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Pangea Property Partners är en oberoende nordisk rådgivningsfirma inom corporate finance och fastighetstransaktioner. Företaget har
medarbetare i Stockholm och Oslo med bred kompetens och lång erfarenhet.
Pangea Property Partners erbjuder sina kunder en gedigen transaktionskompetens kombinerat med genomförandeförmåga. Norden är
hemmamarknad medan kunderna även är lokaliserade runtom i världen. Bolaget har omfattande uppdrag inom fastighetstransaktioner, strategisk rådgivning, börsnoteringar, rekonstruktioner och kapitalstrukturering.
www.pangeapartners.se

[ Ledare ]

Vårstädning och Mipim i luften
En blixtsnabb överljudsknall härifrån väntar våren. Det
är konstigt, men ändå likadant varje år; precis som om det
aldrig hänt tidigare så blir kvällarna ljusare, fåglarna kvittrar
frenetiskt i varenda buske och så gott som alla människor
putsar vilt bort vinterns smuts från fönsterrutorna. Och inte
bara det, minsta lilla vrå i hemmet ska poleras och fejas – det
är vårstädning i luften. Just den här ”detaljen” hade jag gärna
sluppit, vårstädning är inte min favoritgren. Samtidigt som
jag nästan kan få en känsla av själslig rening när vi efter ett
par dagar har svettats färdigt därhemma. Hatkärlek tror jag är
ett korrekt uttryck för min inställning till vårstädning.
Och varje år påpekar jag för min käresta att jag tycker det är
lite väl tidigt att ta fram mattpiskan redan i slutet av februari.
Och varje år svarar hon genom att plocka ner väggalmanackan och peka på en dag i mars – i år pekade hon på den
20 mars, det är då vårdagjämningen infaller. End of discussion. På med skurhandskarna, hemmet ska skina, själen ska
bli blank.

vår bevakning av mässan. Som du märker har det här numret
en engelsk del, den är som vanligt till för att de engelsktalande besökarna på Mipim ska kunna läsa Fastighetssverige.
Vi kommer också att leverera ett nyhetsbrev med Mipimnyheter direkt från mässgolvet varje dag under mässan.

Ett annat, betydligt trevligare, inslag med våren är att det
vankas Mipim. I år satsar vi hårdare än någonsin tidigare på

Eddie Ekberg
Chefredaktör
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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.

Sverige står väl rustat
D

e stimulanser och åtgärder som har vidtagits runt om
i världen har fått effekt och världsekonomin inledde
en stabilisering 2009. Återhämtningen sker från en låg
nivå och även om trenden pekar åt rätt håll kan vi få se mindre
bakslag på vägen. Finanskrisens akuta skede är definitivt över
och nu återstår att hantera efterverkningarna. Vi räknar med
en mer dämpad tillväxt i slutet av prognosperioden när politiken blir mindre expansiv. Vår prognos för global tillväxt är 3,6
procent 2009 och 3,4 procent 2011. Sverige står väl rustat för en
återhämtning, men vi är en liten öppen ekonomi som är beroende av vår omvärld.
Exitstrategier, det vill säga när och på vilket sätt regeringar och
centralbanker tar tillbaka den stimulans som getts det senaste
året, är centrala under prognosperioden. Går man för fort fram
är risken att återhämtningen knäcks. Å andra sidan finns risk för
nya obalanser om stimulanserna ligger kvar för länge. En del av
återanpassningen av den ekonomiska politiken bör ske globalt för
att inte snedvrida konkurrensen. Andra beslut är mer beroende
av enskilda länders situation och möjligheter och en del åtgärder
har redan fasats ut.
vi räknar med att flera länder börjar dra tillbaka stimulans
redan under första delen av 2010, men att processen intensifieras
under andra halvåret i år. Vi räknar också med vissa regelförändringar i kölvattnet av finanskrisen, vilka kan fördyra upplåningskostnaderna och dämpa tillväxten.
Svensk ekonomi är tudelad, där industrin har genomgått ett
stålbad samtidigt som majoriteten av hushållen har fått det bättre.

8

fastighetssverige #1/2010

Vår bedömning är att den inhemska efterfrågan blir avgörande
för tillväxten och Riksbankens agerande.
utrikeshandelns bidrag till tillväxten väntas bli relativt
litet då den globala efterfrågan ökar förhållandevis måttligt. Hushållen ger däremot ett starkt bidrag till tillväxten. Lägre räntor
och skatter, en gynnsam börsutveckling och nu senast signaler om
att arbetsmarknaden inte längre faller fritt har fått hushållen att
byta fot från ökat sparande till ökad konsumtion. Starka offentliga finanser och valår gör också att vi räknar med att finanspolitiken ger ytterligare några miljarder till hushållen 2010.
Vi ser redan nu ett trendskifte på arbetsmarknaden som tycks
stabiliseras tidigare än vad vi förutsåg i höstas. Nedgången i sysselsättningen beräknas stanna vid 130 000 personer samtidigt som
arbetslösheten väntas kulminera nära nio procent. Det är betydligt bättre än vad många först befarat och en viktig parameter inte
minst för fastighetsmarknaden.
En starkare krona väntas bidra till att KPIF-inflationen faller
tillbaka till dryga en procent i slutet av prognosperioden. Dagens
styrränta på 0,25 procent är dock inte anpassad för en tillväxt
på drygt tre procent. Det finns skäl att höja räntan redan under
våren, men direktionsledamöterna tycks än så länge lägga större
vikt vid en svag industri och mindre vid en tidig stabilisering
av arbetsmarknaden genom en bättre utveckling i andra delar av
ekonomin. Vi räknar dock med att en ljusare arbetsmarknad får
Riksbanken att byta fot och att banken inleder en räntehöjningscykel tidigare än hösten 2010 som de själva anger. I slutet av året
väntas reporäntan vara 2,0 procent.

Var finns de
hetaste affärsmöjligheterna?

Namn: Annika Winsth.
Ålder: 41 år.
Yrke: Chefekonom Nordea Sverige.
Gör på fritiden: Umgås med familj och

vänner. Träning och trädgårdsarbete.

Här

s
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I slutet av året
väntas reporäntan
vara 2,0 procent.
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Beställ ditt exemplar på www.naisvefa.se.
For an English copy of the report please
visit www.naisvefa.se/en.

[ Miljöcertifieringar av Nicklas Tollesson ]

Breeam vs Leed
Breeam och Leed är världens två mest använda internationella certifieringar av gröna fastigheter, och nu börjar de få fotfäste i Sverige.
Men de stora jättarna är inte överens om vilket system som ska användas. NCC har fastnat för Breeam, medan Skanska använder Leed.
Här förklarar NCC:s Joachim Hallengren och Skanskas Hans Wallström
hur de resonerar.

