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

Vasastan eller varuhiss?

Saltmätargatan 5–11, Vasastan

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

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

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

Anderstorpsvägen 10–16, Solna

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

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

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

Västberga Allé 9, Hägersten

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

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

Lediga kontorsytor: 1 025 kvm samt 2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ

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

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

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

www.balderfast.se

City eller Fosie

Bernt Brantvik, Uthyrningsansvarig Malmö  

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

Fastighets AB Balder Stora Nygatan 29, 211 37 Malmö

ARKADEN/CITY, Baltazargatan-Kalendegatan

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

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

allmänna kommunikationer.

Lediga kontorsytor: från 95 kvm upp till 1100 kvm

Fastighets AB Balder är ett börs noterat fastighets bolag med huvudsaklig inriktning 
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner. 
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Lediga kontorsytor: 179 kvm, 225 kvm, 315 kvm, 378 kvm.
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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
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Mobil 070-217 70 20 · E-post joakim.gillman@balderfast.se
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FOSIE, Stenyxegatan 34

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

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

Lediga kontorsytor: från 78 kvm upp till 300 kvm

JÄGERSRO, Jägersrovägen-Sporregatan 18

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

Bra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parke-

ring finns intill fastigheten.

Lediga ytor: 200 kvm och 175 kvm

CHALMERSFASTIGHETER

 
 
      Bilden på Båtsmanstorpet 

 
 

Gilla läget 
 

 Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Nytt kontor?

020-333 444
www.apfastigheter.se

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

Nordstan.

Vi hjälper dig att hitta rätt.

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

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

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

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

Ring!
08-556 960 35

www.svenskahus.se

Behöver du kontor NU? 
Vi har kontoret för dig!
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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 

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
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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.

Västberga Allé 9, Hägersten

Kontor/industrifastighet i Västberga vid Stockholms södra infart, intill 
Essingeleden. Här fi nns just nu de två översta våningsplanen lediga – 
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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
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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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Klockan var fem minuter i sex på morgonen och jag hade 
precis satt mig tillrätta på X2000. Så dags på morgonen lig-
ger vanligtvis mitt huvud tungt på kudden där hemma. Jag 
var alltså trött som en sömnig sengångare. Trots det kunde 
jag inte somna om, har aldrig kunnat det på X2000. Men det 
var jag bara glad för. För där satt jag och fånglodde rakt ut 
genom fönstret, fullständigt borta. Hade någon stött till mig 
och frågat var jag befann mig hade jag förmodligen svarat på 
månen. Ärligt talat, hur många sådana här tillfällen till total 
avkoppling får man under en normal arbetsvecka? Senare, 
när jag kommit ur mitt halvt medvetslösa tillstånd, läste jag 
i en tidning om något som kallas mindfulness. Det handlar 
ungefär om att vara totalt närvarande i nuet. Först kände jag 
att det var precis vad jag ägnat mig åt. Men när jag kvicknat 
till ytterligare insåg jag att det inte alls var så, jag hade ju sna-
rare varit mindlessness. Och jag måste säga att jag föredrar 
det tillståndet, att under en kort stund bara få stirra tomt rakt 
ut över en förbipasserande värld – att inte ställas inför några 
svåra val. Det är väl egentligen det SJ står för, att Själen Jublar 
när man kliver på och kopplar av. Annars är ju livet fullstän-
digt överhopat av valmöjligheter: 

• Grön eller svart el?
• Danskt eller svenskt kött? 
• Hur ska man placera pensionspengarna? 
• Vilket telebolag ska man välja?
• Vilken bredbandsleverantör ska man ha?
• Vilket försäkringsbolag är bäst/billigast?
• Eller vilken färg ska man egentligen ha på byxorna i höst?

Man kan ju bli superstressad för mindre. Med Fastighets-
sverige behöver du däremot inte göra några krångliga val. 
Många menar att tidningen är lättillgänglig och att det finns 
mycket som intresserar många i varje nummer. Och det är 
just det som är vårt uppdrag, att du som jobbar i fastighets-
branschen ska känna igen dig och få en bra koll på vad som 
händer på marknaden. Genom branschens modernaste 
nyhetsbrev ska du också enkelt kunna hålla dig uppdaterad 
om de senaste nyheterna – varje dag.

Trevlig läsning!

Eddie Ekberg
Chefredaktör 

[ Ledare ]

Fullständigt väck på X2000

Magasinet får citeras med angivande av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material.

AnsvArig utgivAre:

utgivAre: 

redAktion:

gästskribenter: 

AdministrAtion: 

Annonsbokning:

LAyout och produktion: 

tryck: 

distribution:

omsLAgsbiLd: 

Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1, 411 08 Göteborg. Telefon: 031-13 91 16, e-post: info@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg, eddie@fastighetssverige.se  •  Nicklas Tollesson, nicklas@fastighetssverige.se 

Håkan Frisén, Jesper Prytz, Ingemar Rindstig, Johan Norrsell, Svante Berg, Janne Mattsson, Andreas Daag

Ankie Kjellberg, ankie@fastighetssverige.se
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Fastighetsbranschens självklara bildleverantör.  
Ring 08-558 03 100 eller besök pixprovider.com

Anlita ett proffs istället!
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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

Dags att lätta på gasen 
Stabila återhämtningstecken redan i vår

 Det senaste året har den ekonomiska utvecklingen bjudit 
på en sällan tidigare skådad dramatik. Det är inte lätt 
för vare sig investerare, prognosmakare eller ekonomis-

ka och politiska beslutsfattare att hålla huvudet kallt. När eko-
nomin tvärbromsade i vintras kom de ekonomiska och politiska 
stimulanserna sent i Europa, inte minst i Sverige. Men när väl 
regeringar och centralbanker fick upp ögonen för vilka konse-
kvenser finanskrisen kunde få hade de bara ett mål för ögonen. 
Att se till att det finansiella systemet inte brakade ihop och att 
förlamande deflationsförväntningar hölls på avstånd. Den akuta 
krispolitiken fick lägga normala försiktighetsaspekter åt sidan. 
Hanteringen av långsiktiga inflationsrisker och frågor om hur 
man ska skapa stabilare finansiella regelsystem fick skjutas på 
framtiden. 

nu ser vi att den unika stimulanspolitiken börjar verka på 
olika sätt. Många investerare har återfått riskaptiten, vilket lett 

till att börsen har stigit en bra bit och att marknaden för före-
tagsobligationer börjat tina upp. Att företag åter hittar finansie-
ring på värdepappersmarknaden lättar på trycket för en fortsatt 
sargad banksektor. Att den finansiella krampen släppt i några 
viktiga avseenden har bidragit till lite ljusare konjunkturutsikter 
världen över. 

för sveriges del kan omslaget bli lite tydligare än i många 
andra länder. När paniken spred sig i världsekonomin i vintras 
visade det sig att länder som Sverige, med stor export- och in-
dustriexponering, ofta drabbades hårdare än länder med stora 
finansiella obalanser. Produktionen föll djupare i till exempel 
Japan, Tyskland och Sverige än i USA och Storbritannien. I 
den fas av krisen vi nu är på väg in är det inte osannolikt att 
Sveriges exportberoende kan vändas till en fördel, samtidigt 
som inhemska faktorer som högt hushållssparande och relativt 
starka statsfinanser börjar ge resultat.
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NAMN: Håkan Frisén.
ÅLDER : 48.
YRKE/TITEL:  Prognoschef.
pÅ sEb: Sedan 2001.
GöR pÅ  FRITIDEN: Tillbringar tid med famil-
jen på Södermalm. Åker gärna till skogarna 
och sjöarna i Småland och plockar svamp. 
Spelar också gärna schack. 

Bild: D
avid Schim

dt

sER LjusNING. SEB:s prognoschef Håkan Frisén ser stabila återhämtningstecken redan till våren och tror att vi då kommer att få se räntehöj-
ningar som en följd av de postiva signalerna. 

Med lite ljusare konjunkturutsikter kommer nya utmaningar för 
den ekonomiska politiken. Det gäller att hitta en avvägning där 
man fortsätter att stötta återhämtningen, men samtidigt undvi-
ker att permanenta exceptionella förhållanden som stimulerar till 
osunt risktagande och nya finansiella bubblor och excesser. 

strategin kommer att innehålla olika delar. I många län-
der måste man nog ganska snart börja ändra finanspolitiken för 
att undvika att statsskulden skjuter i höjden. Förändringar av 
regelverken för den finansiella sektorn står högt på internatio-
nella politiska dagordningen, men utmaningen att hitta tekniska 
lösningar som olika länder kan enas om är stor.  Att räntorna 
börjar höjas nästa år, som en del av den ekonomiska och politiska 
exitstrategin, är troligt. Enligt Riksbankens räntebana som redo-
visades förra veckan dröjer det till hösten, men frågan är om man 

inte redan till våren kommer att se tillräckligt stabila återhämt-
ningstecken för att det ska vara dags att börja lätta lite på gasen.   

för fastighetsbranschen innebär utvecklingen en blan-
dad kompott. Att de riktigt otäcka konjunkturscenarierna blivit 
mindre sannolika är något som vi alla kan glädjas åt. Å andra si-
dan kan det närmaste året bjuda på dubbla påfrestningar. Mycket 
av krisens spridningsförlopp ligger fortfarande framför oss och 
arbetsmarknaden lär fortsätta att försvagas. Neddragningarna av 
personal i privata och offentliga tjänstesektorer kommer att fort-
sätta och snarast intensifieras. Samtidigt kommer räntehöjning-
arna närmare och åtminstone den korta upplåningen lär bli dyrare. 
Men risken är nog ändå liten för att vi ska få se några drastiska 
förändringar i räntemiljön. Därtill är återhämtningen för bräcklig 
och inflationsriskerna för avlägsna.   



10   fastighetssverige    #7/2009

Jag jobbar 
minst tio timmar 
varje dag och jag 
gillar inte att ta 
semester.

sTRÅLANDE TIDER. Enligt superentreprenören och fastig-
hetsmiljardären Donald Trump är det nu fantastiska tider för 
fastighetsinvesteringar, åtminstone om  man har pengar till det. 
På bilden: J Trump Tower.

[ Intervju av Eddie Ekberg ]

Bilder: Trum
p O

rganization
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Han är aff ärsmannen som aldrig ger upp och 
har sett såväl upp- och nedgångar som få 
andra. Men han har alltid haft en benhård tro 
på att det fi nns pengar att tjäna för den som 
vågar. I en öppenhjärtig intervju med Fastig-
hetssverige berättar Donald j Trump om hur 
han ser på den ekonomiska krisen och investe-
ringsklimatet för fastigheter. Han menar att det 
nu är ett gyllene tillfälle att köpa fastigheter.

Donald J Trump är för många själva sinnebilden av en djärv och 
framgångsrik aff ärsman. Han har gjort sig världskänd dels genom 
sina djärva fastighetsaff ärer och genom tv-programmet Th e App-
rentice. Och ingen kan ta ifrån honom att han efter djupdykning-
en på 80-talet, när han var skyldig bankerna nästan åtta miljarder 
kronor, nu kommit tillbaka med råge. Häromåret värderades hans 
tillgångar till ofattbara 20 miljarder kronor. Nyckelordet för hans 
comeback var fokus och som den gamla klyschan säger: Se till 
möjligheterna, inte problemen.

Nu är det ett helt nytt läge; världsekonomin upplever sin vär-
sta kris i modern tid och för en off ensiv aff ärsman som Donald 
J Trump är det nu naturligtvis en tid full av möjligheter. Till 
Fastig hetssverige berättar han att det nu är mycket goda tider för 
investeringar i fastigheter. Han säger att för honom har det aldrig 
varit bättre tider än nu.

– Nu är det ett mycket bra läge att köpa fastigheter, om man har 
pengarna till det.

vilken är din bild av den ekonomiska situationen i världen 
just nu?
– Situationen förbättras stegvis, men det kommer att dröja ännu 
ett tag innan läget är i balans igen. De ekonomiska sektorerna 
över världen har skakats till rejält men återhämtningen kommer, 
även om det kommer att ske gradvis.

och hur ser du på situationen i usA?
– Återhämtningen pågår för fullt, jag är optimistisk och tror att 
det kommer att bli bra.

vilka likheter och skillnader ser du om du jämför krisen nu 
med den på -talet?
– Vad som har hänt den här gången när det gäller bankerna sak-
nar motstycke och går överhuvudtaget inte att jämföra med något 
annat vi upplevt. Vid ett tillfälle refererade jag till aktiemarkna-
den som en marknad i chock. Nedgången har varit oerhörd och vi 
kommer att bli tvungna att omstrukturera. Och eff ekten har även 
känts av globalt. Så det fi nns en del likheter, men också många 
skillnader. Det är en mycket kraftigare kris denna gången.

du upplevde fastighetskraschen på -talet på nära håll. 
vilka erfarenheter har du gjort från den tiden?
– Jag har bland annat lärt mig att det alltid fi nns möjligheter, 
och det är en viktig sak att komma ihåg. Fastighetsmarknaden 

”Mycket bra läge för att 
köpa fastigheter nu”
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utvecklas i cykler, det är bara så det fungerar. Jag fortsätter att vara 
försiktig eftersom jag vet att det fi nns toppar och dalgångar.

vilken är din bild av investeringsmöjligheterna nu, i den rå-
dande ekonomiska situationen?
– Det är en mycket bra investeringstid, om du har pengarna för 
det. Jag har nyligen köpt ett par golfbanor. Poängen är att man ska 
fortsätta att vara positiv och man ska vara försiktigt optimistisk.

var någonstans i världen tycker du att man ska investera 
nu? 
– Det är alltid bäst att investera i områden du känner till, vilket 
också tillåter dig att göra den nödvändiga undersökningen mer 
grundlig. Riskfaktorn är generellt sett alltid högre när du befi nner 
dig på ett nytt och okänt territorium.

i vilka andra sektorer tycker du att man ska investera, för-
utom fastigheter, för att balansera risken?
– Jag är en fastighetsperson och det har fungerat bra för mig. 

Med ett topprankat varumärke är det alltid enklare att utvidga. 

vilken är din drömaff är, om du inte redan har gjort den för-
stås?
– Jag är säker på att jag har rätt många drömaff ärer kvar att göra, 
men det är för tidigt att prata om dem.

du verkar vara i god form, hur gör du för att hålla dig i trim?
– Jag spelar golf regelbundet. Jag äger fl era golfklubbar så jag har 
en bra ursäkt för att spela ofta.

hur mycket jobbar du?
– Jag jobbar minst tio timmar varje dag och jag gillar inte att ta 
semester.

vad gör du när du inte jobbar?
– Jag tillbringar tid med min fru Melania och min unge son Bar-
ron, såväl som med mina vuxna barn. Och så läser jag en hel del, 
och spelar golf.  

FAsTIGHE TsKuNGEN DONALD j TRuMp

•  Donald J Trump föddes 1946 i New York.

•  Han examinerades från Wharton Business School i Pennsyl-
vania.

•  Han startade karriären på pappa Fred Trumps fastighetsbolag, 
där han jobbade i fem år. Sedan startade han sitt eget företag 
och investerade i de allra mest exklusiva fastigheterna på 
Manhattan.

•  Donald har beskrivit sin far som sin stora mentor. Respekten 
verkar vara ömsesidig och fadern har sagt att ”allt min son tar 
i blir till guld”.

•  I dag äger Donald Trump fastigheter som Trump Tower, Trump 
Park Avenue, Trump World Tower, Trump International Hotel 
& Tower och Trump Plaza. Han äger fl era hotell som Trump Taj 
Mahal, Trump International Hotel och Trump Marina Hotel. 

•  2004 blev Donald Trump även känd för tv-publiken när ”the 
Apprentice” hade premiär.



Vi växer så att det knakar
Det går bra för oss, vilket är extra roligt eftersom vårt jobb är att se till att det går bra  
för dig. Under året har vi anställt flera nya medarbetare och planerar att växa ännu mer för 
att kunna hjälpa alla våra kunder. 

Omniagruppen Asset Management är specialiserade på ”Real Estate Management”.  
Vi är experter på stadsdelscentra och köpcentra med en kombination av offentlig och  
kommersiell verksamhet.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

OMNIAGRUPPEN ASSET MANAGEMENT  

Telefon: 08-120 130 00. info@omniagruppen.se  www.omniagruppen.se
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av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se

 RAppORTER  NAI Svefa har tagit fram en ny rapport över 
fastighetsmarknaderna i 22 svenska delmarknader 
och rangordnat dem i NAI Svefa Fastighetsindex. 
Underlag för analysen utgörs av offentlig kommun-
statistik, investeringsdata från respektive fastighets-
marknad samt NAI Svefas egna bedömningar och 
nyckeltal.

