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[ Ledare av Eddie Ekberg ]

Ljus i januarimörkret
Julen är för länge sedan över och krutröken efter nyårsraketerna har skingrats
av januarivinden. Nu uppstår frågan; vad
tusan är poängen med januari? Vem kom
på denna hopplösa eländesmånad egentligen? Hade januari varit en bowlingkägla
skulle jag ha satsat allt jag hade med ett
extra tungt klot för att slå den så långt
bort det bara går. Nej, januari gör i alla
fall inte mig lycklig – i januari är det
maximalt långt kvar till nästa ledighet
(påsk i april), det är ett halvår(!) till
sommaren och till jul och nyår är det
ett helt år. Dessutom är det extra tomt
i plånboken.
jo, jag vet att det finns folk som
älskar januari. Som så fort julklappspapperet är undanstökat vill att allt
ska bli som vanligt igen – gran och
tomtar ska väck och man vill inget
hellre än tillbaka till jobbet.

mörkret och ljuset väcker livsandarna till liv igen. Tyvärr går
ju det som bekant inte att göra så. I stället har jag ägnat mig
åt en del övningar för att ”lura” mig själv att januari är över
och att det nästan är vår. Jag har uteslutande tittat på roliga
tv-program och komedier, jag har promenerat på lunchen
för att få en gnutta solljus varje dag och jag har bläddrat som
en galning i resekataloger. För att bara nämna några saker.
Jag vet inte ännu om det fungerat, jag tycker fortfarande att
januari är en fullständigt katastrofal månad. Men jag kämpar
på med komedier och promenader fast övertygad om att
bekämpa januarimörkret.
På Fastighetssverige möter vi det nya året med flera nyheter
i bagaget. Ni läsare har länge efterlyst en tätare utgivning. Nu
bemöter vi det och blir ett månadsmagasin (med undantag
för semestermånaderna och jul- och nyårsledigheterna).
Numret du håller i din hand har också genomgått en innehålls- och layoutmässig ansiktslyftning.
När det gäller nyhetsbrevet och nyhetssajten är vi i full
gång sedan den 7 januari. Självklart fortsätter vi att leverera
branschens viktiga nyheter helt gratis även i år.
Hoppfulla vinterhälsningar!

själv vill jag vrida fram klockan ett
par månader, fram till mars när solen
kör undan det kompakta januari-
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Cadwalk

Tillväxt är ett
vackert ord
Välkommen till Kista Gardens
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-talstappning 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

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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Månadens makroanalys
Den ekonomiska kartan ritas om i en allt snabbare takt. Fastighetsbranschen 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.

Från pessimister till
optimister på bara
några få månader

I

stället för att ansluta oss till kakofonin av olyckskorpar, pessimister och andra typer av domedagsprofeter lutar vi på
Danske Bank oss mot de fundamentala drivkrafter som har
styrt den ekonomiska utvecklingen framåt genom historien –
och allehanda kriser.
Allt sedan 2006 har vi varit relativt pessimistiska på global
efterfrågan i allmänhet och svensk tillväxt i synnerhet. Den
senaste tiden har vi också blivit ikapp- och förbisprungna av
allehanda ekonomiska bedömare. Och utvecklingen har, dessvärre, blivit än sämre än vad vi ens kunde föreställa oss för bara några
månader sedan. Den globala finanskrisen har fått tillväxten i den
industrialiserade världen att fullständigt gå i stå och negativa tillväxttal för helåret 2009 har blivit norm bland prognosmakare.
Arbetslöshetsgraden förväntas därför gå mot de nivåer som rådde
under 1990-talskrisen, och inflationen kan komma att förbytas i
deflation – det vill säga fallande priser. Deflation är kanske det
fenomen som penningpolitiken har att frukta allra mest, eftersom

8

fastighetssverige #1/2009

den nominella räntan inte kan bli negativ och därmed är verkningslös när köp- och investeringsbeslut skjuts upp på grund av
att priserna hela tiden förväntas bli lägre.
är vad som har fått en del
centralbanker att vidta drastiska och mycket okonventionella
åtgärder, såsom att flöda banksystemet med likviditet (så kallad
”quantitative easing”) och att gå ut och köpa obligationer med
längre löptider för att få ned även de längre räntorna. Dessa
åtgärder, tillsammans med en snabbt ökande köpkraft tack vare
fallande inflation och en extremt expansiv finanspolitik, är faktiskt också anledningen till vår relativa optimism.

oron för en sådan utveckling

om ekonomisk politik, är att den
fungerar, vi vet dock inte alltid exakt hur, eller exakt när. Det
globala ränteläget har förts i en tydligt mer expansiv riktning
samtidigt som finanspolitiken har lättats, vilket kommer att ge

för en av de få saker vi vet

Namn: Roger Josefsson.
Ålder: 35 år.
Utbildning: Fil. Mag.
Titel: Chefsekonom, Danske Bank

Sverige.
På Danske Bank sedan: 2004.
Gör på fritiden: Njuter av

tillvaron tillsammans med familjen.

Positivt. Roger Josefsson chefsekonom på Danske Bank Sverige skriver i månadens makroanalys om det som gör att de kan vara positiva
i denna annars negativa period.

positiva effekter, även om det i värsta fall sker samtidigt som
hushållen i motsvarande mån ökar sitt sparande och stärker sina
balansräkningar.
Även om ett värsta-scenario skulle gälla även för räntepolitiken medför den mycket låga styrräntan att bankernas finansieringskostnader (åtminstone på marginalen) minskar samtidigt
som bankernas utlåningsräntor är oförändrade eller till och med
högre vilket får räntenettot, resultatet och det egna kapitalet att
stärkas. Och ett ökat eget kapital hos bankerna medför på sikt att
utlåningen återigen kan ta fart.

Så för att avsluta – och sammanfatta: Det torde inte råda något
tvivel om att utvecklingen i närtid kommer att bli mycket svag.
Men på sikt, med stöd av ekonomisk politik, kommer efterfrågan
ånyo att ta fart, aktiekurser att stiga och investeringar att öka. Det
kan hända att vi på Danske Bank är ”överdrivet” optimistiska när
vi antar att en stabilisering och återhämtning sker från hösten/
vintern 2009. Men, och det är faktiskt värt att understryka i den
överväldigande pessimism som för tillfället råder, ekonomisk politik fungerar alltid. En återhämtning kommer att ske – frågan är
därför inte om, utan när det sker.

#1/2009 fastighetssverige
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[ Ny fond av Nicklas Tollesson ]

Infrastruktur
– het investering
Mitt under brinnande finanskris lyckades EQT
få in 1,2 miljarder euro, 20 procent över fondens mål, till den första infrastrukturfonden
som är riktad mot norra och östra Europa.
Infrastruktur är ett hett investeringsområde –
med låg risk. Och i framtiden kan många nya
möjligheter öppna sig.

L

ennart Blecher är senior partner på EQT Partners och leder
teamet bakom bolagets unika infrastrukturfond, som räknar
med att kunna investera cirka fem miljarder euro, motsvarande drygt 50 miljarder svenska kronor, när finanskrisen har lagt
sig. Han är naturligtvis mycket nöjd med det stora intresset som
har visats för fonden.
– Det är vi glada och stolta över. Det visar att marknaden ser
positivt både på infrastrukturen och på våra möjligheter att gå in
i verksamheter med vårt industriella kunnande, säger Blecher.
Investerarna som har gått in i fonden är främst institutionella
placerare, som pensionsfonder och försäkringsbolag. Bland investerarna återfinns bland andra Fjärde AP-fonden, Skandia och den
finska pensionsfonden Varma.
– Det här är normalt en investering med lägre risk, den är inte
speciellt volatil och korrelerar inte till aktiemarknaden. Här finns
en underliggande tillväxt och ofta stabila förutsägbara kassaflöden, menar Lennart Blecher.
eqt - fonden har ett ganska brett investeringsperspektiv.
Lennart Blecher nämner allt från hamnar, flygplatser och värmeverk till fibernät, avfallshantering, energi och telekom som
tänkbara investeringar.
– Det ska handla om verksamheter som är viktiga för samhället, har stabila kassaflöden och en bra tillväxtpotential. Vi siktar på medelstora projekt, vilket innebär investeringar på mellan
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med framtida möjligheter

Lyftkraft. EQT siktar på både marknadsbaserad och konsumtionsbaserad infrastruktur i befintliga projekt med investeringsstorlekar på mellan 50
miljoner och en miljard euro.

50 miljoner och en miljard euro. Och det ska handla om operationella
projekt, vi ska inte bygga, säger han.
I Sverige finns i dag investeringsmöjligheter främst inom kraft- och
telekomsektorn. Men framöver hoppas Lennart Blecher på nya möjligheter. Regeringen diskuterar privatiseringar av bland annat svenska
flygplatser och blir det verklighet är EQT-fonden där och hugger.
– Vi har inte sett mycket av privatisering av infrastruktur i de nordiska länderna. Men vi kommer att få se en allt större del framöver. Jag
vet inte varför vi ligger så långt efter i Sverige och Norden när det gäller
det här, det känns som att man har tyckt att vissa saker bara ska drivas av
det allmänna. Det behövs några första exempel på att det fungerar med
privat ägande, sedan tror jag att det kommer mer och mer.

Investerar. Lennart Blecher, senior partner på EQT
Partners.

#1/2009 fastighetssverige
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gLoBALT. EQT siktar i första hand på att investera i norra och östra Europa men har även möjlighet att investera globalt.

– Och det har börjat röra lite grann på sig. I Norge finns några
privatägda vägar, Arlandabanan ägs ju av australiensiska Macquarie, som också äger Kastrups flygplats i Köpenhamn.
– För samhället är det är en bra tid att köra igång med privatiseringar nu; arbetslösheten ökar, vilket leder till att det inte
kommer in lika mycket pengar till statskassan. Samtidigt är det
rätt tidpunkt att satsa på infrastruktur under lågkonjunkturer.
Inte minst USA pratar om att uppgradera infrastrukturen nu.
Ett samhälle som inte investerar i infrastruktur förlorar konkurrenskraft.
– Jag säger inte att privatiseringar är den enda lösningen, men
det är en av flera möjliga lösningar.
Kan ni sköta exempelvis en ﬂygplats bättre än Luftfartsverket?
– All erfarenhet ute i världen visar att de bäst skötta flygplatserna
drivs av folk som är vana att arbeta inom konkurrensutsatta verksamheter. Vi har många väldigt meriterade seniora industrialister inom EQT – exempelvis Vagn Sörensen, före detta vice vd
på SAS – och när vi tar över ett projekt tillsätter vi en av dem
som ordförande i bolaget. Vi har ett väldigt bra track record: Sedan EQT grundades har vi sålt 35 bolag. Deras forsäljning har i
genomsnitt vuxit med 13 procent, antalet anställda med 12 procent
och rörelseresultaten med 20 procent.
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Lennart Blecher räknar med en avkastning för infrastrukturfonden på 15 procent per år.
När gör ni er första investering?
– Vi räknar med första halvåret 2008.
Och sedan får ni hoppas på en borgerlig valseger 1, så att
hoppet om privatiseringar lever kvar?
– Jag tror att socialdemokraterna också kan vara pragmatiska. De
diskussioner vi har haft med företrädare för (s) visar att de är väl
så öppna som de borgerliga partierna.

FAK TA: eQT:s INFR AsTRUK TURFoNd
• Styrs av ett team på 16 personer, som sitter i Stockholm, Helsingfors, München, Zürich och New York. Teamets ledare Lennart
Blecher är stationerad i Zürich.
• Fonden stängdes för investerare i november på 1,2 miljarder euro,
vilket var 20 procent över fondens mål.
• Siktar på både marknadsbaserad och konsumtionsbaserad infrastruktur i befintliga projekt med investeringsstorlekar på mellan
50 miljoner och en miljard euro.
• Ska i första hand investera i norra och östra Europa, men har också
möjlighet att investera globalt.

Fastighetssverige ger dig
branschens nyheter gratis

fsve.se
Fastighetsbranschens modernaste nyhetsforum
med webbplats och dagligt nyhetsbrev.
Ledord: kvalitet, användarvänlighet och snabbhet.

Självklart är nyhetstjänsten kostnadsfri.
Tusentals läsare varje dag – registrera dig på fsve.se

NYHETER

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

ETT ÖGONBLICK!

Leif Garph, vice vd i gamla
Vasakronan och tillträdande vd för Sparbössan
Fastigheter AB.

Kungsleden säljer 50 procent av sina publika fastigheter, bland annat den här på S:t Larsområdet i Lund som hyrs
av Lunds Montessorigrundskola.

Mångmiljardaffär
avslutade 2008
TRANSAKTIONER Dagarna före jul
presenterades en av 2008 års största
fastighetsaffärer: Kungsleden säljer
50 procent av Hemsö Fastighets AB,
som äger och förvaltar Kungsledens
publika fastigheter.
Kungsleden bildar samtidigt ett
joint venture-bolag med köparen
Tredje AP-fonden för fortsatt utveckling av beståndet.
Affären är värd 15,4 miljarder
kronor.
Beståndet är väl diversifierat över
hela landet men är koncentrerat till
de större regionstäderna. Antalet
fastigheter uppgår till 277 stycken,
vilka per den 30 september 2008 i
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Kungsledens vd Thomas Erséus

Kungsleden koncernen hade ett bokfört värde om 15,6 miljarder kronor,
54 procent av det totala bokförda
värdet i Kungsleden.
Fastigheternas direktavkastning
på försäljningspriset uppgår till 6,3
procent.
– Kungsleden har sedan 2001

byggt upp ett betydande bestånd
inom Publika fastigheter, en verksamhet som vi tror har en mycket
stor potential även i framtiden. Vi är
väldigt glada över att AP3 delar vår
syn på denna sektor, och vi skapar
genom affären goda möjligheter
att tillsammans med AP3 utveckla
Hemsö vidare på ett bra sätt samt
ytterligare stärka Hemsö som en
bra partner och hyresvärd för våra
befintliga och framtida hyresgäster.
Vi är övertygade om att vi genom
denna affär kommer att öka värdet
för våra aktieägare även i framtiden, säger Kungsledens vd Thomas
Erséus.

Sparbössan planerar att
växa?
- Ja, det är ett spännande
uppdrag. Bolaget har i dag
ett bestånd på under en
halv miljard kronor, men
siktar nu på att förvärva
för mellan två och tre
miljarder kronor under de
närmaste åren.
En del kommer att tro att
du lämnar för att du inte
får plats i den nya Vasakronan-organisationen?
– Haha, det kan de få tro
om de vill. Nej, men jag
kan ju säga att den nya
organisationen skiljer sig
en del från det arbetssätt
som vi tyckte det var roligt
att arbeta med. Framtiden
får väl utvisa vad som var
bäst.
Du påbörjar din nya tjänst
1 maj i år. Vad ska du göra
fram till dess?
– Jag ska stå till förfogande för Vasakronan. Jag kan
och ska inte jobba med
något annat innan dess.
Det kommer nog att bli en
del ledighet ...

Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

KORTA NYHETER

Glöm inte!
Easyfairs fastighe
tsmässa
4–5 februari i Kis
tamässan,
Stockholm.
Mer info: easyfairs.
com

wALLeNsTAM
hALvMIL jARdKöPeR
TRANsAKTIoNeR Wallenstam utökar sitt
fastighetsbestånd i Stockholmsregionen och köper fem fastigheter samt
del i en exploateringsfastighet i Älta
Hans Wallenstam
(Nacka kommun) av JM.
Affären sker i bolagsform med
ett underliggande fastighetsvärde om 477 miljoner kronor.
Som dellikvid erlägger Wallenstam samtliga sina aktier i Heba
Fastighets AB. Wallenstam och JM har i denna affär åsatt
aktierna ett värde om 290 miljoner kronor. Tenzing agerade
rådgivare åt JM i affären.

KARLsTAdKoNgRess BLIR NoRsK
INvesTeRINg Den nya kultur- och kongressanläggningen som
ska byggas i Karlstad kommer att få norska ägare. Den norska
finans- och pensionskoncernen Storebrand/SPP har köpt KB
Mötesplatsen som står bakom satsningen. Prislappen hamnar på
420 miljoner kronor.
– Vi är mycket glada över att ett av Nordens starkaste varumärken, Storebrand/SPP tycker att Karlstad är en intressant
stad att investera i, säger Lena Melesjö Windahl (s), kommunstyrelsens ordförande. Bygget ska stå färdigt 2010.

Hotellkedjan Choice möter en stor efterfrågan på hotellrum på Arlanda genom att
bygga ett nytt hotell.

Arlandas största hotell
ska stå klart 202
hoTeLL Hotellkedjan Choice ska –
med varumärket Clarion – driva ett
400 rum stort hotell vid Arlanda.
Hotellet ska stå färdigt 2012.
Clarion blir Arlandas största hotell.
Den åtta våningar höga byggnaden
byggs ihop med Sky City och terminalerna med direkt tillgänglighet till
den regionala kollektivtrafiken och
till flyget.

– Det har länge funnits en efterfrågan på fler hotellrum på Arlanda och
Clarion blir ett utmärkt komplement
till det som redan idag finns i Sky
City, säger Thomas Cassel, kommersiell chef, LFV Arlanda.
– Tidpunkten är idealisk. Vi investerar och bygger i lågkonjunktur för
att vara färdiga till nästa högkonjunktur.

Stora regionala skillnader
i transaktionsvolym
Det var stora regionala
skillnader i minskningen av transaktionsvolymen 2008. I Göteborg
minskade den med hela
65 procent, medan
motsvarande siffra
för Stockholm var 15
procent.
I Malmö minskade volymen med
35 procent och siffran
för hela Sverige var 16
procent. Detta enligt Jones
Lang LaSalle.
Den totala transaktionsvolymen
RAPPoRTeR

MÅNgA vILL hyRA UT TILL sChIBsTed
LoKALeR Schibsted letar lokaler i Stockholm för sin framtida flytt.
Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Blocket, Byt Bil, E 24 och ﬂera
andra av den norska mediekoncernens svenska bolag ska flytta
ihop. Schibsted tar hjälp av Tenant & Partner i lokalsökandet
och har hittills fått ett 30-tal olika lokalförslag.

FINANsIeRINg Av
swedBANK AReNA
sÄKRAd
eKoNoMI Ett nytt avtal med
Swedbank säkrar bankfinansieringen av Swedbank
Arena.
Projektet går enligt plan
och förutsatt att bygglovet är beviljat kommer byggnationen
att påbörjas under våren 2009. Det första spadtaget är planerat
till 4 maj.

sToCKhoLMsheM MIL jARdKöPeR

under sista kvartalet 2008 uppgick
till 30,1 miljarder kronor enligt Jones
Lang LaSalles bedömning. Detta
motsvarar en minskning
med 40 procent jämfört
med samma period 2007.
Den totala transaktionsvolymen för 2008
bedöms uppgå till
118,8 miljarder kronor
(exklusive Vasakronan- och
Steen & Strøm-affärerna),
att jämföra med 148,8 miljarder
kronor under 2007 – en minskning
med drygt 20 procent.

Läs mer på fsve.se

TRANsAKTIoNeR Stockholmshem förvärvar genom tre olika affärer 700 nya hyresrätter genom köp av bostadshus, mark och
bostadsrättsprojekt. Tillsammans är affärerna värda närmare en
miljard kronor. Den enskilt största affären är den där man köper
371 bostäder av JM för 759 miljoner kronor.

NyT T BoKoNCePT I LINKöPINg
BoLAg Stångåstaden lanserar ett för Linköping nytt bokoncept:
Hyrköp. Förutom möjligheten att provbo innan man bestämmer
sig, kan den blivande husägaren i lugn och ro invänta rätt läge
på marknaden för köp.
– Vi väljer att satsa på denna modell nu när marknaden,
genom finanskrisen, är i obalans, säger Hans Lander, vd på
Stångåstaden

#1/2009 fastighetssverige
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CITATET
”Det blir inget roligt år. Vi gissar att vakansgraden blir över
elva procent.” Jones Lang LaSalles analytiker Gustaf Benndorf om Storstockholms vakansgrad.

NYHETER
>> fortsättning

Ny stadsdel
med ny travbana
STADSUTVECKLING Stockholms Stad,
IF Brommapojkarna och Solvalla
planerar en gemensam satsning på
en ny stadsdel i Bromma. Planerna
är att skapa 3 500 lägenheter och
cirka 75 000 kvadratmeter kommersiella ytor samt en ny sportarena, en
idrottsakademi, världens modernaste travanläggning samt hotellkonferensverksamhet.
– Förslaget binder ihop den nya
stadsdelen med det påbörjade Annedalsområdet och skapar en attraktiv miljö för boende och möten invid
Bällstaån, säger Kristina Alvendal,
Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad.

Catella
genomför
sale and leaseback
TRANSAKTIONER Humlegården köper
Catellahuset – fastigheten Skravelberget Större 20 – med adress Birger
Jarlsgatan 6. Byggnaden har en
uthyrningsbar area om cirka 5 400
kvadratmeter, bestående i huvudsak
av kontor men även av butiker.
Catella kommer att sitta kvar i
huset, och hyra
samtliga kontorslokaler.
Humlegården förvärvade
vid årsskiftet
2007/2008 två
fastigheter vid
Per-Arne Rudbert, Norrmalmstorg.
Humlegården
– Vi letar
Fastigheter.
kontinuerligt
efter attraktiva
fastigheter i Stockholms bästa lägen,
säger Per-Arne Rudbert, Humlegården Fastigheter.
Catella Corporate Finance förmedlade affären. Köpeskillingen är inte
officiell men uppskattas till drygt 400
miljoner kronor.
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Två nya miljövänliga kontorshus med sammanlagt 17 000 kvadratmeter kontorsyta ska byggas i Krokslätt i Mölndal.