Bild: Sten Jansin

Joachim Hallengren, vd för NCC
Property De velopment

Joachim Hallengren, vd för NCC Property Development, menar
att Breeam har tre stora fördelar jämfört med Leed:
• Det är i grunden europeiskt (brittiskt).
− Breeam är europeiskt i botten. Vi ser inte logiken i att översätta ett system till amerikanska förutsättningar för att sedan ta
tillbaka det till Europa.
• Det är mer anpassningsbart efter regionala marknader.
− Vi uppfattar Breeam som mycket mer anpassningsorienterat,
medan Leed är mer robust och enhetligt och bara jämför med ett
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amerikanskt typhus. Breeam kommer från Storbritannien, och
det finns ett färdigt anpassat system i Holland. Sedan håller man
på att ta fram nationella anpassningar i bland annat Spanien,
Ryssland, Frankrike, Polen, Turkiet och Belgien.
• Det medför lägre kostnader än Leed.
− Vi har indikationer på att certifieringskostnaden för Leed
är sju, åtta gånger högre. Vi tror att kostnaden är en avgörande
faktor när det gäller hur stor genomslagskraft ett system får.
− En Breeam-klassning kostar cirka 1 500 euro, vilket inkluderar registrerings- och certifieringskostnad till BRE (certifieringsorganisationen i Storbritannien).
Vad är din uppfattning av vad som efterfrågas mest av investerarna?
– Det är svävande, det beror lite grann på vilken marknad det
handlar om. Men generellt vill de ha system som är anpassade
efter de geografiska förutsättningar som finns. Och Breeam är det
mest etablerade i världen, 130 000 byggnader i världen är Breeamcertifierade, i ett 30-tal länder, framför allt i Europa. De som säger

Leed?

Breeam?

Och hur upplever hyresgästerna de olika systemen?
− Hyresgästerna är inte där än. Hyresgästerna har precis kommit
in i Green Building, som vi har arbetat med sedan 2005. Men
Green Building tar bara upp energiförbrukning, och det är ju
bara en aspekt. Både Breeam och Leed tar det hela många steg
längre.
NCC och Peab genomförde i februari Sveriges första utbildning för blivande Breeam-assessorer.
− Kursen var fulltecknad, med 35 deltagare från Sverige, Norge
och Finland, vilket indikerar det stora intresset i hela Norden. Vi
är dessutom med som en av grundarna i Sweden Green Building
Council. Vi har också initierat den så kallade 13-gruppen med
bland andra Peab, Unibail Rodamco, Redevco, KTH, Diligentia,
Huge och NCSC (Nordic Council of Shopping Center) där vi
undersöker hur en svensk eller nordisk anpassning till Breeam
kan komma att se ut.

Bild: Skanska

att Leed är det största kan ha rätt i att det är det mest spridda, det
finns kanske i flest länder, men inte i flest byggnader.

Hans Wallström, miljöchef på
Skanska Kommersiell Ut veckling i Norden

Hans Wallström, miljöchef på Skanska Kommersiell Utveckling
i Norden förklarar varför Skanska väljer Leed:
− Leed är ett bra och heltäckande klassningssystem som premierar hållbart byggande i flera aspekter, bland annat beaktas
bebyggande i urban miljö, energieffektivitet och klimat, materialkrav både avseende kemikalieinnehåll och materialens ursprung
samt inomhusmiljö. Utvecklingen av systemet är marknadsdrivet
och bygger på konsensus inom industrin. Det drivs av en ”non
profit-organisation” som medför att det inte finns några särintressen kring utvecklingen. Vi har dessutom stor intern kompetens
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” Breeam är europeiskt i botten. Vi ser inte
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]
logiken i att översätta ett system till amerikanska
förutsättningar för att sedan ta tillbaka det till
Europa. ”
Joachim Hallengren, vd för NCC Propert y Development

inom Skanska avseende Leed, framför allt i USA men även på
andra marknader.
Utvärderade ni Breeam innan ni bestämde er för Leed?
– Vi ser inte detta som ett val mellan de två. Vi har valt Leed
för alla våra nya, egenutvecklade kommersiella fastighetsprojekt,
alltså där vi investerar egna pengar, och utvecklar och initialt äger
fastigheterna. Vi rekommenderar också Leed i första hand för
externa kunder som vi bygger åt. Men vi jobbar redan idag också
med andra system än Leed, till exempel Breeam som vi har erfarenhet av främst från projekt i Storbritannien men vi har också
någon enstaka kund i Sverige som visat intresse. Så vi är öppna
för att jobba även med andra system och vi tror att det kommer
att förekomma flera system på marknaden de närmaste åren. Det
har gjorts ett flertal oberoende utvärderingar av hur väl systemen
miljöklassificerar en byggnad men ingen av dessa kan påvisa att
något system entydigt är bättre än de andra, Leed och Breeam
värderas som i stort likvärdiga. Vi har även gjort utvärderingar
för specifika projekt, som Lintulahti i Helsingfors, och där ledde
utvärderingen av flera system till att vi valde Leed. Faktorer som
också spelat in när vi valt system är till exempel vilka marknader
vi agerar på men också sådant som ägarförhållanden och marknadsspridning.
Vad säger investerare och hyresgäster om Leed eller
Breeam?
− Investerare och hyresgäster har tagit emot Leed positivt. Vi har
ett flertal exempel på investerare som ställt krav på miljöcertifie-
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” Om ett system utvecklas i Europa och sedan
vidareutvecklas och förfinas i USA ser jag inga
hinder eller konstigheter med att använda det i
Europa ”
Hans Wallstr öm, miljöchef på Skanska Kommersiell
Utveckling i Norden

ring av byggnaden och där har vårt arbete med Leed tagits väl
emot. Ett sådant exempel är försäljningen av vår Flat Iron Building i Stockholm till Norrporten där vi genomför en certifiering
enligt Leed men också enligt det svenska systemet Miljöklassad
byggnad. Det finns många internationella företag som ställer krav
på att sitta i Leed-byggnader, som Microsoft, IBM och Google,
men också nordiska som företag som Nordea, Nokia och Ikea har
valt att jobba med Leed.
Leed har utvecklats från Breeam, och amerikaniserats, det
kan tyckas konstigt att då ta tillbaka det hit?
− Om ett system utvecklas i Europa och sedan vidareutvecklas
och förfinas i USA ser jag inga hinder eller konstigheter med att
använda det i Europa. Vi har valt Leed som ett globalt system för
miljöcertifiering då det passar väl på de marknader där vi verkar.
Vi har även bevisat med vår användning i Norden att systemet
fungerar väl på den här marknaden. Det finns många internationella investerare och utvecklare som gärna använder ett system
med påvisad stor internationell genomslagskraft som Leed.
Leed ska också vara svårare att anpassa efter olika nationella
förutsättningar?
− USGBC som hanterar Leed har redan jobbat med ett antal
länder, som Mexiko, Kanada, Indien och Italien för att anpassa
systemet. Vitsen med ett internationellt system är ju också att
det inte ska bli för lokalt, utan ska kännas igen från land till land
för att kunna dra erfarenheter och göra jämförelser mellan byggnader.
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Bild: Peter Knutson

Bilder: Ahrbom & Partner AB

ETT ÖGONBLICK!

Kristina Alvendal (M), stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd i Stockholm som nyligen
presenterade planerna för ett
nytt Brunkebergstorg i centrala
Stockholm.