NAI Svefa Fastighetsindex är framtaget för att 
förse aktörer på den 
svenska fastighets-
marknaden med ett 
relationstal som under-
lag för framgångsrika 
investeringsbeslut. Varje 
parameter har bedömts 
till ett värde mellan 0 
och 10 vilket ger ett 
maximalt NAI Svefa 
Fastig hetsindex om 100.

I topp ligger Stock-
holm med ett resultat på 
79 av 100 möjliga.

Så het är din stad

Jan Wejdmark, som leder New-
secs nya transaktionsteam som 
fokuserar på norra Europa.

varför bildar ni ett nytt team?
− Många investerare tittar 
inte på enskilda länder utan 
på större regioner som hela 
Norden eller norra Europa. Och 
eftersom Newsec har ett väl 
utvecklat nätverk i hela Norden 
och Baltikum drar vi fördel av 
det genom att skapa det här 
teamet. Det består av cirka 25 
medarbetare från transaktions-
sidan, som är uppbackade 
av ett värderingsteam på ett 
40-tal personer.

vad har ni för mål med den här 
organisationen?
− Målet är att vara nummer 
ett på den nordeuropeiska 
marknaden. Det här handlar 
förutom om att möta den 
kraftiga internationaliseringen 
även om att vara väl rustade 
när marknaden vänder.

kommer ni att anställa mer 
personal till teamet?
− Inom ett par år kommer vi 
säkert att bli fler. De flesta är ju 
överens om att vi nått botten 
nu och de närmaste tolv måna-
derna är en utmärkt period att 
slå till om man sitter i köpläge.

NYHETER
ETT ÖGONBLICK!

Bilder: Eddie Ekberg Bild: Eddie Ekberg

Här är hela listan:
Stockholm ................ 79
Lund ........................... 70
Uppsala ..................... 67
Göteborg ..................64
Umeå.......................... 61
Malmö ........................57
Linköping ..................57
Jönköping ................ 53
Västerås ......................51
Örebro .......................49
Luleå ...........................48

Östersund................. 47
Karlstad .....................46
Växjö........................... 45
Norrköping ..............44
Sundsvall .................. 43
Gävle ..........................39
Falun ..........................39
Kalmar .......................36
Trollhättan ...............26
Vänersborg .............. 25
Härnösand ................21

Stockholm toppar listan över de hetaste städerna. 



   #7/2009   fastighetssverige    15

 

Läs mer på fastighetssverige.se

 TRANsAKTIONER  Alm Equity har köpt 
en del av fastigheten Tvålfl ingan 5 
i Stockholm av Stena Fastigheter. 
Planen är att bygga om kontorsloka-
ler till bostäder. I första etappen ska 
Alm Equity investera 200 miljoner 
kronor och bygga om fastigheten 
till 225 mindre bostäder lämpade för 
ungdomar och förstagångsköpare, 
samt lokaler och garage om 3 400 
kvadratmeter.

Förvärvet och ombyggnaden är 

fullt fi nansierad. Etapp två omfattar 
25 bostäder och cirka 2 500 kvadrat-
meter lokaler.

– Behovet av mindre bostäder är 
stort och bostadsbristen i Stockholm 
ökar med nyinfl yttning och barn som 
når vuxen ålder. Telefonplan är en 
populär stadsdel som snabbt utveck-
las till att bli en del av Stockholms 
stad, säger Joakim Alm, vd på Alm 
Equity AB.

KORTA NYHETERGlöm inte!

…Fastighetsbranschens energidag 2009, som hålls i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm den 6 oktober.

investerar 32 miljoner på telefonplan

 pROCENT AV bROMMA CENTER uTHYRT
 HANDEL  Utbyggnaden av Bromma Center kommer att stå klart 
om drygt ett år. Men redan nu är drygt 80 procent av den 
totala handelsytan om 60 000 kvadratmeter uthyrd. 
− Trots ett tuff are läge på marknaden lockar Bromma Center. 
Vi märker att våra kunder tycker att både koncept och läge är 
mycket attraktivt. Att vi redan har klara avtal med många av 
de stora aktörerna tycker vi är roligt, säger Bernt-Olof Gustavs-
son, vd för KF Fastigheter

HEMFOsA I sTORAFFÄR MED KOMMuN
 AFFÄRER  Munkedals kommun är på väg att sälja nästan hela sitt 
fastighetsbestånd till Jens Engwalls bolag Hemfosa. Samman-
lagt rör det sig om 27 fastigheter för 299 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning i 
frågan inom kort.

NEWsEC HYR uT I MEKTAGONEN
 uTHYRNING  Newsec Asset Management har hyrt ut drygt 5 500 
kvadratmeter i Alecta-ägda Mektagonen i Mölndal i tre olika 
uthyrningar; 1 044 kvadratmeter till IBS, 1 285 till Veidekke 
Entreprenad och 3 400 kvadratmeter till Västra Götalandsre-
gionen SU ortopediska kliniken. 5 000 av fastighetens 38 000 
kvadratmeter återstår att hyra ut.

sTOR NORsK KEDjA ETAbLERAR sIG I sVERIGE
 uTHYRNING  Den norska sport- och vildmarkskedjan XXL eta-
blerar sig på tre olika ställen i Sverige. Man kommer att hyra 
sammanlagt 14 000 kvadratmeter av KF Fastigheter.
Under hösten 2010 kommer XXL Sport och Vildmarks första 
butik i Sverige att slå upp portarna; på Bromma Center vid 
Bromma Flygplats kommer XXL Sport och Vildmark att eta-
blera såväl en fl agship store som det svenska huvudkontoret. 
Även i Arninge kommer en butik att öppna under hösten 
2010. XXL Sport och Vildmark har också ambitionen att 
öppna en butik på Backaplan i Göteborg någon gång under 
2011. 

REGION sKÅNE HYR MER AV WIHLbORGs
 uTHYRNING  För ett drygt år sedan träff ade Wihlborgs och Region 
Skåne ett avtal om ett 20-årigt hyresavtal i ett nytt kontorshus 
på Dockan i Västra Hamnen.
Avtalet gällde 8 000 av byggnadens 11 000 kvadratmeter, med 
en option på de sista 3 000 kvadratmeterna.
Nu är det klart att Region Skåne hyr hela byggnaden.
Fastigheten håller på att byggas och beräknad infl yttning blir 
i september 2010.

Bild: W
ester+Elsner/KF Fastigheter

 KARRIÄR  Anders Elfner har med-
delat att han önskar lämna sin 
befattning som vice vd i Peab. 

Anders Elfner, 53, började i Pe-
abkoncernen våren 2003, då han 
utsågs till vice vd. Han har sedan 
dess haft olika ansvarsområden, 
nu senast för aff ärs- och projekt-
utveckling. Han har ingått i Peabs 
koncernledning och koncernled-
ningsråd. 

Anders Elfner lämnar Peab 
från och med den 1 oktober för 
att tillträda en tjänst med ansvar 
för aff ärs- och projektutveckling i 
Hansan AB som ingår i Backahill-
koncernen. 

– Anders har genom sina 
kunskaper och erfarenhet starkt 
bidragit till Peabs goda aff ärs-
utveckling sedan 2003. Jag är 
tacksam för det arbete han lagt 
ner och önskar honom all lycka i framtiden, säger Peabs vd Mats Paulsson i en 
kommentar. 

peabs vice vd slutar

Bild: Peab

Anders Elfner lämnar Peab.

Bild: Stockholm stad

Behovet av min-
dre bostäder är 

stort och bostads-
bristen i Stockholm 
ökar med nyinfl ytt-
ning och barn som 
når vuxen ålder.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

     

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se

 sTADsuTVECKLING  White har i hård 
internationell konkurrens vunnit 
tävlingen om att anpassa den finska 
staden Smedsby för en hållbar fram-
tid i alla aspekter.

White delar förstapriset med WSP 
Finland Oy. 

– Vinsten är ännu ett stort steg för 
våra progressiva idéer om hur man 
skapar en attraktiv och hållbar stad, 
säger Sara Grahn, professor i hållbar 
gestaltning och arkitekt på White i 
Stockholm.

NYHETER
>> fortsättning

White vann – får  
gestalta hel stad Akelius bildar nytt 

miljardbolag
 bOLAG  Roger Akelius delar ut en 
miljard kronor och bildar det nya 
Apartment Bostad Landvetter AB, 
med säte i Göteborg. Det nya bola-
get får 3 800 lägenheter och lokaler.

I maj 2010 förfallet ett obliga-
tionslån på 2,4 miljarder kronor 
som Akelius Fastigheter har. I juli i 
år delade man ut en miljard kronor 
till en omstrukturering och bas till 
det nya bolaget Apartment Bostad 
Landvetter AB för att underlätta 
finansiering. 

– Akelius Fastigheter klarar självt 
med egen likviditet nästan två 
miljarder kronor, men det är inte 
hela obligationslånet. Med vår nya 
lösning blir det dessutom en rejäl 
förstärkning av kassan, säger Roger 
Akelius till Fastighetssverige.

Vd för Apartment Bostad blir Lars 
Lindfors som hittills varit chef för 
Akelius Sverige. 

Förutom utdelningen har det nya 
bolaget fått 1,1 miljarder kronor i 
finansiering från SBAB.

– Med den utdelade miljarden, 
den nya finansieringen 1,1 miljarder 

från SBAB, det vill säga kontanta 
medel 2,1 miljarder kronor och 
övertagna lån från Akelius Fastighet 
köper Apartment Bostad ut fastighe-
ter, personal och system från Akelius 
Fastigheter med marknadsvärde om 
3,8 miljarder kronor, säger Lars Lind-
fors, vd på Apartment Bostad. 

Det nya bolaget får 22 anställda 
med huvudkontor i Göteborg. 

Styrelsens ordförande är Lars 

Åhrman, nu vice vd på Göteborg & 
Co och tidigare direktör på SEB. 

I och med dess transaktioner får 
Akelius Fastigheter mer kapital.

– Akelius Fastigheter får kontant 
2,1 miljarder kronor och minskar 
egen låneskuld med 1,7 miljarder 
kronor motsvarande försäljning av 
3,8 miljarder kronor. Det innebär 
1,1 miljarder kronor mer i kassan än 
tidigare, säger Roger Akelius. 

En företagare i Lycksele gick i konkurs. Men konkursförvaltaren lyckades inte sälja 
hans fastigheter. Så han fick tillbaka dem och vill nu skänka dem till kommunen – 

som dock inte vill ta emot dem.
Totalt handlar det om åtta flerfamiljshus, med ett tiotal uthyrda lägenheter.

OJ DÅ!

 bYGG  Nyligen togs det första spadtaget för 385 nya 
hyresrätter vid Hornsbergs Strand på nordvästra 
Kungsholmen. Här byggs bland annat Sveriges högsta 
nyproducerade hyreshus.

Kvarteret Lusten består av två hus – det ena 76 meter 
högt med 24 våningar och det andra ett lite lägre hus 
med 7–8 våningar. Intill ligger kvarteret Välgången med 
7–8 våningar och ett stenkast därifrån, längs strand-
promenaden, byggs kvarteret Sällheten i åtta våningar. 
Lägenhetsstorlekarna är från 1 rum och kök på 44 kva-
dratmeter till 5 rum och kök på 135 kvadratmeter.

– Det är väldigt roligt att kunna erbjuda nära 400 nya 
hyresrätter i centrala Stockolm, säger Bosse Sundling, 
vd för Familjebostäder i Stockholm. 

Inflyttning är planerad till 2011–2012. 

Familjebostäders landmärke påbörjat

 ARKITEKTuR  Arkitektkontoret Semrén 
& Månsson i Göteborg har tillsam-
mans med det svenska företaget 
ETC fått i uppdrag att rita fem stor-
sjukhus och en arenastad i Irak.

Semrén & Månsson är tillsam-
mans med sitt dotterbolag CGC 
arkitekter inne i Basic Design-fasen 
för sjukhusen som vart och ett kom-
mer att ha en yta om 20 000-25 000 
kvadratmeter.

Göteborgare ritar 
irakiska sjukhus

Bild: Sem
rén &

 M
ånsson

 INVEsTERING  Nyligen bestämde sig försäkringsjätten 
Storebrand för att allokera fastigheter i SPP Livförsäk-
rings portfölj. I samband med det anställde man Tomas 
Svensson som investeringsansvarig i Sverige. Tomas 
Svensson var tidigare transaktionschef på GE Real Estate 
i Sverige och jobbade senast på MGPA, som förra året 
reste jättefonden MGPA III, med en investeringskapaci-
tet om 125 miljarder kronor. Nu har han alltså utsetts till 
investeringschef på norska Storebrand Eiendom.

– Det känns helt fantastiskt att bygga upp en så pass 
här stor portfölj från scratch. Med en för branschen nor-
mal allokering innebär det att utrymmet för fastighetsin-
vesteringar är mellan sju och tio miljarder kronor, varav 
merparten kommer att hamna i Sverige, säger Tomas 
Svensson.

kan handla för tio miljarder

Roger Akelius. Bild: Eddie Ekberg.
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KORTA NYHETER

DILIGENTIA LETAR NY VD
 bOLAG  Diligentias vd Per Uhlén har 
meddelat att han önskar lämna 
sitt uppdrag som vd under år 
2010. Med anledning av detta har 
Diligentias styrelse inlett jakten på 
en ny vd.

– Detta blir en strategiskt myck-
et viktig rekrytering,. Diligentia har 
under Pers ledning varit mycket 
framgångsrikt och bolaget är idag 
väl positionerat för framtiden. Vi 
söker en vd som kan ta vid och 
leda utvecklingen av Diligentia 
som ett av Sveriges mest fram-
gångsrika fastighetsbolag, säger 
styrelsens ordförande Lars Öberg.

söDRA TIMbER KöpER TRIVsELHus
 AFFÄRER  Södra Timber köper Trivselhus, en av landets ledande 
trähusproducenter, av ägarbolaget Ittur Prefab Industrier AB.

− Vi är glada över att vi har kunnat slutföra affären och 
ser fram emot att fortsätta utveckla detta fina företag och 
varumärke, säger Peter Nilsson, vd för Södra Timber och tillträ-
dande ordförande i Trivselhus.

uMEÅ FÅR sVERIGEs sTöRsTA LOGIsTIKOMRÅDE
 bYGG   NCC Construction och NCC Roads i Sverige bereder 
240 000 kvadratmeter mark, motsvarande 35 fotbollsplaner, 
för en del av ett logistikcentrum i Umeå. Området är en del av 
det nya Nordic Logistic Center, NLC, som även ska omfatta en 
godstågsterminal. 

När det totalt 44 hektar stora logistikområdet är klart finns 
här lagerhållning, transport och spedition, cross docking, 
direktdistribution, tredjepartslogistik, support, fordonsservice.

INVEsTERINGsbEsLuTET FöR sTATIONEN KLART
 sTADsuTVECKLING  Nu har Jernhusen tagit investeringsbeslutet 
som innebär en omfattande utveckling av Centralstation 
Stockholm. Sedan tidigare pågår en grundförstärkning av 
fastigheten.

Syftet med utvecklingen är att utifrån resenärens behov 
modernisera Centralstation Stockholm och skapa Sveriges 
bästa mötesplats. 

IsLAND FLYT TAR IN I usA:s sVENsKAsTE Hus
 uTHYRNING  Nu flyttar 
den isländska ambas-
saden in i House of 
Sweden, Washington 
DC, där även den 
svenska ambassaden 
ligger.

Statens fastighets-
verk (SFV) har nyligen 
avslutat förhandlingar 
med isländska utrikes-
departementet vilket 
lett fram till ett 15 år långt kontrakt avseende kansli och en 
bostadslägenhet för Islands ambassad i House of Sweden.

Bild: N
CM

Bild: N
icklas Tollesson

CITATET

Petter Stordalen efter att ha köpt det krisdrabbade lyxhotellet Copperhill i Åre för 200 miljoner kronor.

”Det är första gången jag köper koppar för priset av  
granit. Men jag tror att det blir en guldgruva.”