Storsatsning på
Krokslätts fabriker
BYGG En storsatsning ska genomföras
på Krokslätts fabriker i Mölndal.
Två nya miljövänliga kontorshus
– med sammanlagt 17 000 kvadratmeter kontorsyta – och 250–300
lägenheter ska byggas.
– Investeringen ligger på runt 900
miljoner kronor, säger Husvärdens
vd Lennart Larsson.
Om tidsplanen håller blir det
inflyttning i det första kontorshuset
vid årsskiftet 2010/2011.
Det handlar om området omedelbart söder om nuvarande Krokslätts

Investeringen
ligger på runt
900 miljoner kronor.
Lennart Larsson, vd Husvärden

fabriker, och det är Husvärden AB
som genomför och utvecklar området för Fastighets AB Kullen.
Närmast Göteborgsvägen är tanken att två kontorshus ska uppföras,
ett på 4 000 kvadratmeter och ett på
13 000 kvadratmeter.
Längre västerut och upp i skogssluttningen ska det byggas ett

drygt tiotal huskroppar, mellan
fem och åtta våningar höga, med
lägenheter.
Under det stora kontorshuset och
de nedersta av bostadshusen ska
det byggas parkeringsdäck med uppemot 500 parkeringsplatser. Sammanlagt rör det sig om investeringar
på runt 900 miljoner kronor, och
Krokslätts fabrikers totala lokalyta
växer från ungefär 60 000 till 90 000
kvadratmeter.
Wingårdh arkitektkontor ritar alla
de nya byggnaderna.

Prenumerera du också – gå in på fsve.se

KORTA NYHETER

OJ DÅ!

Nu är det till och med för varmt att
ligga på stranden i Dubai. Det blivande lyxhotellet Palazzo Versace ska därför utrustas
med världens första konstkylda strand.
Jysk blir ny hyresgäst vid Skanskas handelsplats i Ljungby.

GE breddar
ägandet
AFFÄReR GE Real Estate säljer 29 fastigheter – med minst 80 procent publika hyresgäster – till det nystartade
fastighetsbolaget Roxanne, som GE
äger en fjärdedel av.
– Det här är ett sätt för oss att
bredda ägandet, och möjliggöra

Det här är ett sätt
för oss att bredda
ägandet, och möjliggöra
fortsatta investeringar.
GE Real Estates vd Lennart Sten

fortsatta investeringar i ett segment
vi tror på, säger GE:s vd Lennart Sten.
– Vi tror att det kommer att komma ut en hel del fastigheter inom det
här segmentet de närmaste två åren,
och genom att bredda ägandet ökas
möjligheterna att köpa.
Köpeskillingen är inte officiell,
men affären beräknas vara värd 2,5
miljarder kronor.

ISS förvaltar för Valad
AFFÄReR Vid årsskiftet tog ISS över all
förvaltning av Valads fastigheter i
Sverige.
Uppdraget är värt runt 100 miljoner kronor under tre år, och innebär
att åtta Valadanställda erbjuds
anställning hos ISS.
Avtalet omfattar 140 fastigheter och
innebär såväl administrativ som
teknisk förvaltning.
Valad Property Group arbetar
med fond- och kapitalförvaltning
av fastighetsfonder på uppdrag av
internationella investerare. I Sverige
administrerar bolaget en total yta på
strax under en miljon kvadratmeter.
– ISS har på ett korrekt sätt identifierat våra behov. I kraft av sin storlek
har de också möjligheten att möta
våra önskemål på samtliga de orter

jysK eTABLeRAR I L jUNgBy
UThyRNINg Jysk blir ny hyresgäst vid Skanskas nya 16 000 kvadratmeter stora handelsplats i Ljungby.
Sedan tidigare är det klart att CityGross flyttar in när bygget står
klart i november.
– Det gläder oss att ha kontrakterat två starka hyresgäster
långt före färdigställandet av vår nya handelsplats. Detta
bekräftar att vi har en handelsplats i ett mycket attraktivt och
välexponerat läge och som efterfrågas bland handelsetablerarna trots rådande oro på marknaden, säger Cecilia Fasth, vd
för Skanska Fastigheter Göteborg.

NCC ByggeR I KRIsTIANsTAd
Bygg NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att bygga en ny
multiarena i Kristianstad. Uppdragsgivare är Specialfastigheter i
Kristianstad AB, dotterbolag till det kommunalägda AB Kristianstadsbyggen.
Ordern är värd cirka 195 miljoner kronor och genomförs som ett
partneringprojekt.

soLCeLLsANLÄggNINg sKA BLI
sTöRsT I sveRIge
MILjö I början
av året invigde
Vasakronan
en av Sveriges
största solcellsanläggningar. I
december installerades nästan
700 kvadratmeter
solceller på
700 kvadratmeter solceller på Konstfacks tak.
Konstfacks tak och
planen är att solcellsanläggningen successivt ska byggas på och
bli Sveriges största.

KF KöPeR hANdeL I jÄgeRsRo
TRANsAKTIoNeR KF Fastigheter köper handelsfastigheten Hästdroskan 4 vid Jägersro Center i Malmö och satsar därmed ytterligare
på ett av Malmös starkaste handelsområden. Säljare är Karyd
Fastigheter AB.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till Jägersro Center, omfattar cirka 6 200 kvadratmeter tomtyta och cirka 2 400 kvadratmeter uthyrningsbar yta för handelsändamål.
Catella Corporate Finance Malmö var säljarens rådgivare.

Michael Bruhn, vd på Valad Property
Group.

vi har fastigheter idag. Med det här
samarbetet kan vi bättre fokusera på
vår kärnverksamhet, säger Michael
Bruhn, vd på Valad Property Group i
Norden.

Ny vd I ICT NoRdeN FAsTIgheTeR
KARRIÄR ICT Norden Fastigheters fastighetschef Jan Wilhelmsson
tar över vd-posten efter Matti Lilljegren. Jan Wilhelmsson har
sedan början skött bolagets löpande verksamheten, det vill säga
fastighetsskötsel med mera. Därför ser företaget detta som en
naturlig övergång. För att bolaget skall bli mer kostnadseffektiv
tar Jan Wilhelmsson över vd-posten efter Matti Lilljegren.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fsve.se
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14

… procent av de fastigheter som
enligt lag skulle ha energideklarerats hade vid årsskiftet fått sin
energideklaration.

Åsa Linder efterträder
Paul Kivimets på JLL
BOLAG Jones Lang LaSalle rekryterar
Åsa Linder till posten som analyschef.
Hon kommer närmast från Vasakronan, där hon har varit analyschef
och transaktionscontroller.
– Jones Lang LaSalle är i dag en
av de ledande fastighetsrådgivarna
i Sverige med ett komplett utbud av
tjänster. Nu förstärker vi vår rådgivning ytterligare genom att rekrytera
Åsa Linder, som med sin gedigna
erfarenhet höjer vårt redan starka
analysteam ytterligare några snäpp.
Med utgångspunkt i en professionell
analys ger Jones Lang LaSalle proaktiva råd för att stödja kundernas
affärsmål, säger Charlotte Strömberg,
vd för Jones Lang LaSalle i Norden.
Från och med mitten av februari
leder Åsa Linder Jones Lang LaSalles
analysteam med placering i Stockholm. Åsa kommer även att vara
medlem i den svenska ledningsgruppen. Åsa är civilingenjör från KTH
och har tidigare arbetat med analys-,
värderings- och transaktionsfrågor
inom AB Arsenalen, FS Fastighetsstrategi AB och Vasakronan AB.

Från och med mitten
av februari leder Åsa
Linder Jones Lang LaSalles analysteam med
placering i Stockholm.

– Det ska bli fantastiskt kul att
börja på Jones Lang LaSalle som har
en lång tradition av erkänd analysverksamhet. I en tid av förändrade
marknadsförutsättningar blir det
särskilt viktigt med väl underbyggda

beslutsunderlag för att kunna finna
nya lösningar och hantera risker på
ett effektivt sätt, säger Åsa Linder.
Åsa Linder efterträder Paul Kivimets
som har gått vidare till Ericssons
fastighetsverksamhet.

Ny Stockholmschef på LINK Arkitektur
KARRIÄR LINK Arkitektur har utnämnt
Roger Larsson till ny avdelningschef
i Stockholm.
Larsson har bland annat ansvarat
för formgivningen av Skandionkliniken i Uppsala.
Roger Larsson har arbetat som
uppdragsansvarig arkitekt sedan
2006 då LINK arkitektur gick under
namnet WSP Arkitektur.
– Det är en stor fördel att tillhöra
ett av Nordens största arkitektföre-
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Det är en stor fördel
att tillhöra ett av
Nordens största arkitekt
företag. Roger Larsson, LINK Arkitektur

tag, med ett brett nordiskt nätverk.
Mycket av mitt fokus kommer
därför att ligga på de möjligheter
som kan skapas i det nya företagets
nätverk. Jag vill också ta vara på
styrkan i ett fortsatt samarbete med
WSP. För oss ger detta samarbete en
helhetssyn och för kunden innebär
det att både formgivning och
övriga konsulttjänster kan rymmas
inom samma uppdrag, säger Roger
Larsson.

Håll dig uppdaterad – fsve.se

LÄS MER
Nyfiken på fler personer som fått nya jobb
i branschen? Läs Karriär på sid 56.

14-våningshus
i Hässleholm
BYGG Blocket Förvaltning AB vill bygga
Hässleholms i särklass högsta hus.
Det minst 14 våningar höga landmärket ska innehålla 39-52 bostäder med
ägarlägenheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
har gett byggnadsnämnden i uppdrag att göra en planändring som
möjliggör att huset byggs och att
dessutom se över helheten i stadens
västra bebyggelse.

SOLNA GATE iS OpEN

Välkommen till Stockholms bästa arbetsplats - nu med utökat serviceutbud!
Läs mer om fördelarna på www.solnagate.se

GÄSTSKRIBENT: arkitektkommentaren
Namn: Johan Lundin.
Ålder: 43 år.
Titel: Arkitekt SAR/MSA, kon-

torschef på White i Göteborg.
år på white: 13.
Aktuellt: Jobbar med ett
nytt bostadskvarter på västra

Eriksberg i Göteborg.
Fritidsintressen: Löpning

och ishockey, det senare från
läktaren.

Varsam och stimulerande
Naturen är en enorm resurs och en av vårt
lands absolut främsta tillgångar. Men den
har också en stor affärsmässig potential, inte
minst för oss som jobbar med arkitektur och
byggande. Ju mer stad vi bygger, desto mer
ökar möjligheterna i naturen.
Ett tydligt exempel är det som kallas naturum, Naturvårdsverkets
eget varumärkesskyddade begrepp för ett centrum för besökare
till ett naturområde. Naturum är porten till den särskilda natur
som finns i till exempel en nationalpark. Här får besökaren veta
mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format
området.
Att utforma naturum har blivit något av en paradgren för
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White. Under de senaste tio åren har vi skapat nästan lika många
naturum. Vi brukar kalla det ”arkitektur med naturen som beställare”, även om Naturvårdsverket är den formella beställaren.
Det vi menar är att naturens egna förutsättningar alltid måste
respekteras, och rätt hanterade ger de unika möjligheter för unik
arkitektur.
Naturum Höga Kusten i Kramfors kommun är det senast färdigställda projektet. Naturum vid Läckö är det åttonde naturumet som White ritat. 2010 kommer förutom Victoriahuset även
naturum Kosterhavet i Norra Bohuslän och naturum i Kristianstads vattenrike att stå färdiga för invigning.
varumärkesbyggande ambition. Man ska komma ihåg byggnaden man varit i och gärna
berätta för andra om den – på så sätt blir själva byggnaden en del
av marknadsföringen för naturreservatet eller naturparken.

samtliga är exempel på en tydlig

FAKTA: White
White är skandinaviens största
arkitektföretag med 500
medarbetare fördelat på tio
kontor i Sverige och Danmark.
Just nu pågår en inbrytning

på den stentuffa engelska
marknaden.

Ett med naturen. Att
utforma naturum har blivit
något av en paradgren för
White. Under de senaste tio
åren har vi skapat nästan lika
många naturum.

arkitektur
Naturum har sin förebild i de ”visitors centers” som framgångsrikt utvecklats i USA och Storbritannien. Hit kommer massor
av människor årligen, många för att söka en vilsam kontrast till
sin vanliga urbana tillvaro. Den så kallade upplevelseindustrin
växer över hela världen. Allt fler människor söker möjligheter att
balansera ett hektiskt arbetsliv med små och stora aktiviteter på
sin lediga tid. Och utbudet av möjligheter bara växer. Så också
för oss.
utförsgåvor som
innebär ett stort naturligt försprång gentemot många andra länder. Visst finns det vacker och imponerande natur i till exempel
Italien eller Frankrike, inte tu tal om det. Men här i Norden finns
större vidder och en helt annan känsla av vilt ursprung. Det urbana livet ökar behovet av stillsam rekreation och möjlighet till
andhämtning.

sverige och skandinavien har enorma

Jag menar att vi har potential att varsamt exploatera, både för vårt
eget välbefinnande men också som en säljbar del i turistindustrin.
Svensk unik natur kan bli ett superstarkt varumärke. Det kanske
låter krasst, men jag ser ingen anledning att inte utnyttja de möjligheter som givits oss.
upplevelsen och naturen finns redan på plats men den
behöver paketeras och destinationen måste förstärkas. I Sverige
har vi länge levt i tron att det räcker att naturen finns och att den
marknadsför sig själv. Men om man vill att fler människor får ta
del av den unika naturen – både för bofasta och besökare – måste
vi lära oss att bättre förädla och förpacka upplevelsen.
För oss som arkitekter innebär ”arkitektur med naturen som
beställare” en kreativ utmaning som stimulerar till att ta ut svängarna och pröva nya lösningar, inte minst miljömässigt. Naturens
inneboende frihet blir vår yrkesmässiga.

#1/2009 fastighetssverige
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[ Branschens senaste affärer ]

Stora affärer på senare tid
stockholmsmarknadens tre största affärer 2008/2009

INvesTeRARe KöPeR Av LANdIC
FöR CIRK A  MIL jARdeR

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Pembroke Real
Estate

Cardinal
Capital Partners

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

4–5 miljarder*

2. Specialfastigheter

Vasakronan

Försvarets Materielverk och
Rådhuset i Stockholm

2,32 miljarder

En gruppinvesterare, däribland Ole Vagner,
förvärvar drygt 160 fastigheter från Landic
Property. Köpeskillingen är inte officiell men
uppskattas till cirka 5 miljarder kr. Fastigheterna
inrymmer 860 000 m2, främst kontor, lager och
industri. Stora hyresgäster är Volvo, Ericsson och
SKF. Landic Propertys finansiär var Barclays och
då marknadssituationen försämrades gick fastighetsvärdena ned vilket ledde till att finansieringsvillkoren ej längre uppfylldes. Köparna kan sägas
ha egenintressen i Landic Property vilket gör att
affären får betraktas som en delvis intern affär.

3. Akelius Fastigheter

Diligentia

17 bostadsfastigheter med
2 300 lägenheter i Täby

2,3 miljarder

hUMLegÅRdeN KöPeR C ATeLLAhUseT I sToCKhoLM

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Acta Kapitalförvaltning

RBS Nordisk
Renting

En kontorsfastighet på
Lindholmen

1 miljard*

Catella säljer det egna huvudkontoret på Birger
Jarlsgatan i Stockholm CBD. Fastigheten kallas
allmänt för Catella-huset men fastighetsbeteckningen är Skravelberget Större 20. Köpare av
den 5 400 m2 stora fastigheten är Humlegården
Fastigheter. Köpeskillingen har inte offentliggjorts men uppskattas till 400–450 miljoner kr.
Fastigheten inrymmer butikslokaler i gatuplan
och kontorslokaler i resterande del. I fastigheten
finns även ett garage om 29 parkeringsplatser. Under 2007/2008 har Humlegården även
förvärvat fastigheterna Styrpinnen 19 och 22 på
Norrmalmstorg, belägna ett stenkast ifrån denna
fastighet.

2. KappAhl

London &
Regional

Kontors- och lagerfastigheten Hästägaren 3 i Mölndal

447 miljoner

TysK FoNd FöRvÄRvAR
deL Av hANsA CITy

3. DEFO-Deutsche
Fonds für Imobilienvermögen GmbH

Nordic Real
Estate Partners

Sisjö Entré om 13 600 m2
handel

350 miljoner

göteborgsmarknadens tre största affärer 2008/2009

Malmömarknadens tre största affärer 2008/2009

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Property Group

Annehem

45 fastigheter i Malmö, Lund,
Hässleholm och Hörby,
mestadels bostäder

708 miljoner

2. Tysk investeringsfond (ej officiell)

Skanska

Ett pågående handelsprojekt i Burlöv

585 miljoner
(investeringsvolymen)

3. MKB

Hagman Esping
Fastigheter AB

9 fastigheter med bl.a. 301
lägenheter i Malmö

340 miljoner

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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Sveafastigheter avyttrar en del av handelsområdet Hansa City till en tysk fond. Fonden förvaltas
av AXA Investment Managers Deutschland
GmbH. Köpeskillingen uppgår till 420 miljoner kr.
Den del som ingår i affären inrymmer 27 000 m2
handelsyta. Bland hyresgästerna finns Bauhaus,
Elgiganten, Rusta, Hemtex, Sova och Plantagen. I
närheten finns ett Ikea-varuhus som öppnade för
några år sedan. Affären lär ha gjorts upp i slutet
av sommaren eller under hösten men inte offentliggjorts förrän i december. Direktavkastningen
uppskattas till 6,00–6,25 %. Sveafastigheter äger
även efter affären en byggrätt om 13 000 m2 i
området.

FABege AvyT TRAR PÅ
KUNgsgATAN I sToCKhoLM
Byggnadsfirma Olov Lindgren förvärvar fastigheten Polacken 25 från Fabege. Fastigheten är
belägen på Kungsgatan i Stockholm CBD. Köpeskillingen är inte officiell. Sammanlagt inrymmer
fastigheten 2 500 m2 uthyrbar yta, varav cirka
1 700 m2 är kontor och cirka 500 m2 är butiksytor.
I butikslokalerna är skokedjan Rizzo och klädkedjan Naturkompaniet hyresgäster.

Tysk fond gör första
investering i Sverige
Den tyska fonden Patrizia Euro City Residential
Fund I gör sin första investering i Sverige genom
förvärvet av fastigheter belägna i Vårberg och
Haninge/Jordbro i södra Stockholm. Säljare är
M2 Gruppen. Sammanlagt inrymmer fastigheterna 1 018 hyreslägenheter med en total
lägenhetsyta om 94 000 m2. Köpeskillingen
har inte offentliggjorts men uppskattas till 670
miljoner kr. Huvuddelen av beståndet som nu
säljs förvärvade M2 Gruppen från HSB Stockholm
hösten 2007. Patrizia är ett tyskt noterat asset
management företag som sammanlagt förvaltar
fastigheter värda cirka 30 miljarder kr.

försäl jning av allmännyttiga bostäder
Svenska Bostadsfonden förvärvar fyra fastigheter
i Simrishamn. Fastigheterna innehåller 330
hyreslägenheter och säljare är det kommunala
bostadsbolaget Simrishamns Bostäder AB. Den
sammanlagda bostadsytan är cirka 25 000 m2.
Köpeskillingen uppgår till 157 miljoner kr vilket
ger ett kvadratmeterpris på cirka 6 300 kr. Efter
denna affär äger Simrishamns Bostäder drygt
1 000 lägenheter medan Svenska Bostadsfondens bestånd uppgår till cirka 1 500 lägenheter.

Stockholmshem förvärvar
för knappt en mil jard
I tre separata affärer förvärvar allmännyttiga
Stockholmshem befintliga hus, projekt och
mark. Av JM förvärvas fyra bostadsprojekt för
759 miljoner kr. Projekten inrymmer sammanlagt 371 lägenheter som nu blir hyresrätter
istället för bostadsrätter. Två av projekten finns i
Råcksta, ett finns i Årstadal och ett i Örnsberg. I
den andra affären förvärvas mark med plats för
cirka 280 lägenheter från GE Real Estate Nordic.
Detta projekt finns Mariehäll. I den sista affären
köper Stockholmshem två befintliga bostadshus om totalt 63 lägenheter. Det ena huset
finns på Södermalm och det andra är beläget i
Fredhäll.

Scandinavian Property Group
säl jer Hyttan 12
Skandinavien Property Group avyttrar fastigheten Hyttan 12 som utgör Carlstad Conference
Centre i Karlstad. Köpare är den norska finansoch pensionskoncernen Storebrand/SPP. Köpeskillingen är inte officiell. Carlstad Conference
Centre kommer att byggas om till en ny kulturoch kongressanläggning. Investeringen uppgår
till 420 miljoner kr och har finansiering. Den nya
anläggningen planeras stå färdig 2010 och kommer då att inrymma en konserthall med plats för
1 600 personer.