Nya Brunkebergstorg ska bli en trygg och livfull stadsmiljö.

här är nya brunkebergstorg
i stockholm
STAdSUTvEcKLING Nu har planerna för det nya Brunkebergstorg, i centrala Stockholm, presenterats. Det rör
sig om 100 nya bostäder, nya restauranger och butiker.
Satsningen, som genomförs tillsammans med Stena
Fastigheter och Statens Fastighetsverk, är den största
hittills för att skapa liv och trivsel i city.
– Med satsningen på Nya Brunkebergstorg bygger
vi bort gammal, död betongstad och skapar en trygg,
livfull stadsmiljö där människor kommer att vilja vistas,
vilket är raka motsatsen till hur det är på den här platsen idag, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).
Brunkebergstorg ska förvandlas från en livlös baksida
till ett upplevelsetorg med aktiviteter, restauranger och
kulturlokaler.
– Nya Brunkebergstorg kommer att bli en plats där

NYA BRUNKEBERGSTORG
• Ett nytt aktivitets- och kulturtorg
• Nya restaurang- och cafélägen
• Nya butikslokaler
• Nya kulturlokaler
•  nya bostäder i city, varav majoriteten hyresrätter
• Färdigt -
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många olika aktiviteter kommer äga rum. På torget
skapas förutsättningar för en scen, för tillfälliga idrottsevenemang och till och med för en isbana vintertid.
Tillsammans med de nya restaurangerna och uteserveringarna blir Brunkebergstorg en mycket trevlig
miljö, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet
Kristina Alvendal (M).

varför behöver brunkebergstorg förnyas?
– I dag är Brunkebergstorg en
verklig baksida av city, trots att
det är ett väldigt centralt läge.
Det är ett otryggt torg som i
dag präglas av prostitution och
droghandel. Känslan är att man
undviker platsen och passerar
snabbt om man ändå måste
gå där. Vi vill att det ska bli en
plats dit man vill gå.
hur mycket kommer kalaset
att kosta?
– I storleksordningen 100 miljoner kronor, men den siffran är
ungefärlig och det är inte helt
klart vem som ska bära vilka
kostnader. Det är ju flera aktörer inblandade i projektet.
hur ser din utvecklingsvision
om city ut?
– Det handlar om att få ett mer
levande city, under dygnets alla
timmar. Efter sju åtta på kvällen
så avfolkas ju city, vilket gör det
till en ganska otrygg plats. Jag
vill komplettera med ytterligare
bostäder så att fler stockholmare kan bo i city, så det blir
liv och rörelse. Det leder till en
ökad trygghet.

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se
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KORTA NYHETER
Glöm inte!
... Mipim, Europa
s största fastighe
tsmässa som hå
mellan tisdag de
lls
n 16 mars och fre
dag den 19 mars
Cannes, Frankrik
i
e.

Fabege och peab säljer för 842 miljoner
Bild: Per-Erik Adamsson

cITYcON SÄL JER TILL BRF
TRANSAKTIONER Citycon har sålt fastigheter i Jakobsberg till en
nybildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen var 120 miljoner
kronor. Fastigheterna, vilka kommer att separeras genom tredimensionell fastighetsbildning, omfattar totalt 89 lägenheter
med en sammanlagd uthyrningsbara yta på 8 237 kvadratmeter. Tillträde beräknas ske i mars 2010.
DLA Nordic företrädde Citycon i försäljningen.
Bild: Skanska.

TRANSAKTIONER Fabege
och Peab säljer den
samägda (50/50) fastigheten Paradiset 29 på
Lindhagensgatan på
västra Kungsholmen i
Stockholm. Köpare är
Invesco Real Estate för en
av deras pan-europeiska
fondmandat. Försäljningen sker i bolag
till ett underliggande
fastighetsvärde om 842
miljoner kronor.
Fastigheten omfattar
cirka 13 000 kvadratmePeab och Fabege säljer fastigheten Paradiset.
ter handel, cirka 10 300
kvadratmeter kontor
samt därutöver garage.
– Fastigheten är färdigutvecklad och är en attraktiv förvaltningsfastighet med
bra hyresgäster, och därmed en bra investering för en institutionell placerare,
säger Christian Hermelin, vd för Fabege.

SKANSKA SÄL JER FöR 6 MIL JONER KRONOR
TRANSAKTIONER Skanska säljer det pågående kontorsprojektet
Bylingen på Ringvägen på Södermalm i Stockholm. Försäljningspriset uppgår till 576 miljoner kronor. Köpare är Deka
Immobilien GmbH på uppdrag av deras fastighetsfond
WestInvest ImmoValue och tillträde är planerat till mars 2010.
Fastigheten är fullt uthyrd och omfattar cirka 14 500 kvadratmeter kontor och studiolokaler för mediekoncernen MTG,
Modern Times Group samt två restauranger, Sushi Yama och
Stockholm Spis.

Lundbergs säljer allt i ncc
Bild: Hufvudstaden

BOLAG Lundbergs har sålt 10 850 000
A-aktier i NCC AB. Försäljningsbeloppet uppgår till 1,2 miljarder kronor
och reavinsten uppgår till cirka 440
miljoner kronor efter skatt.
Aktierna motsvarade tio procent av
kapitalet och 22,1 procent av rösterna.
Bara familjen Ax:son Johnsons
investmentbolag Nordstiernan är
större, med 23,1 procent av kapitalet
och 51 procent av rösterna.
– NCC är ett välskött företag och
har under den senaste 10-årsperioden
gett Lundbergs god avkastning. Vi
anser nu att det är dags att gå vidare
och ser många andra intressanta
investeringsmöjligheter, säger Fredrik
Lundberg.

Fredrik Lundberg.

STORM vILL KöpA – RURIc SÄGER NE J
BOLAG Den norsk-engelska fondförvaltaren Storm Capital vill köpa tre
fastigheter på den ryska marknaden för cirka 200 miljoner kronor från
Ruric, som är under företagskonstruktion.
Ruric ansökte nyligen om förlängning av sin rekonstruktion. Ruric
säger dock nej till Storms bud, eftersom man anser att det är för lågt.
Dessutom har man inte fått fullt betalt för Grifon House som Storm
tidigare köpt av Ruric.

Skanska påbörjar andra etappen i Gårda.

SKANSKA INvESTERAR 100 MIL JONER I GÅRdA
BYGG Skanska investerar cirka 100 miljoner kronor i ytterligare
en byggnad vid det miljöprofilerade kontorsprojektet i Gårda,
Göteborg. Den andra etappen omfattar cirka 5 000 kvadratmeter moderna och energieffektiva kontorslokaler fördelat
på sex våningsplan. Bygget startar omgående och etappen
beräknas vara klar under första kvartalet 2011. Tillsammans
med den första etappen investerar Skanska totalt cirka 500
miljoner kronor.
– Som ledande inom grönt byggande och projektutveckling
är vi mycket glada över vår kontorssatsning i Gårda och att vara
en del i investeringen och utvecklingen av Göteborgsregionen,
säger Micko Pettersson, vd Skanska Fastigheter Göteborg.

TEcKEN pÅ vÄNdNING I BRANSchEN
RAppORTER Drygt åtta av tio fastighetsföretag planerar att köpa
en eller flera fastigheter under 2010. Nästan hälften av dem
räknar dessutom med att anställa under året. Det visar Fastighetsägarna Stockholms finansieringsenkät.
– Marknaden för hyresbostadshus har varit stark under hela
krisen. Men nu ökar intresset även för till exempel kontor och
butiker. Det kan vi tacka den starka sysselsättningsutvecklingen i tjänstesektorn och de köpglada konsumenterna för, säger
chefekonom Tomas Ernhagen.

Läs mer på fastighetssverige.se
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CITATET
”Blod är tjockare än vatten”

NYHETER

Kommunala Mitthems vd Hans Selling efter att det kommit fram att Mitthem hade gjort
tveksamma affärer med Sellings sons bolag.

>> fortsättning

Bild: David Schmidt.