Bild: Eddie Ekberg

dtZ får stort uppdrag av vagner
 AFFÄRER  DTZ får uppdra-
get att förvalta Kefren 
Properties portfölj i Sve-
rige. Det handlar om 162 
fastigheter omfattande 
cirka 860 000 kvadrat-
meter. Ägare till Kefren 
är Ole Vagner. 

– Vi har valt DTZ på 
grund av deras omfat-
tande lokala kännedom, 
kompetens och goda 
rykte, säger Ole Vagner. 

Portföljen består av 162 fastig-
heter i Sverige. Fastigheterna om-
fattar cirka 860 000 kvadratmeter. 
Hyresgästerna inkluderar Ericsson, 
Volvo och SKF. 

Agneta Jacobsson, vd för DTZ i 
Sverige och Kevin Havill, director 
på DTZ i Sverige, har varit strate-
giskt ansvariga för att utveckla 
asset managementuppdraget för 
Kefren

paulssonbröderna bygger hälsostad
 AFFÄRER  Region Skåne säljer ut all mark och byggnader på Ängelholms sjuk-
hus till ett nybildat bolag, Hälsostaden Ängelholm AB, som delas i tre lika 
delar mellan Region Skåne, Peab och Wihlborgs.

Köpeskillingen ligger på 330 miljoner kronor. Försäljningen ger de båda 
koncernerna, som styrs av bröderna Erik och Mats Paulsson, stort inflytande 
över den framtida utvecklingen av sjukhusområdet.

Med hjälp av de privata intressenterna i bolaget räknar femklövern med 
att området byggs till och utvecklas efter behov.

Mats Paulsson, Peabs koncernchef, har en central roll i det nya konceptet.

Bild: Pierre Zoetterm
an

Ole Vagner.

Agneta Jacobsson

Erik Paulsson.

Bild: Å
ke E:son Lindm

an

Per Uhlén.

House of Sweden.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
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66,5 … miljoner kronor. Så mycket är konkursdrabbade 
Saltöhems fastigheter värda. Kronofogden auktionerar 
ut beståndet, tidigast i oktober.

NYHETER
>> fortsättning

Bild: Sw
eco A

rkitekter

 HANDEL  Det familjeägda bolaget Hus-
man Lokaler investerar 250 miljoner 
kronor vid Mariebergs köpcentrum 
strax utanför Örebro. Totalt handlar 
det om ett bygge på 22 000 kvadrat-
meter.Redan nu har Husman Lokaler 
tecknat kontrakt för 16 000 av de 
22 000 kvadratmetrarna. 

– Vi har tecknat kontrakt med Me-
dia Markt och Elgiganten och har ett 
par andra intressanta aktörer på väg 
in de närmaste dagarna, säger Leif 

Carlsson, vd på Husman Lokaler.
Investeringen uppgår till 250 

miljoner kronor, och inflyttningen är 
beräknad till nästa vår.

– Det här känns som en fantastiskt 
trevlig utmaning.

Vid Mariebergs köpcentrum finns 
också bland många andra aktörer 
Ikea, Siba och Clas Ohlson. 

Husman Lokaler äger och förvaltar 
cirka 200 000 kvadratmeter kommer-
siella lokaler i främst Örebro.

Lokalt bolag investerar 
kvarts miljard i Örebro

 HANDEL  NCC Construction Sverige 
har undertecknat ett kontrakt med 
Töcksfors Handelspark AB om att 
bygga den första etappen av han-
delsparken i Årjängs kommun i Sve-
rige. Etappen omfattar totalt 34 500 
kvadratmeter, fördelade på två större 
byggnader i två plan med tillhörande 
utomhusanläggning. 

Den nya handelsparken har 
en uthyrningspotential på 71 000 
kvadratmeter och blir den närmaste 
gränshandelsplatsen i förhållande 
till Oslo, med ett avstånd på cirka 90 
kilometer.  Handelsparken beräknas 
stå klar före påsk 2011.

NCC bYGGER NORGENÄRA 
HANDELspARK

Husman Lokalers nybygge vid Mariebergs köpcentrum.  

GRANATH LÄMNAR DIN 
bOsTAD
 bOLAG  I och med att Balder 
köper Din Bostad väljer vd:n 
Mikael Granath att lämna 
sin tjänst. Han slutar den 1 
september.

– Det känns naturligt att 
lämna uppdraget som vd 
i det här läget och jag vill 
samtidigt passa på och önska 
Balder lycka till, säger Mikael 
Granath.

Bolagets CFO Kjell Thörn-
bring tar över som vd.

NCC HYR uT  
I ROsERsbERG
 uTHYRNING  NCC Property 
Development har tecknat 
hyresavtal med läkeme-
dels- och medicintek-
nikföretaget Baxter. Det 
omfattar 7 200 kvadratme-
ter lager och kontor i en ny 
”grön” logistikanläggning i 
Stockholm Nord Logistik-
center i Rosersberg. Bygg-
naden blir NCC:s tredje 
inom logistikområdet. 

NCC har också hyrt ut 
403 kvadratmeter i kontors-
fastigheten Västerport till 
Caldaro.

Tp REKRYTERAR FRÅN CENTRuM
uT VECKLING
 KARRIÄR  TP Group rekryterar tre erfarna konsul-
ter inom kommersiell utveckling. Det handlar 
om:

• Claes Bergholm, fastighetsutvecklande 
arkitekt.

• Daniel Ventura, projektledare med inrikt-
ning på uthyrning och koncept- och restau-
rangutveckling.

• Patrik Söderberg, som är inriktad på kom-
mersiell arkitektur och funktionsplanering.

− Behovet av levande miljöer där människor 
bor, arbetar, shoppar och mår bra växer och 
ökar efterfrågan på våra tjänster varför vi är 
mycket nöjda med att kunna attrahera tre av 
marknadens mest väletablerade konsulter, 
säger Jan Leife, vd på TP Group.



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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GÄSTSKRIBENT: ARKITEKTKOMMENTAREN
NAMN: Svante Berg.
ÅLDER: 66.
YRKE: Arkitekt på Berg Arkitekt-
kontor.
ÅR pÅ FöRETAGET: 35.
FRITIDsINTREssEN: Fritidsställen i 
skärgården och fjällen, resor.

NAMN: Janne Mattsson.
ÅLDER: 58.
YRKE: Arkitekt på Berg Arkitekt-
kontor.
ÅR pÅ FöRETAGET: 28.
FRITIDsINTREssEN:  Fritids 
stället i Dalarna.

Arkitekturens kärna är enligt den romerske arkitekten och förfat-
taren Vitruvius balansen mellan skönhet, hållbarhet och funktion. 
God arkitektur är med denna definition vacker, tekniskt riktig 
och väl fungerande. Byggnader utan denna balans blir då mindre 
god arkitektur. Om de saknar förmåga att beröra betraktaren kan 
de kallas byggnadskonstruktioner och om de bara är storslagna 
och märkvärdiga blir begreppet monument mer passande. Om 
det offentliga Sverige vill satsa, får man hoppas att resultaten inte 
stannar vid monument.

märkesbyggnader – byggnader som märks – är en spre-
tig och luddig benämning på allt från banala utropstecken till 
innehållsrika och välformulerade huvudnummer i staden. Ge-
mensamt för dem är inte sällan att de kostat mer pengar än man 
från början tänkt sig. Båda kräver sina eldsjälar som lyckats in-
spirera och få fram pengar. Att förverkliga storslagna och märk-
värdiga idéer visar sig för det mesta vara ett näst intill omänskligt 
företag när man tränger in i skeendet och förstår hur det gick till. 
Att den budget som inledde projekten inte skulle hålla har nog 
flera många gånger insett, men hållit tyst om. Att näringslivet 

kräver stora och djärva investeringar för att ha möjlighet till stora 
vinster inser alla, men få förstår att också det offentliga samhället 
kräver stora satsningar för att kunna vinna stort. Det är nästan 
ogörligt i den svenska demokratin att kunna enas om projekt. 
Det finns inga enkla snabba lösningar. Verkliga kvalitetsprojekt 
behöver tid, engagemang och pengar.

malmös märkesbyggnad turning torso började med en 
vision från en eldsjäl på ett bostadsbolag som ville visa upp en 
spektakulär stjärnarkitektritad byggnad till en bostadsmässa. Det 
blev dubbelt så dyrt, inte färdigt till mässan, hyresrätter istället 
för bostadsrätter och en negativ medial uppmärksamhet under 
genomförandet och initiativtagaren fick minst sagt inte mycket 
uppskattning. Varför bygger och bekostar ett bostadsbolag detta 
monument när det egentligen var Malmö som borde betala?

Projektet Sydney Opera House genomled en mycket svår process 
under sin tillblivelse. Kostnaderna blev 1 400 procent över budget, 
kommittéer avgick, ursprungsarkitekten tvingades under genanta 
former bort och vägrade i sin tur att stå för byggnaden. Han fick 
upprättelse under sin livstid men bara knappt. Hade hela budgeten 

MoNUMENT 
eller god arkitektur 

Politiker vill ha monument idag. Med förebilder som Turning Torso i Malmö, operahusen i 
Sidney, oslo och Köpenhamn, Guggenheimmuseet i Bilbao skall något manifesteras. Förmod-
ligen en slags dynamik. Vi har Stadshuset och Globen som de mest utnyttjade symbolbygg-
naderna men de håller inte riktigt som nya och spännande skapelser. I media hyllas byggna-
der man inte trodde gick att konstruera. Funktion, miljö, sociala sammanhang eller kvalitet i 
material och hantverk har inte så stor betydelse när det är medial uppmärksamhet som gäller.

Bilder: M
attias A

lm
én
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Berg Arkitektkontor är en del 
av Arkitektfirmaet CF Möller. 
Kontorets referenser omfattar 
bland annat Globen, DN/Ex-
tryckeriet, Försvarshögskolan/

Utrikespolitiska Institutet på 
KTH, tre terminaler på Ar-
landa och Swedbank stadion 
i Malmö. Bland uppdragen 
märks Masterplan för Slussen, 

station City del av Citybanan, 
höghus med bostäder i Alvik, 
medverkan i Swedbank arena 
i Solna och planarbete på 
Ulriksdalsfältet.

FAKTA: BERG ARKITEKTKoNToR

stått klar från början skulle denna ikon aldrig kommit till. Operan i 
Köpenhamn skänktes av en privatperson som höll hårt i taktpinnen. 
Det var bara för staden, och för arkitekten, att bocka och lyda.

det är lätt att försvara sådant arkitektarbete som spa-
rar pengar. Men för att åstadkomma de märkesbyggnader som 
fortsätter att sprida glädje och inspiration långt efter invigningen 
krävs satsningar med kraft och uthållighet. I ett klimat där såväl 
investerare som politiker vill kamma hem poängen bums, blir pro-
jektidéer som Nobelmuseum och nytt stadsbibliotek i klass med 
tidigare satsningar som Stockholms slott, Stadshuset eller Natio-
nalmuseum närmast ogörliga, vilket inte minst motståndet mot de 
ambitiösa restaureringsplanerna med en realistisk budget visat.

I Storbritannien har många ambitiösa byggnadsprojekt finan-
sierats med medel från statliga lotterier. De har därmed hållits 
fria från allmänna budgetar, vilket också fredat dem från politiska 
lappkast. Senast Sverige hade ett omfattande offentligt byggnads-

program var på 60-talet, då kyrkan byggde nytt runt om i landet. 
Dessa byggnader fortsätter också att dra beundrare till sig.

I dag finns varken självständiga offentliga byggherrar, långsik-
tiga och kulturintresserade ägare eller politiker med ambition att 
driva kvalitet framför kvantitet. I brist på sådana föreslås därför 
nästan vad som helst. En spektakulär skiss – som på en skrapa i 
Ropsten – kniper alltid några poänger men skall en stor kvali-
tetsbyggnad bli verklighet krävs mer än bara sensationslystnad. 
Kanske en tro på att Sverige fortfarande är en kulturnation?   

MONuMENT. Operahuset i Oslo är ett exempel på en märkesbyggnad som många känner igen 
och beundrar. Arkitekterna Svante Berg och Janne Mattsson saknar drivkraften från politiker och 
andra beslutsfattare att skapa märkesbyggnader där kvalitet sätts framför kvantitet.

C.F MØLLER

Arkitektfirman C. F. Møller, som är kända för bland annat Aarhus 
Universitet, shoppingcentret Field’s i Köpenhamn, Nye Akershus 
Universitetssygehus i Oslo och utbyggnaden av det naturhistoriska 
museet i London, Darwin Centre Phase Two, är ett av Skandinaviens 
äldsta och största arkitektkontor med kontor utöver i Danmark och 
Sverige även i England och Norge.
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Mycket är sig likt när det gäller det nya bolaget Centrumutveck-
ling (bolagsnamnet förvärvades snabbt från konkursförvaltaren): 
Av de 19 anställda kommer 16 från det gamla bolaget. Tanken är 
att växa till 25–30 medarbetare inom ett par, tre år. 

Många av kunderna är desamma, och bolagets inriktning står 
fast – det handlar om ett retailkonsultföretag med bred kompe-
tens, allt från totalprojektledning och marknadsanalys till uthyr-
ning och kommersiell arkitektur. Telefon- och postboxnummer 
är desamma. 

Adressen är nästan densamma – tidigare satt bolaget på Re-
geringsgatan 52 i Stockholm, nu har siffrorna bytt plats med var-
ann, och Fastighetssverige träffar Håkan Karlsson och Monica 
Bruvik på Regeringsgatan 25, där man numera huserar och där 
man bland annat har gemensam reception och konferensavdel-
ning med Colliers International.

Det är en hårt arbetande men samtidigt hungrig duo det 
handlar om. 

– Jag har inte haft många lediga dagar i sommar, säger Håkan 
Karlsson, 68.

Det är i år 40 år sedan han startade Centrumutveckling till-
sammans med Jan V Bergqvist. Genom alla år ett stabilt företag 
– men ett företag som slutade i konkurs i våras.

Bakgrunden är att Håkan Karlsson valde att, utöver kon-
sultverksamheten, också gå in som utveckare genom bolaget 
Centrum Terre och ta finansiella risker i projektutvecklings-
arbetet. 

koncernmodern centrum group skapades och Centrum 
Terre och Centrumutveckling blev dotterbolag. Karlsson ägde 
Centrum Group till 57 procent, resterande del ägdes huvudsakli-
gen av Östersjöstiftelsen.

Centrum Terres största projekt var Lorrygallerian i Sundby-
berg och den underjordiska gallerian Vasa vid Odenplan. Tanken 
var att säkerställa detaljplan, bygglov och föruthyrning av pro-
jekten och sedan ta in finansiella partners eller sälja projekten till 
institutionella investerare.

– Det gick åt pengar för developerverksamheten, och vi körde 

[ Nygammalt bolag av Nicklas Tollesson ]

”Många känner empati för oss”
Centrumutvecklings ledning om konkursen och framtiden

Centrum Terres ekonomiska problem drog med sig moderbolaget Centrum 
Group och systerbolaget Centrumutveckling i konkurs.
Men Centrumutveckling har startats om igen. Med samme Håkan Karlsson 
som ägare – men med en ny och spännande vd i Monica Bruvik.
Fastighetssverige träffade de två i ett samtal om det som har varit och om 
det som komma skall.

CENTRuMuT VECKLING

Centrumutveckling erbjuder följande tjänster: Marknadsanalys, 
konceptutveckling, projektledning, projektmarknadsföring, uthyrning, 
funktionsplanering, kommersiell arkitektur, förvaltning/centrumled-
ning, fastighetsanalys.
Företaget står också de återkommande publikationerna Köpcentrum-
katalogen och MarketMap Storstockholm. 
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in pengar också från Centrumutveckling i Centrum Terre, säger 
Håkan Karlsson.

Mer och mer pengar gick åt, men när projekten kommit till-
räckligt långt för att finansieras upp eller avyttras – ja, då hade 
finanskrisen kommit och finansiärer och köpare försvunnit.

– Krisen ändrade spelplanen fullständigt. Investerarna behövde 
inte längre gå in i utvecklingsprojekt, de väntade på att bankerna 
skulle tvinga fram försäljningar av bra färdiga kåkar, som de kun-
de satsa på utan att ta någon egentlig risk.

så centrum terre blev stående med projekt, som fortsatte 
kosta pengar att hålla igång. Till slut var konkursen oundviklig.

Men den hade kunnat undvikas.
– Vi hade en offert på Lorry i Sundbyberg våren 2008 från en 

institutionell investerare. Men vi tackade nej, vi tyckte att budet 
på cirka 100 miljoner kronor var för dåligt.