Sveriges tio största affärer 2008/2009

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. AP Fastigheter

Vasakronan

Hela Vasakronan inkl. 172 fastigheter

41,1 miljarder

2. Tredje APfonden

Kungsleden

50 % av bolaget Hemsö Fastighets AB
innehållande 277 publika fastigheter
belägna runt om i Sverige

7,7 miljarder

3. Niam

AP Fastigheter

41 fastigheter i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Uppsala och Lund

7 miljarder

4. Klépierre och
ABP

Canica AS

Steen & Ströms svenska del

7 miljarder*

5. Pembroke Real
Estate

Cardinal Capital
Partners

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

4–5 miljarder*

6. Valad Continential Partners

Alecta

34 fastigheter i södra och mellersta
Sverige

2,4 miljarder

7. Specialfastigheter

Vasakronan

Försvarets Materielverk och Rådhuset

2,32 miljarder

8. Akelius Fastigheter

Diligentia AB

AB Täbyhus inkl. 17 bostadsfastigheter
med 2 300 lägenheter i Täby

2,3 miljarder

9. Aberdeen
Property Investors
Pan-nordiska fond

Niam Fond III och
Whitehall

8 kontorsfastigheter i Marievik i
Stockholm

2,1 miljarder

10. Två bostadsrättsföreningar

Boultbee

534 hyreslägenheter i Fältöversten och
388 hyreslägenheter i Ringen, Stockholm

1,9 miljarder

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Kungsleden och Sagax i affärer
Sagax förvärvar två tomträtter och en fastighet
belägna i Ulvsunda och Lunda industriområde
samt Järfälla i Stockholm. För dessa erhåller
Kungsleden en köpeskilling om 204 miljoner
kr. Tomträtterna och fastigheten har en total
uthyrningsbar yta om 23 300 m2. Lokalerna är
fullt uthyrda till K-Rauta, Dahl, Viessmann och
Cramo. Samtidigt köper Kungsleden fastigheterna Göteborg Backa 30:4, Mölndal Kryptongasen
4 samt Partille Lexby 2:29 av Sagax. Köpeskillingen uppgår till 190 miljoner kr. Fastigheterna har
en uthyrningsbar yta om 28 300 m2 vilken främst
består av lager och kontor. Bland hyresgästerna
finns Björnkläder, Swisslogg och Posten Logistik.

Jätteaffär mellan Kungsleden och Tredje AP-fonden
Kungsleden säljer 50 % av sitt bolag Hemsö
Fastighets AB till Tredje AP-fonden. I bolaget
Hemsö finns Kungsledens publika fastigheter
vilka huvudsakligen utgörs av äldreboenden,
vårdlokaler och skolor. Sammanlagt äger Hemsö
277 fastigheter belägna runt om i hela Sverige
men främst koncentrerade till storstadsregionerna. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt
1,3 miljoner m2. Värdet på fastigheterna i affären
uppgår till 15,4 miljarder kr vilket innebär en
transaktionsvolym på 7,7 miljarder kr. Direktavkastningen baserat på proforma driftnetto för
Källa: Newsec
2008 uppgår till 6,3 %. 		

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
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[ Motor av Eddie Ekberg ]

Flyger Högt. Fastighetssveriges utsände blev stridspilot för en dag på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Kista.

Fastighetssverige testar stridsflyg
Vi tog en tur i ett Jas 39 Gripen, sköt ner
några fientliga flyg och till slut störtade vi i
Kosovobergen.
Allt som allt på sisådär tio minuter en kvart.
Häng med när Fastighetssverige testar stridspiloternas flygsimulator.
Det är inte utan att marken gungar till när jag kliver ur cockpit.
Men så har jag just befunnit mig några tusen meter upp i luften
mitt i ett luftkrig med mitt Jas 39 Gripen och utsatts för imiterade
g-krafter och fientligt flyg för att slutligen också ha överlevt en
krasch i Pristinadalen vid Kosovobergen. Lite kaxigt att efter en
sådan resa kunna kliva ur planet helt oskadd, men som sagt lite
vinglig. För faktum är att det känns precis som om det var på riktigt, så väl fungerar den i betonggolvet väl förankrade flygsimulatorn på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Kista, norr om
Stockholm. Simulatorn är i själva verket ett antal ihopkopplade
datorer. Och visualiseringen utgörs av en projicerad film, baserad
på autentiska satellitbilder, på en enorm skålformad skärm som
påminner om en kluven tennisboll. Formen på ”domen” (som anläggningen kallas) gör att synfältet ökar till ungefär 200 grader,
vilket ger betydligt mer verklighetstrogen simulering jämfört med
att sitta bakom en platt skärm.
Karina Waldemark jobbar med verksamhetsutveckling på FOI:s
avdelning för stridssimulering, FLSC. Hon tar emot mängder
med besökare och har lätt att förstå min fascination över anläggningen.
– Det är klart, det är ju som ett stort dataspel, säger hon.
Men kort därpå betonar hon att det här är allvar och inte alls
någon lek.
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– Här sker delar av Flygvapnets utbildning av stridspiloter. Simulatorn används framför allt för träning i stridsflygning och möjlighet ges att träna flera gånger på situationer som inte skulle vara
möjliga att öva annars. Här får man skjuta och gå över gränserna,
och man kan misslyckas flera gånger och skaffa sig erfarenheter
genom att studera de inspelade övningarna, allt spelas nämligen
in så man kan lära sig av sina misstag, säger Karina Waldemark.
Totalt finns det åtta pilotstationer i simulatorsanläggningen
och fyra stridsledarpositioner och möjlighet finns alltså att genomföra scenarioövningar med hundratals enheter, såväl piloter,
flygledningspersonal och datorgenererade stridskrafter. Möjlighet finns också att koppla upp sig mot andra nätverkssimulatorer i
andra länder och därmed kan svenska och utländska stridspiloter
öva och träna inför internationella operationer. Till exempel har
de svenska och amerikanska administrationerna skrivit under ett
avtal om samarbete. Det är det första större samarbete som USA:s
flygvapen har med ett land som inte är Natoanslutet. Samarbetet
syftar till att ta fram pedagogiska verktyg för simuleringar för
att förbättra utbildningen av piloter. Man ska fokusera på den
typ av simuleringar där piloterna samarbetar med internationella
styrkor.
– Ett annat stort verksamhetsområde är SBA (simuleringsbaserad anskaffning) för stöd vid utvecklings och värdering av
framtida ny materiel. Det här är något man satsar stort på internationellt och vi ligger väldigt långt framme. I Tyskland har man
nyligen dragit igång det här, och vi har hållit på i flera år. Våra
svenska stridspiloter är i synnerligen goda händer, säger Karina
Waldemark.
Finns ingen anledning att betvivla det hon säger. Själv är jag
oerhört nöjd med flygturen och har fått blodad tand, en sån här
skulle man ha hemma!

Foto: Försvarets Bildbyrå

Karina Waldemark jobbar med verksamhetsutveckling på FOI:s avdelning för stridssimulering.
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GÄSTSKRIBENT: advokaten har ordet
NAMN: Jesper Prytz.
ÅLDER: 38 år.
TITEL: Partner, advokat.
ÅR PÅ FÖRETAGET: Började

1997, är nu inne på 13:e året.

av fastigheter i Mellansverige
och Västsverige, bildandet av
Platzer Fastigheter.
FRITIDSINTRESSEN: Resor
tillsammans med familjen.

MEDVERKAT I AFFÄRER
SOM: Stampens avyttringar

NAMN: Jesper Kuschel.
ÅLDER: 31 år.
TITEL: Advokat.
ÅR PÅ FÖRETAGET: Sju år.
MEDVERKAT I AFFÄRER
SOM: Bildandet av Platzer

FRITIDSINTRESSEN: Tennis,

fotboll och vänner.

Fastigheter.

Det nya året förväntas bjuda på födelsen av en ny form av fastigheter
i Sverige, ägarlägenheter. Regeringen har överlämnat förslaget till
riksdagen och reglerna väntas träda i kraft under första halvåret 2009.
En annan fråga att bevaka under året är när kommersiella hyresgäster
tvingas till företagsrekonstruktion. Då kan hyresvärden drabbas av
särskilda problem om det samtidigt pågår hyresgästanpassningar.

Ägarlägenheter

Ny form av fastighet skapar nya möjligheter
De kommande lagreglerna om ägarlägenheter innebär att en bostadslägenhet kan ägas på samma sätt som en ”vanlig” fastighet.
Ägarlägenheter blir en särskild typ av 3D-fastigheter. För den
som önskar äga sitt boende ger detta vissa fördelar gentemot bostadsrätten, bland annat då ägarlägenheter kan belånas och hyras
ut enligt liknande modell som för villafastigheter.
Ägarlägenheter möjliggör kapitalplacering, eftersom det saknas
krav på eget boende i ägarlägenheter och uthyrning får ske utan
krav på samtycke från någon förening. Ägarlägenheter påminner
om ”radhus på höjden”, dock kommer vissa naturliga skillnader
att finnas.
ett antal gemensamma
funktioner med övriga ägarlägenheter och andra berörda fastigheter. Detta kan gälla hissar, tak, byggnadsstomme, trappor och
andra gemensamma funktioner och installationer. Den samfällda
egendomen kan på begäran förvaltas av en förening, enligt lagen
om förvaltning av samfälligheter. Föreningsförvaltning innebär
att medlemmarna (fastighetsägarna) utser en styrelse och i övrigt
fattar gemensamma beslut på en föreningsstämma.
Frågan måste dock ställas vem som har kontroll över de gemen-

en ägarlägenhet delar normalt
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samma kostnader som tillskapandet av ägarlägenheter aktualiserar. Samfällighetslagen har en spärregel som innebär att beslut i
frågor av ekonomisk betydelse tas med röstetal beräknade utifrån
delägarnas andelstal, dock får ingen medlems röstetal överstiga
en femtedel av det sammanlagda röstetalet. Denna minoritetsskyddsregel får stor betydelse vid införandet av ägarlägenheter.
om det tillskapas ägarlägenheter som kompletterar befintlig bebyggelse (vilket är en av möjligheterna med lagstiftningen), till exempel ovanpå en kontorsfastighet, ger spärregeln
minoriteten i ägarlägenheterna ett oproportionerligt inflytande
över gemensamma kostnader. Dessa lägenhetsägare kan besluta
om investeringar vad gäller gemensamhetsanläggningar (till exempel utbyte av hissen) utan att de behöver bära en proportionerlig andel av kostnaderna för åtgärden. Detta riskerar att skapa
incitament till ett ”orimligt” agerande.
Spärregeln innebär att fem ägarlägenheter med sammanlagt
25 procent av andelarna/kostnadsansvaret bestämmer över en
deltagande kontorsfastighet som har 75 procent av andelarna/
kostnadsansvaret. Regeln är tvingande och det är enligt gällande rätt endast om gemensamhetsanläggningar inte alls in-

rättas som denna risk kan undvikas. Det kan jämföras med
aktiebolagslagen (ABL), som moderniserades 2005, varvid
motsvarande spärregel togs bort. Redan dessförinnan var
spärregeln i ABL möjlig att göra undantag från genom bolagsordningen. För samfällighetsföreningar saknas möjligheten
att göra undantag i stadgarna. Enligt vår mening framstår
en lagändring som motiverad. Justitiedepartementet har vid
kontakter meddelat att frågan är intressant, men de avser
inte att i nuläget ta initiativ till en lagändring. Däremot har
en tidig utvärdering av reformen aviserats och det kan då
finnas anledning att ta upp frågan och analysera om reglerna
bör ändras.
i finanskrisens kölvatten ökar inte bara antalet konkurser, utan även antalet företagsrekonstruktioner. Hyresvärdar berörs ofta, till exempel när de inte har fått betalt
från hyresgäster som är föremål för företagsrekonstruktion.
Det kan även hända att hyresvärden skall byggstarta en hyresgästanpassning i ett läge där det framstår som tveksamt
om rekonstruktionen kommer att lyckas. Ovanpå det kan
förfallna hyresfordringar bli föremål för tvingande ackord. I

Rör det fastigheter så rör det oss.
www.dtz.com/se

FAKTA: MANNHEIMER SWARTLING
Är den ledande affärsjuridiska advokatbyrån i Norden, med omfattande
verksamhet inom fastigheter, projekt
och infrastruktur.

En fråga som uppkommer är vad
som gäller för hyresgästanpassningar som skall utföras av hyresvärden
och där byggnation behöver påbörjas
under rekonstruktionstiden för att
stå klara vid avtalad tid.
Är hyresvärden tvungen att påbörja
sådan byggnation?

merparten av fallen leder en misslyckad företagsrekonstruktion
till att hyresgästen sätts i konkurs. Hyresvärden har med andra
ord en del strategiska och legala överväganden att göra.
Vad gäller hyresgästs konkurs finns en uttrycklig reglering i
jordabalken om hur hyresvärden skall agera gentemot konkursboet. När det beslutas om företagsrekonstruktion för en hyresgäst
är regelverket inte lika tydligt. Det är visserligen så att hyran löpande under rekonstruktionstiden skall betalas enligt kontantprincipen. Regleringen kring hyresavtalet är dock ovanligt specifik och tar endast sikte på det fall då hyresvärden fått rätt att
häva. Det finns flera andra fall som inte direkt regleras i lagen om
företagsrekonstruktion.
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En fråga som uppkommer är vad som gäller för hyresgästanpassningar som skall utföras av hyresvärden och där byggnation behöver
påbörjas under rekonstruktionstiden för att stå klara vid avtalad tid.
Är hyresvärden tvungen att påbörja sådan byggnation? Något direkt
svar lämnas inte i lagen om företagsrekonstruktion, utan vägledning
får sökas i allmänna rättsprinciper och analog tillämpning av annan
lag, vilket kräver noggranna överväganden. Enligt beslut från riksdagen pågår en utredning om ett samlat regelverk för konkurs och
företagsrekonstruktion i en ny form av insolvensförfarande. Utredaren förväntas lämna sitt förslag under våren 2009 och det återstår
att se om en utökad reglering av betydelse för hyresavtalets ställning
vid företagsrekonstruktion finns med i förslaget.

Med drygt 40 års erfarenhet har vi byggt upp en bred
och djup kunskap om fastighetsbranschens alla viktiga
delar.
Våra konsulter är rådgivande och stödjande specialister
till fastighetsföretagare i hela förvaltningsprocessen.
Vi följer marknaden och har successivt utvecklat vårt
tjänsteutbud ttill att stödja fastighetsföretagandets
omfattande behov av Affärsstöd, Upphandlingsstöd,
Verksamhetsstöd samt Kompetensstöd
Genom vår breda kompetens, vår långa branscherfarenhet och vår förmåga att ligga steget före, utför
vi alltid våra uppdrag med ett helhetsperspektiv.
Fasticon skapar ett lönsamt fastighetsföretagande för
kunde
sina kunder.

Lennart Andersson
Styrelseordförande

Jahn Wahlbäck
Vd
Regionchef Stockholm

Leif Stenman
Seniorkonsult
Upphandling

Per Ollas
Seniorkonsult
Offentlig förvaltning

Ove Nordqvist
Seniorkonsult
Asset Management

Roger Bengtsson
Seniorkonsult/Regionchef
Öresund/Väst

Jonas Gustavsson
Fasticon Kompetens AB

Affärsstöd | Verksamhetsstöd | Upphandlingsstöd | Kompetensstöd

Garanterad ökad lönsamhet!
www.fasticon.se

[ Xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

[ Forskning av Nicklas Tollesson]

Nasa inspirerar till
framtidens byggande
Framtidens byggande – med inspiration från
Nasa och med input från ”verkligheten” i form
av bland andra Skanska och Gert Wingårdh.
Det unika projektet Homes for tomorrow har
precis dragits igång på Chalmers i Göteborg.
I Homes for tomorrow ska en mängd unika material och lösningar för framtidens byggande provas.
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Projektet är tvärvetenskapligt – skiftande kompetenser från
allt från materialtekniker till arkitekter är inblandade. Homes for
tomorrow består till en början av ett 30-tal olika delprojekt, men
antalet kommer att minska med tiden, då en del gallras bort.
– Det här är ett tillfälle för oss att lyfta det svenska hållbara
byggandet, att visa att Sverige ska vara ett land som ligger i framkant när det gäller innovationer inom det gröna byggandet, säger
Greg Morrison.
Han pratar om tre ledord för Homes for tomorrow – inspira-

tion, upplevelse och innovationer. Inspirationen kommer bland
annat från Nasa, vars chefsarkitekt Larry Toups är inblandad i
projektet.
Bland delprojekten nämner Greg Morrison ett flertal med intressanta och fascinerande idéer.
– Ett av delprojekten ska jobba med ett material som används
för boende i rymden i dag. Det handlar då om tunna material,
som är lätta att arbeta med och samtidigt klarar svåra miljöer.
Det finns
– Vi ska jobba med en speciell
mängder av vilda
sorts isolering, aerogel, en väldigt
tunn isolering som Nasa har använt
idéer i det här
på två robotar på Mars och som
projektet.
alltså tål väldiga temperaturskillnader. Meningen var att robotarna bara
skulle vara där i ett år, Nasa trodde
att de skulle ”dö” sedan. Men nu har de varit igång i sju år. De
kostar Nasa enorma pengar, men de vill inte ”döda” dem, skrattar
Greg Morrison.
Nasa är också inblandat i skapandet av ett så kallat hab lab, ett
boendelaboratorium där idéerna och innovationerna ska testas
design- och systemmässigt. Idéerna kring vad man skulle kunna
tänka sig att utveckla i Homes for tomorrow tycks ibland gränslösa. Bland annat har man diskuterat väggar som ”läks” av sig
själva efter exempelvis spikmärken efter tavlor.
Vad i projektet tror du att man kommer att kunna använda
först i större skala?
– Egentligen finns kunskapen till många delar redan i dag. Det
gäller att omsätta dem i praktiken. Vad vi vill är att skapa en arena
där innovationer kan möta verkliga projekt. Vi har en ”verklighetspanel” som vi arbetar med och det leder till att vi arbetar mot
realistiska projekt.
Panelen består av arkitekten Gert Wingårdh, Agneta Kores,
vd för Familjebostäder, Staffan Bolminger från Älvstranden Utveckling, Johanna Engberg från White, Claes Roxbergh (ja, den
gamle miljöpartisten), som arbetar med miljöfrågor på Skanska
och Lennart Hedström, vd för Chalmersfastigheter.
FAK TA: Homes for tomorrow
• Ett forskningsprogram som stödjer utvecklingen av framtidens hem i en
globaliserad värld med ny teknologi, nya material och rumsliga strukturer
som uppfyller kommande generationers förväntade behov samtidigt
resurs- och energiuttag minskas radikalt.
• Fyra ”inspirationshem” är framtagna: Ett energieffektivt, ett ekosystemupplevelsehem, ett med fokus på upplevelsen av vatten och ett som
utgör nod i ett kommunikations- och energinätverk.

Professor Greg Morrison leder det nya projektet Homes For Tomorrow på
Chalmers i Göteborg.

– Det är en väldigt bra sammansatt grupp som vi kan lyfta
idéer med. Vi har ett projekt som vi diskuterar med Chalmersfastigheter om deras projekt Kuggen på Lindholmen i Göteborg.
Kuggen är ett runt hus, det blir mycket sol på ena sidan av huset
och där är vi inne på ett flyttbart solskydd, som ”följer med” solen
runt …
ett intressant delprojekt handlar om multifunktionella väggar. Bland annat ska man kunna använda väggarna till att lagra
energi.
– Betong har en stor värmekapacitet, och tanken är att det ska
gå att ta tillvara på den här värmen. Vi ska också arbeta med att
försöka lagra energi i träväggar, som är förstärkta med kolfiber.
– Det finns mängder av vilda idéer i det här projektet …
Projektet åkte dock på ett stort bakslag strax före nyår då Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning – i sista stund drog
tillbaka sitt ekonomiska stöd på 45 miljoner kronor. Kvar finns nu
bara fem miljoner kronor från Chalmers.
Det var en chock, men vi arbetar på att få in ny finansiering.
Det innebär att forskningen inte kan dra igång med en gång som
planerat, projektet blir försenat, men vi kommer att genomföra
det här. Det betyder mycket för Chalmers, säger Greg Morrison.
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[ Bostäder av Nicklas Tollesson ]

Finansierar
hyresrätter med
bostadsrätter

Bild: Olov Gynt Arkitektkontor

Det är svårt för många kommunala bostadsbolag att få ekonomi i nybyggda hyresrätter.
Bostads AB Mimer i Västerås är genom kvarteret Kleopatra först ut av landets allmännyttiga
bolag med ett nytt koncept: Här finansieras hyresrätterna med bostadsrätter.

Unikt koncept. I kvarteret Kleopatra i Västerås
bygger Mimer både hyres- och bostadsrätter.
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Mimers projekt Kleopatra kan vara början på en ny trend inom
allmännyttan. I början av september inleddes byggnationen av
projektet: NCC bygger 30 hyresrätter och 36 bostadsrätter.
– Det blir tuffare och tuffare att bygga hyresrätter. Regelverket är
inte neutralt; man får göra det 30-procentiga skatteavdraget när man
bygger bostadsrätter, men inte mär man bygger hyresrätter. Genom
att bygga både och får vi en bättre totalekonomi i hela projektet,
säger Fredrik Törnqvist, vd på Bostads AB Mimer i Västerås.
De allmännyttiga bolagens uppdrag är att tillhandahålla hyresrätter och att utveckla sina områden. För att klara av att göra
detta utvecklade Mimer sitt koncept med att kombinera hyresoch bostadsrätter.
– Vi kan inte rå på regelverket, så det gäller att vara kreativ. Det
är spännande att prova något nytt, säger Fredrik Törnqvist.
Att bara bygga hyresrätter hade inte varit genomförbart ekonomiskt.
– Hyrorna på hyresrätterna kommer att ligga på 1 400 kronor per kvadratmeter och år. Hade vi bara byggt hyresrätter hade
hyrorna fått ligga på 1 650 kronor, och det tror vi inte hade varit
möjligt att ta ut.
bostadsrätterna kommer att ligga på en förvärvskostnad på
30 000 kronor per kvadratmeter, och en avgift på 700 kronor per
kvadratmeter och år.