TRANSAKTIONER

Newsecs nye
vd Patrik Enblad har landat sin första
affär. Det
handlar om
vindkraftsinvesteringar
Patrik Enblad.
på uppemot 4,5 miljarder kronor. I affären
har Newsec varit rådgivare då den
spanska vindkraftsjätten Spanish
Power köper in sig som delägare
i Gotlandsbaserade Ownpower
Projects. Målet är att etablera minst
150 vindkraftverk i Sverige inom fem
år, det är en investering motsvarande
drygt 4,5 miljarder kronor.
Samtidigt tar Newsec nu ett steg
mot att bli en investmentbank.
– Newsec ska ha en tydligare
roll som investmentbank inom
fastighetsvärlden. Vi har redan alla
de funktioner som ett traditionellt
investmentbolag har, med corporate
finance, mäkleri, analys och förvaltning, säger Patrik Enblad.

Bild: Skanska.

Enblads första Newsecaffär i hamn

Orback Pettersson in
i JM:s styrelse

Norrporten köper ”Flat Iron
Building” för 850 miljoner
TRANSAKTIONER Skanska säljer det pågående kontorsprojektet Flat Iron Building vid Norra Bantorget i centrala
Stockholm. Försäljningspriset uppgår till 850 miljoner
kronor. Köpare är Norrporten, som därmed etablerar
sig i Stockholm, och tillträde sker i mars 2010. Flat Iron
Building omfattar cirka 13 400 kvadratmeter moderna
kontorsytor och är med sitt läge vid Norra Bantorget
intill Stockholms Central och sin unika design ett av
Stockholms nya landmärken.
– Affären visar att moderna och energieffektiva

kontorsfastigheter är attraktiva såväl bland hyresgäster
som investerare. Projektet är också ett utmärkt exempel
på stadsutveckling där Skanska i nära samarbete med
Stockholms Stad har utvecklat området vid Norra Bantorget med hotell, bostäder och kontor, säger Jan Odelstam, vd för Skanska Kommersiell Utveckling Norden.
Flat Iron Building är uthyrd till cirka 85 procent och
bland hyresgästerna finns Konkurrensverket, Diskrimineringsombudsmannen, Hexagon, Tetra Pak och
Offecct.

Nordier får stort uppdrag
Nordiers nya uthyrningsteam har fått uthyrningsuppdraget
på Dalvägen 12, en av Arenastadens
mest profilstarka fastigheter. Under
hösten 2010 kommer Wyeth, som
blivit uppköpta av Pfizer, att flytta
därifrån till Silverdal i Sollentuna.
I första etappen blir 3 780
kvadratmeter på plan 1, 2, 3 och 4
hyreslediga.
– Läget i Arenastaden nära Solna
Nordiers uthyrningsteam.
Station är mycket strategiskt. Fastigheten är modern och effektiv med en arkitektur som skiljer sig väsentligt från
övriga i området, säger James Mehks, partner och projektledare på Nordier.
UTHYRNING

Bild: Nordier
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Bild: Hemtex

BOLAG Valberedningen
föreslår att
Kia Orback
Pettersson väljs
in i JM:s
styrelse.
Hon är civilekonom, Kia Orback Pettersson.
född 1959
och har följande övriga uppdrag:
ordförande i styrelsen för NAI Svefa
AB och Ponderus Invest AB samt
ledamot av Forsen Projekt AB, Hemtex AB, Jernhusen AB, Tengbomgruppen AB och Ticket Travel AB.
Orback Pettersson ersätter styrelseledamoten Berthold Lindqvist,
som avled i december 2009.

Flat Iron Building är uthyrd till 85 procent.

Vd-skifte i Newsecbolag
KARRIÄR Björn Lindeborg har
utsetts till ny vd för Newsec
Asset Management. Han efterträder Mikael Hasselberg, som
ska satsa på egen verksamhet.
Hasselberg kommer att
sitta kvar i styrelsen för
Newsec Asset Management
och han kommer att kvarstå
som partner i moderbolaget
Stronghold.
Björn Lindeborg har tidigare
varit vice vd på Newsec Asset
Management.

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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Anlita ett proffs istället!
Fastighetsbranschens självklara bildleverantör.
Ring 08-558 03 100 eller besök pixprovider.com

KORTA NYHETER
Bild: Strategisk Arkitektur.

OJ DÅ!

Samhällsbyggnadskontoret i Gustavsberg i Stockholm sitter i lokaler som
misstänks vara svartbyggda. Förvaltningen flyttade förra
året in i lokaler som sedan 1969 är klassade som industri.

Gavlegårdarna säljer 371 lägenheter
Bild: David Schimdt

TRANSAKTIONER Nu har de sista 371 av de 600
aviserade lägenheterna sålts av Gavlegårdarna. Försäljningen avser 16 hus, renoverade på 1980-talet, i stadsdelen Brynäs i
Gävle Köpet har genomförts i bolagsform
till ett underliggande fastighetsvärde om
cirka 172 miljoner kronor. Beståndet omfattar cirka 22 500 kvadratmeter, nästan
uteslutande bostäder.
På NAI Svefa, som har haft försäljningsuppdraget, är man nöjda med affären och
ser en tydlig positiv tendens när det gäller
just bostadsfastigheter.
– De kommunala bostadsbolagen
Lars Haag.
minskar sina bestånd av bostäder, för
att öka differentieringen eller skaffa sig
ekonomi för andra angelägna behov, säger Lars Haag, affärsområdeschef
för värdering och analys på NAI Svefa.

Kungsbrohuset.

Kungsbrohuset nästan fullt uthyrt
UTHYRNING TNG Bemanning hyr 450 kvadratmeter i Kungsbrohuset. Därmed är fastigheten i princip fullt uthyrd. Företaget
flyttar in den 1 november på ett treårigt avtal.
– För oss är det viktigt med moderna lokaler i stadens centrum. Arbetsmiljön och tillgängligheten är viktigt för våra medarbetare och besökare. Det är också viktigt att kunna jobba på
ett miljösmart sätt, vilket vi får möjlighet till i Kungsbrohuset,
säger Niklas Bragée, vd på TNG.

Bild: Åke Gunnarsson/VUE

Prognos: Fem miljarder i Ektornet
BOLAG Vid årsskiftet förvaltade Swedbanks fastighetsbolag
Ektornet fastigheter för 517 miljoner kronor. Prognosen inför
2010 är att intaget i Ektornet blir nästan det tiodubbla.
Swedbanks övertagna fastighetssäkerheter läggs i fastighetsbolaget Ektornet, som bildades förra året med just det här
syftet.
Prognosen för Ektornets intag 2010 är 5 miljarder kronor
varpå en långsam intagsprocess väntas in i 2012, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
DAL och Lindab i 280-miljonersaffär
TRANSAKTIONER DAL Nordic Finance genomför en fastighetstransaktion med Lindab. Det rör sig om en sale and lease back
där köpeskillingen uppgår till cirka 280 miljoner kronor.
DAL Nordic Finance gör affären med Astron Buildings S.A,
ett helägt dotterbolag till Lindab.
Affären rör en fastighet belägen i Diekirch i Luxemburg.
Avtalet löper på fem år.
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Bild: Per-Erik Adamsson

Fabege säljer på Östermalm
TRANSAKTIONER Fabege har sålt
fastigheten Harpan 51 på
Gumhornsgatan och Linnégatan i Stockholm. Köpeskillingen
uppgår till 142 miljoner kronor
och köpare är Fastighets AB
Kannan. Försäljningen sker i
bolag. Fastigheten innehåller
cirka 4 660 kvadratmeter, främst
teaterlokaler och bostäder.
Köparen tillträder fastigheten
3 mars 2010.
– Fastigheten är en udda
fastighet och försäljningen är ett
ytterligare steg mot renodlingen
Harpan 51.
av vårt bestånd, kommenterar
Christian Hermelin, vd för Fabege.

