översta våningen, plan 

Upplevelsen och atmosfären är viktig om man vill 
tillhöra vinnarna på framtidens köpcentrummarknad.
Mikael Wallner, centrumchef, Forum Nacka

Bild: Eddie Ekberg

Bilder: N
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fyra, fi nns det fl era lounger. Satelite Lounge med sin moderna 
inredning är placerad på en oval balkong som en farkost som har 
landat precis bara för besökaren. Här kan man njuta av höjden 
och utsikten över alla plan. Här fi nns också Music Lounge som 
erbjuder många exklusiva sittplatser på tre unika bänkar och en 
specialdesignad matta. Loungen har 26 lampor i olika storlekar 
och höjder som hänger ner från taket och skapar en skön miljö. 
Därutöver fi nns det två stycken Mini satelite Lounger som är 
stationerade mitt i atriumet på varsin balkong. Där kan besö-
karen sitta och njuta av utsikten över alla butiker, restauranger 
och caféer. Loungerna är inredda av inredningsdesigner Nazdar 
Dylan Fransson.

– Upplevelsen och atmosfären är viktig om man vill tillhöra 
vinnarna på framtidens köpcentrummarknad. Vi är övertygade 
om att vi kommer att göra det eftersom vi tror på vårt koncept 
och att det visat sig vara framgångsrikt. Vi jobbar med doft-
maskiner på olika platser i köpcentrumet, och belysningen är 
också en viktig ingrediens i vårt koncept. En annan viktig sak 
är toaletterna, hos oss är toaletterna snyggt inredda, bemannade 
och städas efter varje besök. Vi har en personal shopper-tjänst 
där du möts i dörren och får hjälp med vad du behöver handla, 
säger Mikael Wallner.

en annan viktig framgångsfaktor är att jobba med olika 
events och happenings. Till exempel hade man Victoria Silvstedt, 
Maud Adams och Alcazar på besök strax före sommaren. Man 
har låtit Ernst Billgren göra ett jättestort konstverk som hängdes 
upp på fasaden och under Volvo Ocean Race hade man stort 
maritimt tema med bassäng och allt.

– Vi jobbar mycket med olika marknadsaktiviteter vilket är 
viktigt inte minst för att positionera oss. Vi vill vara lite annor-
lunda och inte bara ställa en artist på scen som får riva av ett 
par låtar för att sedan signera skivor. Till exempel när Victoria 
Silvstedt och Maud Adams var här så visade de kläder som man 
sedan kunde köpa i butikerna. Den här typen av aktiviteter kom-
mer vi att fortsätta jobba mycket med, säger han.

något annat som man tittar mycket på är nya tekniska 
lösningar.

– Det är nästa steg. Vi fi nns redan på Twitter och vi bloggar. Vi 
tittar även på olika tjänster för mobilen såsom riktade budskap via 
sms och liknande, säger Mikael Wallner.

Men även om Forum Nacka nu står färdigt och är nyrenoverat 
så slår man sig inte till ro för det.

– Vi ska göra massor av nya grejer, bland annat kommer vi att 
utveckla vårt koncept welcome attitude hela tiden. Vi tittar till ex-
empel på lösningar för garderob, barnpassning och kanske något 
äventyrsställe där de lite yngre kan vara när föräldrarna shoppar, 
säger Mikael Wallner.  

mODeLL i nACKA. På Forum Nacka jobbar man mycket med olika 
marknadsaktiviteter, som till exempel när Victoria Silvstedt strax före 
sommaren visade kläder som man sedan kunde köpa i butikerna.

FAK tA: ButiKer i  Fyr A pL An

Forum Nacka invigdes 1989. Centrumet inrymmer butiker i fyra plan. 
Forum Nacka är ett bostadsnära centrum med stort upptagnings-
område bestående av permanent- och fritidsboende i Nacka och 
Värmdö samt södra Stockholm. Centrumet är det största i området.