Hyresrätterna blir billigare i och med att de finansieras med
bostadsrätter, men det innebär också att bostadsrätterna
blir dyrare än om ni bara hade byggt bostadsrätter?
– De hade inte blivit billigare för köparen, men vi hade tjänat
mer pengar på dem. Vi har scannat av marknaden ordentligt och
sett till att vi har lagt oss på ett marknadsmässigt pris, både för
bostads- och hyresrätterna.
Man skulle kunna tänka sig att de olika upplåtelseformerna
skulle kunna leda till osämja mellan grannarna, exempelvis om
bostadsrättsföreningen tycker att hyresgästerna på olika sätt inte
sköter sig. Fredrik Törnqvist tror inte att det är någon fara.
– Det som är gemensamt är i princip bara ett underjordiskt
garage, vars p-platser är uppdelade efter hur många lägenheter
de båda parterna har. Gården är i stadsmiljö. Det finns inga stora
grönytor, och ingen gemensam tvättstuga. Det är nästan som att
två olika fastighetsägare skulle ha byggt.
Intresset för kvarteret Kleopatra är stort, både bland framtida
boende – drygt hälften av bostadsrätterna är sålda och det fanns
300 sökande till hyresrätterna, som har lottats ut – och bland
andra allmännyttiga bolag som är intresserade av konceptet.
– Det är ganska många som är nyfikna, och vi ser ju att branschen
är i förändring. Tidigare skulle allmännyttan ha hyresrätter, HSB
och Riksbyggen skulle hålla på med bostadsrätter och så vidare. Nu
luckras det där upp mer och mer, säger Fredrik Törnqvist.

Bygger. Fredrik Törnqvist, vd för Bostads AB Mimer.
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GÄSTSKRIBENT: fastighetsanalytikern HAR ORDET
Namn: Håkan Söderqvist.
Ålder: 41 år.
utbildning/Titel:

Civilingenjör, vd för Forum
Fastighetsekonomi AB.
år på företaget: Tolv.

exempel på uppdrag: Har

medverkat i att genomföra 120
bostadsrättsombildningar.
Fritidsintressen: Längdskidåkning, orientering och
golf.

Finansoro, sjunkande räntor och lägre bostadsrättspriser
innebär nya förutsättningar vid försäljning av hyreshus
för ombildning till bostadsrätt.

Nya förutsättningar vid
bostadsrättsombildningar
Under senaste åren har det genomförts ombildningar i 100 av landets kommuner. Under 2007
köpte bostadsrättsföreningar fastigheter för cirka
14 miljarder kronor vilket motsvarade cirka 60
procent av de hyreshus som såldes. Av de cirka
100 fastigheter som såldes i Stockholms kommun
under 2007 var cirka 85 procent till bostadsrättsföreningar. Motsvarande siffra i Göteborg var 80
procent och i Malmö 85 procent.
Även under början av 2008 var omsättningen
stor. Ju längre året led desto svårare hade föreningar att genomföra sina affärer. Under maj och juni
steg räntan kraftigt vilket gjorde att föreningar fick
problem och kalkylerna gick inte ihop. Under det
andra halvåret 2008 genomfördes betydligt färre
ombildningar.
framtiden att se ut? Är bostadsrättsombildningarnas tid förbi?
I många fall har drivkraften varit en stor ”vinst”
(bundet värde) på din lägenhet. Under de senaste
åren har man ofta, inte minst i Stockholms inner-

hur kommer då
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I dagens
osäkrare marknad
kommer knappast
stor kostnadsökning
accepteras utan i
de flesta fall krävs
boendekostnadssänkning.

stad, accepterat en stor boendekostnadsökning i
samband med en ombildning för att komma i
åtnjutande av detta övervärde. I extremfall har
boendekostnadsökning uppgått till dubbla hyran
som hyresrätt. I dagens osäkrare marknad kommer knappast stor kostnadsökning accepteras
utan i de flesta fall krävs boendekostnadssänkning (övervärdet är även fortsatt viktigt men
kommer vara underordnat boendekostnadsförändringen).
2008 innehöll både höga
och låga räntor inom loppen av tre månader. I
september var den rörliga räntan 6,5 procent och
cirka tre procentenheter högre än i december.
Trenden för närvarande är sjunkande räntor och
inte många tror på stigande räntor i det korta
perspektivet. Skulle det ändå bli så att räntan
under våren åter tar sig upp till nivåer som i september 2008 kommer detta med största säkerhet
innebära tvärstopp för ombildningar på motsvarande sätt som under hösten 2008.

den skakiga hösten

StörSt
i Norden
Fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum
Fastighetssveriges nyhetsbrev och
nyhetssajt är störst i branschen.
Nyhetssajten fastighetssverige.se
(fsve.se) har mer än 7 000 unika
besökare varje vecka och mer än
20 000 unika besökare varje månad.
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FAKTA: FORUM FASTIGHETSEKONOMI
Forum Fastighetsekonomi är
ett partnerägt konsultföretag inom fastighetsvärdering,
bostadsrättsombildning
och rättsekonomi. Företaget

har sex kontor med totalt 30
personer anställda.

exeMPeL LIL jehoLMeN
Pris i ombildningen = 1 480 000 kronor, vilket motsvarar 20 800 kronor/kvadratmeter.
Avgift till föreningen = 3 600 kronor/månad.
september 2008
Ränta (3 månader) privat lån 6,5 procent.
Boendekostnadsförändring: +30 procent.
Marknadspris 28 000-33 000 kronor/kvadratmeter.

december 2008
Ränta (3 mån) privat lån 3,5 procent.
Boendekostnadsförändring: - 5 procent.
Marknadspris 25 000–30 000 kronor/kvadratmeter.

Nominella räntans påverkan illustreras i nedanstående exempel
taget från en ombildning som kommer tillträdas i februari 2009.
Fastigheten ligger i ett attraktivt närförortsläge till Stockholm
(Liljeholmen) och huset ägs för närvarande av det allmännyttiga
bolaget Svenska Bostäder.
Marknadspriset för bostadsrätter i det aktuella området sjönk
med cirka tio procent under hösten. Den mindre skillnaden mellan förvärvspris och marknadspris vägs upp av att de boende
istället för en kostnadsökning på cirka 30 procent ger får sänkt
boendekostnad med fem procent. Den sänkta bostadsrättspri-
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serna vägs upp av en förbättrad boendekostnad. Hade räntan
legat kvar på nivån som i september hade med största säkerhet
denna affär inte kunnat genomföras.
på en låg nivå under 2009 kommer vi
även fortsättningsvis få se många bostadsrättsombildningar. Tar
sig dock räntan åter upp på nivå över sex procent så kommer det
att bli ett nytt ”tvärstopp” så som hösten 2008. I denna osäkrare
marknad kommer boendekostnaden vara viktigare än att kortsiktigt kunna göra ett ”klipp” på sin lägenhet.

om räntan blir kvar

Hungrig på kunskap
om den norska fastighetsmarknaden?

Bransjemagasinet Estate Eiendom serverar
dig 6 nummer för NOK 495.- exkl. porto.
Boka din prenumeration på: www.estatemedia.no
eller info@estatemedia.no

Nyhetstjänsten Dagens Eiendom skall ta pulsen
på fastighetsmarknaden med fokus på ﬁnansiella
fastighetsprodukter, nyheter och transaktioner i
Norge och i utlandet.
Registrera dig på: www.dagenseiendom.no

Estate Media AS | Holbergsgate 21 | N-0166 OSLO | Telefon: +47 2195 1000 | E-post: info@estatemedia.no | www.estatemedia.no

GÄSTSKRIBENT: Aktieanalysen
NAMN: Andreas Daag .
ÅLDER: 30.
TITEL: Aktieanalytiker fastig-

heter.
ÅR PÅ FÖRETAGET: Fem.
FRITIDSINTRESSEN: Aktier,

bordtennis, resor, fiske.

Fastighetsaktier håller i längden
– men avvakta med köp
Fastighetsbolagen har haft det tufft på börsen de senaste två
åren, men sektorns avkastning över tiden har varit betydligt
bättre än vad börsen orkat åstadkomma. Trots detta konstaterande känns det fortfarande för tidigt att trycka på köpknappen. Utvecklingen just nu ser allt annat än munter ut.
Det har väl knappast undgått någon att fastighetsbolagen haft
det jobbigt på börsen de senaste två åren. Under 2007 respektive
2008 förlorade Carnegie Real Estate index (CREX) 23 procent
respektive 27 procent, vilket sammantaget innebär att indexet tappat 44 procent under dessa år. Detta är naturligtvis inget bra facit,
men det är trots allt i paritet med vad Stockholmsbörsen lyckats
prestera under samma tidsperiod. Det breda OMXSPI har under
samma tidsperiod förlorat sex procent respektive 42 procent, vilket sammantaget ger ett värdetapp om 45 procent.
vad har man då fått för avkastning på fastighetsaktier under
2000-talet? Jo, en investering om 100 kronor i början av 2000
har fram till och med årsskiftet 2008 ökat sitt värde till totalt
246 kronor, en avkastning på 146 procent eller elva procent per år.
Imponerande! Resultatet utklassar Stockholmsbörsen där hundralappen istället minskat i värde till 63 kronor, alltså en totalt
negativ avkastning om 37 procent. Väl värt att notera är dessutom
att fastighetsbolagen under dessa år delat ut betydligt mer pengar
till sina aktieägare, vilket ytterligare spär på skillnaden.
Om vi kommer att få se samma fina avkastning för fastig-
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hetsaktier under de kommande 5-10 åren är naturligtvis en svår
fråga att besvara. För närvarande ser utsikterna för den svenska
ekonomin svaga ut och den så viktiga sysselsättningen för hyresmarknaden kommer sannolikt att ge en negativ tillväxt om cirka
en procent under 2009. Företag behöver som en följd allt mindre
ytor, vakanserna ökar och marknadshyrorna faller.
Fastighetsbolagens hyresintäkter kan på detta sätt komma
att hamna under viss press när hyresavtalen successivt förfaller.
Konkurserna ökar nu också kraftigt i Sverige, från historiskt låga
nivåer, och utgör ett hot mot fastighetsbolagen. En hyresgästs
konkurs innebär en omedelbar vakans för ett fastighetsbolag.
Utöver detta har naturligtvis fallande fastighetsvärden en negativ
påverkan på det egna kapitalet i balansräkningarna.
Men allt ser inte helt nattsvart ut för fastighetsaktierna. Den
senaste tidens kraftfulla räntesänkningar från Riksbanken har
tagit ner interbankräntorna med hela tre procentenheter på ett
kvartal. Det gynnar de lånetunga fastighetsbolagen och de finansiella kostnaderna minskar kraftigt. Aktiekurserna har inte
varit sena att reagera positivt på dessa förändringar och sedan
den stora räntesänkningen på 1,75 procentenheter den fjärde

FAKTA: SWEDBANK
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 verksamhet 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.
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Hufvudstaden
Hufvudstaden har skrivit ned sina fastigheter
med drygt fem procent under 2008 men vi
räknar med att det kommer nya nedskrivningar i samband med rapporten för det
fjärde kvartalet. Hufvudstadens genomsnittliga avkastningskrav för fastighetsbeståndet
uppgår till 4,8 procent och vi räknar med en
uppjustering med cirka 0,2 procentenheter till
runt fem procent i den kommande rapporten.
Det skulle i så fall innebära en nedskrivning om
uppemot en miljard kronor. När hyresgäster-

april -08

juli -08

oktober 08

januari 09

nas ekonomiska läge försämras är det rimligt
att de söker sig från Stockholms innerstad
till ytterområdena, vilket förstås riskerar att
resultera i tomma ytor för Hufvudstaden.
Hyrorna, som i en sådan miljö tar av nedåt, har
också visat sig vara mest volatila i Stockholm
jämfört med resterande delar av landet. Aktien
värderas till ett P/E-tal på 18, vilket är betydligt
högre än sektorns P/E 11. Direktavkastningen
på 3,3 procent är även den mindre attraktiv än
sektorn på 4,9 procent. Vår rekommendation
är: Minska, med en riktkurs på 47 kronor.

december har fastighetsindexet ökat med 29 procent. De stora
vinnarna hittar vi i aktier som varit nedpressade såsom Fabege
och Kungsleden. Båda har noterat uppgångar med cirka 70 procent.
även om vi kan konstatera att historiken helt klart talar för
fastighetsaktier anser vi ännu inte att man som investerare behöver

rusa in i sektorn. Kraftiga nedskrivningar på bolagens fastighetsinnehav i rapporterna för det fjärde kvartalet riskerar att sätta
press på aktiekurserna och utöver räntesänkningarna finns det få
riktiga ljusglimtar att ta fasta på. Tvärtom ser vi den senaste tidens
positiva utveckling som ett bra tillfälle att minska vissa innehav i
sektorn. Hufvudstaden (se ovan) är ett av de bolag vi är försiktiga
med att rekommendera.
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Bollsäker vd
med näsa för
affärer
Han har knipit fyra game av Mats Wilander och
piskar de flesta i biljard. Möt Johan Bergman, en
man med känsla för både bollar och kulor.

N

iams vd har utan tvekan ett par av branschens djupaste fickor. Han var med och köpte en del av Vasakronans bestånd i samband med AP-Fastigheters
övertagande för sju miljarder kronor i augusti förra året.
Och via Niams fond Niam Fond IV ska han vara med och
köpa för cirka 20 miljarder kronor den närmaste framtiden.
– Vi tittar på en del och ser 2009 som ett mycket intressant år. Investeringarna i Niam Fond IV pågår och vi
kommer definitivt att vara med när det uppstår intressanta
affärer, säger Johan Bergman.
Innan han kom till Niam 2006 var Johan Bergman i 16
år på Skanska. De sista åren på Skanska ansvarade han för
den kommersiella fastighetsrörelsen, bostadsutvecklingen
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i Norden samt byggverksamheten i Ryssland och Polen.
Skanska var hans första jobb i fastighetsbranschen och
man kan säga att han där fick lära upp sig från grunden.
Och det är många som kan vittna om att det är en bra
skola. Namn som Mats Wäppling, Mats Mared och Bo G
Boestad ger respekt i branschen. Själv fick han sin chefsutbildning där. Men det var inte solklart att Johan Bergman
skulle bli vd i fastighetsbranschen, han kunde lika gärna ha
blivit valforskare, bokförläggare eller historiker.
Vem är Johan Bergman?
– Jag är en 44-årig tvåbarnsfar som bor i Bromma. Jag är
öppen för nya intryck, nyfiken och lyssnar mer än jag pratar.

gill aR maTl agning
namn: Johan Per Bergman.
Ålder: 44 år.
Familj: Fru och två barn.
Bostad: Hus i Bromma.
Favoritkrog: Skillinge hamnkrog.
Favoritmaträtt- och dryck: Vilt, älg eller
rådjur med ett gott rödvin till.
Bil: Saab.
Tjänar: Bra.
Fritidsintresse: Tennis, golf och skidor.
Bonusinfo: Johan Bergman gillar att
laga mat, han lagar bland annat till en
utmärkt oxfilé Coeur de filét Provencale.

BOllKänsla. Som 13-åring snöt Johan Bergman fyra game av självaste Mats Wilander i en tävling i Båstad. Han är också omvittnat duktig på biljard,
och spelar gärna golf. Nu för tiden blir det dock mest tennis och golf på fritiden.
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Korta frågor och svar
Hur blir man lycklig?
– Genom att inte försöka bli lycklig.
Var fattar du de bästa besluten, på kontoret eller
någon annanstans?
– På kontoret.
Du får 100 miljoner och måste placera dem på
stubinen, vad gör du?
– Jag sätter dem i Niams fastighetsfonder, utan att tveka.
Om du var allsmäktig för en dag, vad skulle du
ändra på först?
– Jag skulle se till att alla barn fick en dräglig tillvaro.
Vilken är din största extravagans?
– Då och då gillar jag en riktigt god single malt whisky.
Vilken är din favoritpryl?
– Jag är inte så mycket för prylar, men om man får så
väljer jag en bok.
Vilket är ditt bästa köp?
– Sommarstugan.
Vilket är ditt sämsta köp?
– Sommarstugan, om man tittar på drift
och underhåll.
Vem håller ordning på din ekonomi?
– Jag och min fru.

Beskriv din ”resa” in i fastighetsbranschen?
– Det var faktiskt lite av en slump, jag
fick anställning på Skanska efter lumpen
då jag hade skickat ut
massor av ansökningar
Vi kommer och de var de enda som
svarade. Sen gick jag på
definitivt att
KTH och kom efter det
vara med när
tillbaka till Skanska och
var där i 16 år. Det var en
det uppstår
fantastisk skola. De sista
intressanta
fyra åren satt jag i konaffärer.
cernledningen. Sedan
2006 har jag varit vd på
Niam.
Vad hade du gjort om du inte hade varit vd på Niam?
– När jag var liten var jag väldigt fascinerad av valar, så jag hade nog kunnat bli
en utmärkt marinbiolog med specialinriktning mot valar. Jag läser fortfarande
mycket om valar.

42

fastighetssverige #1/2009

Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, inte annat än i det privata boendet.
Vad gör dig till en bra ledare?
– I den mån jag är det så beror det nog
på att jag är en god lyssnare. Jag är också
konsekvent och driver igenom det som
jag föresatt mig att göra. Jag vågar också
delegera, och det är viktigt.
Vad är viktigt att tänka på för en sund
utveckling av fastighetsmarknaden?
– Det är en svår fråga. Det är aldrig så bra
som det ser ut när det är bra, och aldrig
så dåligt som det verkar när det är dåligt.
Sverige är en relativt sett bra marknad
med många professionella nationella och
internationella aktörer. Det finns mycket
goda förutsättningar för vår marknad att
utvecklas positivt.
Vilken är din livsfilosofi?
– Det löser sig till slut.

Hur mycket jobbar du?
– Tillräckligt för att lösa uppgiften att
framgångsrikt förvalta våra investerares
pengar och uppnå en konkurrenskraftig
avkastning.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag umgås helst med min fru och våra
två barn, vi försöker tillbringa så mycket tid som möjligt i vår sommarstuga i
Skåne. Jag springer en del, och spelar
även tennis och golf. Sedan så läser jag
mycket. Jag är också hjälptränare i tolvåringens fotbollslag. I familjen gillar vi
också att resa i den mån vi har tid och
möjlighet.
Är du mentor för någon?
– Jag har varit tidigare, men är det inte
i dag. Det är annars en bra form för utveckling, både för dig själv och den du är
mentor för.

Fastighetsköpare. Johan Bergman ska för Niam Fond IV vara med och köpa fastigheter för cirka 20 miljarder kronor den närmaste framtiden.

Har du någon som du anförtror dig åt
och diskuterar med?
– Min fru är ett väldigt bra bollplank.
Sen har jag ett gäng kompisar som jag
stöter och blöter saker och ting med. Jag
har också en god relation med Urban
(Edenström, Strongholds koncernchef
och grundare) och kan prata om det
mesta med honom.

Vilken talang skulle du vilja ha?
– Oj, det är många talanger jag skulle
vilja ha. Till exempel att kunna sjunga
och att kunna måla.

Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Som yngre spelade jag tennis, biljard,
fotboll och ishockey. Bäst var jag nog i
tennis och min främsta merit är väl att
jag tog fyra game mot Mats Wilander i
Båstad ett år, vi var båda 12-13 år gamla.
Men han vann matchen. Jag spelade en
del biljard också men inte nu längre.

När grät du senast?
– När min gamla mormor dog för några
år sedan.

Vad vet folk inte om dig?
– Jag är rätt överjävlig på svensk stormaktshistoria, har koll på alla kungar,
ätter och krig.

Vilken levande person är din främsta
hjälte?
– En person som haft en fruktansvärt stor
påverkan på utvecklingen för sin samtid är
Margaret Thatcher. Men mest beundrar

Vilken är din drömresa?
– Jag älskar att resa. Drömresan är nog
till något land långt borta med familjen,
där man kan gå barfota.

Om du skulle tvingas välja en ny karriär, vilken skulle det vara?
– Bokförläggare, det hade varit intressant
att få läsa massor av böcker.

Röst e r o m J oha n
Urban Edenström, koncernchef
Stronghold.
– Johan Bergman är en fantastisk
ledare och jag är väldigt nöjd
med att ha honom som vd på
Niam. Första gången jag träffade
Johan var på en tennismatch där
han var min dubbelpartner. Han
hade då precis gått ur skolan.
Under matchen såg jag hans tävlingsinstinkt och jag har
haft ögonen på honom sedan dess. Jag har också försökt
anställa honom två gånger tidigare, innan jag den tredje
gången lyckades. Han är ju fostrad i Skanska, där han var
en av fyra vice vd:ar, som är en jäkligt bra skola. Han är helt
enkelt en väldigt skicklig ledare och dessutom en av de
mest analytiska och strategiska personerna jag känner.
Anna Nilsson, Johan Bergmans
fru och delägare i PR-firman
Nilsson o Wallgren.
– Johan är en enorm teoretiker
och slänger sig gärna med
ordspråk och citat. Av någon anledning kan han alla djur på latin
och har begåvats med att komma
ihåg historiska fakta och årtal.
Men han vet inte vad våra grannar heter eller vad Acne
är för något. Johan äger ingen verktygslåda och har helst
sommardäcken på året runt. Enda gången jag ser Johan
stressad är när han står i kö någonstans och han kommer
aldrig för sent. Så vi kompletterar varandra fint tror jag ...
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När jag var
liten var jag
väldigt fascinerad av valar, så
jag hade nog
kunnat bli en
utmärkt marinbiolog med
specialinriktning mot valar.

jag alla dessa engagerade lärare och förskolelärare, det är de som är vardagshjältarna.
Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Att jag är rätt så bra på att hålla humöret
uppe, även när det är motigt.
Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Möjligen att jag kan vara lite långsint.
Är du fåfäng?
– Ja, det är nog alla lite till mans.
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Om du fick ha något i ditt liv ogjort,
vad skulle det vara?
– Till största delen ångrar jag sådant
jag inte gjort, jag skulle ha kunnat göra
mycket mer. Men det är förstås inte för
sent än.
Vad är ditt motto?
– Man ska aldrig ge upp, skam den som
ger sig.