Henrik 6 är en del av beståndet som ska säljas.

Stort bostadsbestånd säljs
AFFÄRER Som en del i ett generationsskifte har Varnäs Förvaltning AB beslutat att avyttra
sitt bostadsfastighetsbestånd,
förvaltat av AB Verner Andersson.
Portföljen utgör ett av Mälardalens större privata bestånd av
bostadsfastigheter med 1 300
lägenheter och med en sammanlagt uthyrningsbar yta om cirka 95
600 kvadratmeter.
Av den uthyrningsbara ytan

är 84 procent bostäder och 16
procent lokaler.
Den geografiska fördelningen
är 80 procent Västerås och 20
procent Eskilstuna.
Beståndet omfattar bland annat
fastigheten Henrik 6 på Engelbrektsplan 2, ett av Västerås finaste
bostadshus.
Leimdörfer är rådgivare till
Varnäs Förvaltning AB i försäljningsprocessen.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fastighetssverige.se
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Dagon bygger bostäder
för fler nöjda kunder.*
Dagon driver ett antal utvecklingsprojekt där man planerar att bygga bostäder.
I projektet Kvarter 212 på Lundavägen i Malmö planerar Dagon att bygga cirka
120 lägenheter tillsammans med Riksbyggen. www.kvarter212.se
* Dagon blev tredje bästa kommersiella fastighetsägare i
Fastighetsbarometerns Nöjd Kund-Index 2008 och 2009.

Dagon AB (publ) har idag ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med
ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom
fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm. www.dagon.se

100 000 000

NYHETER
>> fortsättning

… kronor. Så mycket skänker Roger
Akelius (Akelius Foundation) till de
jordbävningsdrabbade i Haiti. Han skänker
pengarna via SOS Barnbyar.

”En mötesplats i världsklass”
Bilder: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor

STAdSUTvEcKLING Nya Slussen ska vara en
mötesplats i världsklass.
– Levande stadsrum och nära kontakt
med vattnet är bärande inslag i nya Slussen. För promenerande stockholmare skapas trygga offentliga rum medan betong
och trafikleder minskar med över hälften.
Jag tror att nya Slussen kan bli ett av stockholmarnas mest uppskattade vardagsrum,
säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).
Kommunfullmäktige väntas fatta
beslut om projektets genomförandeplan
under mitten av 2010. Fortsatt planarbete
kommer att pågå under 2010 och kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om
detaljplanen under 2011.

pL ANFöRSL AGE TS hUvUdpUNK TER:

Nya Slussen.

KLövERN vANN SKAT TEMÅL
I KAMMARRÄT TEN
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Bild: NAI Svefa.

EKONOMI Klövern har vunnit frågan om ett
skattetillägg på 493 miljoner kronor, inte
bara i länsrätten utan nu också i kammarrätten. Enligt domen kan skattetillägg
inte påföras då Klövern dragit tillbaka sitt
avdragsyrkande.
Skattetillägget, som nu än en gång förklarats ogiltigt, påfördes våren 2006 trots
att Klövern dragit tillbaka sin begäran om
omprövning av taxering.
– Det är otroligt glädjande att även
kammarrätten delar vår uppfattning att
skattetillägg inte kan påföras på det sätt
Skatteverket har gjort. Nu återstår att få
igenom underskottsavdraget om nära
fem miljarder kronor i kammarrätten,
säger Klöverns vd Gustaf Hermelin.

NY vd INOM NAI SvEFAKONcERNEN
KARRIÄR NAI
Svefa har
rekryterat
Christer Skagerlind till vd
för deras nya
dotterbolag
Christer
inom markoch exploate- Skagerlind.
ringstjänster. Christer har under
de senaste 2,5 åren varit vd för
NVB-bolaget, det vill säga NCC:s,
Veidekkes och Besqabs gemensamma projektutvecklingsbolag för Beckombergaområdet
(cirka 1 000 lägenheter) utanför
Stockholm.

• Vattnet sätts i centrum - vattenrummet mellan Gamla
Stan och Södermalm vidgas och närheten till vattnet
förstärks genom utökade kajytor och nya terrasser mot
vattnet.
• En trafikplats anpassad till framtidens situation.
• Förbättrad framkomlighet och vistelsemiljö för
gående och cyklister.
• En attraktiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafik
med ny bussterminal och entré till tunnelbanan.
• Nya livliga oﬀentliga platser och tydliga bilfria ytor
mellan de utökade kajerna.
• Nya byggnader med varierande användning för
handel, kontor, bostäder och kultur.

NYT T INvESTERINGSBOLAG
KöpER KENMORE
BOLAG Kenmore Property Groups
icke brittiska verksamhet säljs till
det nystartade investeringsbolaget Tamar Capital Partners. David
Dahlgren kommer att fortsätta
som vd för den nordiska verksamheten.
Tamar Capital Partners är ett
nystartat företag med fokus på
investeringar och förvaltning av
fastigheter i Storbritannien, Skandinavien samt norra och västra Europa. Tamar leds av Rob Brook och
utgörs av den tidigare europeiska
verksamheten och personalen i
Kenmore Property Group. Bolaget
ägs av Tavistock Group.

SKANSKA MIL JARdINvESTERAR
BYGG Skanska köper två
bostadsrättsprojekt i
Göteborg av SBC, Sveriges
Bostadsrättscentrum AB.
Det handlar om byggrätter och framarbetade projektplaner för sammanlagt
cirka 280 bostadsrättslägenheter i Göteborgsområdet. Skanskas totala
investering när de båda
projekten är genomförda
beräknas till cirka 1,2 miljarder kronor.
Säljstart beräknas ske
under 2010 med preliminär inflyttning 2011-2012.

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

Ett fristående
värderingsföretag
med hög integritet
FORUM FASTIGHETSEKONOMI
har med sin historia sedan 1960talet skaffat sig en stabil erfarenhet
att utgå ifrån i sitt arbete med att
värdera fastigheter. Idag är vi ett av
landets största värderingsföretag,
mycket tack vare våra duktiga medarbetare och en företagskultur som
präglas av engagemang, förtroende
och integritet. Så har vi tänkt jobba
även i framtiden. Forum är ett helsvenskt och partnerägt företag.
Välkommen att kontakta oss

STOCKHOLM
Tel 08-696 95 50
GÖTEBORG
Tel 031-10 78 50
MALMÖ
Tel 040-12 60 70
NORRKÖPING
Tel 011-12 61 21
NYKÖPING
Tel 0155-21 12 72
ÖSTERSUND
Tel 076-114 99 88

www.fforum.se

GÄSTSKRIBENT: fastighetsanalytikern HAR ORDET
Bild: Forum Fastighetsekonomi

Namn: P-O Skoog.
Ålder: 53.
Titel: Värderingsansvarig.
År på Forum: 19.
Fritid: Sommartorpet och

cykling.