• Uthyrningsbar yta: 51 00 kvadratmeter. 
• Antal butiker, restauranger och caféer: 150. 
• Övrig service: Banker, post, sjukvård och mäklare.
• Läge: Forum Nacka ligger fem kilometer sydost om Stockholms 
centrum.
• Öppnings-/renoveringsår: 1989/01, 2008.
• Parkering: 1 900 platser.
• Besökare: 4,6 miljoner.
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Påstår man att cityhandeln påverkats negativt av de senaste årens 
kraftiga expansion av handelsplatser och externa köpcentrum 
håller sannolikt de allra fl esta med. Men det kan visa sig vara en 
vrångbild. I undersökningen ”Hot eller möjlighet? En analys av 
externhandelns eff ekter på den etablerade handeln” framgår det 
förvisso att externhandeln varit extremt framgångsrik den senaste 

tioårsperioden. Men det framgår också att cityhandeln återtagit 
mycket av den position som den förlorade under 80-talet och 
90-talet. Återhämtningen förklaras bland annat av att cityhan-
deln fungerar som ett komplement till externhandeln. Vi tog med 
oss frågan till Fredrik Kolterjahn och Ulf Rämme, analytiker på 
Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Är externhandeln ett hot mot cityhandeln?
– Generellt är svaret nej, de sista tio åren har cityhandeln klarat 
sig väldigt bra gentemot externhandeln, säger Ulf Rämme.

– Jag håller med, men visst fi nns det städer och orter där 
externhandeln påverkat cityhandeln, men det beror oftast på att 
man inte jobbar tillräckligt mycket med konkurrens och utbud i 
city, säger Fredrik Kolterjahn.

Så cityhandeln har inte alls hamnat i skuggan av alla externa 
handelsplatser?
– Nej, det kan man inte säga. Visst har externhandeln i residens-
städer och storstäder vuxit kraftigt de senaste åren, men det fi nns 
också många exempel på välfungerande och starka stadskärnor 
som framgångsrikt mött konkurrensen från externhandelseta-
bleringar. Ta Skellefteå till exempel som aktivt jobbade med att 

”Vi tror på cityhandelns                
         revansch”

De senaste åren har externa handelsplatser ploppat upp ur jorden i en till 
synes aldrig sinande ström. och det har tagit mycket fokus från allt som 
händer i stadskärnorna. Men faktum är att cityhandeln står sig mycket väl 
i jämförelse. Det visar en granskning som HuI gjort.

trOr pÅ City. Enligt Fredrik Kolterjahn och Ulf Rämme på HUI 
(Handelns Utredningsinstitut) är externhandeln inte ett sådant hot mot 
cityhandeln som man skulle kunna tro. Tvärtom har cityhandeln klarat sig 
väldigt bra de senaste tio åren.

Bild: Eddie Ekberg



   #6/2009   fastighetssverige    65

Bild: Em
m

a G
ranberg



66   fastighetssverige    #6/2009

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

TEMA: KÖPCENTRUM & HANDEL

fräscha upp stadskärnan i stället för att lägga sig platt. 
– Det har gett resultat. Annars har cityhandeln ibland ett pro-

blem i att många krafter motverkar varandra i stället för att sam-
arbeta; hotell, butiker och restauranger strävar mot olika mål, när 
det i själva verket borde gå att samverka och hitta fl era intressanta 
synergieff ekter, säger Ulf Rämme.

– Ryktet om stadskärnans död är betydligt överdriven, det 
bubblar mycket under ytan och det pågår massor av spännande 
projekt i city. Men visst är det så att cityhandeln på kort sikt 
naturligtvis kan hamna lite i bakvattnet innan man hunnit 
mobilisera kraft när en större externhandel etableras på orten, 
säger Fredrik Kolterjahn.

Hur ska cityhandeln agera då, för att möta konkurrensen från 
externhandeln?
– Man har ju tid att förbereda sig och när man får veta att en 
extern handelsetablering är på gång så kan man starta planeringen 
för hur man ska möta den konkurrensen. Eftersom man tävlar om 
i stort sett samma kunder kan man till exempel förbereda med 
kompletterande handel, säger Fredrik Kolterjahn.

– Problemet för stadskärnan är att skapa nya ytor, det är nå-
got mer komplicerat än en bit utanför city. Dessutom har man 
emot sig den viktiga biten med tillgänglighet, när externhandeln 
kan stoltsera med gratis parkering har stadskärnan nackdelen 
att parkering kostar pengar. Folk vill inte betala för parkering. 
Men å andra sidan har stadskärnan massor av fördelar som man 
kan utveckla. En stad är till exempel mycket vackrare och har 
många fl er naturliga mötesplatser, som man för övrigt kan se att 
externa köpcentrum försöker apa efter, med skiftande resultat, 
säger Ulf Rämme.