Vilka fraser eller ord har du en tendens
att överanvända?
– Det vet jag faktiskt inte.
Hur ser du på framtiden? Vad ska du
göra sedan när du ”lägger av”?
– Jag blir nog deltidsskåning på Österlen,
jag trivs väldigt bra där. Men jag kommer
också att behålla rötterna i Stockholm, här
är jag född och uppvuxen.

Allt du behöver veta om
fastighetsbranschen
Snart kommer den sjätte årliga europeiska utgåvan
av Emerging Trends in Real Estate® Europe 2009,
som publiceras av PricewaterhouseCoopers och ULI.
Rapporten baseras på undersökningar och intervjuer med över 500 ledande investerare inom
fastighetsbranschen från ett 30-tal marknader över
hela Europa. Den ger inblick i aktuella investeringstrender samt initierade prognoser för alla delar av
fastighetsmarknaden inklusive hotell, kontor,
köpcentra och bostäder.
Om Urban Land Institute (ULI)
Urban Land Institute, ULI, är en internationell forsknings- och utbildningsorganisation som drivs utan vinstsyfte. Organisationen har mer än 28 000 medlemmar som är aktiva inom fastighetsområdet. Medlemmarna kommer från både
den privata och offentliga sektorn. ULI:s vision är att tillhandahålla ansvarsfullt
ledarskap vid markanvändning så att den totala miljön utvecklas positivt. Inom
ramen för verksamheten anordnas bl.a. kurser, seminarier och utbildningar.
Om ULI Sweden
ULI Sweden bildades 2005 med syfte att skapa ett kraftfullt och intressant
forum för diskussion kring samhälls- och fastighetsfrågor. ULI Sweden har
sedan starten arrangerat ett antal spännande seminarier och workshops, om
bland annat Norra Stationsområdet, trender på investeringsmarknaden och om
hållbar utveckling. Styrelseordförande är Max Barclay, Stronghold Invest AB.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2009
Datum och tid: Torsdag 12 februari 2009, kl 17:00
Plats: Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor, Torsgatan 21 (Bonnierhuset), Stockholm
Anmälan: Tas emot via e-post till emma.svanmo@se.pwc.com eller telefon 08-555 333 97

Medlemskap: ULI Sweden är en ideell och oberoende organisation vars verksamhet finansieras via medlemmar.
För mer information eller ansökan om medlemskap besök gärna www.uli.org eller kontakta ordförande Max Barclay via e-post max.barclay@stronghold.se

[ Fastighetsfoto av Nicklas Tollesson ]

”Första intrycket är bilden och
Bra bilder är ett viktigt sätt att marknadsföra en
fastighet.
Men det är inte bara att gå ut med digitalkameran och fota.
– Det finns många bra fotografer, men det är
väldigt svårt att hitta fotografer som är duktiga
på att plåta fastigheter, säger David Schmidt,
fotograf som har specialiserat sig på arkitekturoch fastighetsfotografering.
Tillsammans med Johan Sellgren driver han bildbyrån Pixprovider
AB i Stockholm.
David Schmidt kom in på det här med fastighetsfotografering
efter att han gjorde boken Stockholm By Night för ett par år sedan.
– Därefter började uppdragen ramla in. I dag handlar 90 procent
av det vi gör om arkitektur- och fastighetsfotografering, säger David
Schmidt.
Han menar att fler och fler av fastighetsbolagen tycker att det är
viktigt med bra bilder i marknadsföringen.
– Man köper ju med ögat också. Det första intrycket man får av en
fastighet är oftast bilden, och det första intrycket är väldigt viktigt.
– Men det är ganska blandat bland bolagen. Det finns en del som
tror att de har bra bilder, men som inte har det; någon på företaget
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känner någon som har tagit fina bilder på barnen och så anlitar de
honom för att han är en ”bra fotograf ”. Det är en vanlig attityd.
Men det finns många olika sorters fotografering – sportfoto är ju
en helt annan sak än porträtt- eller bröllopsfotografering – och de
olika uppdragsslagen kräver sina specifika kvaliteter.
Hur ser en bra fastighetsbild ut?
– Det handlar framför allt om en bra dynamik. Samspelet mellan
himlen, byggnaden och människorna är viktigt. Allt ska stämma.
– Det gäller att hitta rätt linjer och vinklar, att hitta husets ”framsida” – vilket ibland kan vara baksidan.
Att hitta rätt vinklar handlar mycket om att framhäva fastighetens
karaktär.
– Om man exempelvis ska fotografera ett S-format hus,
kan man inte ta det rakt framifrån, då syns ju inte Sformen, säger David Schmidt.
Framför allt handlar det, för David
Schmidts del, om att framhäva det hans
kund vill ska framhävas.
– Olika kunder har väldigt
olika önskemål. En del
vill ha det enkla,

ETT RIKTIGT BRA FASTIGHETSFOTO. Byggnaden är Kulturens hus i Luleå.
”Allt stämmer i dynamiken, samt att linjerna ligger rätt. Inga utbrända partier eller
störande element,
fastigheten talar för sig själv”, säger fotografen David Schmidt.
fastighetssverige
#1/2009
Bild: David Schmidt

första intrycket är viktigt”
När man fotograferar ett hus ser det ofta ut som att väggarna
”lutar”, hur undviker man det?
– Man använder ett speciellt objektiv, ett så kallat tiltshift-objektiv.
Med det kan man höja och sänka horisonten genom att skruva på
objektivet i stället för att luta upp kameran. Dessutom kan man räta
ut det mesta i Photoshop…
David Schmidt använder så gott som alltid stativ när han fotograferar.
– Om det inte är i för trånga situationer använder jag stativ. Framför allt kan det bli fina bilder med lätt oskarpa människor och bilar
som kommer förbi, när man kan ha längre slutartider.
Något av det viktigaste för att en bild ska bli bra
kan man inte påverka alltför mycket;
ljuset och vädret.

– Ofta vill kunderna ha bilderna ”i morgon”, då kan det inte alltid bli
optimala bilder. Ibland behövs det lite framförhållning.
Det viktigaste att tänka på när det gäller ljuset är att det ska ligga
mot fasaden som ska fotograferas, det får inte vara några slagskuggor
på fasaden.
– Fotar man när det är mulet behöver man inte tänka på ljuset
så mycket, men i gengäld tappar man ju himlen då, och det förlorar
bilden mycket på.
Slutligen, något bra tips när det gäller interiörfotografering?
– Linjespelet är viktigt här också, men grunden när det gäller interiöra bilder är oftast att få med så mycket som möjligt.
– Något av det värsta som finns är utbrända fönster, det ser man
alltför ofta; alltså att fönstret blir helt vitt, och att det inte går att se
ut genom det. Om det är svårt att undvika kan man alltid ta en exponering inne i rummet och en annan mot fönstret, och sedan klippa
ihop dem i Photoshop.
FASTIGHETSFOTOGRAF.
Fotografen David Schmidt
har specialiserat sig på
fastighetsfotografering.
”Husets ”framsida” kan
ibland vara baksidan”,
säger han.

Bild: Jocke Berglund

raka, medan andra tänker sig en Picasso. Till nya kunder brukar jag leverera tre olika bilder med olika bildspråk, både det enkla och det mer
konstnärliga. Ofta tycker de att den variant som de inte hade tänkt sig
från början är den bästa. De får se fastigheten på ett nytt sätt.
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[ Personal av Nicklas Tollesson ]

Tuffa tider
Den förlamade transaktionsmarknaden har
tvingat många av landets fastighetskonsulter
att säga upp personal under hösten. Också
2009 ser ut att bli ett tufft år.

Den vassaste lien drogs över Leimdörfer som i början av november sade upp en dryg tredjedel av sin personalstyrka i Stockholm
och Helsingfors. Det knappa 50-talet anställda är nu nere i ett
30-tal.
– Vi tog i rejält i stället för att behöva säga upp pö om pö, vi
tror att det hade varit mer skadligt. Vi ska inte behöva dra ner
mer nu, säger Leimdörfers vd Sven Dahlin.
Han menar att marknaden i dag ser helt annorlunda ut – det
handlar inte bara om att transaktionsvolymerna har minskat betydligt – och att det inte behövs lika mycket personal på den nya
marknaden.
– Det gäller att anpassa organisationen efter marknadsläget. I
dag görs affärerna på ett helt annat sätt. Det handlar inte längre

Vi tog i rejält i
stället för att
behöva säga
upp pö om pö.
Sven Dahlin, vd,
Leimdörfer
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om att producera PM på 100 sidor och skicka ut till potentiella köpare i hela världen. Nu är processerna mycket smalare, det
handlar på ett helt annat sätt om att skapa affärer, att hitta en
säljare och en köpare. Nu är det viktigt med seniora konsulter
som har bra relationer.
– Förr eller senare vaknar transaktionsmarknaden igen, men det
är svårt att säga om det händer om en månad, sex månader eller
om ett år. Men det kan finnas möjligheter att göra andra typer av
affärer nu, som bytesaffärer och uppköp. Vissa kommer dessutom
att bli tvungna att sälja, det är också en speciell typ av affär.

först ut med uppsägningar av de stora konsulterna var annars
Jones Lang LaSalle. Redan i augusti fick elva personer gå.
– Det rörde sig om administrativ personal, ingen kundlevererande, säger Jones Lang LaSalles Nordenchef Charlotte Strömberg.
– Jag ska inte säga att vi såg vad som höll på att hända, det
gjorde ingen, men vi arbetar ju i ett internationellt företag och
såg smällarna komma i andra europeiska länder innan det gick

Vårt förstahandsalternativ att hantera
nedgången är att utnyttja att vi är ett
fullservicebolag; vi har stora möjligheter att utnyttja personal inom olika
områden.
Charlotte Strömberg, Nordenchef, Jones Lang LaSalles

för

transaktionskonsulterna
neråt här. Redan i september, oktober 2007 började det bromsa i
Spanien och Storbritannien och det fanns ingen anledning att tro
att vi i Sverige skulle gå oskadda.
Finns det risk för mer neddragningar på Jones Lang LaSalle
framöver?
– Vi följer naturligtvis noga vad som händer på marknaden. Vårt
förstahandsalternativ att hantera nedgången är att utnyttja att vi
är ett fullservicebolag; vi har stora möjligheter att utnyttja personal inom olika områden. Vi har vuxit kraftigt inom förvaltning
och corporate solutions. Där, och även på uthyrningssidan, kan vi
behöva mer folk under 2009.
På Newsec Investment har det skett stora förändringar under
hösten och vintern.
– Vi har inte suttit och tyckt synd om oss själva när transaktionsmarknaden mer eller mindre stått stilla under hösten. I
stället har vi riktat in oss på hur det kommer att se ut i början av
2009, säger vd Petra Wester.
– Vi kommer nu att ge oss ut i landet mer, och rikta in oss på

Vi kommer nu att ge oss ut i
landet mer, och rikta in oss på regionstäder, där fastighetsägarna
har inarbetade relationer med de
lokala bankerna.
Petra Wester, vd, Newsec Investment

regionstäder, där fastighetsägarna har inarbetade relationer med
de lokala bankerna. Där tror vi att det kommer att genomföras
en del transaktioner även om det handlar om andra volymer än
tidigare, affärer på 30-50 och 150-200 miljoner kronor.
– Vi har tyvärr fått säga upp en handfull medarbetare på grund
av arbetsbrist. Det har inte varit roligt, det har rört sig om kompetent personal.
– Men nu är vi jättetaggade inför att arbeta på det nya sättet,
och vi tror mycket på det.
fått säga upp personal. Det rör sig om ett
knappt tiotal personer som har fått lämna bolaget, som tidigare
hade ett 60-tal anställda i Sverige.
– Det är inga dramatiska förändringar egentligen. Vi har ju
varit med genom alla år, och vet att det blir upp- och nedgångar.
Vi har anpassat organisationen, säger vd Lennart Schuss.
Överlag rapporterar konsulterna att verksamheterna som inte
berör transaktionsmarknaden fungerar fortsatt bra, och många har
flyttat folk från transaktionsteamen till andra affärsområden.

också catella har

Vi har ju varit med
genom alla år, och vet
att det blir upp- och
nedgångar.
Lennart Schuss, vd, Catella
Corporate Finance
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– Vi har naturligtvis omdisponerat styrkorna efter den jobbiga situation som råder, säger DTZ:s Sverigechef Agneta
Jacobsson.
– Inom värdering har det varit en fortsatt bra arbetssituation, och några har flyttats dit från investmentsidan. Och det
är inget onormalt med det, det står inskrivet i anställningskontrakten att det finns möjligheter till arbete inom andra affärsområden.
DTZ har också flyttat transaktionspersonal till den nystartade
retailverksamheten.
Hur ser du på 2009?
– Jag tror personligen att 2009 inte blir något bra år. Jag hoppas
att vi klarar oss från uppsägningar, men har full förståelse för att
vissa bolag måste säga upp personal.
– Vi har mängder av olika planer att sätta i verket beroende på
hur marknaden kommer att se ut.
DTZ är stora inom värdering, men Agneta Jacobsson hyser
vissa farhågor om en nedgång även där.
– En del värderingar görs i samband med transaktioner, och
görs det färre transaktioner blir det färre sådana värderingar. Men
det kan också dyka upp nya värderingsaffärer, som bankvärderingar, som inte har förekommit mycket tidigare.
Inte heller Ernst & Young har behövt säga upp personal.
– Vi har mellan fem och tio personer som vanligtvis håller på
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med transaktioner. Vi kan använda dem till annat under den här
perioden. Eftersom transaktioner inte är någon huvudsyssla för
oss har vi bättre möjligheter att övervintra, säger Ingemar Rindstig, chef för Ernst & Young Real Estate.
Vad tror du om marknaden 2009?
– Väldigt svårbedömt. Men det avgörande är vad som händer i
den reala ekonomin, med hyresgästerna alltså. Annars tror jag
att det finns ett stort intresse för fastigheter, om bankerna bara
lugnar ner sig. Om inte risken för en omfattande lågkonjunktur
hade varit så stor hade jag varit optimistisk.
– I dag går allt så mycket snabbare än tidigare också. Det gick
neråt väldigt snabbt, så i logikens namn kanske det kan gå upp
snabbt också.
På NAI Svefa är det trots krisen positiva tongångar. Här har
ingen i transaktionsteamet fått gå, i stället har det utökats med
en person.
– Naturligtvis drabbas vi, precis som alla andra. Men vi använder den här perioden till att stärka våra positioner. Vi har sedan
tidigare transaktionsverksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Växjö och sedan årsskiftet har vi också en person i Karlstad.
Vi testar detta och under året kanske vi utökar till fler ställen. Vi
har också i övrigt tänkt göra en del nyrekryteringar under året,
men avvaktar för att se hur marknaden utvecklar sig, säger vd
Lennart Weiss.

Inom värdering har det
varit en fortsatt bra
arbetssituation, och
några har flyttats dit
från investmentsidan.

Eftersom transaktioner inte är någon
huvudsyssla för oss
har vi bättre möjligheter att övervintra.

Vi använder
den här perioden till att
stärka våra
positioner.

Agneta Jacobsson, Sverigechef, DTZ

Ingemar Rindstig, chef,
Ernst & Young Real Estate

Lennart Weiss,
vd, NAI Svefa

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

DIREKT

Dagens Industri i samarbete med LokalNytt

För mer information ring 031-68 39 20

[ personal av Eddie Ekberg ]

”Hälften är övertaliga”
under det fjärde kvartalet 200 gjordes det
affärer för drygt 0 miljarder kronor. Motsvarande period 200 kom inte ens upp i
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närheten av den summan. Frågan är nu: Vad
ska alla fastighetskonsulter med transaktionsinriktning göra hela dagarna?

H

östen 2008 varslades en hel del fastighetskonsulter i
transaktionsteamen om uppsägning. Inget konstigt med
det med tanke på att deras marknad tvärbromsade efter
semestern. Men frågan är om det räcker. Nej, menar
Andreas Öberg Eneskjöld, vd på Nordier Property Advisors.
– Som jag ser det är cirka 50 procent av konsulterna i transaktionsteamen övertaliga, jämfört med toppåret 2007, och måste
bort. Alternativet är förstås att bankernas utlåning börjar fungera
mer tillfredställande igen och att investeringskapitalet återkommer, säger han.
Andreas Öberg Eneskjöld beskriver utvecklingen på fastighetsmarknaden i Sverige sedan sommaren 2008 i ganska tuffa ordalag.
– Priserna har korrigerats i många andra länder, men inte i samma utsträckning här. Minskat intresse för investeringar i Sverige,
minskat eget kapital bland de aktiva investerarna och låg belåning
är några av anledningarna till att det sker så få transaktioner, och
till att fler konsulter kommer att sägas upp, säger han.

öberg eneskJöld sJälV Jobbade på Newsec innan han startade
Nordier Property Advisors i höstas. Och för honom kommer de
här varslen inte alls som någon överraskning.
– Inte alls, det var bland annat därför jag drog mig ur och
startade eget i god tid med seniora konsulter som har flerårig
erfarenhet med många affärer i ryggen och goda relationer med
uppdragsgivarna. Jag har planerat för det här sedan ett och ett
halvt år tillbaka, det var då jag såg varthän det barkade. Vi är
bara tre på lönelistan här på Nordier, än så länge, och det finns en
anledning till det, vid en viss volym växer overheadkostnaderna.
Varje medarbetare här bär sina egna kostnader, och drar in en
vinst ovanpå det, säger han.
Och han går ett steg längre:
– Jag tror det finns fler medarbetare hos en del konsulter som
inte kan hävda sig i denna marknad, de kommer nog få svårt att
motivera sin existens i år. De som inte presterar, tror jag kommer
att få gå, säger han.
Andreas Öberg Eneskjöld tror inte på någon snabb återhämtning för fastighetsmarknaden utan menar att transaktionsintensiteten förmodligen kommer att fortsätta vara låg under hela
2009.

Men vad ska man då göra när man inte kan jobba med transaktioner längre?
– Man kan jobba med transaktioner men man behöver arbeta

FleR uppsägningaR. Andreas Öberg Eneskjöld, vd på Nordier Property Advisors, är inte förvånad över höstens och vinterns uppsägningar i
konsultbolagen. Han menar att vi sannolikt kommer att få se fler i år. Han
tror även att det finns en del konsulter som inte gör några affärer som
börjar få svårt att motivera sin existens.

lite annorlunda nu. Vi har gjort våra första affärer och har bra
transaktionsuppdrag samt bra inflöde av uppdrag inom analys
och värdering Vi behöver rekrytera både seniora värderare och
transaktionsmäklare. Men de behöver vara seniora delägare som
kan leva på egna meriter, säger han.
om inget händer så att transaktionsmarknaden vitaliseras inom
en snar framtid kan man nog tänka sig att vi går mot en utveckling med färre och mindre aktörer.
– Kostnaden för konsultbolagen måste ner,
Jag tror det finns fler
annars funkar det inte
medarbetare hos en del
rent företagsekonomiskt
som det ser ut i dag, säkonsulter som inte kan
ger han.
hävda sig i denna marknad,
Andreas Öberg Enede kommer nog få svårt att
skjöld tror dock inte att
det skurits klart ännu,
motivera sin existens i år.
utan att vi tyvärr kommer
att få se en del nedskärningar även i år.
– Jag tror det blir fler transaktionskonsulter som får gå. Vi ser
redan en större konkurrens från välrenommerade investmentbanker då den rådgivning som efterfrågas nu är mer omfattande och
komplicerad, har man ingen köpare får man skapa den och denna
rådgivning kan få aktörer erbjuda. Återigen; de som inte levererar
får gå, säger han.
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[ Transaktionsmarknaden av Eddie Ekberg ]

Slut på stora paketaffärer
De senaste åren har de stora transaktionerna
och paketaffärerna dominerat på marknaden.
2009 verkar däremot bli året man minns för
de små styckeaffärerna. Mikael Holmström på
NAI Svefa ger sin syn på läget.
Vasakronan 41 miljarder kronor, Steen & Ström nästan åtta miljarder kronor, Niam cirka sju miljarder kronor, Pembroke cirka
fem och en halv miljarder kronor. De stora affärerna stod som
spön i backen 2008.
– Det har varit mycket vanligt med stora affärer de senaste
åren. Det var fördelaktigt att göra stora affärer eftersom man fick
mer betalt genom volym. Så det var finansiellt drivet att det gjordes många stora affärer, säger Mikael Holmström, vd för NAI
Svefa Transactions.
med tanke på den konjunkturella och ekonomiska utförsbacke vi
befinner oss i, och finansieringsproblematiken, är det inte mycket
som talar för att vi får se särskilt många miljardaffärer i år.
– Vi ser nu en väldigt avvaktande marknad vilket delvis beror
på att det är svårt att finansiera affärerna. Ju större affärer desto
svårare är det att få ihop finansiering. Dessutom är det en obalans
i marknaden nu, där köpare och säljare inte kommer överens om
priset och då sker det ju inga affärer. Dessutom är det många
som sitter och väntar på att priserna ska gå ner, säger Mikael
Holmström.
Det görs ändå affärer, om än inte i samma omfattning och
storlek. Och det är absolut inga stora paketaffärer det rör sig om,
utan snarare styckeaffärer som är strukturella till sin karaktär.
– Ett exempel är Regionfastigheter i Skåne för vilka vi jobbar
med olika säljuppdrag. Det kan röra sig om fastigheter som de
av olika anledningar inte tycker passar in strategiskt. Ett annat
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exempel är kommunala Gavlegårdarna som gett oss uppdraget
att sälja cirka 400 av deras lägenheter i Gävle, berättar Mikael
Holmström.
också kan bli aktuellt med en och annan sale
and lease back för rörelsedrivna
bolag som behöver förbättra balansräkningen. Det finns sannoDet kommer att
likt också ett antal fastighetsutdröja länge innan vi får
vecklare som sitter med för tunga
se liknande år som 2006,
projekt som inte ger en krona i
avkastning.
2007 och 2008.
– Det finns ett antal små och
medelstora byggherrar som klivit
in på toppen, som nu kan få problem och måste sälja. Men det
här är mindre affärer på mellan 30 och 100 miljoner kronor, säger
Mikael Holmström.

han säger att det

Hur länge kommer det att vara så här?
– Givet att det finansiella systemet börjar fungera igen så tror
jag att det finns förutsättningar för köpare och säljare att prismässigt mötas någon gång fram emot våren/sommaren i år. Men
det krävs som sagt ett fungerande banksystem och ett attraktivt
yieldgap.
Vad krävs för att det ska börja ske stora paketaffärer igen?
– Tid. Det kommer att dröja länge innan vi får se liknande år
som 2006, 2007 och 2008. Efter kraschen på 90-talet tog det tio
år innan marknaden var fullt återhämtad.
Vad innebär det här för marknaden, vad gäller värdering och
liknande?
– Det är ett jätteproblem när det gäller prissättning, det finns

Fler styckeaffärer. Mikael Holmström är transaktionschef på NAI Svefa och ser i sitt arbete en tydlig tendens att det nu sker färre och mindre
affärer. Framförallt lyser de stora paketaffärerna med sin frånvaro. Enligt Holmström kan det dröja länge innan vi får se de stora paketaffärerna igen.

ju inga jämförelsedata. Inga färska i alla fall. Värderarna får
väl försöka titta även på affärer som inte blev av för att få en
förbättrad uppfattning om prisläget.
– Tyvärr finns det en annan baksida på det här och det är att
internationella investerare kan bli mer försiktiga med sina investeringar här. Ett av skälen till att de valde Sverige var ju att det
var så lättbegripligt och tydligt, men den bilden riskerar nu att
grumlas något.