Räntan, värdet
och framtiden
Det heter ju; ”För att kunna blicka framåt så måste
du först titta bakåt. Annars får man se upp!”
Så då börjar vi i …

Januari 2007 var det fortsatt full rulle på fastighetsmarknaden och
tidningarna skrev att fastighetsboomen fortsätter i år. Det fanns
nästan inga problem, verkade det som. Allt bara flöt på. Räntorna
började stiga men det var inget som då ännu uppenbart bekymrade investerarna. Fastigheter slog ju ändå obligationer, tyckte man.
Vad var problemet? Pengar strömmande in på fastighetsmarknaden från alla håll. Inte minst från utländskt håll. Nästan hälften
av transaktionsvolymen hade utländska kopplingar. Marknaden
var het och nu gick alla i väntans tider för att se hur det skulle gå
med den gigantiska försäljningen av Centrumkompaniet. Prisförväntningarna för Centrumkompaniet låg kring sju miljarder
kronor. Det landade på 10,4 miljarder kronor.
till stor del kan den höga aktiviteten och värdeuppgången
förklaras av det onormalt stora ”yield-gap” (skillnaden mellan
låneränta och fastigheternas direktavkastning) som några investerare hade ”upptäckt” och passat på att utnyttja. De fick många
efterföljare. Dessutom fanns det gott om villigt lånekapital. Höga
belåningsgrader var normalt inget bekymmer. Avkastningen på
eget kapital blev ofta ytterst god.
Men under slutet av 2007 började det gnissla lite i maskineriet.
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Förutsättningarna var inte längre riktigt lika goda. Det kärvade
en del med kapitalanskaffningen, räntorna steg och yield-gapet
hade krympt. Kalkylerna såg fortfarande hyfsat aptitliga ut men
många började att oroas över hur de skulle utvecklas. Nu började
man åter höra fraser som exempelvis; ”Det kommer aldrig att gå!”
eller ”Vad var det jag sa!”
efter detta började alla slags utvecklingskurvor peka nedåt
och fortsatte så in på 2009. Såväl värden som transaktionsvolymer
minskade. Men inte så hastigt eller kraftigt som många profetior
hade målat upp.
Varför inte? Det var nog marknadsräntorna som spelade en
viktig roll igen. De sjönk som en sten från hösten 2008 och blev
som en slags motvikt mot fallande marknadshyror och andra problem på lokalhyresmarknaderna. Men antalet transaktioner var
fortfarande lågt. Främst beroende på svårigheter att få lån till
investeringar. Frustrerande tyckte många eftersom kalkylerna åter
indikerade en yield-gap på uppgång.
Börsen behandlade under tiden sina fastighetsaktier på sitt
sätt. Aktierna blev nämligen iskalla, minus 60 procent närmare
bestämt.

FAKTA: forum fastighetsekonomi
Forum Fastighetsekonomi är
ett partnerägt konsultföretag inom fastighetsvärdering,
bostadsrättsombildning

och rättsekonomi. Företaget
har sex kontor med totalt 30
personer anställda.

Därmed kan vi alltså
förvänta oss en piggare
fastighets- och hyresmarknad. Eller?
nu står vi i början av 2010 och ska försöka blicka framåt. Vad
ska nu hända? Fastighetssektorn är till för att betjäna övriga näringslivet. Inte tvärtom. Mönstren på fastighetsmarknaden är
därmed en slags spegling av den allmänna konjunkturens utveckling. Goda konjunkturer innebär glada fastighetsägare.
De flesta ekonomer tror som bekant på allt bättre konjunkturer.
Därmed kan vi alltså förvänta oss en piggare fastighets- och hyresmarknad. Eller? Jo, absolut, men nu har vi det där med räntan
igen. Om den fallande räntenivån tidigare dämpade ett annars
förväntat kraftigt värdefall så finns det anledning att räkna med

att den nu förväntade ränteuppgången kommer lägga lite is på
värdena och dess väg uppåt. I varje fall generellt sett. Marknadsräntornas betydelse för prissättningen av fastigheter har givetvis
alltid spelat en stor roll men frågan är om den inte fått en större
betydelse de senaste åren? Kommer också långivarnas förändrade
policy med mer återhållsamma belåningsgrader bestå och vad får
det i så fall för betydelse?
men nu är börsens fastighetsaktier heta igen, plus 60 procent
närmare bestämt.

Årets Advokatbyrå.
Når resultat.
Finns det någon motsättning mellan professionalism
och humanism? Mellan kompetens och kontinuitet?
Affärsmässighet och erfarenhet? Inte enligt oss.
På Lindahl anser vi tvärtom att det ena bygger och
förstärker det andra. Positiva relationer föder nämligen
positiva resultat. Det är vi säkra på. Det är det som
gjort oss till vad vi är idag. Årets Advokatbyrå 2009.
Välkommen in på www.lindahl.se/fastighetsratt

Årets Advokatbyrå 2009
stockhol m

göteborg

helsingborg

malmö

uppsala

örebro

www.lindahl.se

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Fredsgatans finalkock
bjuder på renkalv
Redan när han gick i skolan bestämde han
sig för att han en dag skulle jobba på Fredsgatan 12. I dag är han köksmästare där. Vi lät
Christofer Ekman fresta våra smaklökar med
sin finalrätt från tävlingen Årets Kock.
Vi träffar Christofer Ekman bara några dagar innan han ska tävla
i sin andra raka final i tävlingen Årets Kock. Han håller som bäst
på att förbereda sig genom att laga sin rätt gång på gång. Och han
gör det på tid, precis som om det vore tävling. Han har också lagt
champagne på kylning, för tävlar han gör han det för att vinna.
Så här i efterhand vet vi att det inte blev andra gången gillt
för Ekman, Årets Kock 2010 blev i stället Gustav Trägårdh från
restaurang Basement i Göteborg. Så champagnen får vänta till ett
annat tillfälle – kanske blir det tredje gången gillt för Christofer
Ekman?
Trots tidspressen inför tävlingen tog Ekman sig tid för oss och
lagade till sin finalrätt med tillhörande recept. Och han svarade
snällt på våra nyfikna frågor.
Hur kom det sig att du blev kock?
– Jag vet inte, det var nog en klassisk slump. Jag hade inga bra
betyg när jag gick ur skolan. Ett tag funderade jag på att bli byggjobbare, men nu är jag glad att jag valde det här i stället så jag slipper stå ute på en byggarbetsplats och frysa på vintern. På senare
år har jag fått höra att det långt bak på mammas sida fanns en
konditor, men annars har jag inga kockar att brås på.
Vilka är dina förebilder?
– Melker Andersson och Danyel Couet här på Fredsgatan 12 är
två viktiga förebilder. Sen är det klart att Charlie Trotter, Marco
Pierre White och Thomas Keller är kockar som jag verkligen ser
upp till.
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Vad hade du blivit om du inte blivit kock?
– Svårt att säga, jag hade i alla fall inte kunnat sitta på ett kontor.
Jag har ett stort behov av att röra på mig, så det hade blivit något
fysiskt jobb – rörmokare kanske.
Berätta om din meny?
– Det är en helstekt renkalvsadel med rökt aprikos, renmärg,
mandelpotatispuré och viltsky, samt ett lappkok på renkalvstunga,
blodkorv och vintergrönsaker. Jag har försökt att snappa upp det
ekologiska och resurskloka och alla ingredienser är, så långt det
går, ekologiska eller kravmärkta och kommer från producenter i
Sverige.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att det är så otroligt ombytligt, det är en klyscha men den ena
dagen är verkligen inte den andra lik. Det gäller särskilt här på
Fredsgatan 12, eftersom vi har catering och matlagningskurser
också. Sedan är det otroligt spännande att man aldrig vet hur en
kväll blir, man är aldrig bättre än sin sista service.