Vad kännetecknar framgångsrik cityhandel?
– Det är inget hokus pokus. En väldigt viktig faktor är en bra 
butiksmix som är anpassad till efterfrågan i området, och ett bra 
serviceutbud. En annan viktig sak är att det fi nns en bra mix av 
bostäder och andra verksamheter. Ett problem för många städer 
är att staden ”dör” vid fem eller sex på eftermiddagen, där måste 
man jobba med tillgänglighet och öppettider. Om det är stängt 
på en söndag, när många vill handla, vart åker man då? Jo, till det 
externa köpcentrumet. Ska man hänga med i konkurrensen måste 
man jobba på öppettiderna, säger Ulf Rämme.

– En framgångsfaktor kan vara att många köpcentrumaktörer 
har börjat intressera sig för stadskärnor och bygger gallerior och 
liknande i city. Man har byggt sig mätt externt och ser nu möjlig-
heter i stadskärnorna, säger Fredrik Kolterjahn.

Ge några exempel på framgångsrik cityhandel?
– Karlskrona, Karlstad och Nyköping är bra exempel på lyckad 
cityhandel. Det är genomtänkt med trevliga gågator och ett bra 
utbud, säger Fredrik Kolterjahn.

– Landskrona är ett annat bra exempel där man lyckats få in ett 
antal kedjor, såsom H&M, Citygross och Gina Tricot som lyfter 
handeln i city. Just i Landskrona har man haft en näringslivschef 
som vurmat mycket för handeln, en eldsjäl kan man säga, säger 
Ulf Rämme.

Var handlar ni helst själva, city eller externt?
– Jag handlar väldigt mycket i city eftersom jag bor centralt och 
inte har någon bil, säger Fredrik Kolterjahn.

– Jag handlar i city på helgerna. Men större inköp blir oftast i 
externa köpcentrum, säger Ulf Rämme. 

Ryktet om stads-
kärnans död är betydligt 
överdriven, det bubblar 
mycket under ytan.
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Robert Lavelid har bland mycket annat varit chefsarkitekt på 
Ikea och ligger bakom varuhusens välkända blågula färger. I bör-
jan av 2000-talet jobbade han med utformningen av  ett av Ikeas 
varuhus i  centrala Moskva. Han har sedan under fl era år jobbat  
med det enorma Khimki Business Park. Och det var i Moskva, i 
närheten  av Röda Torget, han fi ck inspiration till hur den under-
jordiska gallerian vid Odenplan skulle kunna se ut.

– Anders Ekwall på RSD och jag hade bägge varit i Moskva 
och vid Röda Torget hade vi gått ner i en underjordisk galleria. 

Anders sa att något sånt borde man göra i Stockholm, sen började 
jag rita på en sådan galleria, säger Robert Lavelid som i dag är vd 
på Alpha Architects.

Exploateringsidéerna av Odenplan och Citybanans nya station 
har pågått länge och turerna har varit många. Redan 2006 plane-
rades för en galleria i tre plan på sammanlagt 20 000 kvadratmeter. 
Unibail Rodamco fi ck markanvisningen för exploateringen. Men 
Stockholms stad sa till slut nej till Rodamcos planer eftersom 
bygget skulle förlänga den totala byggtiden två år och föreslog en 

odenplan ska förvandlas till en inspirerande och trygg plats.
Planerna på en underjordisk galleria i det omtvistade området vid odenplan går 
vidare. Vi har träff at arkitekten Robert Lavelid för att få en djupare inblick i hur det 
kommer att se ut. Inspirationen har han hämtat från Röda Torget i Moskva. 

”Det här ska bli stans 
läckraste galleria“

unDerJOrDisKt FrÄCKt. I dag är Odenplan enligt många en ganska trist och otrygg plats. Men när utvecklingen av en underjordisk galleria är färdig 
ska platsen, enligt arkitekten Robert Lavelid, skänka inspiration och kännetecknas av högklassisk modern arkitektur. 

Illustrationer: A
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regnigt. Roberet Lavelid är arkitekten bakom satsningen på en underjordisk galleria vid Odenplan. När Fastighetssverige träffar honom vid Odenplan 
ösregnar det och tanken på en underjordisk galleria känns lockande av flera skäl.

galleria i mindre tappning. För Rodamco var det inte intressant 
med ett mindre projekt och därför släppte man markanvisningen. 
Det förekom också mycket protester från folk i närområdet, vilket 
man från Stockholms stad lyssnade till, men man hävdar att det 
inte varit avgörande. 

 
efter att rodamco drog sig ur höll Exploateringsnämn-
den dörren öppen för en mindre galleria som skulle gå snabbare 
att genomföra. Man bjöd in flera aktörer till diskussioner och 
man fastnade till slut för Centrum Terres förslag VASA med bu-
tiker och restauranger som var anpassat för boende i Vasastan 
och kollektivtrafikanter. Det förslaget var mindre i omfattning 
och skulle kunna byggas snabbare än tidigare planer. Förslaget 
omfattade 5 000 kvadratmeter i ett plan under mark inklusive 
paviljonger i markplan.  