In i det sista hoppades Håkan Karlsson på att få sålt något av 
projekten.

– Schweiziska och tyska fonder var intresserade och hade vi 
fått sålt ett av de två stora projekten så hade vi klarat oss. 

Centrum Terre drog alltså med sig både moder- och systerbo-
laget i konkursen.

− Centrum Terre hade köpt tjänster av Centrumutveckling och 
hade lånat pengar av Centrumutveckling och när Terre inte kunde 
betala blev fordringarna värdelösa och Centrumutveckling hade 
inte likviditet.

Efter några månader av rekonstruktion var konkurserna ett 
faktum i början av sommaren och genast började Håkan Karls-
son planera för nya Centrumutveckling.

− Beredskapen hade funnits ett tag, vi visste att om vi inte får 
sålt något projekt skulle det troligen bli konkurs.

Monica Bruvik, som hade arbetat som marknadsanalytiker på 
Centrumutveckling i tre år, fick frågan om att ta vd-posten.

− Jag har alltid varit sugen på att jobba med strategiska frågor 
och att få möjlighet att forma företaget jag arbetar på, så det var 
roligt och hedrande att bli tillfrågad. Jag brinner för de verksam-
heter vi arbetar med och är verkligen taggad inför det här, säger 
Monica Bruvik, som 27 år gammal blir en av de yngsta vd:arna i 
branschen.

− Jag är till och med yngst på företaget. Jag tror inte att man 
nödvändigtvis är mer förberedd för ett vd-uppdrag om man har 
några fler år på nacken. Vad det handlar om är att vilja ta sig an 
utmaningar och nya arbetsuppgifter. Sedan har jag kanske alltid 
varit lite lillgammal …

COMEbACK. På försommaren gick Centrumutveckling i konkurs tillsammans med moderbolaget Centrum Group och systerbolaget Centrum Terre. Det 
dröjde dock inte länge förrän grundaren Håkan Karlsson startade upp verksamheten i Centrumutveckling igen, nu med Monica Bruvik som vd.
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hur har den första tiden varit?
– Det har varit bra, full fart sedan 3 augusti då vi började. Vi har 
med oss många gamla kunder, och har fått en del nya. De spon-
tana reaktionerna vi har fått är att folk tycker att det är roligt att 
vi är på banan igen, säger Monica Bruvik.

– Många känner empati för oss. De tycker att det är tråkigt att 
det blev som det blev och att de tycker synd om oss. De fl esta vet 
att Centrumutveckling och Centrum Terre inte var samma sak 
och vi hoppas och tror att Centrumutvecklings renommé inte har 
påverkats, säger Håkan Karlsson.

– Men det är klart att folk ringer inte upp och säger ”det var rätt 
åt er” om de tycker det. Så gör ju inte folk. Det vi hör är positivt, 
men vi måste vara ödmjuka för det vi inte hör.

de stora förlorarna i konkursen är, förutom Håkan Karls-
son och Östersjöstiftelsen, Centrum Terres fordringsägare, mes-
tadels entreprenadföretag och advokatbyråer, som går miste om 
fordringar i storleksordningen 40 miljoner kronor.

– Det är aldrig bra att fordringsägare inte får betalt. Samtidigt 
ska man veta att det inte var så att vi bara gasade. Finanskrisen 
hade vi inte räknat med, och där är vi i gott sällskap, säger Håkan 
Karlsson.

– Jag tycker inte att vi har varit vårdslösa, och även de som har 

sålt tjänster har varit medvetna om att det fanns risker.
Monica Bruvik:
– När det gäller Centrumutvecklings konkurs har alla upp-

dragsgivare fått sina leveranser eller erbjudanden om fortsatt 
samarbete med nya Centrumutveckling.

Nu blickar Centrumutveckling bara framåt.

skillnader mellan det gamla och det nya bolaget?
– Vi har kvar alla verksamheter och kompetenser, men i en mer 
slimmad organisation. Vi har anpassat oss efter den konjunktur 
som råder, säger Monica Bruvik.

– Men vi har fortfarande kvar många erfarna personer, som 
exempelvis Jan V Bergqvist som har varit med sedan bolaget star-
tade, och det känns väldigt bra i det här läget.

Tre personer i nya Centrumutveckling är nya, bland annat Ca-
thrine Söderström, som är den enda projektledaren i Göteborg.

– Just nu sitter hon hemma och arbetar, men vi ska öppna ett 
Göteborgskontor inom kort. Vi söker lämpliga lokaler, och räknar 
med att vara fyra, fem personer i Göteborg inom två år.

Gamla Centrumutveckling hade även kontor i Malmö, men 
där planeras ingen omedelbar öppning.

– Vi vill gärna fi nnas på plats i Malmö och möjligheterna till 
det undersöks, säger Monica Bruvik.   

YNGsT. Monica Bruvik, som hade arbetat som marknadsanalytiker på Centrumutveckling i tre år, fi ck frågan om att ta vd-posten.



Vi tycker att tillväxt är ett av svenskans 
vackraste ord. Särskilt tillsammans med 
orden balans och harmoni.

För oss på fastighetsbolaget Klövern 
har de varit ledord i utvecklingen av  
Kista Gardens, en naturlig del av ett nytt 
Kista som nu byggs. 

Här ska företag leva och må bra och 
nå en ökad tillväxt i form av intäkter, 
marknadsandelar och konkurrenskraft. 
Här ska också människor bo, arbeta och 
må bra i en miljö där tillväxt innebär  
bättre hälsa, skaparkraft och trygghet.

Vår vision är att göra Kista Gardens  
till en central del av Kista, ett levande 
område med en naturlig mångfald som 

får människors kreativitet, affärsmässighet 
och uppfinningsrikedom att blomstra. 
Flower Power?

Ja, kanske. Men i en 2000-talstapp-
 ning baserad på insikten att människor 
mår och presterar bättre i en naturlig  
och grönskande miljö, där den mänskliga  
tillväxten går hand i hand med den 
ekonomiska.

Därför bygger vi nu Kista Gardens 
med ett tydligt fokus på samspelet  
mellan människa och miljö – från val  
av byggnadsmaterial till form, innehåll 
och energianvändning – i ett område  
där tillväxt, balans och harmoni är en 
naturlig del av ett nytt Kista.

 www.kistagardens.se
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Syre till Kista
Välkommen till Kista Gardens

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. 
Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, 

Västerås och Örebro. Klöverns huvudkontor 0155-44 33 00, Klövern Kista 08-400 500 50, www.klovern.se
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GÄSTSKRIBENT: REVIsORN HAR ORDET
NAMN: Ingemar Rindstig.
ÅLDER: 59 år.
TITEL: Chef för Ernst & Young 
Real Estate, auktoriserad 
revisor.
ÅR pÅ FöRETAGET: Tio år med 
Real Estate, 30 år med Ernst & 

Young.
EXEMpEL pÅ uppDRAG: 
Helt specialiserad på bygg- 
och fastighetsbranschen, 
konsultationer i branschen. 
Revisionsuppdrag för bland 
annat JM, Castellum, Sagax, 

Wallenstam, Veidekke, Vasakro-
nan, Vasallen, Jernhusen och 
Svenska Bostäder.
FRITIDsINTREssEN: Litteratur, 
konst, historia och sport (boll 
och friidrott mest).

Bild: Ernst &
 Young Real Estate

Är fastighetsbolagens redovisade 
fastighetsvärden rimliga?

Fastighetsvärdet är den största posten i fastighetsbolagens ba-
lansräkningar och värdeförändring avseende fastigheterna är ofta 
en dominerande post i resultaträkningen. Det är därför förstås 
viktigt med information och analys. Regelverket, IAS 40, kräver 
dessutom att information ges om värderingsmetodik, parame-
trar och parametervärden. Bolagen bör alltså tala om vilka av-
kastningskravsantaganden som använts (spann, snitt och gärna 
specifikation per geografi, fastighetstyp med mera) samt vilka 
antaganden som gjorts avseende vakansutveckling, hyresnivåer, 
driftkostnadsutveckling med mera. Detta gäller oavsett om extern 

eller intern värdering använts. En del bolag gör detta ganska bra 
avseende avkastningskrav medan det är generellt sämre med in-
formationen om övriga antaganden. Andra bolag lämnar mycket 
begränsad information. Särskilt i tider av stor osäkerhet som nu är 
det viktigt att genom utförlig information ge läsaren möjlighet att 
göra egna bedömningar av antagandena och därmed värdena.

om det är ojämn kvalitet på information om värdering-
arna så lyser analys av resultatpostens värdeförändringar helt med 
sin frånvaro hos flera bolag och är rudimentär hos de flesta övriga. 

Det finns gott om brister när det gäller informationen i bolagens 
rapporteringar. När det gäller kvartalsrapporteringarna lyser ana-
lysinformation med sin frånvaro bland många bolag. Ändå står 
sig de svenska bolagen mycket väl i en internationell jämförelse. 



Vasakronan och Sagax är exempel på bolag som har en bra ana-
lys i sina årsredovisningar för 2008. Informationen behövs också 
i kvartalsrapporterna. Här har utvecklingen under 2009 varit 
en besvikelse – inte förbättring utan snarare tvärtom. För andra 
kvartalet förtjänar Akademiska Hus och Sagax bra betyg. 

det bör framhållas att de svenska årsredovisningarnas 
information om värderingar och värdeförändringar ändå är 
bättre än flertalet av världens årsredovisningar. Detta har vi 
inom Ernst & Young konstaterat i våra årliga studier och det 
har jag själv också noterat vid EPRAs* utvärdering. Tröst för 
tigerhjärtan, om dock klen.....

IFRS regler avseende värdering till verkligt värde kommer 
sannolikt att ändras, en så kallad exposure draft, ”Fair Value 
Measurement”, kom alldeles före sommaren. Utkastet, som kan 
komma att tas som standard 2010, innebär bland annat utö-
kade krav på information/transparens – bra tycker jag! Förslaget 
innehåller också andra nyheter, en del bra, andra mindre bra – 
men det får tas upp i ett annat sammanhang.

åter till frågan – är börsbolagens redovisade fastighets-
värden rimliga? Utan mer information/transparens är det svårt 
att svara på den frågan. Man kan se att värdeförändringen 2008 
visar stora likheter med många länder på kontinenten. Under 
2009 visar däremot de svenska börsbolagen mindre värdened-
gångar, relativt sett. Fast det är egentligen inte alls bra att ägna 
sig åt svepande, generella slutsatser. Den flitigt använda jämfö-
relsen med England/London måste till exempel göras med stor 
försiktighet eftersom historik i hyres- och värdeuppgång är så 
olik den svenska. Man kan inte heller vara generell i åsikterna 
om de svenska bolagen – deras bestånd är synnerligen olika, 
vilket jag tycker uppmärksammas för lite bland analytiker och 
”tyckare”.  

* EPRA är de börsnoterade europeiska fastighetsbolagens organisation.
Ingemar Rindstig ingår i EPRAs jury som går igenom och utser Europas 
bästa årsredovisning bland fastighetsbolagen.

Har cirka 150 medarbetare i 
Sverige och cirka 3 000 glo-
balt. Stort utbud av tjänster 
inom fastighetsområdet – 
redovisningsfrågor, revision, 

värdering, fastighetsstrategi, 
förvaltningsorganisation, 
IT, facility management, 
finansiering, infrastruktur, 
transaktioner, due diligence, 

hållbarhetsfrågor, fastighets-
skatt, inkomstskatt och 
fastighetsmoms.

FAKTA: ERNST & YoUNG REAL ESTATE

Jonas här ingår i landets skickligaste värderarkår. Den 
består till största del av auktoriserade värderare och åtnjuter 
högsta trovärdighet (inte minst hos banker och kreditinstitut).
   Det hade vi kunnat nöja oss med, men det gör vi inte. 
   Tillåt oss därför att presentera Lars Haag som efter 16 år 
på Swedbank blir chef för nämnda värderarkår. Efter att ha 
varit produktområdeschef för bolån och tidigare analyschef 
på Spintab kan Lars ett och annat om värderingar, men det 
är inte främst därför han är här, utan för sitt utpräglade 
affärsperspektiv. När värderingskompetens möter affärs-
sinne kan det hända spännande saker. Det lär du märka 
redan i höst. 
   Bland annat kommer Lars leda vår satsning på Stock-
holmsmarknaden, som förtjänar inget mindre än den bästa 
fastighetskompetensen. Den tänker vi tillhandahålla. 
   Vi kallar det ”Kompetens som får värden att växa”. 
Fler exempel hittar du på www.naisvefa.se.

Sveriges vassaste värderare. 

Nu ännu skarpare.

Lars Haag,
Affärsområdeschef 
Värdering & Analys

Jonas Åkerberg, 
auktoriserad värderare, 
affärschef Värdering & 

Analys Stockholm

Vill du veta hur vår kom-
petens inom värdering 
och analys kan skapa 
affärsmöjligheter för dig? 
Ladda ner rapporten 
”Svensk Fastighets-
marknad” på 
www.naisvefa.se



28   fastighetssverige    #7/2009

[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

sK ÄRGÅRDsLIV OCH EN GOD bOK

Namn: Jan Sööder.
Ålder: 56 år.
Familj: Fru och två vuxna barn.
bor: Villa på Lidingö.
Favoritkrog: Rolfs kök på Tegnérgatan i 
Stockholm.
Favoritmaträtt- och dryck: Grillad fi sk 
och rött vin, gärna från Rhöne.
Fritidsintresse: Skärgård och båtliv.
Läser: En bok som heter Åtta Glas som 
han fi ck av en av sina äldsta vänner, förfat-
taren Niklas Rådström.

”Viktigt med   ärlighet och respekt”
Sööder är noggrann när   det gäller förvaltning av andras kapital

Bild: David Schmidt
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Från början ville han bli tandläkare. Men i 
stället är han nu vd på ett bolag som förval-
tar cirka 33 miljarder kronor. Möt Aberdeen 
Property Investors vd Jan Sööder, en man 
som på fullt allvar sätter ord som ärlighet och 
respekt i första rummet.   

När man träff ar Jan Sööder blir man ganska snabbt 
varse om att han inte är en person som slänger sig 
med stora ord och yviga gester. Han har helt enkelt 
inget behov av det, utan trivs alldeles utmärkt med 

att vara den och där han är.
Man blir inte ett dugg förvånad när han berättar att han är 

utbildad jurist, han skulle lätt kunna ta plats i en rättssal. Och 
han drivs i sitt arbete av en stark övertygelse om vad som är rätt 
och fel.

– Jag tycker att integritet och respekt är viktigt när man för-
valtar andras pengar. Man ska vara noga med vad som är rätt och 
fel, men man måste självklart också våga ta risker, annars blir det 
inga aff ärer gjorda.

Strax före sommaren blev det klart att Jan Sööder och hans 
gäng på Aberdeen Property Investors vann förvaltningsuppdraget 
för Gamla SEB Trygg Livs fastighetsportfölj om 525 000 kvadrat-
meter, och till ett värde om cirka 15 miljarder kronor. Vid årsskif-
tet startar uppdraget och rekryteringsprocessen pågår för fullt. 

– Vi har sedan vi fi ck det positiva beskedet jobbat på att sätta 
ihop en organisation och är nu i en rekryteringsprocess. Jag tror 
att ett avgörande skäl till att vi fi ck uppdraget var att man kände 
förtroende för oss, vi kan med övertygelse säga att vi kan det här. 
Det är viktigt.

Men om bara ett par år får Aberdeen Property Investors san-
nolikt klara sig utan sin vd.

– Man ska inte ha såna här jobb för länge, det är inte bra varken 
för en själv eller för företaget. Ett par år till, sen får någon annan 
ta över.