Vad har ni på gång den närmaste framtiden?
– Ja, det är ju en hel del styckeaffärer. Vi har bland annat tre
säljuppdrag i Västerås, det är kontors- och industrifastigheter.
Sedan har vi säljuppdraget på tv-huset i Malmö. Vi har också en
bostadsportfölj i Gävle och en portfölj med handelsfastigheter i
Värmland tillsammans med våra norska kollegor. I Stockholm är
vi i slutförhandling avseende ett utvecklingsprojekt. Därutöver
har vi uppdrag i ett flertal off market-affärer.
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Byggare

– både på jobbet och fritiden
Att Niklas Gahm skulle bli fotograferad på en byggarbetsplats var självklart.
Svenska Hus Stockholms nye vd ägnar sig åt bygg- och utvecklingsprojekt också på fritiden.
– Den senaste galenskapen är ett gammalt nedlagt sommarkollo i Roslagen, berättar
Niklas Gahm, 36.
Niklas Gahm var inte alls inställd på att byta jobb när rekryteraren för
första gången hörde av sig i somras – han var egentligen inte inställd
på jobb överhuvudtaget.
– Jag hade precis gått på en tre månader lång pappaledighet och
hade mest småbarn i huvudet, skrattar han.
– Jag hade inte tänkt tanken att byta, jag trivdes bra på Svenska
Bostäder. Men rekryteraren berättade om vad jobbet gick ut på, hur
Svenska Hus fungerar, och vad man siktar på. Jag kände snabbt att
det var intressant och att den profil de sökte matchade min egen. Och
det handlade om områden jag själv hade velat komma in på mer.
Svenska Hus har huvudkontoret i Göteborg men företagets planer är nu att Stockholmsregionen ska växa i storlek till motsvarande
regionell marknadsposition som i Göteborg, och det är Niklas Gahm,
tillsammans med de övriga sex personerna på Stockholmskontoret,
som ska se till att det blir gjort.
– Svenska Hus är extremt projektinriktat, det handlar mycket om
att köpa och utveckla. Det är tråkigt att marknaden är som den är för
tillfället och nu gäller det att få till en bra organisation som fungerar
i en nedåtgående marknad. Fokus får ligga på driften och kostnadssidan samtidigt som vi försöker hitta nya vägar att utvecklas och växa
i Stockholm.

Leif Garph

Vd, Sparbössan Fastigheter
Leif Garph, före detta vice vd
på Vasakronan, blir ny vd på
Sparbössan Fastigheter AB.
Bolaget ägs och startades av
familjerna Nordström och
Douglas 2002. Verksamheten
har hittills bedrivits i en
begränsad omfattning, men
nu siktar bolaget på att förvärva fastigheter för mellan två och tre miljarder kronor
de närmaste åren. Garph har tidigare bland annat varit
affärsområdeschef på Skandia Fastighet och vd för
Korbe Förvaltnings AB. Han är civilingenjör och har en
ekonomisk akademisk utbildning. Garph tillträder 1 maj.
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Niklas Gahm gjorde sin första arbetsdag på Svenska Hus den
17 november, vilket innebar att Svenska Hus Stockholm under en
period stod utan vd eftersom Gahms företrädare Fredrik Lindbergh
slutade den sista september.
– Det var lite olyckligt, men jag kände att jag ville få till ett bra
avslut på Svenska Bostäder, jag höll på med några transaktioner som
jag ville slutföra innan jag slutade. Dessutom vill jag verkligen kunna
ge 100 procent när jag börjar på ett nytt jobb.
Vad har du gjort den första tiden på jobbet?
– Det har blivit många turer till Göteborgskontoret, där jag har diskuterat och åkt runt mycket med Jesper Månsson (koncernchefen)
och lärt känna koncernen och tittat på de förvärv som har gjorts och
blivit insatt i varför vi har gjort dem och så vidare. Det händer en hel
del i bolaget, vi köpte nyligen en industrifastighet i Ulvsunda, och
vi har bostadsprojekt på gång i Norra Djurgårdsstaden och Bandhagen.
– Sedan har jag satt mig in i ekonomin och budgetarbetet och
naturligtvis träffat och lärt känna teamet här på kontoret.
Niklas Gahm är i grunden lantmätare och bygg- och fastighetsekonom från KTH. Efter examen 1997 började han på Stadsholmen

Åsa Linder

Analyschef, Jones Lang LaSalle
Åsa Linder blir ny analyschef
på Jones Lang LaSalle. Hon
efterträder Paul Kivimets som
har gått vidare till Ericssons
fastighetsavdelning.
Linder är civilingenjör från
KTH och har tidigare arbetat
med analys-, värderings- och
transaktionsfrågor inom AB
Arsenalen, FS Fastighetsstrategi
AB och Vasakronan AB. Senast var hon analyschef och
transaktionscontroller inom Vasakronan. Hon tillträder sin
nya tjänst i mitten av februari.

Staffan Haglind
Vd, Skanska Öresund

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har utsett
Staffan Haglind till ny vd för det
svenska dotterbolaget Skanska
Öresund AB. Haglind har tillträtt
och efterträdde Richard Hultin
som har utsetts till ny vd för
Skanska Kommersiell Utveckling Europa.
Staffan Haglind har arbetat
i olika positioner inom Skanskakoncernen sedan 1997,
senast som marknadschef för kontorslokaler i Skanska
Öresund.

”Biopower förstås”
Namn: Niklas Gahm
Ålder: 36 år.
Bor: Villa på Lovön, sommarhus på
Björkö Arholma.
Familj: Frun Sara, barnen Maya, 4
och David 1,5.
Kör: Saab 9-5. ”Biopower förstås.”
Läser: ”Just nu en hel del deckare,
det är avkopplande eftersom det
blir en del fackpress på jobbet.”
Lyssnar på: ”Rock, gärna från 60och 70-talen.”
Om sina ledaregenskaper: ”Jag tror
att jag är ganska drivande och resultatinriktad. Jag hoppas att jag är
positiv och lyhörd. Jag vill gärna vara
ett bra föredöme, hjälpa till med och
ha kunskap om alla delar. Jag tror att
jag är en teamorienterad ledare.”
Om sitt efternamn: ”Det är ett
gammalt vallonskt namn som har
blivit försvenskat. Det har alltså
inget med fågeln att göra.”

och gick sedan vidare till Svenska Bostäder, där han har
arbetat inom flera olika områden, bland annat med transaktioner och som affärsområdeschef.
Likheter och skillnader mellan det nya jobbet och det
du har gjort tidigare?
– Egentligen var Stadsholmen mer likt det här, fast då hade
jag ju ingen ledande position, utan jobbade mycket i projekt. Likheterna med Svenska Bostäder är delar av transaktionsbiten och förstås generellt fastighetsföretagande.
– När det gäller skillnaderna så är det ju en helt annan
storlek på organisationen här, vi är sju personer i bolaget
och köper mycket tjänster. Och nu har jag ju mycket mer
övergripande uppgifter. Jag måste engagera mig i alla frågor,
det är en spännande helhet.
Vem är du vid sidan av arbetet?
– Jag är väldigt mycket en byggare och fastighetsutvecklare, också privat. De senaste 15 åren har jag hållit på att
förädla fastigheter, nu gör jag det tillsammans med min
fru. Det har väl inte blivit några fantastiska affärer, men

det har fungerat, och det är roligt att hålla på med det. Den
senaste galenskapen är ett gammalt nedlagt kollo i Roslagen, som Stockholms stad ägde. Vi försöker göra något
bra av det, har styckat av tre fastigheter, och renoverat det
hus som vi själva bor i. Det ska bli en semesterby för familj
och vänner.
– Jag är en kontorsmänniska, men jag tycker också att det
är roligt att jobba med händerna och kroppen, fälla skog,
riva med tigersågen och bygga och snickra på huset. Privat
kan man vara lite mer våghalsig också.
– Jag är också intresserad av – nu låter det väl som att jag
är väldigt enkelspårig och tråkig – gammal arkitektur och
bygghantverk. Och att prova att arbeta själv med de gamla
teknikerna.
Han håller sig också i form med en del idrottande.
– Utförsåkning är ett stort intresse, ett par gånger om
året ser vi till att komma iväg. Jag försöker få barnen att inse
tjusningen med det nu också. Och en gång i veckan spelar
jag badminton med några gamla barndomskamrater. Det
är socialt också, på senare tid har det väl blivit alltmer tid i
bastun efteråt och mindre spring på planen …

Reinhold Lennebo

Pelle Björklund

Joachim Hallengren

Fastighetsägarna Sverige
har utsett Reinhold Lennebo
till ny vd. Han tillträder
posten vid halvårsskiftet
2009 och efterträder Per-Åke
Eriksson som går i pension.
Reinhold Lennebo har
tidigare varit vd för Lantbrukarnas Riksförbund,
vd för Egmont Tidskrifter,
koncernchef i dagstidningskoncernen Sydostpress AB
samt vd för livsmedelsföretaget KLS Livsmedel. Vidare
har han varit styrelsemedlem för bland annat TV4 och
sågverkskoncernen Setra.

Pelle Björklund efterträder
Göran Wendel som vd för
Svenska Bostäder. Björklund
kommer från systerföretaget
Stockholmshem där han varit
vd sedan 2004. Dessförinnan var
han vd på Väsbyhem.
Pelle Björklund är arkitekt SAR/
MSA och arbetade några år som
projekterande arkitekt efter
avslutade studier. Han har också arbetat som utredningssekreterare på Hyresgästföreningen och som förvaltningschef på SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Joachim Hallengren blir
ny chef för NCC Property
Development. Han efterträder
Peter Wågström som tidigare
utsågs till chef för det nya NCC
Housing.
Hallengren tillträder den 1 april
2009. Han är civilingenjör inom
väg- och vattenbyggnad från
Chalmers tekniska högskola,
anställdes i NCC 1989 och har haft ett flertal olika tjänster inom fastighetsverksamheten med tyngdpunkt på
fastighetsutveckling. Han är sedan 2007 Sverigechef för
NCC Property Development.

Vd, Fastighetsägarna Sverige

Vd, Svenska Bostäder

Chef, NCC Property Development
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”kartan kommer
att ritas om”
Hur intressant är sverige för utländska investerare? i dag och efter
finanskrisen? Fastighetssverige träffar Per-Erik sandlund och Magnus
runnbeck från invest in sweden agency för att prata om förutsättningarna inför livet efter krisen.
För nog finns det ett liv – men det kan komma att se annorlunda ut.
– kartan kommer att ritas om, säger Per-Erik sandlund.
Han är sedan augusti generaldirektör för statliga Invest In Sweden Agency (ISA), som arbetar med att locka utländska investerare till Sverige.
2008 var faktiskt, staVi kommer att få se en
tistiskt sett, ett väldigt bra
annan karta framöver. Vi ser år – de tre första kvartalen
en skiftning i balansen mel- investerades 226 miljarder
kronor av utländskt kapital i
lan de olika ekonomierna.
vårt land, vilket är mer än det
investerades under hela 2007.
Men – som så ofta ljuger statistiken något. Bakom siff rorna ligger
några få enstaka storaffärer, som Pernod Ricards köp av Vin &
Sprit och Volkswagens Scaniaaffär, och dessutom några stora lån
från moderbolag till svenska dotterbolag.

60

fastighetssverige #1/2009

– Det går inte att läsa siff rorna rakt upp och ner. 1999 var rekordåret för utländska investeringar i Sverige. Då låg summan på 500
miljarder kronor, men 300 av dem kom från Astra Zeneca-affären,
exemplifierar Magnus Runnbeck, utredningschef på ISA.
Verkligheten är att det mer eller mindre har tagit tvärstopp.

ISA pratar om en nedgång i de internationella investeringarna
någonstans i storleksordningen 30-40 procent globalt. Sverige
ligger lite efter i statistiken men nu i början av 2009 kommer vi
också att ligga på ungefär de nivåerna.
Globalt sett uppgick de internationella investeringarna till 100
miljarder dollar år 2007.
– I september förutspådde UNCTAD, FN:s expertorgan för
investeringar, en nedgång på tio procent för 2008, då kunde man

Magnus Runnbeck och Per-Erik Sandlund på Invest In Sweden Agency menar att Sverige, också fortsättningsvis, kommer att vara ett intressant land för
investeringar från utlandet. Men investeringarna kommer att komma från andra länder än de vi är vana vid.

fortfarande inte ana att det skulle bli ett totalstopp. Men efter Bear
Sterns-kraschen har det ju bara eskalerat och nu pekar det alltså
mot en nedgång på 30-40 procent, säger Magnus Runnbeck.
– Vi blev alla tagna på sängen, så är det. Alla förhandskalkyler
som gjordes underskattade vidden av den kris vi befinner oss i.
Och den utvecklades så vansinnigt snabbt. När vi gick till sommarvila låg folk säkert i sina hängmattor, facken krävde löneökningar för att kompensera för inflationen – och bara ett kvartal
senare har vi uppsägningar i en takt som vi inte sett sedan 90-talet, konstaterar Per-Erik Sandlund.
Frågan alla undrar över: När vänder det?
– De flesta tror på 2010, eller åtminstone att botten är nådd då,
och det är vår ståndpunkt på ISA också. Men det är väldigt

svårt att veta, inte minst med tanke på det som har hänt nu i
höst.
Sverige ligger på plats 17 i rankingen över internationella direktinvesteringar den senaste femårsperioden, en hög placering
med tanke på vår storlek.
Per-Erik Sandlund menar att det är främst följande faktorer
som lockar utländska investerare till Sverige:
Teknologi.
– Alla internationella företag vill klättra i värdekedjan, ta in ny
teknologi i sina produkter, eller utveckla egna produkter med ny
teknologi. Trots vår litenhet har vi i Sverige ett teknologiskt drivet näringsliv.
Mänsklig kompetens.
– Vi har väldigt kompetent personal i Sverige, och till rela-
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tivt låg kostnad. Man får mycket kompetens för pengarna.
Platta organisationer.
– Vi kan fokusera på våra uppgifter i stället för att lägga tid på
att administrera oss själva. I exempelvis USA är organisationerna
mycket mer byråkratiskt uppbyggda.
Välutvecklad Triple Helix-modell.
– Det finns ett nära samarbete mellan näringslivet, staten och
utbildningsväsendet. Staten fungerar som en promotor av innovationer genom myndigheter som Vinnova. Näringslivet har ett
mycket bra samarbete med högskolor och universitet.
Hur ser livet efter krisen ut för Sverige när det gäller internationella investeringar?
– Sverige har en stark position. Världsutvecklingen går från lågteknologiska plattformar med masstillverkning till att man vill
höja värdet i värdekedjan. Sverige har en stark ställning när det
gäller teknologi, är världsledande inom vissa tekniker, och teknik
visar sig aldrig vara för dyr. Kapital söker sig till innovationer,
De sektorer som komsäger Per-Erik Sandlund.
mer att vara intressanta
– De sektorer som kommer
att
vara intressanta framöver är
framöver är dels de klasdels de klassiska, som IT och tesiska, som IT och telekom.
lekom. Jag tror också att vi kan få
Jag tror också att vi kan få se se en uppgång i högteknologisk
en uppgång i högteknologisk miljöteknik. Vi har många framstående företag, som utländska
miljöteknik.
aktörer har visat stort intresse
för, inom det här området.
– Avregleringar av olika marknader kan vara något som lockar
hit fler utländska investerare. Det pratas ju om Apoteket och vissa
områden inom transportsektorn. Om det här med offentlig-privata satsningar inom infrastruktur, energi och miljöteknik slår
igenom kommer det också att locka. Att man sänker bolagsskatten från 28 till 26,3 procent kan också underlätta, framför allt för
mindre företag.
Vi kan få se en del nya investerare i Sverige efter krisen, menar
ISA.
– Vi kommer att få se en annan karta framöver. Vi ser en skiftning i balansen mellan de olika ekonomierna. Utvecklingsländerna flyttar fram sina positioner på bekostnad av Nordamerika
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och Europa. Utvecklingen går mot att vi får se mer av Indien,
Kina, Mellanöstern och Sydamerika, kanske Ryssland, men det
är mer osäkert. När de länderna får en större tillväxt kan Sverige
få en intressant roll att spela. De behöver mer avancerad teknik
som kan erbjudas i Sverige. I gengäld får de svenska företagen
kapital och en ny marknad. Vi på ISA arbetar framför allt för
att de små och medelstora företagen ska hitta samarbetspartners
och kunna växa. Vi har i dag kontor i USA, Japan, Kina och ett
nyöppnat i Indien.
Kommer de här nya investerarna att vara intresserade av
fastigheter?
– Svår fråga. Men jag var nyligen med handelsminister Ewa Björling i Gulfen, där de är väldigt intresserade av svensk miljöteknik
och speciellt fastigheter med stort miljötekniskt innehåll. Inte
minst för att de ser möjligheter att kombinera ny miljöteknik i
fastighetsinvesteringarna, säger Per-Erik Sandlund.

FaK Ta

• Invest in Sweden Agency – ISA – är en statlig myndighet
under Utrikesdepartementet. Uppdraget är att öka de utländska investeringarna i Sverige. Det görs direkt genom
kontakter och rådgivning med potentiella investerare
och indirekt genom att öka intresset för Sverige som
investeringsland.
• I uppdraget ingår också att höja kompetensen om
direktinvesteringar i Sverige. Det gäller aktörer inom såväl
offentlig som privat sektor.
• ISA arbetar med: Utredning, aﬀärsanalys, etableringsservice, marknadskommunikation, regional service och
internationell försäljning (därutöver finns stabsfunktionen
administration & IT-stöd).
• Inom Internationell försäljning ﬁnns en enhet för
generell försäljning samt projekt för biovetenskap (Life
Science), förpackning (Packaging), IT & telekom (ICT),
Automotive och miljöteknik (Cleantech).
• ISA har utlandskontor i USA och Japan, Kina och Indien.
Därutöver sker ett nära samarbete med ett 40-tal av UD:s
utlandsmyndigheter.
• Antalet anställda i Sverige och utomlands uppgår till
cirka 70 personer, hälften i Sverige och hälften utomlands.
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The Full Service Property House in Northern Europe with 18 offices in 7 countries.
Newsec offers services to property investors as well as corporate clients who lease
or own premises for their own use. The company has over 600 professionals and
has recently been advisors in transaction deals with a value of over 9 billion euro.
Annually we valuate properties for more than 65 billion euro and we manage over
1000 properties with a total value of 10 billion euro. This makes us the only Full
Service Property House and gives us a unique capability to predict the future.

www.newsec.com
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de internationella investerarnas andel av transaktionsvolymen har de
senaste åren varit imponerande. Men förra året dalade den kurvan
rejält. samtidigt ser vi att en ny grupp investerare sannolikt kommer att
öka sina affärer här. Vi tog hjälp av Marie Bucht, vd på Newsec advice,
för att beskriva läget för de internationella investerarna.