I början av juli meddelades beslut i Stockholms tingsrätt att 

Centrum Terre försatts i konkurs. Men som bekant återuppstod 
Centrumutveckling kort därpå. Och Håkan Karlsson är inte 
främmande att fortsätta jobba med projektet, med den skillna-
den att de inte kommer att ta några finansiella risker den här 
gången.

– Om någon är intresserad av att genomföra projektet så med-
verkar vi gärna som konsulter. Detta är ett projekt som vi kan 
väl. Men någon annan får ta den ekonomiska risken. Vi ska ha 
ett möte med Exploateringskontoret, som startat arbetet med 
att hitta en ny intressent, säger Håkan Karlsson grundare av  
Centrumutveckling. 

Och när vi pratar med Exploateringskontoret i Stockholms 
stad är man fortfarande positiva till projektet.

– Jag är 100 procent säker på att det här projektet blir av, det är 
bara frågan om storleken. En ny intressent kanske inte vill ha en 
så stor utveckling som Centrum Terre ville ha med systembolag 
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och mataff är. Att Centrum Terre försatts i konkurs förändrar inte 
heller tidsplanen, detaljplanearbetet fortsätter och vi väntar på en 
ny intressent, säger Anders Berglund på Exploateringskontoret.

när vi möter arkitekten robert lavelid vid Odenplan 
är det en mycket regnig dag i Stockholm och tanken på en un-
derjordisk galleria känns mycket lockande.

– Det ska vara en öppen planlösning á la NK där man kan gå 
ut och in i butiker. Och man ska ledas igenom detta underjordiska 
varuhus när man tar sig till eller från stationen, säger han.

I attitydundersökningar man gjort med folk som bor i närheten 
har det framkommit att många saknat bra butiker med ett spän-
nande utbud i området, man saknar också en stor och bra mat-
aff är. Öppettiderna är en annan viktig faktor som de tillfrågade 
sagt sig vara missnöjda med.

– Det är viktigt att det kommer vara långa öppettider som 
baseras på strömmen av resenärer. Och om man gör jämförelsen 
med tunnelbanan, så borde öppettiderna ligga kring en bit efter 
midnatt, säger Robert Lavelid.

andra uPPgifter som kommit fram i attitydsundersök-
ningarna är att folk som bor i området upplever det som oatt-
raktivt och otryggt, särskilt på kvällstid. Detta är något som det, 
enligt Robert Lavelid, kommer att bli ändring på när projektet 
väl står klart.

– Det kommer att bli en betydligt mer livfull plats än vad det är 
i dag. Det kommer också att upplevas som en mer säker plats än 
i dag, miljön ska bli mer ombonad och varm. I dag är det ingen 
trevlig plats, särskilt inte kvällstid. Men i och med etableringen av 
aff ärer och restauranger och annan verksamhet kommer platsen 
att bli mer trygg, säger Robert Lavelid.

och det är inte några lågt ställda förväntningar han 
har på sin utformning av den underjordiska gallerian.

– Det här ska bli stans läckraste galleria. När man vistas där ska 
man bli inspirerad, det ska vara en högklassisk modern arkitektur 
där man gärna tillbringar ett par timmar. Det ska vara ett hippt 
ställe i saluhallsstil med sittplatser där man får lusta att både um-
gås och shoppa, säger Robert Lavelid.

att det är en grannlaga uPPgift han står inför råder det 
ingen tvekan om. Det är ju som bekant inte bara en underjordisk 
galleria som ska etableras på platsen, samtidigt ska även Cityba-
nans dragning med station färdigställas.

– Det är helt klart ett tekniskt komplicerat läge med mycket 
ledningar och annat att ta hänsyn till. Men jag har alltid trott på 
projektet sen jag började jobba med det för drygt fyra år sedan. 
Och även om det är en tuff  utmaning så känner jag själv att det 
ofta blir bättre när jag står inför en tuff  utmaning, det är stimule-
rande, säger Robert Lavelid.  

När man vistas här 
ska man bli inspirerad, 
det ska vara en högklas-
sisk modern arkitektur 
där man gärna tillbring-
ar ett par timmar. 