Recept på nästa sidan

Gillar spänningen. Christofer Ekman är köksmästare på Fredsgatan 12 och får i den rollen tillfredsställt sitt behov av spänning en hel del, eftersom
han från början aldrig vet hur kvällen ska sluta. Dessutom har han varit i final i tävlingen Årets Kock två år i rad.

Fre dsgatan 12
Fredsgatan 12 öppnades 1994 i
Konstakademiens gamla fik Mejan.
Då var matambitionerna höga och
resurserna små. Den innovativa
maten gav gensvar hos gästerna
och restaurangen har under åren
vuxit tillsammans med gäster och
personal. Under åren har man fått en
rad utmärkelser, som bland annat:
Årets krog i tidningen Gourmet 1995,
American Express servicepris 1996,
en stjärna i Guide Michelin 1997 och
2003 blev man invalda i Traditions
& Qualité - Les Grandes Tables du
Monde.

Recept

Helstekt renkalvsadel med rökt aprikos, renmärg,
mandelpotatispuré och viltsky samt ett lappkok
på renkalvtunga, blodkorv och vintergrönsaker.
Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga
mån ekologiska eller kravmärkta och kommer
från producenter runtom i Sverige. (Observera
att detta är tävlingsreceptet från Christofers
medverkan i Årets Kock, som är anpassad till 14
portioner.)
Vintips: Allesverloren Tinta Barocca (nr 12002) från
Sydafrika. Pris: 114 kronor.
Renkalvsadel
2 renkalvsadlar
Aprikoser:
200 g torkade aprikoser
1 dl strösocker
1 dl champagnevinäger
salt och peppar
1 blötlagd chipotlechili
1 krm espelettepeppar
(fransk torkad chili)
1 krm malet rökt paprikapulver

Rulle:
puts från renkalvsadlarna
15 g salt
2 äggvitor
½ liter vispgrädde
1 sida bacon
50 g backtimjan
50 g rosmarin
100 g crepinette
salt och peppar
rapsolja

Bena ur sadlarna och putsa filéerna rena från hinnor och förvara i kyl. Spara benen till buljongen.
Tärna aprikoserna och lägg i kastrull med övriga
ingredienser och koka in. Fixera i plastfilm, gör en
rulle och frys.
Ta ut den frysta aprikosrullen och lägg i mitten
på de fyra ytterfiléerna och fixera åter i plastfilm
och frys.
Mal putset fint i köttkvarn. Blanda 500 g färs
med salt i en höghastighetsmixer och tillsätt
äggvitor och grädde.
Bred ut färsen på plastfilm. Ta ut den frysta rullen och lägg på färsen, fixera i plastfilm och frys.
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Skiva baconet tunt på skärmaskin och lägg ut
omlott på plastfilm, repa timjan och rosmarin och
strö ut på baconet. Rulla in den färserade rullen
i baconet. Rulla sedan in i crepinette och fixera i
aluminiumfolie. Baka av i ugn, 100° ånga, tills rullen har en innertemperatur på 53°. Låt vila till 55°.
Vid servering: Ta ut rullen, torka av, salta och
peppra och stek i olja tills den får fin färg.
Potatispuré
2 kg mandelpotatis
2 dl mjölk
5 vitpepparkorn
1 lagerblad

1 schalottenlök
400 g osaltat smör
2 dl vispgrädde
salt

Skala potatisen och lägg i saltat vatten, låt koka
mjuk utan att den går sönder. Häll av vattnet och
ånga av potatisen ordentligt. Passera potatisen
genom en passör. Koka upp mjölken med kryddor och strimlad schalottenlök och dra åt sidan.
Jobba in smöret i potatisen, värm upp grädden
och tillsätt. Sila mjölken och späd purén till lagom
konsistens, salta och smaka av.

L appkok
4 rentungor
Buljong:
ben från 2 renkalvsadlar
2 morötter
4 schalottenlökar
1 vitlök, king solo

3 stjälkar blekselleri
1 knippe backtimjan
10 svartpepparkorn
4 enbär
4 lagerblad
salt

Hugg ner sadlarna i mindre bitar och bryn i ugn,
190° tills de fått ordentligt med färg. Skala morötter, lök och vitlök, skär i mindre bitar tillsammans
med sellerin. Lägg alla ingredienser utom benen
i en kastrull och rosta tills de fått färg. Tillsätt benen, slå på vatten så det täcker och låt koka sakta
i cirka 1 timme, skumma av under koktiden. Sila
och reducera till hälften, smaka av med salt.
Putsa tungorna rena från hinnor och fett. Sjud
sedan tungorna i buljongen tills de har en innertemperatur på 55°. Ta upp och låt vila i 5 minuter.
Skär sedan i skivor och servera med grönsakerna
nedan.
Vintergrönsaker

Viltsky
4 schalottenlökar
1 morot
10 svartpepparkorn
2 lagerblad
1 knippe backtimjan
1 vitlök, king solo

1½ liter rött vin
1 liter viltfond
2 msk maizena
1 dl sherryvinäger
salt

Skala och skär ner lök och morot, rosta i kastrull
till fin färg. Tillsätt svartpeppar, lagerblad, timjan
och nedskuren vitlök, låt gå med 2 minuter. Slå
på vin och koka 10-15 minuter, tillsätt fonden och
koka 5 minuter. Dra såsen från värmen och plasta,
låt stå i 10 minuter. Sila såsen genom en chinoise
och koka ihop ca 10 minuter. Red av med maizena
vid behov.
Vid servering: Smaka av skyn med vinäger och
salt.

5 gula morötter
3 knippen minirättika
4 knippen minimorötter
1 huvud spetskål
mineralvatten

14 pärllökar
renbuljongen från
ovan
3 vinteräpplen
1 pepparrot
2 krukor kryddkrasse

Skala de gula morötterna och rättikan. Blanchera
dem var för sig i saltat vatten, kyl sedan i isvatten
och skär i mindre bitar. Blanchera minimorötterna, kyl i isvatten och dra för hand av skalen
och dela dem på hälften. Skär ut så hela blad som
möjligt på kålen och blanchera i mineralvatten,
kyl ner i isvatten och skär ner i mindre bitar. Skala
lökarna och koka möra i renbuljongen och låt
svalna, dela på hälften. Skala och skär äpple i små
klyftor och lägg i vatten. Skala och skär pepparroten tunt på skärmaskin. Strimla sedan så tunt

som möjligt och lägg i isvatten. Vid servering:
Värm grönsakerna i renbuljongen tillsammans
med korven och rentungan. Toppa med pepparrot och krasse.
Blodkorv
3 dl renblod
2 dl grisblod
1,3 dl gingerbeer (öl)
2,2 dl viltfond
3½ dl grovt rågmjöl
4 schalottenlökar
½ dl smält smör
2 msk ljus sirap
¼ tsk malen kryddpeppar
1 krm malen nejlika

¼ tsk enbärspulver
½ tsk torkad, malen
ingefära
1 msk salt
100 g fintärnat
lardo (saltat och torkat
späck)
1 meter fårfjälster
3 lagerblad
5 kryddpepparkorn