”Viktigt med   ärlighet och respekt”
Sööder är noggrann när   det gäller förvaltning av andras kapital
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vem är Jan sööder?
– Jag är 56 år, gift sedan 1983 och har två barn. Jag utbildade 
mig till jurist på Stockholms universitet där jag var klar 1979. 
Jag var med och byggde upp corporate finance-verksamheten på 
Sparbanken. Jag har också jobbat som kreditchef på Alecta där 
jag bland annat ansvarade för sale and lease back-verksamheten. 
1998 slutade jag på Alecta för att jobba med egen verksamhet. 
Då var jag bland annat med och startade Karolinska Investment 
Fund som bildades av Karolinska Institutet och Alecta. Som 
person är jag ganska trygg i mig själv och jag trivs bra med 
mitt liv.

beskriv din ”resa” in i fastighetsbranschen? 
– 2005 började jag på Aberdeen som konsult och en dag kom 
Rickard Backlund (koncernchefen) springande i korridoren och 
frågade om inte jag ville bli vd för det svenska bolaget. Och på 
den vägen är det, som det brukar heta.

hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Jag är duktig på att delegera, jag har stort förtroende för mina 
medarbetare. Jag har haft turen att jobba med såna chefer som 
lämnar ett stort förtroende till mig. Jag tror att människor växer 

av ansvar. Samtidigt är en av de viktigaste egenskaperna hos en 
chef att vara närvarande. Det finns ju chefer som låser in sig i ett 
rum, inte så vanligt längre, men jag har varit med om det själv, 
och det är inte speciellt lyckat. 

vad gör du om tio år?
– Då är jag 66 år och har trappat ner väsentligt. Jag är inte vd för 
Aberdeen Property Investors längre, man ska inte ha såna här 
jobb för länge, det är lätt att man blir bekväm och bara befäster 
sin position. I ett sånt här jobb handlar det om att våga utmana 
och ta risker. Helt klart finns det många som kanske borde ha 
bytt för länge sedan. Men jag kommer nog att fortsätta jobba 
litegrann, fast inte som vd.

vad hade du gjort om du inte hade jobbat i den här bran-
schen?
– Jag skulle nog ha jobbat på en advokatbyrå, eller varit verksam 
inom private equity. Jag tror det skulle ha passat mig bra.

vilka var dina barndomsdrömmar?
– Jag ville bli tandläkare, tyckte det verkade bra. Själva kombina-
tionen av ett akademiskt och praktiskt yrke lockade mig. 

TRYGG. Jan Sööder är en trygg person. Och gillar trygghet, 
så om han fick 100 miljoner kronor skulle han placera dem i 
stats- eller företagsobligationer.

pÅ TOpp. Jan Sööder har många års erfarenhet av arbete i 
finansbranschen och har bland annat jobbat på Sparbanken 
och Alecta. Han började som konsult på Aberdeen, men en 
dag sprang han på koncernchefen Rickard Backlund i kor-
ridoren och denne frågade om han ville bli vd för den svenska 
verksamheten. Det ville han.

Bilder: D
avid Schm

idt
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FYR A RösTER OM jAN sööDER:
Anders Ek – var tidigare finansdirektör och jan 
sööders närmaste chef på Alecta (dåvarande 
spp).
– Janne är en väldigt affärsinriktad och profes-
sionell person. Han är mycket seriös och har hög 
integritet. Desssutom är han en trevlig kille som 
det var väldigt roligt att jobba ihop med. 
 
peter Carlsson, chef för  Dnb NOR bank i 
sverige, kom i kontakt med jan sööder på 
sparbanken på 80-talet.
– Jag uppfattar honom som en väldigt profes-
sionell person. Han har en bra bakgrund för den 
position han har i dag, med erfarenhet från såväl 
bank- och finanssektorn som från försäkrings- och 
pensionssektorn. Han är dessutom väldigt trevlig 
och lättsam.

Carl-johan Hansson, chef för Riksbyggens af-
färsområde Förvaltning.
– Jag tycker att han personifierar Aberdeens sätt 
att verka på marknaden. Han är professionell och 
driven på ett klädsamt, nästan lågmält sätt. Och så 
har han humor! 

Rune Fransson, direktör på Karolinska Institu-
tet och styrelseordförande i KI Holding Ab, där 
jan sööder är styrelseledamot. 
– Han är en klok och eftertänksam person, som 
också har en stor integritet. Han är också kunnig 
och erfaren. Jag tycker dessutom att han är sym-
patisk, han har lätt för att skratta men är samtidigt 
ingen bullrig person. 

Bild: Kari Kohvakka
Bild: G
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Bild: East Capital

FöRVALTAR 25 MIL jARDER EuRO

Aberdeen Property Investors är en internationell fastighetskapitalför-
valtare. Företaget förvaltar totalt 25 miljarder euro i europeiska fastig-
hetsinvesteringar genom fonder och direktägda portföljer. Företaget 
har 650 anställda vid kontor i 13 länder i Europa och ett i Singapore. 
Verksamheten styrs från Sverige där man har 80 anställda och en 
förvaltad volym motsvarande 33 miljarder kronor. Aberdeen Property 
Investors är ett dotterbolag till Aberdeen Asset Management Plc, en 
internationell kapitalförvaltningskoncern som är börsnoterad i London.

investerar du själv i fastigheter? 
– Nej, bara i mitt eget boende. Vi har en villa på Lidingö.

vad är viktigt att tänka på för en sund utveckling av fastig-
hetsmarknaden?
– Att man har med sig lärdomen om att marknaden faktiskt rör 
sig upp och ner. Det känns som att man snabbt glömde vad som 
hände på 90-talet. Det är viktigt att man håller sig till sin strategi 
och sina principer, det är inte bara volym som är viktigt. Sen 
måste man ha kunskap om fastigheter, det där spelet med smarta 
finansieringslösningar har väl kanske inte varit så bra.

går det att hitta kapital för 
att sätta upp nya svenska 
fastighetsfonder? 
– Det har varit väldigt kärvt 
under de senaste åren, förra 
året var det i princip helt dött. 
Men vi börjar se lite mer po-
sitiva signaler, det känns som 
att det är många som är i start-

groparna. Ett exempel är fastighetsbolaget Hemfosa som var ute 
i slutet av förra året, en strålande satsning. 

vilka fastighetstyper och regioner blir vinnare respektive 
förlorare? 
– Stockholm CBD är den mest volatila marknaden, tajmar man 
den rätt kan man göra bra affärer. Men frågan är om det är den 
typen av risk man vill ha, det är tveksamt. När det gäller vilka 
fastig hetstyper som kan vara en god investering nu tror jag myck-
et på fastigheter med låg risk, till exempel publika fastigheter 
såsom äldreboenden och skolor. 

vad gör du när du inte jobbar?
– Jag är ute i Stockholms skärgård, åker gärna båt och fiskar. 
Fast egentligen föredrar jag västkusten, det är mera ett riktigt hav. 
Annars umgås jag med familjen och vänner, vi går på konserter 
och teater ibland. Senast såg vi Vildanden av Ibsen på Stock-
holms stadsteater, den var mycket bra. Senaste konserten jag såg 
var Jackson Browne på Cirkus. Jag gillar också artister som James 
Taylor och Joni Mitchell. 

hur ser ditt idrottsintresse ut?
– När det gäller fotboll så håller jag på Djurgården, även om det 
inte är särskilt upplyftande den här säsongen, fast jag trodde inte 
att det skulle gå så bra heller. För några år sedan hade man ett fan-
tastiskt lag med Elmander, Källström, Isaksson, Dorsin, Stenman 
och några till. Det känns som att det krävs en ordentlig satsning 
för att komma tillbaka dit, och man borde ha förutsättningarna 
att klara det. Sen gillar jag tennis, är väl ingen fena själv men det 
är en utmärkt sport att se på tv.

Jag tycker att integri-
tet och respekt är viktigt 
när man förvaltar 
andras pengar. Man ska 
vara noga med vad som 
är rätt och fel. 
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ÅT TA sNAbbA

Var fattar du de bästa besluten, på kontoret eller någon annan-
stans?
– I båten, ute på sjön eller i bilen på väg till eller från kontoret. 

Du får 100 miljoner och måste placera dem på stubben, vad gör du?
– Jag skulle placera dem säkert, i långa trygga papper som statsobliga-
tioner eller företagsobligationer.

Vilken är din största extravagans?
− Jag unnar mig ett riktigt gott vin då och då.

Hur blir man lycklig?
− Genom att ha en familj som man trivs med, där man känner kärlek och 
styrka.

Vilken är din favoritpryl?
– Båten.

Om du var allsmäktig för en dag, vad skulle du ändra på först?
– Jag tycker det är förfärligt att se när barn far illa, eller hur oskyldiga 
drabbas i krig. Det är också ledsamt att många människor inte har mat 
och vatten för dagen. De sakerna hade jag ändrat på. 

Vilket är ditt bästa köp?
– Bostadsrättslägenheten som jag köpte, det blev en riktigt bra affär. 

Vilket är ditt sämsta köp?
– Det var en lagunblå Saab 99 kombikupé av 78 års modell. Den rostade 
och var väldigt nyckfull, jag fick stanna emellanåt och banka på fördelar-
dosan för att den skulle gå att köra vidare.

vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag höll på och fuskade med gitarr för många år sedan. Det hade 
varit kul att låsa in sig i ett rum i sex månader för att se hur bra 
man kunde bli.

vilken är din drömresa?
– Jag åker gärna till storstäder som Paris eller New York. Jag är inte 
mycket för Thailand och den typen av resmål. Det finns så otroligt 
mycket att se i till exempel Frankrike och Italien. 

när grät du senast?
– Jag har ganska lätt för att gråta. Den senaste gången var nog när 
en morbror till mig gick bort nu i april.

vad hos dig själv är du stoltast över?
– Min familj, den är det viktigaste för mig. 

och vad hos dig själv tycker du minst om?
– Jag litar mycket på folk, ibland kanske lite för mycket. Då kan 
man bli besviken om man inte förstått varandra hela vägen.

 
är du fåfäng?
– Ja, jag är nog fåfäng. Jag tycker inte att det är fel att bry sig om 
hur man ser ut.   

KOLL pÅ sTÅLARNA. Jan Sööder tycker det är viktigt med integritet 
och respekt när man förvaltar andras pengar. Men menar att man också 
måste våga ta risker.

Bild: Privat



As spAce for new tenAnts opens in eArly 2010 
now is the time to discover why moving to solnA one is right for your compAny. A totAl of 11.000 squAre meters is AvAilAble 

in two modern office buildings, in flexible floor plAns from 300 to 3.000 squAre meters on eAch floor. plus, solnA one is lo-
cAted 13 minutes from stockholm centrAl by trAin, including A short wAlk, And seen by more thAn 250,000 people eAch dAy. 

isn’t it time you looked into it?
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Det glimrar i havet – skaldjurens bästa tid är nu på hösten. Det 
har blivit kallare i vattnet och då är skaldjuren som allra godast. 
Stjärnkocken på restaurang Fond, med en stjärna i Guide Miche-
lin, Stefan Karlsson har haft havskräfta som ett stående inslag på 
menyn sedan starten 1999. 

men hans matresa började långt tidigare. Redan som liten 
grabb hemma i köket i småländska Gemla lagade mamma Anita 
svensk husmanskost. Det var en bidragande anledning till att Stefan 
Karlsson tidigt bestämde sig för att bli kock. 

Och det är ingen dålig resa han gjort, endast 24 år gammal 
vann han Årets Kock som en av de yngsta hittills, han var med-
lem i svenska kocklandslaget 1993–1996, han fick Gastronomiska 
Akademins guldmedalj 2001 och samma år såg han till att restau-
rang Fond förärades med en stjärna i matbibeln Guide Michelin, 
en stjärna som man har kvar ännu.

Stefan Karlsson matfilosofi är enkel och helt utan krusiduller.
– Det ska vara enkelt, ärligt och glatt. Råvaran är det viktigaste, 

har du inga bra grejer att jobba med så blir det inte gott. Sen får 

man inte glömma att det handlar om mat, det är smakupplevelsen 
som ska stå i centrum.

om man som gäst på restaurang Fond förväntar sig uppsträckt 
serveringspersonal, högtravande stämning och vita dukar lär man 
bli besviken.

– Vi jobbar på att ha en chosefri stämning. Det ska snarare 
kännas naturligt, avskalat och enkelt att komma hit. På en del 
restauranger kan man lätt bli rädd för att göra fel och känna sig 
dum, och dit går man ju kanske inte igen. Här ska det vara mer 
rejält och redigt, och man ska vara mätt när man går härifrån.

Som smålänning har Stefan Karlsson aldrig riktigt förstått det 
här med att äta havskräftor på sommaren.

– Det är ju då insjökräftorna är som godast, havskräftor ska 
man äta på hösten.

Fast hans favoritskaldjur är havskräfta och han vill ha den klas-
siskt kokt utan massa konstigheter.

– De är ju så fantastiskt goda som de är och har en väldigt fin 
naturligt smak i sig själva.  

Högti d för  havets l äckerheter
Nu startar högsäsongen för alla skaldjursälskare. Vi 
besökte stjärnkocken Stefan Karlsson på restaurang 
Fond i Göteborg. Med oss fick vi ett kärleksfullt 
minne av saltstänkta läckerheter.
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pRIsbELöNT

• 1987 - Tilldelad ”Milda-stipendiet” som ung och lovande kock. • 1989 - Flyttar till Göteborg och börjar jobba på The Place. Första restaurang som får stjärna i ”guide 
Michelin” i Göteborg • 1991- Medtävlande till Christer Svantesson i Bocuse d´Or - ”VM i matlagning” i Lyon. • 1992 - Restaurang 28 +. Andra restaurangen som får 
stjärna i ”guide Michelin” i Göteborg samt tilldelad Stipendiet som ung lovande kock av ”sveriges bästa bord” • 1994 - Finalist i Årets kock (SM i matlagning), Med-
lem i svenska kocklandslaget (1994-1996) • 1995 - Vinner titeln Årets kock (SM i matlagning). • 1999 - Är med och startar restaurang Fond tillsammans med Eddo 
restauranger. Hjälper Finland i sin satsning på att vinna Bocuse d´Or - ”VM i matlagning” i Lyon. • 2000 - Tilldelas Gastronomiska Akademiens Guldmedalj. • 2001 - 
Får med restaurang Fond en stjärna i ”Guide Michelin” • 2002 - Plats i styrelsen för Föreningen Årets kockar • 2004 - Utmärkelserna Årets Werner, bengt Wedholms 
minnespris, Västsveriges Gastronomiska Akademis stora pris. 

Havskräftor ska man äta på hösten.

GILL AR MjöLK

Namn: Stefan Karlsson.
Ålder: 39 år.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Kock.
Favoritdryck: Mjölk.

GÖR SÅ HÄR:
Skala havskräftorna råa. Salta och peppra 
stjärtarna och låt dem dra i tio minuter. Dub-
belpanera dem i mjöl, ägg och Pankoströbröd. 
Stjärtarna friteras frasiga i 180-gradig olja.

I en rostfri kastrull med smör läggs det gula av 
skalet från apelsinen med hackad schalot-
tenlök. Låt fräsa utan att ta färg. Slå på vatten, 
vinäger och saften från apelsinen. Låt koka 
upp och sedan sjuda i några minuter. Häll 
då i grädden och låt sjuda ytterligare några 
minuter. Mixa såsen slät med hjälp av en mixer. 
Vid slutet av mixningen läggs smöret och 
apelsinoljan i. Sila såsen genom fi nmaskig sil 

och smaka av med salt och 
peppar samt mer apelsin-
syra om så krävs.

Koka morötterna i lättsaltat 
vatten tills de är genom-
kokta. Låt dem rinna av väl. 
Värm dom sedan i smör i en 
kastrull med rikligt av grovmald 
svartpeppar. Smaka av med salt 
och peppar. 

Gott att dricka till:
En god veteöl eller till exempel DR Loosen 
Bernkastellay, Riesling, Mosel

4 personer:
8 st stora, färska burfångade havskräftor
Vetemjöl – uppvispat ägg – Panko 
Ströbröd
Salt och peppar
Olja till fritering

1 st apelsin
1 st hackad schalottenlök
1 tsk vitvinsvinäger
2 dl vatten

2 dl Grädde
Ca 75 gr normalsaltat smör
1-2 droppar apelsinolja
Salt och peppar

12 st små, (4 gula, 4 vita och 4 
orange) skalade morötter.  
normalsaltat smör
Grovmald svartpeppar
Salt och peppar 
Sallad och örter till garnering

Friterad havskräfta med svartpeppar glaserade morötter och apelsinsmörsås

Recept ( fo sätter på näst sida )

TRE MATL AGNINGsTIps FR ÅN sTEFAN K ARLssON:

1. Krångla inte till det, gör det enkelt för dig.
2. Använd bra råvaror, det går inte att dölja en dålig kvalité.
3. Ha kul! Man måste ha roligt när man lagar mat, annars är det 
ingen idé.
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VARM CHOKL ADbAKELsE MED ”RINNIG MIT T ”, VANIL jKOK TA 
sVENsK A pLOMMON sAMT VIspAD GR ÄDDE. 