Finansieringsläget
öppnar för private equity
Tack vare en välfungerande transparent marknad, stabila finanser
och goda finansieringsmöjligheter har internationella investerare
under flera år valt att placera sina pengar i vår fastighetsmarknad.
Toppåret var 2003 då de internationella investerarna stod för 76
procent av transaktionsvolymen, som då var nästan 90 miljarder
kronor. Därefter har det pendlat upp och ner kring 40-procentsstrecket (och transaktionsvolymen har legat på cirka 100-150 miljarder kronor), men 2007 steg siff ran till 59 procent. Förra året var
dock ingen rolig läsning i det här avseendet, de internationella
investerarnas andel av den totala transaktionsvolymen stannade
vid ungefär hälften.
Men några internationella investeringar gjordes det mot slutet av 2008, bland annat gjorde den tyska fonden Patrizia Euro
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City Residential Fund I i mitten av december sitt första förvärv
i Sverige när man köpte 1 018 lägenheter i Stockholm med en
sammanlagd yta av 94 000 kvadratmeter. Och bara några dagar
senare köpte tyska IVG Funds ett volymhandelsprojekt i Uppsala
för cirka 200 miljoner kronor. Tyska fonder är annars en investerargrupp som vi inte sett så mycket av hösten/vintern 2008.
”OlJepengaR” pÅ Väg. Marie
Bucht menar att de flesta investerare
just nu avvaktar ett stabilare finansiellt
läge, och att när det väl sker så kommer vi att få se fler investerare från
Mellanöstern och Asien.
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– De har haft problem ett tag och är tillfälligt stängda men de
hoppas vara i gång igen under första kvartalet 2009, säger Marie
Bucht, vd på Newsec Advice.
de allra flesta avvaktar nu, anledningen är känd,
det är svårt att få tillräcklig finansiering för att genomföra förvärv.
Dessutom är marknaden avvaktande på grund av att köpare och
säljare inte riktigt möts. Men hon poängterar att det inte är några,
eller i alla fall väldigt få, investerare som för
Vi har kontakt alltid lämnat Sverige och ställt om kikarsiktet åt ett annat väderstreck.
med rätt många
– De flesta har någon form av representainvesterare av den tion här och följer och bevakar marknaden,
säger Marie Bucht.
här typen och jag
En sak som torde gynna den svenska
tror vi får se flera
fastighetsmarknaden är att när det är ett
sådan här affärer. besvärligt läge tenderar många att gå till
säkra och kända marknader. Och Sverige är
som sagt en marknad som länge haft en hög grad av internationella investerare.
– Så fort det uppstår en attraktiv affärsmöjlighet och man ser
hon menar att

2005
2007

2006
2008

2007

2008*
* Vasakronan (1,1 mdkr)
inräknat

att man kan få den avkastning man vill ha så kommer många
investerare att slå till igen, säger Marie Bucht.
En annan grupp som är högintresserade av att göra affärer nu
är rika privatpersoner med litet lånebehov. Det handlar om personer från till exempel Mellanöstern och Asien. I till exempel
Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman har man kommit fram
till att det kan vara en god idé att sprida riskerna och köpa i stabila
marknader utomlands. En sådan marknad är förstås Sverige.
Många av dessa investerare använder sig av upp till 50 procents
bankfinansiering, vilket ju borde passa vårt svenska läge väl. Det
hittills största förvärvet som en investerare med ”oljepengar” gjort
i Sverige är när Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) köpte
Sturegallerian för cirka fyra miljarder kronor i november 2006.
Och på sommaren 2007 såg vi hur GIC Real Estate (Government of Singapore Investment Corporation) köpte Kungshuset i
centrala Stockholm för 1,13 miljarder kronor. Enligt Marie Bucht
kommer vi, trevligt nog, att få se mer av den här typen av investerare i Sverige.
– Vi har kontakt med rätt många investerare av den här typen
och jag tror vi får se flera sådan här affärer, de närmaste åren, säger
Marie Bucht.
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FöRsiKTig. Holländska ING Real Estate är
världens största fastighetsägare. Peter Felfrich
är Nordenchef för ING,
och satsar på lågriskinvesteringar med långa
hyresavtal. Han ser
Finland som det mest
intressanta investeringsområdet i Norden.
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Holländaren Helfrich om Norden och kinesiska kristecknet

Sverige
– en sund marknad
När Fastighetssverige träffar Peter Helfrich,
Nordenchef för ING Real Estate, återkommer
han flera gånger till det kinesiska tecknet för
ordet ”kris”.
– Det består av två olika tecken: Ett för risk
och ett för möjlighet, säger han.
De största möjligheterna i Norden ser han i
– Finland.
Med fastigheter för 150 miljarder dollar – motsvarande nästan
1 180 miljarder kronor – rankas holländska ING Real Estate som
världens största fastighetsägare.
ING Real Estate äger fastigheter i alla världsdelar utom Afrika, och sedan 2005 finns bolaget i Sverige, genom sin Nordic
Property Fund, som i nuläget äger fastigheter för 9,5 miljarder
kronor.
ING:s Stockholmskontor är bolagets enda i Norden och ett av
22 ING Real Estate-kontor i världen.
Där träffar Fastighetssverige Peter Helfrich, holländaren som
har varit Nordenchef för ING Real Estate sedan bolaget etablerade sig här, för att få hans syn på framtida investeringar i svensk
fastighetsmarknad.
– Jag är inte speciellt optimistisk just nu, säger Peter Helfrich
och beskriver 2009 som ett ”förlorat år”.
– I vanliga fall ”skapar” bankerna pengar till ekonomierna, nu är
det tvärtom. Tillgången på kapital är nästan borta, och bankerna
skriker efter pengar. Fastighetsvärden sjunker och bolag bryter
mot lånevillkoren och tvingas omförhandla lånen med bankerna

när de blir för högbelånade. Det är en smärtsam process, ingen
är immun mot den här krisen, inga tillgångsslag och inga länder.
Alla drabbas.
Hur står ING i Norden sig i krisen?
– Vi satsar på långsiktiga lågriskinvesteringar med långa hyresavtal, och vi handlar med en stor del eget kapital. Men vi är absolut
inte immuna mot krisen. Vi värderar vårt bestånd varje kvartal,
precis som börsbolagen. Värdena har minskat, och vi har nu en
belåningsgrad på 55-60 procent. Om värdena sjunker ytterligare,
och belåningsgraden stiger, når vi en annan risknivå och får diskutera med bankerna.
ING Real Estates nordiska portfölj består i dag till 70 procent
av svenska och till 30 procent av finska fastigheter. Fonden har
köpt för en miljard euro, och målvolymen är 2,5 miljarder euro.
– När fonden startades var utgångspunkten att också kunna
satsa på Danmark, men vi ansåg att Danmark hade sämst framtidsutsikter av de nordiska länderna, och det visar sig nu att vi
gjorde rätt. Danmark har tagit mest stryk.
Hur kommer ni att agera 2009?
– Det är en bra fråga. Alla tillgångsvärden inklusive fastigheter är
nu inne i en fallande trend. Bristen på kapital gör det är väldigt
svårt att veta en fastighets rätta värde i dag. Det görs få affärer,
och säljarna är ofta pressade, får fastigheterna då sitt rätta värde i
affärerna? Det finns också risk för onda cirklar; fastighetsvärdena
sjunker, ägarna pressas av bankerna och måste sälja. Då påverkas
fastighetsvärderingarna negativt och värdena måste skrivas ner
ytterligare …
– I nuläget ser det inte ut som att vi kommer att köpa den
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närmaste tiden, men vi kommer tillbaka till Kinatecknet; risk och
möjlighet. Jag tror att vi når bottnen i slutet av 2009, men det är
svårt att veta. Det är också svårt att veta åt vilket håll vi går. Tittar
man på det i dag kan man tycka att vi betalade för mycket för två
år sedan. Och man är dum om man köper i dag om man kan köpa
billigare om ett halvår.
peter helfrich ser ändå sVerige som en av de mest stabila
marknaderna i Europa.
– Sverige har överskott i statsbudgeten och en inte alltför hög
statsskuld, och skadas inte lika mycket som exempelvis de baltiska
staterna och Storbritannien. Den svenska regeringen har skött
krisen bra, och har utrymme att genomföra stimulansåtgärder.
– Vi står inte inför någon hyresbubbla. Hyrorna är egentligen
historiskt sett låga. De låg på samma nivåer före krisen i början
av 90-talet, och de låg mycket högre före IT-bubblan i början av
2000-talet, vilket innebär att de sjunkit i reala termer under de
senaste 20 åren.
– Jag tror heller inte att det kommer att någon kraftigt ökad
vakansgrad. Tittar man i centrala Stockholm så är hyresgästerna
väldigt diversifierade, en marknad som London ligger mycket
sämre till. Det ligger en del ny kontorsyta i pipelinen i Stockholm,
men det handlar inte om de mängderna så att det finns risk att
det ska leda till en avsevärt höjd vakansgrad.
– Sammantaget är Stockholm och Sverige en sund marknad
att finnas på.
Peter Helfrich rankar fortfarande Danmark som den minst
attraktiva marknaden av ING-fondens tre länder – men nummer
ett är inte Sverige, utan Finland.
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– Finland var på väg uppåt och var mitt i en kontorsboom före
krisen. De har också goda statsfinanser och låga lån. När läget
normaliseras ser det bra ut för Finland. Om man jämför med
den svenska fastighetsmarknaden är den finska inte lika ”mogen”.
Den är på väg uppåt, men har inte kommit lika långt. Det har
inte kommit lika många utländska investerare till Finland som
till Sverige och Danmark. Där finns inte heller lika många stora
internationella aktörer exempelvis på shoppingmarknaden. Det
finns en del utrymme för värdeskapande åtgärder i Finland.

FaK Ta: ing Real esTaTe i nORDen
• Kontoret ligger i Hitechbuilding på Sveavägen i Stockholm. Där jobbar 13 personer. Den holländske chefen
Peter Helfrich är den ende icke-svensken.
• ING Nordic Property Fund ägs av 26 investerare,
främst institutionella investerare som pensionsfonder
och försäkringsbolag. 40 procent ägs av holländska
investerare, 20 av brittiska, 10 av franska och resten av
andra europeiska.
I portföljen ingår:
• 150 handelsfastigheter runt om i Sverige, som köptes
av nuvarande KF Fastigheter för 4,5 miljarder kronor
2005.
• Köpcentret Stinsen i Sollentuna, som köptes av CA
Fastigheter för 1,3 miljarder kronor 2007.
• Kontorsbyggnaden Smedsbacken 5 på Gärdet i Stockholm, som är fullt uthyrd till Handelsbanken. Köptes av
Whitehall Street Funds.
• Tre shoppingcenter och en kontorsfastighet i Finland.

Tema i Fastighetssverige
nummer /

inTeRnaTiOnellT

MiPiM
Vi vänder blickarna utanför landets gränser och presenterar ett
internationellt nummer. Möt oss på branschens största mässa där
magasinet kommer att distribueras.

materialstopp: 13 februari • utgivning: Vecka 9
031-13 91 16 • info@fastighetssverige.se

# /2009
Konsultspecial

materialstopp: 27 mars
utgivning: Vecka 15

# /2009
öresund

materialstopp: 24 april
utgivning: Vecka 19

# /2009
inne- och utemiljö
materialstopp: 29 maj
utgivning: Vecka 24

# /2009
Köpcentrum/Handel

materialstopp: 14 augustii
#1/2009
utgivning: Vecka
35 fastighetssverige
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2009 är väl inte direkt året då man förväntar sig några rekordsiffror vad gäller
investeringar på fastighetsmarknaden. Men det finns ett antal aktörer som
helt klart är beredda och köpsugna. Vi har pratat med flera av dem.

Leif Andersson,
Areim.
– Fastighetsmarknaden i Sverige kommer
under 2009 att följa
den väg som många
andra europeiska
marknader redan
påbörjat, vilket bör
innebära en försämrad hyresmarknad
och fortsatta problem på investeringsmarknaden.
Detta kommer att skapa stora utmaningar men
även möjligheter och som en följd kommer vi
vara aktiva under året men samtidigt selektiva
med att placera vårt kapital. Vi har en stor del av
vår fond kvar att investera och tror att de närmsta
åren kommer att erbjuda många intressanta
möjligheter. Vi kommer att se på väsentligt fler
typer och storlekar på affärer än tidigare då det
är svårt att bedöma var möjligheter kommer att
dyka upp.
Fredrik Wirdenius,
Vasakronan.
– Enstaka köp och
försäljningar för att
optimera fastighetsportföljens sammansättning. Avvaktande
hållning till större
förvärv och start av
nya projekt.
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Thomas
Ingemarsson, AFA.
– Vi har under de
senaste åren nettoinvesterat för ungefär
en miljard kronor
varje år. För år 2009
räknar vi med ungefär
samma investeringsutrymme även om
vi inte är låsta till en
bestämd volym. Vi kommer dock att vara selektiva
och sannolikt inte göra någon affär i början på året.
Vår fastighetsandel har ökat under 2008, dels genom gjorda nettoinvesteringar, dels genom att värdet på andra tillgångar har minskat mer än fastigheterna. Vi förvärvar fastigheter inom segmenten
kontor, bostäder och hotell i Stockholmsområdet.
Våra fastigheter har ett marknadsvärde av knappt
14 miljarder kronor per årsskiftet 2008/2009.
Thomas Lindström,
Carlyle Group.
– Vi är väldigt intresserade av att köpa,
om rätt läge uppstår.
Vi tittar vidare på Sverige med oförminskat
intresse och kommer
att göra det åtminstone de närmaste två
åren. Trots marknadsläget är vi en av de aktörer som aktivt letar efter
investeringsmöjligheter.

Foto: Elena Kraskowski

”Vi är väldigt intresserade
Kent Jonsson,
Alecta.
– Köpcentret Träffpunkt i Örebro byggs
om rejält, vi kommer
att bygga ut ”Flygfyrens” handelsplats i
Norrtälje där Ica Maxi
finns och bland annat
Clas Ohlson blir ny
ankarhyresgäst.
I Mektagonen i Göteborg fortsätter vi med omfattande hyresgästanpassningar i samband med
nyuthyrning. Total uppskattar jag volymen nyinvesteringar i befintliga fastigheter till cirka 500
miljoner kronor, en nivå som varit ganska normal
för om- och tillbyggnader under de senaste åren i
Alectas svenska portfölj.
Per Uhlén, Diligentia.
– Vår övergripande strategi är
att generera god
totalavkastning. Det
förutsätter först och
främst en effektiv
och kundorienterad
fastighetsförvaltning
vilket vi har idag. Som
komplement till detta
så säljer och köper vi
gärna fastigheter vid lämpliga tillfällen. För 2009
är vi mest inställda på förvärv då vi bedömer att
det finns goda förutsättningar att göra bra affärer.

TUFFA TIDER
–NYA KRAV PÅ
LÖSNINGAR

av att köpa”
Thorsten Åsbjer,
Humlegården.
– För 2009 tänker vi så
här: Länsförsäkringar
Liv kommer inte att
öka sina fastighetsinvesteringar. Agendan
är att minska
fastighetsportföljen
något såvitt detta kan
ske till priser som är
tilltalande. För Humlegården Holding är avsikten
att köpa om vi hittar intressanta affärsmöjligheter. 2008 genomförde ägarna en betydande
nyemission vilket skapar goda ekonomiska förutsättningar för nya förvärv. Vi har ingen säljagenda
men utesluter inte möjligheten att göra affärer
via bytesaffärer som kan ge industriella fördelar
för respektive part.
Torbjörn Wiberg,
Gyllenforsen.
– Gyllenforsen är
och fortsätter att
vara nettoköpare av
bostäder, seniorboende och kontor i
våra marknadsområden Stockholm och
Malmö.

Kv Klockan 1 utformas för en Green Building certifiering

Det inledande strategiska arbetet är ovärderligt i kärva tider. För att minimera riskerna
men också för att hitta guldkornen. Vi analyserar och omprövar nuläget. Använder vår
kunskap och kreativitet kombinerat med ett
internationellt perspektiv.
Att ha tydliga miljömål under hela processen är för oss på Equator Stockholm en självklarhet. Resultatet av vårt arbete är nya
möjligheter där ekonomiska och strategiska
målsättningar uppnås. Ett framgångsrikt
projekt.
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Vilka är det som investerar?
Många vittnar om att transaktionsmarknaden
är helt död. Men är det verkligen så? Vi tog
ett snack med Jan rosengren på dtZ för att
ta reda på hur läget är och för att höra efter
vilka som investerar nu.
2008 var på många sätt ett riktigt elände till år som präglades av
finanskris och lågkonjunktur. Men tittar man på transaktionsvolymen på mer än 140 miljarder kronor blir bilden något ljusare,
det är faktiskt i nivå med år 2007 i det avseendet. Men det är klart, Vasakronan-affäVisst borde
ren och Steen & Ström-affären står för en
det vara köpläge,
hyfsat stor del av den totala volymen. Och
men många väntar sanningen är att det sista kvartalet 2008 var
uselt, jämför man med motsvarande
också på ytterligare riktigt
period 2007 så sjönk 2008 års volym med
priskorrigeringar
80 procent. Antalet större affärer har också
minskat, från 25 stycken miljardaffärer 2007
neråt.
till 14 stycken 2008.
Utländska investerare var inte lika vanligt
förekommande 2008 som tidigare år, totalt förvärvade dessa fastigheter för 43 miljarder kronor 2008.
– Om man går tillbaka några år ser man att andelen utländska
investerare ökat konstant, och 2007 stod de för mer än 50 procent
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av transaktionsvolymen. Men 2008 var situationen en helt annan
och de kom inte upp till mer än 20-25 procent av transaktionsvolymen. Undantaget är butiksfastigheter där utländska investerare
stod för nästan 90 procent av transaktionsvolymen, säger Jan Rosengren på DTZ.
Även om sista kvartalet 2008 var uselt fanns det ändå vissa
ljusglimtar de sista veckorna på året. Då gjordes affärer för fyra
miljarder kronor och utländska köpare, främst tyska fastighetsfonder, stod för cirka två miljarder kronor av den summan. Om
man dessutom räknar med den affär som Tredje AP-fonden och
Kungsleden offentliggjorde dagarna före jul, där fonden förvärvade 50 procent av Kungsledens publika fastigheter, kommer man
upp i en transaktionsvolym på närmare tolv miljarder kronor under årets senaste veckor.
Vilka blir de svenska investerarna på marknaden den närmaste tiden?
– Ett tag såg det ut som det nästan inte var några alls, åtminstone
inte om det gällde paket och stora objekt eftersom väldigt få kan
ta sig an de volymerna nu. Går man i dag ut med fem fastigheter kanske man hittar köpare till två eller tre av dem. Om man
tittar på vilka som investerat under den senaste tiden, så är det
främst institutioner, men också några fastighetsfonder och vissa
privata bolag. Bland de privata bolagen hittar man en del mindre familjeägda företag ute i regionerna. Kanske att vi får se fler

Avstannad men inte död. Jan Rosengren på DTZ vittnar om att transaktionsintensiteten minskat radikalt på marknaden sista tiden. Men helt död är
den inte, menar han. En marknad som fungerar utmärkt väl är den för något mindre fastigheter, i storleksordningen 25-50 miljoner kronor.

institutioner som kommer att investera inom det närmaste året.
Vi kommer säkert också att få se en del privata investerare men
det förutsätter att de kan gå in med mycket eget kapital. Sedan
har vi de onoterade stabila bolagen, till exempel Stena Fastigheter, Einar Mattsson, Bonnier Cityfastigheter med flera, som har
mycket goda balansräkningar. De har i vart fall möjligheter att
göra förvärv, och kan finnas på köpsidan.
i många fall se väldigt attraktiva ut, speciellt för fastigheter med stabila hyresgäster och hyresavtal som
ej skall omförhandlas i en troligen tuffare hyresmarknad de närmaste åren. Många väntar också på ytterligare priskorrigeringar
neråt och på att utlåningsräntan ska hänga med ner. Men man
ska inte glömma att en marknad som fortfarande fungerar är den
för mindre objekt, det handlar om fastigheter på 25-50 miljoner

köpkalkylerna kan nu

kronor. Här är det mycket enklare att få finansiering och därmed
mycket enklare att hitta affärer. Generellt kan man också säga
att investerarna blivit kräsnare, de vi pratar med är oerhört måna
om att det är riktigt bra kvalité på fastigheterna de eventuellt ska
köpa.
Och vilka blir säljarna?
– Det finns ju några som sitter riktigt illa till och där kan det bli
tal om tvångsförsäljning, eller att någon helt enkelt tar över det
bolaget. Jag tror också att vi kommer att få se en del bytesaffärer där man vill ändra strukturen/strategin på sin portfölj. Det
finns säkert också en del börsnoterade bolag som vill sälja för att
krympa sin balansräkning. Sedan så kommer vi säkert att få se en
del sale and lease back-affärer där den säljande parten behöver
frigöra kapital som är låst i fastigheterna.
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[ Lokaler av Eddie Ekberg ]

Kunskapsskolan är ett företag som söker minst 2 500 kvadratmeter
på ett 10–15-årigt kontrakt. Visst låter det som en drömhyresgäst?
Men trots det har de haft stora problem att hitta lämpliga lokaler,
framförallt i Göteborg.