Á LA nK. Den underjordiska gallerian vid Odenplan ska ha en öppen planlösning á la NK där 
man kan gå ut och in i butiker. Och i Robert Lavelids utformning kommer man att ledas igenom 
gallerian när man tar sig till eller från stationen. 

Bild: Eddie Ekberg
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Materialstopp: 16 oktober 
Utgivning: Vecka 44

EXPO REAL



Livsstilsboendekonceptet Victoria Park står inför en 
kraftig expansion. Inom tio år är planerna att det ska 
fi nnas en handfull anläggningar i Sverige och i de 
övriga nordiska länderna.
 – Vi jobbar intensivt och är långt framme i fl era 
stora städer, säger Peter Strand, vd på Victoria Park.

Intensivt arbete pågår för att åstadkomma ett fl ertal ytterligare etableringar

Victoria park 
växer vidare

[ Boendetrend av Eddie Ekberg ]
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Den första Victoria Park-anläggningen i Limhamn, i södra Mal-
mö, ska få sällskap av många fl er inom en inte alltför avlägsen 
framtid. I Göteborg siktar man på att ha klart en byggrätt på 
25 000 kvadratmeter i ett attraktivt bostadsläge redan nu i höst, 
och i Stockholm är man i ett intensivt förhandlingsskede angå-
ende framförallt två etableringar, en i norr och en i söder. Där-
utöver sonderar man terrängen på en del andra orter, bland annat 
Uppsala och Köpenhamn.  

Och i Victoria Park-anläggningen i Limhamn pågår försälj-
ningen av lägenheterna i den första etappen för fullt, och projek-
teringen av nästa etapp med 70 lägenheter är i full gång. Det är 
med andra ord bråda dagar för bolagets vd Peter Strand. Men han 
tar sig ändå tid för ett samtal när Fastighetssverige knackar på.

Hur går det med försäljningen?
– Jodå, vi har kommit en bra bit på vägen och sålt 100 lägenheter 
av 1 i den första etappen, vilket är ganska bra. Men självklart 
märker även vi av svackan i konjunkturen på så sätt att det tar 
längre tid, folk är något försiktigare nu. Fast intresset är fortfa-
rande jättestort och jag är mycket positiv inför framtiden. 

I en artikel nyligen skrev Sydsvenskan att de två sista etap-
perna kan bli hyresrätter – stämmer det?
– Nej, det stämmer inte alls, det är en journalist som gjort en 
egen tolkning av vad jag sa i den intervjun. Konceptet är inte 
kopplat till en specifi k upplåtelseform, det enda som är aktuellt 
nu är bostadsrätter, sen får vi se. Och längre fram så ligger nog 
äganderätten närmare än hyresrätten, av den enkla anledningen 
att det passar vår målgrupps önskemål bättre. Många kommer ju 
från villor och känner således igen sig väl i en äganderätt.  

Kan det bli aktuellt att sänka priserna för att få sålt fl er lä-
genheter?
– Nej, det är inte aktuellt. Vi har en prislista som vi följer och det 
är den som gäller.

När det gäller expansionsplanerna – hur långt har ni kommit 
i Stockholm och Göteborg?
– Det ser riktigt bra ut, vi har jobbat intensivt i både Stockholm 
och Göteborg. Och det fi nns fl era fastighetsägare som vill sälja 
markområden till oss. Vi sitter ju inte på någon mark själva utan 
behöver få markanvisning om det är kommunens mark, eller få 
köpa mark om den är privatägd. Nu ser vi framför oss två etable-

ringsmöjligheter i Stockholm, en i 
norr och en i söder. I Göteborg har 
vi funnit fl era olika markområden, 
där har vi ett intressant markområ-
de på lut. Så det saknas inte aff ärs-
möjligheter direkt. Vi har kommit 
långt och redan ritat på ett antal av 
de här områdena. När vi uppvaktar 
kommunerna får vi ett positivt be-
mötande, många anser att det är bra 
med mer variation i boendet. 

Tittar ni på andra orter också?
– Eftersom vårt koncept bygger på volym, där vi behöver bygga 
minst 250 lägenheter för att få snurr på aff ären, blir det automa-
tiskt städer med ett större antal människor. Förutom Malmö, 
Stockholm och Göteborg tittar vi på Uppsala och Köpenhamn. Vi 
är alltså inte främmande för expansion utanför landets gränser och 
det är i första hand våra nordiska grannländer som är intressanta, 
även om vi uppvaktats av aktörer på många andra håll i världen. 