4 personer:
90 g normalsaltat smör 
80 g choklad med hög kakaohalt
125 g strösocker
3 st ägg
40 g vetemjöl

12 st små, smakrika svenska plommon
3 dl socker
3 dl vatten
1 st vaniljstång
Det gula av skalet och saften från ½ citron
Vispad grädde

gÖr sÅ här:
Smält smör och choklad och blanda det i en matberedare tillsammans med 
övriga ingredienser till en ”spritsbar” konsistens. 
Smöra fyra muffi  nsformar i metall. Spritsa i smeten. 
Bakas sedan av i 190 gradig ugn i cirka nio minuter. 
Tag ut låt vila i en minut och stjälp sedan försiktigt ut bakelsen. Den ska 
serveras varm med ”rinnig” mitt.

Koka upp socker, vatten, vanilj, citronsaft och citronskal i en liten 
kastrull. 
Dela plommonen på längden. Doppa de delade plommonen i 
den kokande lagen. Lyft upp och dra försiktigt av skalet. Lägg 
tillbaks dem i den sjudande lagen och koka dem mjuka men 
med lite ”kärna”
Lyft upp plommonen och låt plommon och lag kallna var för sig. 
När båda är kalla läggs dem i samma bunke så att plommonen 
får mer smak av lagen.
Servera plommonen kalla med varm chokladbakelse och vispad 
grädde. 

gott att dricka till:
Madeira 10 years old, Cossart Gordon

HAVsK AT T MED TOMATsTEK T sVENsK bL ÄCKFIsK, R ÅR ÄK A 
OCH pILGRIMsMussL A, DILLGL AsER ADE GRöNsAKER sAMT 
sKuMMIG KR ÄFTsÅs. 

4 personer:
4 x 130g havskattsfi lé, skinn och benfri 

4 st färska pilgrimsmusslor (eller försiktigt tinade). 
100 gr rensad bläckfi sk i strimlor. (Gärna Svensk)
20 st skalade råräkor (går bra med större räka eller havskräfta som är 
råskalad)
12 st röda minitomater
1 st fi nt hackad schalottenlök
1 st fi nt hackad vitlöksklyfta
Smör och olja till stekning

6 dl kraftig kräftbuljong
¼ hackad fänkål

1 st fi nt hackad schalottenlök
½ msk tomatpuré

2 dl vitt vin
5 dl vispgrädde

Smör

gÖr sÅ här:
Stek havskatten och pilgrimsmusslan i normalsaltat smör. Tag upp pilgrim-
smusslan ur pannan när den fortfarande är glansig i mitten. Salta och peppra. 
När fi sken har stekt färdigt, låt den vila på en tallrik vid spisen. 
Torka ur pannan och hetta upp den. Strax före servering hälls olja i pannan. 
Lägg i hackad schalottenlök och vitlök och sedan bläckfi sk, råräka och minito-
mat. Smaka av med salt och peppar. Fördela på fi sken vid servering. 

Sautera den hackade fänkålen och schalottenlöken i smör i en kastrull utan att 
den tar färg. Slå på kräftbuljong och vin. Låt koka upp och sedan reducera tills 
att en tredjedel av vätskan återstår. Slå på grädden och låt fortsätta reducera 
till sås konsistens.
Sila såsen och smaka av med salt och peppar. Vid serveringen skummas såsen 
upp med hjälp av stavmixer eller frenetiskt vispande.

Vid servering hettas smör upp i en kastrull utan att den tar färg. Lägg i alla 
grönsaker. Värm dom kort och försiktigt så att dom precis blir genom varma. 
Tillsätt fi nt skuren dill och smaka av med salt och peppar. 

gott att dricka till:
Light house Viogner, Australien

¼ fänkål i fi na bitar
8 st skalade och förvällda 
mini lökar
100 g förvälld blomkål i 
buketter
100 g förvällda haricot verts
1 knippa fi nskuren dill
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GÄSTSKRIBENT: ADVOKATEN HAR ORDET
NAMN: Jesper Prytz.
ÅLDER: 39 år.
TITEL: Partner och advokat på 
Mannheimer Swartling.
ÅR pÅ FöRETAGET: Inne på 
13:e året.
FRITIDsINTREssEN: Resor.

Bild: M
annheim

er Sw
artling

När juridiken drabbar fastighetsbranschen på ett oväntat eller  
dramatiskt sätt blir uppmärksamheten oftast stor. Framsynta fastig- 
hetsägare kan normalt undvika de värsta avigsidorna, men inte 
alltid. I denna krönika ger jag några exempel på legala blindskär 
i fastighetsbranschen – döm själv om din verksamhet navigerar 
rätt i dessa farvatten.

1. ”gummiparagraf” sänker fastighetsbolag
När ingen konkret skattelagstiftning hjälper åberopar Skattever-
ket skatteflyktslagen, till exempel i vårens domar i de så kallade 
handelsbolagsmålen (Regeringsrättens avgöranden från den 29 
maj 2009). Många i fastighetsbranschen ”visste” att det var farligt 
att utmana med sådana strukturer, men vem kan egentligen veta 
var gränsen går, med en lag som skattebelägger handlingar som 
den ordinarie skattelagstiftningen inte kan tillämpas på men, om 
de vanliga reglerna hade tillämpats, skulle strida mot lagstiftning-
ens syfte ”som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna 
utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller 
har kringgåtts”? Det var inte första gången som skatteflyktslagen 
tillämpades kontroversiellt och knappast heller sista gången hel-
ler, med tanke på svårigheten att veta var gränserna går för denna 
”gummiparagraf ”. Att minimera kostnader, däribland skatt, är ju 
en normal strävan i många sammanhang. 

2. varför är det tillåtet att lura hyresvärden? 
”Semesterparagrafen” i hyreslagen, liksom domstolarnas 
tillämp ning av denna regel, visar tyvärr att det är tillåtet att 
lura sin hyresvärd ibland. Branschorganisationer har försökt få 

bort mekanismen som gör att 32 § hyreslagen kan missbrukas, 
men tydligen inte lyckats övertyga justitiedepartementet om att 
regeln bör uppdateras inom ramen för den pågående moderni-
seringen av hyreslagen. Hur många fler hyresvärdar ska behöva 
bli lurade av hyresgäster som utnyttjar denna oklara regel för ett 
icke avsett ändamål? Man behöver inte vara jurist för att tycka 
att i ett rättssäkert samhälle skall långa (till exempel 25-åriga) 
hyresavtal inte kunna bli uppsägningsbara i förtid med nio må-
naders uppsägningstid enbart av det skälet att hyresvärden fått 
ett brev från en hyresgäst som enligt brevets ordalydelse gäller 
en fråga om hyresrätten får överlåtas (till exempel koncernin-
ternt). Enligt lagregeln behöver hyresgästens brev varken nämna 
tidsfristen för svar (tre veckor) eller att påföljden av felaktigt/
uteblivet svar är omedelbar uppsägningsrätt för hyresgästen. 
Det kan tyckas oetiskt att använda regeln för att lura till sig en 
uppsägningsrätt, men även i en ofullständig värld är den möjlig-
het som semesterparagrafen idag ger hyresgäster en obegriplig 
lucka i rättssäkerheten. 

3. oklart ägande av fastighetsbolag
Vissa överlåtelser av fastighetsbolag (både bolag med kommersi-
ella hyresfastigheter och bostadsbolag) blir legalt ogiltiga om an-
mälan/ansökan enligt lagen om förvärv av hyresfastighet (HFL) 
inte sker inom föreskriven tid. Vid rena fastighetsköp kontrolleras 
saken vid lagfartsansökan och då föreligger ingen oklarhet. Vid 
aktieförvärv kan däremot ogiltigheten förbli oupptäckt. Enligt 
många bedömare finns idag latenta problem med ogiltigt ägande 
av dotterbolag i fastighetskoncerner, delvis som en bieffekt av 

Gummiparagrafer och
oförutsägbara regler 
oförutsägbara regler och gummiparagrafer som slår nyckfullt  är något 
som fastighetsbranschen har sin beskärda del av. Eller rent av för mycket? 
Nedan beskrivs några av de större blindskär som du bör känna till för att 
navigera rätt i Sveriges fastighetsmarknad.  



Är en av de ledande affärsjuridiska 
advokatbyråerna i Norden, med 
omfattande verksamhet inom fastig-
heter, projekt och infrastruktur.

FAKTA: MANNHEIMER SWARTLING

alla portföljaffärer under ”fastighetsyran” de senaste åren. Ingen 
lösning på systemnivå verkar nära förestående, trots den pågående 
översynen av HFL. Befintliga så kallade godtrosregler vid aktie-
förvärv kan inte läka dessa latenta brister så länge inte de smit-
tade dotterbolagen själva överlåts. En kommersiellt och juridiskt 
delikat fråga är om och hur bolag bör efterforska latent ogiltigt i 
ägandet av sina dotterbolag.

4. hyresgästens miljöskuld kan ärvas av hyresvärden 
Normalt går bara tillgångar i arv men genom det subsidiära 
fastighetsägaransvaret kan hyresvärden vid hyresgästens kon-
kurs ”ärva” den miljöskuld som hyresgästen lämnar efter sig. I 
befintliga hyresförhållanden gäller det således för hyresvärden att 
bevaka att även den hyresgäst som får ansträngd ekonomi sköter 
sina åtaganden gällande till exempel miljö, och annars bör hy-
resvärden överväga att agera för att förebygga att miljöproblem 
byggs upp som hyresvärden i nästa steg blir sittande med själv. 
Det kan därför vara klokt att begära säkerhet för eventuella fram-
tida miljökrav från ”miljöfarliga” hyresgäster. 

5. oväntade risker med underpristransaktioner 
Koncerninterna underpristransaktioner är populära i fastighets-
branschen. Trots det finns oväntade (och i praktiken sannolikt 
mycket ovanliga) risker med dessa transaktioner, om konkurs eller 
rekonstruktion drabbar det bolag som ursprungligen genomförde 
en underprisförsäljning av sin fastighet, till exempel vid en kon-
cernintern ”paketering” av fastigheten till ett nytt bolag inför en 
extern skattefri aktieavyttring. 

Få köpare har kontroll över vad som efter transaktionen händer 
på säljarsidan med det gamla fastighetsbolaget. Om detta bolag 
går i konkurs (eller genomför en rekonstruktion) kan den tidiga-
re underpristransaktionen komma i fokus med återvinningskrav 
enligt konkurslagen, samt återbärings- och bristtäckningsansvar 
enligt aktiebolagslagen. 

Riskerna för köparen av bolaget med den paketerade fastig-
heten är störst om konkurs/rekonstruktion inträffar inom sex 
månader från underprisförsäljningen, men även därefter kan 
risker föreligga, särskilt om underprisförsäljningen var koncer-
nintern.  

Bjurfors Näringsliv blir DTZ.
All den kompetens och erfarenhet som har gjort Bjurfors Näringsliv till marknadsledande inom 
näringsfastigheter har nu flyttat in till oss. Vi får därmed en unik bredd inom fastighetstransaktioner  
och finansiering vilket gör oss till en ännu starkare partner för dig som kund. Välkommen till bra 
och genomtänkta fastighetsaffärer, stora som små. 

Kungsbron 2, 111 22 Stockholm. Telefon: 08 671 34 00. För mer information kontakta Anders Thorell (070 782 00 67) Capital Markets DTZ. www.dtz.com/se 
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Christoph Vejde har tillträtt som 
vd för Haninge Bostäder. Han 
efterträder Rolf Östergren, som 
efter 41 år i bolaget, varav de 
senaste nio åren som vd, går i 
pension. 
Vejde kommer närmast från 
egen verksamhet, genom 
vilken han senast varit till 
förordnad fastighetschef på 

Sigtunahem. Han har tidigare innehaft befattningar inom 
såväl svenska som utländska fastighetskoncerner, bland 
annat GE Real Estate och tyska HSH Nord Bank. 

Tom Ekevall Larsen är nytill-
trädd vd på Enaco. Han efterträ-
der Fredrik Mannerheim, som 
varit tillförordnad vd.
Tom Ekevall Larsen har många 
års erfarenhet inom it-industrin, 
och de senaste åren även inom 
miljöteknikområdet. Ekevall 
Larsen har tidigare varit vd på 
VKG samt vd och koncernchef 

på Scribona, och kommer närmast från egen verksamhet 
som managementkonsult.

Jari Lalli, 44 år, har utsetts till 
ny vd för SKL Fastigheter och 
Service AB. Han efterträder 
Bertil Gelius, som blir projektle-
dare inom Sveriges Kommuner 
och Landsting. Lalli kommer 
närmast från en befattning som 
uppdragsansvarig inom ISS 
Property Services. Innan han 
kom till ISS, för två år sedan, ar-

betade han på Statens fastighetsverk som fastighetschef 
och dessförinnan som verksamhetsutvecklingschef.

jari Lalli
Vd, SKL Fastigheter 

Tom Ekevall Larsen
Vd, Enaco

Christoph Vejde
Vd, Haninge Bostäder
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Löpstark bankman 
till NAI Svefa
Lars Haag har, under sina 16 år på Swedbank, 
haft NAI Svefa som leverantör. Nu tar han 
steget över till företaget, och ska leda dess 
satsning på värdering och analys.

– I kundrelationen med NAI Svefa har jag alltid tyckt att de 
har visat en otrolig kompetens i de frågor de har hållit på med. 
Däremot kan jag tycka att det borde ha funnits utrymme för mer 
affärsmannaskap; man borde ha kunnat hitta lägen för att bredda 
försäljningen till banken mer, säger Lars Haag, 43.

I tre år har han varit Swedbanks produktområdeschef för bolån. 
Han har tidigare innehaft flera olika poster inom banken, bland 
annat har han varit analyschef på dåvarande Sparbankens dot-
terbolag Spintab. 

Nu tillträder han som chef för NAI Svefas avdelning för analys 
och värdering och ska leda en satsning som, enligt koncernchef 
Lennart Weiss, syftar till att ”föra bolaget till den ledande positio-
nen som värderingsföretag också i Stockholm”. Weiss och Haags 
företrädare Per Wieslander har planerat satsningen tillsammans, 
och Wieslander kommer i fortsättningen att inneha rollen som 
affärschef för värdering och analys i södra Sverige.

Utöver Lars Haag ska ytterligare fyra till sex personer anställas 
på värdering- och analysavdelningen i Stockholm.

– Det är en rolig utmaning, och det känns som att det är rätt tid 
att kliva in och vara med om den här resan nu. Dessutom känns 
det intressant att jobba i ett mindre företag och komma närmare 
kunderna, säger Lars Haag.

det känns som att det inte finns så många likheter mellan 
dina uppdrag på swedbank och nAi svefa?
– Likheterna är att det handlar om att paketera ett erbjudande 
och skapa bra processer. Och själva ledstjärnan är densamma; att 
skapa ett bra team.

vad har du att tillföra?
– Jag hoppas att jag, bland alla värderare, lantmätare och fastig-
hetsekonomer, kan tillföra en annan dimension när det gäller af-
färsperspektivet. 

hur är du som ledare?
– Väldigt delegerande, jag vill att folk ska vara involverade och 
att besluten ska vara förankrade nedåt. Vi ska vara överens om 
uppdraget och tillsammans formulera hur vi ska klara av det.

hur ser du på fastighetsmarknaden i stort för närvarande?
– Den är inne i ett lugnt skede, det är fortfarande stor diskrepans 
mellan vad köparen vill betala och vad säljaren vill ha, vilket läg-
ger en våt filt över marknaden. Men det kan komma att börja röra 
på sig framöver, vissa säger att man har börjat att se gröna skott 
och till och med en del rotbildningar vad gäller konjunkturen. 
Den nuvarande situationen gör dock värderingsmarknaden extra 
intressant.

Lars Haag jobbar kvar på Swedbank till och med 25 september.
– Banken är inne i ett intensivt skede och det är full fart. Jag 

håller på och lämnar över mina uppgifter, men min efterträdare 
är inte utsedd än.
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Jimmie Ahlgren är ny kon-
torschef på White i Halmstad. 
Stellan Eriksson, som varit 
kontorschef i snart 25 år, har 
beslutat sig för att helt ägna sig 
åt kunder och uppdrag. Jimmie 
Ahlgren är byggnadsingenjör, 
utbildad på Högskolan i Halm-
stad och har varit på White 
sedan 2006. Innan det arbetade 

han med projektering, projekt- och byggledning på ett 
konsultföretag i regionen.