”Vi har sökt lokaler
med ljus och lykta”
Friskolekoncernen Kunskapsskolan startade 1999 och driver i dag
fler än 30 skolor runt om i landet. Deras grundskolor finns företrädesvis i Stockholmsområdet och i Mellan- och Sydsverige.
Men inte i Göteborg. Det är förstås en slump att det är just i
Göteborg som fastighetsägarna inte lyckats skaka fram en lokal
som passar deras ändamål. Men Ulrika Rosén, lokalmäklare på
New Office som hjälper Kunskapsskolan i deras jakt på lämpliga
lokaler, beskriver ändå trögheten som exceptionell.
– Vi har sökt med ljus och lykta i flera år och också haft framme ett antal passande lokaler, men det har hela tiden varit någon
punkt det har felat på mot slutet, säger Ulrika Rosén.
Kunskapsskolan har som mål att starta fyra skolor per år, och
enligt företagets vd Per Ledin vill man gärna etablera sig i Göteborg. Han är smått oförstående till det faktum att man har haft så
svårt att blir erbjuden lämplig lokal i rikets andra stad.
– Jag tycker det är konstigt. Varför ringer inte fastighetsägarna
upp oss och föreslår lokaler, undrar han.
att man kanske drar öronen åt sig
något från fastighetsägarhåll när man hör att det är en skola det
rör sig om, dels för att man är rädd för att andra hyresgäster inte
ska vilja hyra där det finns barn som ”stör”, dels för alla specialanpassningar som man tror att det kommer att innebära och sist
men inte minst momsfrågan och att man tror att de inte kan
betala marknadshyra.
– Men faktum är att det inte på någon av de platser Kun-

ulrika rosén misstänker
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skapsskolan har etablerat sig som dessa farhågor har infriats. Det
vittnar många av de fastighetsägare som hyr ut till Kunskapsskolan om, tvärtom så är det många som gärna köper en fastighet
som Kunskapsskolan hyr. Kunskapsskolans lokaler påminner mer
om vanliga kontorslokaler än om konventionella skollokaler, det
har att göra med hur verksamheten är uppbyggd. Varför det är
tämligen lätt att anpassa lokalerna till kontor om Kunskapsskolan skulle flytta. De är vana att ta momsen som en kostnad och
med tanke på hur effektivt de utnyttjar lokalerna kan de betala en
marknadsmässig hyra, säger Ulrika Rosén.
Per Ledin utvecklar resonemanget:
– Vi jobbar med personligt utformad utbildning och organisationen påminner mycket om den som ett modernt företag har.
I stället för vanliga klassrum har vi kontorslandskap och sammanträdesrum, så om vi skulle flytta blir det inte alls lika stora
omflyttningskostnader som om en ”vanlig” skola skulle flytta från
samma lokal. Dessutom skriver vi ju faktiskt kontrakt på mellan
10 och 15 år, säger Per Ledin.

i malmö hyr kunskapsskolan ,

sedan den 1 september 2007,
3 000 kvadratmeter på Dockan. Kontraktet löper på tio år. Wihlborgs vd Anders Jarl har aldrig ångrat att man hyrde ut till Kunskapsskolan.
– De är en bra hyresgäst med en stabil ekonomi och starka finansiella muskler bakom sig. Jag tror också på deras utbildningskoncept och att de driver en attraktiv skola, och så länge de har

Varför ringer inte
fastighetsägarna upp oss
och föreslår lokaler?

Söker lokal. Ulrika Rosén på New Office har under lång tid hjälpt Per Ledin och Kunskapsskolan i deras lokalsökande.
De märker att många fastighetsägare drar öronen åt sig när de hör att det är skolverksamhet det handlar om.

”kunder” så har de ju intäkter, vilket tryggar vår investering.
Dessutom är det väldigt lite skador i lokalerna, om man jämför
med hur det brukar bli i en skola. Det talar för att de lyckats
få sina elever och studenter att trivas och känna ansvar, säger
Anders Jarl, vd på Wihlborgs.
Han vill inte ge några generella tips eller råd till andra fastighetsägare när det gäller att hyra ut till skolverksamheter, utan
menar att var och en får göra sin egen bedömning.
– Men för oss har det fungerat bra och vi har flera andra
liknande hyresgäster, säger Anders Jarl.
En annan hyresvärd som Kunskapsskolans vd Per Ledin
gärna framhåller som ett gott exempel är Kungsleden, av vilka
man hyr i bland annat Nacka och Spånga.
– Vi har ett jättebra samarbete med Kungsleden, det märks
att de har förstått affärsnyttan med att ha oss som hyresgäst,
säger Per Ledin.

FAK TA: Kunsk apsskol an
• Företaget grundades 1999.
• Startade de första fyra grundskolorna hösten
2000.
• Idag driver Kunskapsskolan 21 grundskolor, 10
gymnasieskolor, 1 resursskola och 2 Kunskaps
gårdar.
• I december 2002 förvärvade Kunskapsskolan
Mobila Gymnasiet som hade fyra gymnasieskolor.
• I juni 2006 förvärvade Kunskapsskolan Internationella Gymnasiet/International College.
• 10 000 elever.
• 750 medarbetare.
• Kunskapsskolans huvudägare är Peje Emilsson
och Investor.
• Bland Kunskapsskolans hyresvärdar märks Kungsleden och Diligentia, bland många andra.
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tor?

med centrala adresser. Bland
atan, Östra Hamngatan och i

lasthissar
som går direkt in i lokalerna. Från de översta våningarna är
lediga
kontor.
utsikten hänförande.

300 kvm med reception, bastu, konferensrum, med mera.
Gott om garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter
Det ﬁnns ytterliggare kontor från 78–197 kvm. Ytorna är
utanför. I nära anslutning till vackra Huvudsta Gård och Huvudstaeffektiva och ljusa. Gott om egna parkeringsplatser utanför
badet samt ﬂera marinor. Buss utanför fastigheten samt T-bana
fastigheten. Mycket god allmän kommunikation.
Huvudsta Centrum på 5 min promenadavstånd.

Lediga
kontorsytor:
från
78574
kvm
upp900
tillkvm,
300 1kvm
Lediga kontorsytor:
484
kvm,
kvm,
500 kvm.

Västberga Allé
9, Hägersten
JÄGERSRO,
Jägersrovägen-Sporregatan
18
Kontor/industrifastighet
i Västberga
vid Stockholms
Kontoroch industrifastighet,
granne
med Toyssödra
are usinfart,
och intill
Essingeleden.
Här ﬁ
nns just
nu de två
El-giganten. Två
lediga
lokaler.
Ett översta
kontor våningsplanen
på 200 kvm lediga –
lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket
ljusa härliga ytor, samt ett kontor med lager på 175 kvm,
ljusinsläpp, magniﬁk utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna.

lagerutrymmet (med en stor port) kan användas till mindre

Garageplatser
tillverkning. i fastigheten samt parkeringsmöjligheter utanför. Stort
utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett ﬂertal bussBra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parkelinjer traﬁkerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltågring
ﬁnnsÅrstaberg
intill fastigheten.
stationen
på promenadavstånd.

Lediga
ytor: 200 kvm
och
175
kvm
Lediga kontorsytor:
1 025
kvm
samt
2 151 kvm.

För oss är varje hus en egen individ
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner.

tt hitta rätt.
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r och lokaler.
ultur till industri.

igab.se

Bernt
JoakimBrantvik,
Gillman,Uthyrningsansvarig
UthyrningansvarigMalmö
Stockholm · Tel 08-73 53 773
Tel
040-600
96 52
bernt.brantvik@balderfast.se
Mobil
070-217
70 •20E-post
· E-post
joakim.gillman@balderfast.se
Fastighets
Nygatan 29, 211
Malmö
Fastighets AB
AB Balder
BalderStora
Anderstorpsvägen
10,37
3 tr
· 171 54 Solna · Tel 08-73 53 770

www.balderfast.se

CHALMERSFASTIGHETER

Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim
Vill du veta mer om lediga lokaler?
Ring Marie Tisell på telefon 031-42 46 61

Centralt i Malmö

Engelbrektsgatan 15
mellan Gustav Adolfs torg och Lilla Torg.

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

Moderna, ljusa lokaler där man kan välja ytor mellan
ca 145 kvm-560 kvm. Kyla finns. Garage i huset.
Hyra från 1.000:-/kvm.
Hyresgästen kan påverka planlösningen.

LONA FORSLID

REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

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

Registrerad Fastighetsmäklare

___________________________________
Gyllenstiernsgatan 16, 115 26 Stockholm

Behöver du kontor NU?

reportage

»

– 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 flexibilitet i organisationen.
Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att
snabb tillväxt inte måste vara ett mål. Att ett företag 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 framgångsc
konceptet.

Vi har kontoret för dig!

Detta utmärker ett
tillväxtföretag:

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

• Klart och entydigt fokus
• Förmåga att skapa marknad och
Tidsmonopol
• Organisationen är flexibel och alla
hugger i där det behövs och tar
personligt ansvar.

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

• 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.

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

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

LOK ALER I VÄSTSVERIGE
Göteborg

Borås

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

Jönköping

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

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

VÄT TERSN Ä S
F Ö R V A L T N I N G S

AB

Wilfast Förvaltning AB

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

WWW.LOKALGUIDEN.SE

oktober 2004
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GÄSTSKRIBENT: REVISORN HAR ORDET
Namn: Ingemar Rindstig.
Ålder: 59.
Titel: Chef för Ernst & Young

Real Estate, auktoriserad
revisor.
Exempel på uppdrag:

Helt specialiserad på bygg-

och fastighetsbranschen,
konsultationer i branschen.
Revisionsuppdrag för bland
annat JM, Castellum, Sagax,
Wallenstam, Veidekke, Vasakronan, Vasallen, Jernhusen och
Svenska Bostäder.

Fritidsintressen: Litteratur,

konst, historia och sport (bollsport och friidrott mest).

De börsnoterade fastighetsbolagen ska enligt gällande regelsystem
(IFRS) redovisa sina fastigheter till ”fair value”, vilket i den svenska
lagstiftningens översättning benämns ”verkligt värde”. Man kan ha
synpunkter på denna översättning – ”rimligt värde” kan tyckas vara
en väl så adekvat översättning.

Hur ska börsbolagen
redovisa fastighetsvärdena?
Resonemanget ovan kanske kan sägas vara en lek med ord, den
allmänna uppfattningen är nog ändå att begreppet är synonymt
med ”marknadsvärde”, ett begrepp väl definierat i fastighetsvärderarnas regelböcker. Det är alltför vanligt att man är slarvig med
definitionerna, gör felaktiga uttalanden och drar felaktiga slutsatser, bland annat hänvisande till jämförelser med fastighetsaktiernas utveckling. Vilka regler är det då som gäller och hur ska man
hantera en osäker marknadsvärdesituation, där transaktionerna
inte är så många?
ifrs-reglerna (IAS 40) säger att verkligt värde definieras som
det pris säljaren skulle få i en transaktion mellan oberoende, kunniga och intresserade parter (punkter 36, 42 och 43). Värdena ska
hämtas från transaktioner för likartade fastigheter på marknaden
– dock inte transaktioner av tvångskaraktär (”villig säljare” ska det
vara!). Om aktuella transaktioner för likartade fastigheter saknas
så ska man i första hand använda aktuella transaktioner för annat
slag av fastigheter eller tidigare periods transaktioner och räkna
om värdena (punkt 46 a och punkt 46 b). Vid transaktionsbaserad
värdering är aktiekurserna irrelevanta för värderingen.
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Om någon variant av transaktionsbaserad värdering enligt ovan
inte är möjlig, så ska man värdera enligt punkt 46 c, som är en
kassaflödesvärdering baserad på bedömda framtida diskonterade
betalningsströmmar. Här är det alltså inte frågan om transaktionsbaserad värdering utan mera så kallad mark-to-model-värdering.
Vid denna värdering ska dock i möjligaste mån information från
marknaden användas, avseende såväl hyror som diskonteringsränta
och avkastningskrav. Om man vid värdebestämningen måste använda ”46 c-värdering”, så ska man alltså använda alla inputs man
kan hitta: Främst de aktuella transaktioner som ändå finns förstås,
kunskap från affärer som påbörjats men inte blivit av, beräkningar
på basis av tidigare affärer justerat för ränteförändringar och andra
parameterförändringar enligt värderarens bedömningar med mera
– och här är också fastighetsaktiekurserna en input.
andra inputs och man måste använda
denna input med största försiktighet eftersom fastighetsaktiekursen är påverkad av en rad andra faktorer än fastighetsvärdena.
Fastighetsaktier beter sig betydligt mer som andra aktier än som
fastigheter.

dock bara en bland

FAKTA: Ernst & Young Real Estate
Har cirka 150 medarbetare i
Sverige och cirka 3 000 globalt. Stort utbud av tjänster
inom fastighetsområdet –
redovisningsfrågor, revision,

Det är mycket väsentligt att värderingarna beskrivs utförligt i årsredovisning/finansiell rapportering – såväl avseende metodik som
parametrar (avkastningskrav, diskonteringsränta, antaganden avseende hyror, vakanser, driftkostnader med mera) så att läsarna
ges underlag till egna bedömningar/beräkningar.
Detta är ett krav enligt IFRS-regelverket även i normala marknadsförhållanden men är förstås särskilt viktigt i dagens osäkra
värderingssituation. Flertalet svenska fastighetsbolags årsredovis-

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

hållbarhetsfrågor, fastighetsskatt, inkomstskatt och
fastighetsmoms.

ningar gör detta förhållandevis bra jämfört med andra länders
– men de kan och bör förbättras. Och periodens/årets värdeförändring, som redovisas i resultaträkningen, måste förklaras transparent och utförligt, med belopp.
Några bolag har börjat göra detta ganska bra i delårsrapporterna – men de flesta bolagen har en svag analys och ett antal
har ingen analys alls. Jag ser fram emot en avsevärd förbättring i
årsredovisningarna.
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[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Fantasin flödar

Guldkrog. Restaurant Esperanto har utsetts till Sveriges bästa restaurang, för smakupplevelsen. De prisade kockarna jobbar med hela världen som
inspiration och hittar man någon råvara man tycker om så använder man den.

på Esperanto

Restaurant Esperanto är Sveriges bästa
restaurang. Det har matbibeln White Guide
bestämt. Och här är det matupplevelsen som
står i centrum.
För Fastighetssveriges läsare lagade
Esperantos kockar till en fascinerande
trerätters – smaklig måltid!

Restaurant Esperanto huserar i den gamla Jarlateatern på Kungstensgatan i Stockholm. Och i teaterns gamla garderob pågår det
fantastiskt nyskapande gastronomiska experiment. Bakom dessa
står kockarna Sayan Isaksson och Daniel Höglander.
De arbetade tillsammans i det svenska kocklandslaget
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från år 2000 till år 2004, där de var med och tog guldmedalj både i World cup i Luxemburg 2002 samt OS i Erfurt
2004. I början av 2004 fick de kontakt med professorn och
entreprenören Alf Sollevi, som omvandlade gamla Jarlateatern till
ett vackert hus för hälsa och välbefinnande mitt i storstaden.
Det tog inte lång tid innan restaurangen fick utmärkelser och
väldigt bra recensioner, redan 2007 fick Esperanto sin första stjärna i Guide Michelin och är nu rankad som 72:a bästa restaurang
i världen.
Själva beskriver Isaksson och Höglander Esperantos stil som
romantisk surrealism med hela världen som inspiration. Hittar
man någon råvara som man tycker om så finns det inget som
hindrar dem från att använda den. Esperanto är frihet utförd
med lekfullhet, precision och passion. Det handlar om att förfina,
förfina och åter förfina.

Utmärkels er
Kökscheferna:
• Daniel Höglander assisterade Henrik Norström till Bocuse d`argent
2001.
• Daniel Höglander vann guldmedalj
med kocklandslaget i World cup i
Luxemburg 2002.
• Sayan Isaksson vann guldmedalj
med kocklandslaget i World cup i
Luxemburg 2002.
• Daniel Höglander vann guldmedalj

med kocklandslaget i OS i Erfurt
2004.

• Esperanto har kvar stjärnan i Guide
Michelin.

• Sayan Isaksson vann guldmedalj
med kocklandslaget i OS i Erfurt
2004.

• Esperanto tilldelas en 72:a plats i
”The Worlds Best Restaurants” The
S.Pellegrino Worlds Best Restaurants 2008.

Restaurang Esperanto:
2008
• Esperanto blir vald till ”Årets bästa
Restaurang – Utifrån matupplevelsen” i Whiteguide (Internationell
mästarklass).

2007
• Esperanto rankad som tredje bästa
krog i landet i Whiteguide (Internationell mästarklass).
• Esperanto klassas som ”Guldkrog” i

Sveriges bästa bord 2007-2008.
• Esperanto tilldelas en stjärna i Guide
Michelin 2007.
2006

• Esperanto vald till Årets stjärnskott
i Whiteguide och rankade som
tredje bästa krog i landet.
• Esperanto tilldelas Stockholmspriset
av tidningen Nöjesguiden.
• Esperanto tilldelas Gulddraken av
Dagens Nyheter i kategorin Lyx

Inte vanliga Ägg. Pocherade vaktelägg med guldgarnering.

Fingertoppskänsla. Även ögat får sig en upplevelse när man äter de fint serverade rätterna.
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1 kvist rosmarin
1 kvist timjan
5 dl kycklingfond
1 dl marsalavin
Salt, vitpeppar

Langoustine stekt i marulkslever med oceante
och rismjöl
4 portioner

4 st havskräftor (råa)
maRulKsleVeRsmöR

50 g marulkslever
1 schalottenlök
1 klyfta vitlök
1 knippe timjan
300 g smör
3 droppar tabasco
Några droppar Worcestersås
Vitpeppar, salt
Sautera marulkslevern och löken i en panna, mixa
sedan ner resten av ingredienserna.
RismJöl

Flå kycklingen på skinnet.
Bryn skinn och lök i en
panna. Häll på kycklingfond och marsalavin,
tillsätt örterna och låt
detta sjuda i 30 min. Salta
och peppra efter smak.

Vintips

Förrätt
2005 Vouvra
y Clos de Ro
ugemont
Vigneau Chev
reau, Loire
Huvudrätt
2005 Rossor
e Barbera
Iuli, Monferra
to, Piedmon
t
Dessertvin

2007 Rieslin
g Eiswein, Be
chtheimer
Hasensprung
Weingut Joha
nn Geil, Rhei
nhessen

ZaBayOnnesKum

1,5 dl lätt crème fresh
15 g äggvita
1 tsk lönnsirap
1 msk marsalavin
Salt
Vispa kontinuerligt alla ingredienser i en kastrull
tills det blir 70 grader.
TRyFFeRaD äggula

3 äggulor
5 droppar tryffelolja
1 msk vatten
Salt och vitpeppar, Blanda

pOcHeRaDe VaKTelägg

4 vaktelägg
1 l vatten
0,5 dl ättika
Blanda ättika och vatten,
ta undan 1 dl och koka upp
resten. Knäck äggen i ättiksvattnet. Vispa det kokande
vattnet till en kraftig virvel och
häll försiktigt i äggen. Pochera
tills vitan har stelnat, lyft äggen
och kyl i vattenbad.

KRuTOng

Tärna brioche i kuber om 5 x 5 mm. Rosta i ugn
tills de är gyllenbruna.
ROTselleRiRing

Hyvla eller skär rotsellerin i 1 mm tunna skivor,
Blanchera tills de är helt mjuka. Kyl i vattenbad.
Stansa eller skär ringar, cirka 8 cm i diameter,
stansa ytterligare ett hål på cirka 4 centimeter i
mitten.
Fyll urtagna äggskal med vaktelägg, tryfferad
äggula och krutonger.
Lägg kyckling, täck med rotselleriskiva och
avsluta med zabayonne.

2 dl rispuffar
1 krm salt
1 krm vitlökspulver
1 krm glutamat
DRömcReme

Mixa ingredienserna tills det får en mjölkonsistens

100 g drömmar
1 dl Mezeyoghurt
1 vaniljstång
florsocker

OceanTe

500 g päronpuré
5 dl vatten
25 g glukos
1,5 blad gelatin/l vätska
0,5 msk misopasta
25 g ätliga havsalger
½ klyfta vitlök
½ tsk yozu juice
1 tsk salt
Koka alla ingredienser utom gelatinet.
Blötlägg gelatinet i vatten, cirka 5 min. Krama ur
gelatinet och smält det på låg värme och tillsätt
det smälta gelatinet i vätskan.
Sila vätskan och frys i glassmaskin alternativt i
en grund form under omrörning.
Vid servering: Stek havskräftorna med ovansidan
nedåt i en varm panna, tillsätt marulksleversmöret och ös kontinuerligt det smälta smöret över
havskräftorna.
Servera med oceante glass och rismjölet.

Långkokt kycklingskinn och zabayonneskum
4 portioner
KycKlingsKinn

2 st tinade kycklingar
2 st schalottenlökar
2 st vitlöksklyftor
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Skrapa ur vaniljstången.
Mixa alla ingredienser tills det blir en slät kräm,
smaksätt med florsocker

Fruset äpple och matchate med drömcreme
och persikopudding
4 portioner
äpple OcH maTcHaTe sORBeT

0,5 kg äppelpure
0,5 l vatten
0,25 l sockerlag (lika delar vatten och socker
kokas upp)
25 g glykos
1 blad gelatin
7 g kallt matchate
citron
florsocker
Koka upp alla ingredienser. Blötlägg gelatinet
i vatten, cirka 5 min. Krama ur gelatinet och
smält det på låg värme och tillsätt det smälta
gelatinet i vätskan.
Smaka av med citron och florsocker.
Frys i glassmaskin alternativt i en grund form
under omrörning.

peRsiKOpuDDing

50 g äggvita
50 g socker
0,5 kg persikopure
2,5 dl grädde
6 blad gelatin
75 g florsocker
1 nypa citronsyra
Koka upp sockret till 118 grader tillsammans
med 1 msk vatten, under tiden vispa upp äggvitan till lösa toppar. Tillsätt det smälta sockret
i en stråle och vispa till ljummen temperatur.
Häll persikopurén i en kastrull och koka ner
den tills den har reducerats till hälften.
Blötlägg gelatinet i vatten, cirka 5 min. Krama
ur gelatinet och smält det på svag värme.
Vispa sedan ner den reducerade puren och
det smälta gelatinet i äggvitan. Se till att
blandningen är sval och vänd sedan ner 2,5 dl
lätt vispad grädde.
Gjut i önskad form.
Frys sedan i cirka 2 timmar.
Serveras tempererad

Primörviner från Bordeaux

			

					– för hängivna vinälskare och samlare.

Med leverans till din dörr!
Välj bland hundratals viner.

www.bdxwine.com

Posttidning B
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