Hur många Victoria Park-anläggningar kommer det att fi n-
nas om tio år?
– Jag hoppas att vi inom tio år har en handfull anläggningar i drift, 
det är vårt mål. Jag bedömer det målet som fullt möjligt att uppnå. 
Sedan är det ju så att vårt åtagande inte slutar när anläggningen 
är byggd och lägenheterna är sålda, som det är för de fl esta andra 
bolag i den här branschen. Utan vi har ett långt ansvarstagande där 
vår resa fortsätter bland annat med driften via servicebolaget.  

Varför ska man bo i Victoria Park?
– Vi ser att det fi nns ett behov av den här typen av boende. 

eXpAnsiOn. Bygget av Victoria Park-anläggningen i Limhamn ska inte 
bli någon engångsföreteelse. Just nu pågår intensiva förhandlingar om 
etableringar i såväl Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
Bilder: Victoria Park 

Peter Strand, vd för Victoria Park.
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Victoria Park är bekvämt med mycket service. Många 40-talister 
vill unna sig lite extra och leva ett njutbart och bekvämt liv. 

– Vi vet också att folk efterfrågar trygghet och det kan vi er-
bjuda. Vårt koncept går ut på att skapa möten mellan människor 
och att erbjuda det lilla extra.

Vad säger du till dem som anklagar er för att bygga gated 
communities?
– Det finns inget av gated communities i det här konceptet. 
Victoria Park i Limhamn består av fyra kvarter med en kom-
munal gata som skär emellan området, som i så många andra 
områden. Våra restauranger har öppet även för externa gäster 
och så vidare.

Till vilka vänder sig Victoria Park?
– Huvudmålgruppen är 40-talister och många av dem har bott i 
egen villa. Men vi har köpare från 20 till 80 år, det är inte så myck-
et åldern som står i körkortet som styr, utan vi ser framför oss att 
det är livsstilen som styr. Våra köpare uppskattar bekvämligheten 
och enkelheten med att få hjälp med allt från att montera bok-
hyllan till fönsterputsning, betala räkningarna, fixa bilen och tvätt 
och städ. Under tiden får de ta hand om sig själva, spela tennis el-
ler ligga vid poolen eller vad man nu vill göra. Vi har redan långa 

listor på önskemål på tilläggstjänster från kunder, det gäller att 
vara lyhörd. Det vanligaste man efterfrågar är städning.

Ska du själv bo i en Victoria Park-anläggning?
– Jag skulle absolut kunna tänka mig att göra det. Men i denna fas 
i mitt liv med småbarn och så passar det inte så bra, men senare 
kan det absolut bli aktuellt.   

uniK t BOenDe

*  Victoria Park är unikt genom att vara det första av sitt slag i norra 
Europa. Boendekonceptet kallas livsstilsboende, vilket motiveras 
av alla de möjligheter till aktivitet och socialt umgänge som ges 
genom utbudet av kvarterskrog, delikatessbutik, biograf, biblio-
tek, spa-anläggning och gym bland annat. 

*  En dygnet-runt-öppen reception erbjuder meddelandeservice, 
bokningar av resor och aktiviteter, beställning av tvätt, städning 
med mera. 

*  I Skåne har projektet fått stort genomslag och intresset för boen-
deformen är stort med fulla visningar och över 80 procent sålda 
lägenheter i första etappen. 

*  Hela projektet beräknas vara genomfört under 2013 men första 
etappen flyttade in i månadsskiftet augusti-september.

*  Victoria Park är noterat på First North.

Jag hoppas att vi 
inom tio år har en 
handfull anlägg-
ningar i drift.

Bilder: Victoria Park 



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

- Bara för de utvalda

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

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

BLASIEHOLMEN

Plan 3:                        ca 360 kvm

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

Ytor mellan 360 till 1 700 kvm med en generös  
interntrappa som sammanbinder planen. 
Här har du nu möjlighet att i ett centralt läge med 
vacker omgivning skapa lokaler helt anpassade 
efter dina unika behov. 

Lars Ellsäter

www.ferax.se
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Take the tour at www.solnaone.se  

AS SPACE FOR NEW TENANTS OPENS IN EARLY ����, now is the time to discover 
why moving to Solna One is right for your company. 
A total of 11.000 square meters is available in two modern offi  ce buildings,
in fl exible fl oor plans from 300 to 3.000 square meters on each fl oor. Plus, 

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

7,5 min. journey

5,5 min. walk

JUST �� MINUTES TO 
CENTRAL STOCKHOLM