I augusti tillträdde Marie Mik-
kelsen som kundansvarig för 
lokaler på Byggnadsfi rman 
Ernst Rosén AB. Hon kommer 
att ha ett övergripande ansvar 
för lokaluthyrningen i hela 
fastighetsbeståndet. 
Marie Mikkelsen kommer 
närmast från Stena Fastigheter 
där hon varit kommersiell 

förvaltare med fokus på uthyrning.

Styrelsen för det kommunala 
bolaget Fastighets AB Polaris 
i Skellefteå har utsett Jan 
Sundbom till vd. Han är den 
första icke politiskt tillsatta vd:n 
för bolaget.
Jan Sundbom har sedan 2007 
arbetat som upphandlings-
chef på Skellefteå kommun, 
vikarierat åtta månader som 

ekonomichef och innan dess arbetade han fem år på 
fastighetskontoret. Han har också arbetat i fem år på 
entreprenadsidan åt företaget Bravida. 

jan sundbom
Vd, Polaris

Marie Mikkelsen
Kundansvarig, lokaler, Ernst Rosén

jimmie Ahlgren
Kontorschef, Halmstad, White
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GILL AR INDIsK MAT

Ålder: 43 år.
bor: I Stockholms innerstad. Kommer ursprungligen från 
Stockholmsförorten Bro.
Familj: Frun Ulrika och döttrarna Hilda, 9, Edith, 6, och 
Filippa, 6 (tvillingar).
Läser: Deckare, historiska romaner och kokböcker. ”Jag 
är väldigt intresserad av matlagning, framför allt fi sk.”
ser på tv: Nyheterna och Desperate Housewives.
kör: Volvo V 70.
Favoritmat: Indisk mat.
Favoritkrog: Le Rouge i Gamla Stan.

 

Bild: David Schmidt

du tillträder din nya tjänst 1 oktober, vilket innebär att du får 
fem dagars ledighet. vad gör du de dagarna?
– Jag funderar på att åka till vår stuga vid Ramundberget med två 
av barnen för att ”nollställa hjärnan” inför det nya uppdraget.

Lars Haag, som bor i Stockholms innerstad, har fritidshus 
både vid Ramundberget och i Roslagen. I Roslagen ägnas tiden 
mycket åt renoveringar, ”det är sex byggnader och vissa var rejält 
förfallna när vi köpte”, medan det är skidåkning utför och på 
längden som gäller på Ramundberget.

– Barnen åker snowboard. Jag försökte med det också, men 
ramlade för ofta när jag skulle av liften, det är ju det pinsammaste 
som fi nns… Så det får bli skidåkning.

Också på hemmaplan håller Lars Haag igång en hel del. Fyra 
morgnar i veckan går han ut och springer före frukost.

– Fem minuter efter att jag går upp går jag ut och springer. 
Eftersom kroppen knappt har vaknat kan den inte säga ifrån… 
Jag springer ofta ute på Djurgården. Det är en enorm upplevelse 
att springa där så tidigt på morgonen och ibland se rådjur mitt 
i stan. 

Som ung tävlade han i simning och han har också tävlat en 
del i triathlon.

– Det är otroligt viktigt för mig att hålla kroppen i trim och 
kunna hålla en hyfsad kondition.  
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uTMANING. Efter 16 år på Swedbank 
går Lars Haag över till NAI Svefa. ”Det är 
en rolig utmaning, och det känns som att 
det är rätt tid att kliva in och vara med 
om den här resan nu. Dessutom känns 
det intressant att jobba i ett mindre 
företag och komma närmare kunderna”, 
säger Lars Haag.
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GÄSTSKRIBENT: FAsTIGHETsANALYTIKERN HAR ORDET
NAMN: Johan Norrsell.
ÅLDER: 48 år.
bEFATTNING: Fastighets-
utvecklare på TP Group 
Sweden AB.
uTbILDNING: Tekn.D. Sam-
hällsbyggnad/Lantmäteri KTH.

ÅR pÅ FöRETAGET: 1,5.
FRITIDsINTREssEN: Båtliv och 
skidåkning.

Allt fl er av Stockholms, Göteborgs, Malmös 
och andra städers strategiska stadsutveck-
lingsområden bygger på ett blandstadskon-
cept. Det är ett stadsbyggnadskoncept i tiden. 
Den som vill vara med och driva fastighets-
utvecklingsprojekt i sådana områden måste 
därför i grunden förstå detta koncept – dess 
speciella möjligheter och hinder – för att lyck-
as. En utmaning som kräver bred kompetens.

Aktuella projekt vittnar om en kommunal vilja att genom tillskott 
i befi ntliga miljöer – förtätning – skapa en blandning av bostä-
der, arbetsplatser och handel.  Andra ambitioner är att komplet-
tera med sådana upplåtelseformer, hustyper, byggnader, stråk och 
trafi kslag som saknas på den plats man vill utveckla. Saknas det 
människor tillhörande en viss social klass, åldersgrupp med mera 
skall förutsättningar för sådan integration också skapas. 

Exempel på aktuella projekt med höga blandstadsambitioner 
är utvecklingen av Västra City, Norra Station och Järvalyftet i 
Stockholm och Gamlestaden i Göteborg.

tp group deltar för närvarande som rådgivande konsult i 
ett fl ertal projekt utifrån detta koncept i främst Stockholm och 
Göteborg. Vad vi kunnat konstatera är att krav på fungerande 
samverkansformer mellan olika experter, myndigheter och fast-

ighetsägare med fl era ställs på sin spets. Det gäller att genom god 
samverkan lösa bland annat …

• stadsbyggnadsmässiga
• fastighets- och stadsbyggnadsekonomiska
• fastighetsrättsliga
• trafi ktekniska
• byggnadsantikvariska
• miljörelaterade
• hyresgästrelaterade
• handelsrelaterade
… frågor som uppstår när man tillför nya funktioner i en en-

sidig stadsmiljö. 

en genomarbetad och välförankrad projektplan som stipu-
lerar en ordning för olika beslut, möten, informationsutbyte och 
genomförandeansvar är viktigt för att lyckas. Utan en sådan plan 
hamnar projekten förr eller senare i låsningar på grund av att nå-
gon viktig aspekt inte beaktats i rätt tid. Det är lätt att underskatta 
komplexiteten och behovet av kompetensbredd i tidigt skede i 
den här typen av projekt. Två aspekter – den fastighetsrättsliga 
och den fastighets- och stadsbyggnadsekonomiska – får fungera 
som illustrativa exempel som – enligt vår erfarenhet – lätt beaktas 
alltför sent och därmed kan skapa onödiga låsningar.

Kritiskt för ett framgångsrikt genomförande är att nödvän-
diga legala förändringar för att skapa en markanknuten rättig-
hetsstruktur – som ger förutsättningar för blandstad – beaktas så 
tidigt som möjligt. Bland annat bör frågan om lämplig fastighets-
struktur – det vill säga var på skalan mellan storskalig miljonpro-

Utveckla blandstad – utmaning   för branschen  

Bild: TP G
roup



TP Group är ett av Nordens 
främsta konsultföretag som 
erbjuder specialistkompetens 
samt bred erfarenhet till fastig-
hetssektorns alla aktörer. Af-

färsidén är att skapa långsiktig 
lönsamhet för fastighetsägare, 
investerare och hyresgäster 
genom strategisk rådgivning 
och aktiv projektledning. Bo-

laget har cirka 150 medarbe-
tare, placerade i Norrköping, 
Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Linköping, Helsingfors och 
Tallinn. 

FAKTA: TP GROUP

Utveckla blandstad – utmaning   för branschen  
gramsstruktur och småskalig innerstadsstruktur man bör ligga 
för att få till en efterfrågad blandning – prövas redan i ett tidigt 
programskede. Den fastighetsrättsliga aspekten måste sedan fi n-
nas med genom alla efterföljande skeden fram till ett slutligt ge-
nomförande.  

goda eXempel på blandstadsmiljöer med en småskalig 
fastighetsstruktur inom stora kvarter fi nns bland annat i privat an-
lagda förstäder från tidigt 1900-tal. Råsunda, Aspudden och Mid-
sommarkransen är exempel på sådana förstäder som kan vara väl 
värda att studera och inspireras av när miljonprogrammets storska-
liga miljöer ska brytas ner och fyllas med ett mer blandat innehåll.

 En annan svårighet vi fått erfara är att kommunala planmål 
om en viss minsta volym av nya funktioner för att skapa bland-
stad ibland är svårt att förena med lönsamhet för exploatören. 
Lönsamhetsproblemet hänger samman med att det fi nns ett högt 
ingångsvärde genom välutnyttjade ytor med positiva driftnetton. 
Att med den förutsättningen gå in och förtäta en ofta redan tät 
byggd miljö och tvingas ta bort ytor för att möjliggöra nya funk-
tioner av en viss minsta volym har visat sig vara ett vanskligt ex-
ploateringsföretag.  Det ställs därför höga krav på att tillsammans 
med kommunala företrädare i tidiga skeden hitta lösningar som 
kan öka värdegapet – vilket kan svälja alla produktionskostnader 
och ge en vinst till exploatören – och/eller sänka byggkostnaden.  
Det är en spännande utmaning där det för alla inblandade parter 
gäller att vara öppen för nya lösningar. Det är glädjande att kunna 
konstatera att en sådan ömsesidig öppenhet varit påtaglig i de 
blandstadsprojekt vi hittills deltagit i.  

Nu med stöd för 
kommersiella 
hyreskontrakt 

www.datscha.com. Tel 08 50 70 50 00

Genom vår nya kontraktsfunktion får du en helt ny hantering av 
kontrakt i Datscha. Snabbt och effektivt matar du in information på 
detaljnivå i Excel och importerar till Datscha. Därefter kan du enkelt 
värdera och analysera dina hyreskontrakt, och få en bättre översikt 
genom ett stort antal grafer. 

Datschas analystjänst används mer än någonsin just nu. Förenkla 
och bli effektivare du också. 

Kontakta oss gärna för mer information.
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[ Nytt bolag av Eddie Ekberg ]

Bild: N
iclas Liedberg

sIKTAR HöGT. Lundberg & Partners och fastighetsteamet från SEB Enskilda i Oslo har stora ambitioner med nya Pangea Property Partners. ”Vi skall bli 
den suveränt ledande rådgivningsfi rman i den nordiska fastighetsmarknaden, både med hänsyn till genomförande av transaktioner, börsnoteringar, res-
ning av kapital, analys och strategisk rådgivning”, säger bolagets vd Bård Bjølgerud. På bilden Pangeas ledningsgrupp från vänster: Thure Lundberg, Bård 
Bjölgerud, Olof Johansson och Even Bratsberg. 

Nya Pangea Property Partners har stora ambitioner

”Vi skall bli den suveränt   
ledande rådgivningsfi rman”
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Ömsesidigt tycke uppstod när man samarbetade i genom-
förandet av Kungsledens stora Hemsö-affär. Nu har ett stort 
bröllop hållits och ett förhoppningsvis långt och lyckligt äk-
tenskap är inlett. Vi har träffat några av förgrundsgestalterna i 
Pangea Property Partners.

Pangea Property Partners är det nya stora nordiska corporate 
finance-huset inom fastigheter. Lundberg & Partners och fastig-
hetsteamet inom SEB Enskilda i Norge har ingen mindre ambi-
tion än att erbjuda Nordens mest kompetenta och specialiserade 
team. Visst kan det låta lite skrytsamt, men när man kikar när-
mare på de personer (se faktaruta) som hittills utgör stommen i 
bolaget förefaller påståendet inte alls särskilt orimligt.

Och när man ser tillbaka på de affärer de varit med om att 
genomföra förstår man att Pangea är här för att stanna. De se-
naste fem åren har de två verksamheterna genomfört nordiska 
transaktioner med ett bruttovärde om cirka 214 miljarder kronor, 
fördelat på mer än 300 transaktioner. Därutöver har verksam-
heterna skapat och genomfört egetkapitalemissioner på över 41 
miljarder kronor. Transaktionsvolymen har varit möjlig eftersom 
man under alla marknadsförhållanden har erbjudit tjänster, trans-
aktionsformer och strukturer som marknaden har efterfrågat.

det ”fina” med ihopslagandet av Lundberg & Partners 
och teamet från SEB Enskilda är just att de kompletterar var-
andra så väl. Bägge verksamheterna är framgångsrika inom sina 
respektive marknader. Lundberg & Partners har bland annat en 
solid position i den offentliga sektorn och i den svenska markna-
den, medan teamet från SEB Enskilda har sin främsta styrka i 
privat sektor med särskilt god erfarenhet från corporate finance-
transaktioner, resning av eget kapital och börsnoteringar. 

Pangea Property Partners idé är att erbjuda lokala och interna-
tionella klienter en fullständig portfölj av tjänster och kompeten-
ser inom alla typer av fastighetstransaktioner och inom områdena 
rådgivning (köp/försäljning av kommersiella fastigheter och ut-
veklingsprojekt) och corporate finance (börsnoteringar, fusioner 
och uppköp, finansiella omstruktureringar samt kapitalresning). 
Verksamheten skall täcka sektorerna fastigheter, hotell och pro-
jektutveckling.

Vi ställde några frågor till Pangeas styrelseordförande Thure 
Lundberg och vd Bård Bjølgerud.

hur började det här?
– Det började i och med att vi i oktober 2008 tillsammans fick i 
uppdrag av Kungsleden att hitta en investerare till Hemsö-port-
följen. Det var snabba ryck som gällde och Kungsleden  önskade 
avslut innan årets slut. Vi upptäckte att vi kunde arbeta tillsam-
mans på ett mycket bra sätt och att våra olika kompetenser kom-
pletterade varandra väldigt bra.  Vi upptäckte också att vi trivdes 
väldigt bra ihop. Sen under vintern och våren kände vi att vi gärna 
ville fortsätta att jobba i hop. Det mynnade ut under försomma-
ren med att teamet i Oslo lämnade SEB Enskilda och kom till 
oss så att vi kunde bilda Pangea.

hur var reaktionen på seb enskilda när hela teamet lämnade?
– Man visade stor förståelse för att vi valde att göra detta och 
själva bli ägare. Ledningen tackade oss för en fantastisk insats 
de fem senaste åren och önskade oss lycka till. Vi kommer dess-
utom att samarbeta vidare och har skrivit ett samarbetsavtal. 
Det avtalet förhindrar oss dock inte på något sätt att jobba med 
andra.

vilka är fördelarna med pangea, varför inte bara fortsätta 
med Lundberg & partners?
– Dels så har vi under de sista tio åren sett hur marknaden har 
internationaliserats mer och mer och dels har vi kunnat se hur 
den också institutionaliserats i allt högre grad. De stora volymaf-
färerna kräver en bredd på organisationen som vi inte hade före 
Pangea. Det här är en spännande möjlighet att föra ett transak-
tionsintensivt konsultbolag in i ett bolag med en tydligt corporate 
finance-kultur. Vi breddar genomförandekraften väsentligt i och 
med det här.   

Inom ett par månader kommer vi 
att rekrytera rejält.
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var ska huvudkontoret ligga?
– Huvudkontoret ligger i Stockholm på Vasagatan där vi redan 
fi nns. Och i Oslo kommer vi om ett par månader att fl ytta in i 
ett cirka 1 100 kvadratmeter spännande och nytt kontor på Tjuv-
holmen. 

blir det några fl er kontor i andra städer?
– Vi tycker att vi är strategiskt bra placerade som det är nu. Men 
visst tittar vi på expansionsmöjligheter även i andra länder. 

hur går rekryteringsprocessen?
– Vi har expansionsplaner både för Oslo och för Stockholm, inom 
ett par månader kommer vi att rekrytera rejält. Vi har redan an-
ställt tre personer i Oslo. Man kan ju tillägga att det är en mycket 
bra tajming för rekrytering nu, det fi nns mycket duktigt folk både 
i Sverige och i andra länder som är tillgängliga. 

varför behövs pangea?
– Det fi nns ett stort behov av kreativitet och genomförandekraft 
i hela marknaden och vi upplever att vi kan erbjuda det. Vår roll 
är att få ihop köpare och säljare och skapa möjligheter att göra 
investeringar. Vi kan också bistå bolag i deras utveckling och or-
ganiska tillväxt. 

vad är målet med pangea?
– Vi ska uppfattas som den mest kompletta rådgivaren inom fast-
igheter, transaktioner, corporate fi nance, strategisk rådgivning och 
fi nansiering. Pangea ska vara det bolaget där man får bäst rådgiv-
ning. Vi har inte sagt att vi nödvändigtvis ska vara störst, men vi 
vill gärna ses som det kompletta rådgivningshuset. 

Finns det anledning för de andra större konsulthusen att 
vara oroliga, nu när ni kommer?
– Nej, det gör det inte. De är duktiga på det de gör och vi app-
låderar alla som lyckas. Vi är mer inne på att samarbeta över bo-
lagsgränserna, det är bättre att ha goda relationer än att kriga. 
Genomförandekraften ökar om man är fl er, särskilt i stora kom-
plexa aff ärer.  

NYCKELpERsONERNA I  pANGEA

Från Lundberg & partners:
•  Olof Johansson; vd i Lundberg & Partners, 23 års er-

farenhet från fastighets- och projektutvecklingsverk-
samhet. Har haft ledande positioner inom Skanskas 
fastighetsverksamhet i 16 år.

•  Thure Lundberg; Lundbergs & Partners grundare och 
styrelseordförande, fastighetsmäklare sedan 1975. 

•  Andreas Birgersson; partner och projektledare. Har 
arbetat inom Lundberg & Partners sedan 1999.

•  Andre Lundberg; partner och projektledare. Har arbe-
tat inom Lundberg & Partners sedan 1997. 

Från seb enskilda: 
• Bård Bjølgerud; Vice vd i SEB Enskilda, 15 års erfarenhet 

från fi nansmarknaden tidigare bland annat som Head 
of Research i Alfred Berg. 

• Even Bratsberg; Director i SEB Enskilda (sedan 2007), 
tolv år på advokatfi rman Thommessen (varav sju som 
partner). 

• Joachim Wingerei; Associate Director i SEB Enskilda, tio 
års erfarenhet från fi nansmarknaden. Har jobbat med 
corporate fi nance och som aktieanalytiker. 

• Jonatan Raknes; Analytiker inom fastighetsteamet 
sedan 2007.

Vi breddar genomförandekraften 
väsentligt i och med Pangea.

pANGEA

Pangea är grekiska för ”all jord”, och är namnet på super-
kontinenten som existerade för 250 miljoner år sedan.



Har Du Det som krävs?
Nordier ProPert y Advisors söker NyA medArbetAre 

I en transaktionsmarknad som minskat med 80 % jämfört med åren 2006 - 2007 är det svårt att göra affärer och vara lönsam. 
För oss som fastighetsrådgivare ställer klimatet extra höga krav på affärsmässighet och kreativitet. Nordier Property Advisors 
fyller i dagarna 1 år och när vi tittar tillbaka på året som gått kan vi ödmjukt konstatera att vi är lönsamma och att det går att 
genomföra affärer, bara idéerna är tillräckligt intressanta och affärsdrivet tillräckligt starkt. Nya aktörer kliver fram, andra faller ifrån.

Vi söker nu fler hungriga medarbetare som vill växa med oss. Är du driven, engagerad, social och brinner för fastighetsrådgivning 
skall du höra av dig till oss. Vår ambition är att kombinera hårt arbete med humor och värme, vi tror att det i slutändan ger ett 
roligare liv och bättre lösningar för våra kunder.

Just nu söker vi följande positioner till Stockholm och Malmö:

ProjektledAre fAstighetstrANsAktioNer
Du känner branschen väl och arbetar förmodligen idag redan som projektledare eller motsvarande. 
Du har ett starkt affärsdriv och vill bestämma över din egen framgång. 

fAstighetsvärderAre
Du känner branschen väl och har ett väl utvecklat nätverk inom fastighetssektorn. 
Du har ett starkt affärsdriv och vill utveckla värderingstjänsterna hos oss och bestämma över din egen framgång. 

ProjektledAre ombildNiNgAr
Du känner branschen väl och har ett väl utvecklat nätverk inom fastighetssektorn. Du har ett starkt affärsdriv 
och vill utveckla ombildningsaffären hos oss. Du kommer att ansvara för affärsområdets uppstart, utveckling och framgångar. 

juNiorANAlytiker
Du känner dig bekväm med siffror är analytiskt lagd och vill göra karriär i fastighetsbranschen. Dina arbetsuppgifter 
kommer att vara varierade och styrs av det aktuella affärsflödet. För rätt person finns obegränsade utvecklingsmöjligheter.

vänligen kontakta eller ställ din ansökan till:

mikael Wilton
Nordier Property Advisors AB
Norrmalmstorg 14, 111 46 Stockholm
+46 8 611 59 00

Nordier Property Advisors erbjuder kvalificerade rådgivningstjänster till fastighetsägare och investerare med fokus på Norden f ramförallt inom 
fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering. Vår kunskap och närvaro på fastighetsmarknaden kombinerat med erfarenhet f rån de finansiella 
marknaderna ger oss möjlighet att erbjuda helhetslösningar för våra kunder. Nordiers delägare och projektledare har flerårig erfarenhet av 
fastighetsrådgivning. Genom nyckelmedarbetare, ledning och styrelse har vi genomfört fastighetsaffärer till ett värde av mer än 100 Miljarder SEK.

Nordier Annons_240x285.indd   1 09-09-10   14.09.24



48   fastighetssverige    #7/2009

Mässa med fokus på 
möjligheter
Den fi nansiella krisen kommer naturligtvis att hänga som ett mörkt moln 
över årets Expo Real som hålls 5− oktober.
   − Men mässan kommer inte att handla om en självömkande bransch. 
I stället ska vi fokusera på möjligheterna som fi nns i krisen, säger Eugen 
Egetenmeir, vice vd för mässarrangören Messe München International.  

uppFöLjARE. Förra årets Expo Real-mässa i München var den största hittills, med 24 787 besökare från 78 länder (2007 var siff rorna 23 800 från 77 länder). 
Årets mässa kommer att bli något mindre i besökar- och utställarantal, men bortfallet är inte så stort som man kan tro med tanke på hur djup krisen har 
varit, menar Eugen Egetenmeir.

Bild: Messe München

[ Expo Real av Nicklas Tollesson ]



Bild: Messe München

Nu även med positionering.

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

På väg?
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Mån 10.30, Hall A1: Öppnings-
diskussion: Möjligheter och vägar 
ut ur krisen − med Claer Bar-
ret (moderator), Financial Times 
London, Albert Behler, Paramount 
Group, New York, Arnold de Haan, 
Meyer Bergman, London och Oli-
vier Piani, Allianz Real Estate, Pa-
ris/ München.

Mån 12,15, Hall B2: Välkomst-
cocktail och information om 
projekt och investeringar i 
Sankt Petersburg.

Tis 10.00, Hall A1: Ekologisk håll-
barhet i kristider – i toppen eller 
botten på prioriteringslistan? − 
med Roland Stimpel (moderator), 
Deutsches Architektenblatt, Wolf-
gang Christ, Urban Index Institute, 
Darmstadt, Elisabeth Merk, Mün-
chen stad, Oriol Nel.Io, staten Ka-
talonien, Hannu Penttilä, ansvarig 
för stadsplanering och fastigheter, 
Helsingfors.

Tis 17.00, Hall A1: Morgonda-

gens fastighetsmarknad − ut-

sikter, trender och perspektiv. 

Med Christoph Hardebusch 

(moderator) Immobilienma-

nager, Köln, Jürgen Büllesbach, 

Bayerische Bau und Immobi-

lien Gruppe, München, Harald 

Simons, Empirica AG, Berlin, 

Georg Jewgrafow, Bayern LB, 

München, Dieter Reiter, Lan-

deshauptstadt, 

München.

Ons 11.30, Media Lounge, Hall A1: Grönt tänkande och god so-cial integration i Skandinavien – med Ralf Hartmann, Business and economic affairs och Joachim Hallengren, NCC Property Deve-lopment.

Förra årets Expo Real-mässa i München var den största hittills, 
med 24 787 besökare från 78 länder (2007 var siffrorna 23 800 
från 77 länder).

Årets mässa kommer att bli något mindre i besökar- och 
utställarantal, men bortfallet är inte så stort som man kan tro 
med tanke på hur djup krisen har varit, menar Eugen Egeten-
meir.

– Antalet registreringar så här långt indikerar att Expo Real 
2009 kommer att behöva sex utställningshallar om sammanlagt 
64 000 kvadratmeter, en hall mindre än förra året. Det är vi mer 
än nöjda med. Faktum är att trots kristiderna kommer mässan att 
vara lika stor ytmässigt som 2007, då vi var i en stark tillväxtpe-
riod, säger Eugen Egetenmeir

– Deltagandet från Ryssland, Gulfstaterna och speciellt USA, 
som har drabbats hårt av krisen, minskar mest. Utställarna är mer 

kostnadsmedvetna än tidigare och några av dem begär mindre 
utställningsyta, men de deltar ändå i mässan.

Många av programpunkterna på mässan är inriktade på hur 
man kan hitta affärsmöjligheter i kristiderna och hur vägen ut 
ur krisen ser ut.

Hållbar utveckling är också en stor fråga
– Vid första anblicken kan man tycka att hållbar utveckling 

och vinsttänkande inte går hand i hand, men vi tänker utreda 
frågan från ett pragmatiskt synsätt: Vad kan användare och ut-
vecklare tjäna ekonomiskt genom ekologiskt hållbara fastigheter? 
Hur högt är imagevärdet för hyresgäster som sitter i en ekologiskt 
hållbar lokal?

– Precis som tidigare år kommer vi också att presentera olika 
internationella fastighetsmarknader och de möjligheter som er-
bjuds där.   

Några av höjdpunkterna i årets mässprogram:
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GÄSTSKRIBENT: AKTIEANALYsEN

Fastighetsbolagen har haft svårt att hävda sig på Stockholms-
börsen under året och inte alls hängt med i uppgången. Men 
även om framtiden ser utmanande ut finns det även ljusglimtar 
att ta fasta på. Det är dags att öka exponeringen mot sektorn.

Sedan bottennivåerna i slutet av november förra året har vi haft 
en stark återhämtning på börsen och det breda OMXSPI-indexet 
har stigit med 62 procent. Även den som satte in sina sparpengar 
på börsen vid årsskiftet i en indexfond har fått se sina pengar öka i 
värde med hela 36 procent. Hur har det då gått för fastighetsbola-
gen på Stockholmbörsen i år? Jo, de har haft en positiv utveckling 
med en uppgång på cirka 16 procent men långt ifrån i samma 
klass som börsen i sin helhet (se diagrammet bredvid).

En mindre förklaring till avvikelsen är att ovan nämnda index 
inte justeras för utdelningar då fastighetsbolag vanligtvis distri-
buerar mer pengar till sina ägare än börsgenomsnittet. En annan 
desto viktigare förklaring är att fastighetsbolagens intjäning är 
sencyklisk till sin karaktär och alltså vänder förhållandevis sent 
med konjunkturen.

börjar det då bli läge att öka sin exponering mot sektorn är 
förstås frågan man ställer sig. Ja, vi tycker det är dags för det. Helt 
klart visade rapporterna för det andra kvartalet på förvånansvärt 
starka driftsnetton samtidigt som räntekostnaderna fortsatte ner. 
Även andelen nytecknade hyreskontrakt i förhållande till uppsag-

da kontrakt, vilket egentligen utgör framtida hyresintäkter, visade 
inte heller på samma dramatik som i första kvartalet och i flertalet 
fall var nettot positivt. I genomsnitt för de fastighetsbolag som vi 
bevakar ökade förvaltningsresultaten med imponerande 31 pro-
cent i det andra kvartalet jämfört med föregående år. 

kommande kvartal räknar vi med ännu högre tillväxttal 
för förvaltningsresultaten, delvis som en följd av att Riksban-
ken sedan andra kvartalets utgång sänkt räntan med ytterligare 
25 punkter, vilket kommer att reducera räntekostnaderna ytter-
ligare för fastighetsbolagen. Något som också är positivt är att 
direktavkastningskravet, som över en längre tidsperiod konti-
nuerligt justerats upp, för första gången låg kvar på oförändrad 
nivå i kvartalet. Det ökar förutsättningarna för en stabilisering av 
fastighetsvärdena.           

På den negativa sidan finns fortsatt orosmomentet över hur 
hårt en förväntat negativ sysselsättningstillväxt under 2009-2010 
samt ett ökat antal företagskonkurser kommer att slå mot bo-
lagen under nästa år. Andra viktiga frågor är vad som händer 
med bankernas utlåning och kreditmarginaler samt vilka föränd-

Fastighetsaktier på efterkälken
– dags att öka exponeringen mot sektorn

 

NAMN: Andreas Daag .
ÅLDER: 30 år.
TITEL: Aktieanalytiker fastig-
heter.
ÅR pÅ sWEDbANK: Fem.
FRITIDsINTREssEN: Aktier, 
bordtennis, resor, fiske.
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ringar Riksbanken gör med reporäntan. Dessutom riskerar ett 
fortsatt hyresfall att sätta press på fastighetsvärdena. Givet dessa 
utmanande förutsättningar tycker vi ändå sammantaget att pris-
sättningen i vissa av bolagen är så pass attraktiv att köprekom-
mendationer är motiverade. Vi ser köptillfällen i Hufvudstaden, 
Wihlborgs och Dagon. Nedan följer lite kort info om vår favorit 
i sektorn som är Hufvudstaden.  

hufvudstaden har sedan toppen skrivit ned sina fastigheter 
med tolv procent och enligt våra beräkningar är ytterligare cirka 
tio procent lägre fastighetsvärden inprisat i  aktiekursen. Det an-

ser vi är för mycket även om vi räknar med att värdena kommer 
att behöva justeras ytterligare nedåt framöver. Hufvudstaden vär-
derar sina fastigheter till ett direktavkastningskrav om 5,3 procent, 
vilket kan jämföras med avkastningskravet på en kontorsfastighet 
i Stockholm i bästa läge om 5,75 procent. Positivt i det andra kvar-
talet var att företaget omförhandlat hyreskontrakt till ett värde 
om 117 miljoner kronor till tio procent högre hyror. Vakanserna 
minskade även marginellt till 6,2 procent. Med nuvarande kurs 
handlas aktien till en direktavkastning på 6,3 procent, vilket är 
attraktivt för den fastighetsportfölj som bolaget äger. Vi har en 
riktkurs på 62 kronor i Hufvudstaden.      
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Carnegie Real estate index OMXSPI

Har totalt cirka nio miljoner 
privatkunder och cirka 
600 000 företagskunder med 
459 kontor i Sverige, 300 
kontor i de baltiska länderna 

samt 190 kontor i Ukraina. 
Koncernen har även verksam-
het i Helsingfors, Kaliningrad, 
Köpenhamn, Luxemburg, 
Moskva, New York, oslo, 

Shanghai, St Petersburg 
och Tokyo. År 2007 uppgick 
balansomslutningen till 1 600 
miljarder kronor och antalet 
anställda var cirka 22 000. 

FAKTA: SWEDBANK
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ENERGI/GRÖNA  
FASTIGHETER

Tema i Fastighetssverige
nummer 8/2009

Materialstopp: 16 oktober • Utgivning: Vecka 44

031-13 91 16 • info@fastighetssverige.se

Vi belyser listiga lösningar och koncept som syftar till att spara 
både energi och pengar. Missa inte vårt tema:

Utgåva Materialstopp Utgivningsvecka Tema

#1/2009 14 januari vecka 4–5 Investerare
#2/2009 13 februari vecka 9 Internationellt/MIPIM
#3/2009 27 mars vecka 15 Konsultspecial
#4/2009 24 april vecka 19 Öresund
#5/2009 29 maj vecka 24 Inne- och utemiljö
#6/2009 14 augusti vecka 35 Köpcentrum/Handel
#7/2009 11 september vecka 39 Internationellt/Expo Real
#8/2009 16 oktober vecka 44 Energi / ”Gröna fastigheter”
#9/2009 20 november vecka 49 Linköping/Norrköping

FASTIGHETER

# 9/2009 
Linköping/Norrköping
Materialstopp: 20 november 
Utgivning: Vecka 49

# 2/2010 
Investerare & Internationellt/Mipim 
Materialstopp: 19 februari 
Utgivning: Vecka 9

# 3/2010 
Konsulter & Affärsjuridik
Materialstopp: 1 april 
Utgivning: Vecka 15

# 1/2010 
Stockholm
Materialstopp: 15 januari 
Utgivning: Vecka 4