Sila blodet för att blanda med öl, fond och
rågmjöl. Skala och finhacka 2 lökar och blanda ner
med övriga ingredienser, förutom lardo, i smeten.
Vispa kraftigt och rör sedan i lardo, stek ett prov
för att smaka av kryddningen.
Fyll fårfjälstret med smeten och knyt med
bindgarn till 14 korvar. Skiva de 2 sista lökarna
och lägg i vatten och koka upp med lagerblad
och kryddpeppar. Lägg i korvarna och låt sjuda i 4
minuter, dra av och låt stå ca 5 minuter till.
Märgben
7 renmärgsben
1 dl fleur de sel
2 krm grovmalen mignonettepeppar (fransk
vitpeppar)
Dela benen på längden och lägg på en plåt.
Blanda salt och peppar och krydda märgen med
blandningen.
Vid servering: Gratinera märgen i salamander
tills den är helt varm. Toppa märgen med viltkryddan nedan.
Viltkrydda
1 krm malen svartpeppar
1 krm enbärspulver
1 krm malen vildpeppar (från Madagaskar)
½ krm espelettepeppar (fransk torkad

chili)
4 dl ströbröd
3 schalottenlökar
2 dl rapsolja
1 knippe backtimjan
1 knippe rosmarin

Mixa de torra kryddorna i en kryddkvarn. Blanda
kryddorna med ströbrödet.
Skala och hacka löken fint. Rosta löken krispig i
hälften av oljan, häll av och torka på papper.
Repa timjan och rosmarin, stek krispig i olja,
häll av och torka på papper. Hacka örterna fint
och blanda med övriga ingredienser.

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

[ Mipim
]
]
Xxxxxx2010
av Eddie
av Eddie
Ekberg
Ekberg

Missa inte
I år är det 21:a gången som Mipim anordnas. Och som
vanligt är det många svenskar som åker till Cannes för
att delta i årets största fastighetsevent. Här har vi sammanställt ett antal punkter som du inte bör missa.
Bild: Eddie Ekberg

Bild: MIPIM

Bild: Eddie Ekberg

Bild: Eddie Ekberg

Bild: MIPIM
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detta på Mipim
Tisdag 16

Mars 2010
TISdAG 16 MARS
08.30–10.00: Frukost med Tenzing på 63 La Croisette. (Anmälan krävs)
16.00–18.00: SSM:s traditionella drinkmingel. I SSM-villan.
(Endast för inbjudna)
16.00: Stockholm Hour i Stockholmsmontern 23:01.
16.00: Reception, Öresundsregionen tio år.
I Öresundsmontern 19.17/21.09. Öppet för alla deltagare.
17.00: Aberdeen Property Investors bjuder på Cocktail på Restaurang

18.00 Bouleturnering med Persen Skei intill rue Félix Faure, avslutas
med middag på Restaurant Pierrot. (Endast för inbjudna)
18.30: Newsecs traditionella cocktailparty på M/Y Lady Roxanne.
19.30: Mipims invigningscocktail på Carlton Hotel.
Öppet för alla deltagare med bricka.
21.30–01.00: Catella bjuder på Cocktail. På restaurant Vegaluna
framför Carlton Hotel. (Endast för inbjudna)

Plage le Goéland på Croisetten. (Endast för inbjudna).
Man har också öppet hus på yachten Carrara hela veckan

Onsdag 17

– alla besökare är välkomna.
ONSdAG 1 MARS
08.30–10.00: Frukost med Tenzing på 63 La Croisette. (Anmälan krävs)
10.00–15.00: Spela boule och ät lunch med Vasakronan på slottet La Mer
som ligger i medeltidsbyn Auribeau sur Siagne.
Endast för inbjudna.
10.00–11.30: Seminarie – The future starts in the øresundsregion.
I Öresundsmontern 19.17/21.09. Öppet för alla deltagare.
10.30–11.45: Seminarium om Stockholms framtida arkitektur och hur
staden ska växa. Med bland andra Kristina Alvendal (M),
stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd. Hotel Martinez,
73 La Croisette.
11.15–12.30: Jones Lang LaSalle bjuder in till 2010 Media Briefing på
Hôtel Gray d’Albion beach, La Croisette. (Endast inbjudna)
12.00–14.00: NAI Nordic Advisory Team bjuder på lunch på yachten

13.00–15.00: Jones Lang LaSalle bjuder på Svensklunch på Hôtel Gray
d’Albion beach, La Croisette. (Endast inbjudna)
15.00: Leimdörfer bjuder in till mat, dryck och mingel på slottet
Château de Castellaras. (Endast för inbjudna)
15.00–16.00: BRG-seminarium (Corridor of Innovation and
Cooperation North). I BRG:s monter 17:22.
16.00: Stockholm Hour i Stockholmsmontern 23:01.
16.00–17.00: Datscha bjuder på IT-Cocktail. M/Y Lady Roxanne.
(Anmälan krävs)
19.30: Chopin jubileumskonsert på Hotel Majestic. (Endast inbjudna)
20.00: Jones Lang LaSalle bjuder på European Capital Markets
dinner på Hôtel Gray d’Albion beach, La Croisette.
(Endast inbjudna)

Torsdag 18

The Costa Magna. (Endast för inbjudna)
TORSdAG 18 MARS
08.00: Datscha bjuder på champagnefrukost. M/Y Lady Roxanne.
(Anmälan krävs)
08.00: Stockholm Business Alliance håller frukostseminarium
på Hotel Majestic.

12.30–14.30: Cushman & Wakefield bjuder på lunch på Hotel Palais de
Stéphanie. (Endast för inbjudna)  boulevard de La Croisette.
15.00–17.00: Sipa bjuder på cocktail. Monter 19.02.
16.00: Stockholm Hour i Stockholmsmontern 23:01.
19.00: Mipim Awards. Grand Auditorium, Palais des Festivals, plan 1.
(Öppet för alla deltagare)
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Branschen

Mipim
2010

Förra året präglades Mipim av återhållsamhet – firandet från
tidigare år kom ju av sig ganska abrupt. I år känns det som att
något ligger i luften. Vi har frågat ett antal svenska besökare
om hur deras förhoppningar om årets mässa ser ut.
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Fråga 1 vad hoppas du få ut av årets Mipim?
Fråga 2 vilket socialt evenemang ser du mest fram emot?
erg
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hans Wallenstam, Wallenstam

1.
– Jag hoppas självklart att få mycket
inspiration framförallt inom stadsutveckling
och även träffa trevliga och spännande människor och kontakter.

2.
– Tyvärr hinner jag inte gå på alla evenemang som jag skulle vilja, men jag är helt
säker på att de evenemang som jag hinner
med kommer att ge väldigt mycket.

1.
– I vanlig ordning en fruktbar mix av avslappnat umgänge
med kunder och andra vänner i branschen samt tillfälle att
diskutera marknadsutveckling och konkreta affärsmöjligheter för våra kunder. Portföljen är välpackad på nedresan
och sprängfylld på vägen hem. Den gryende vändningen i
konjunkturen parad med en upptinad finansieringsmarknad
erbjuder alla förutsättningar till höjd temperatur och aktivitetsnivå. Om förra årets upplaga präglades av ”behärskad
tungsinthet och passivitet” hoppas och tror jag att årets stämning speglar ”försiktig optimism och handlingskraft”. Rethink,
Redesign and Rebuild!

L

e
ws

max barclay, newsec
1.
– På årets event hoppas jag som vanligt att
få träffa både befintliga nationella och internationella kunder såväl som att också knyta
en och annan ny kontakt. För oss är Mipim
en utmärkt mötesplats där vår självklara
målsättning är att skapa affärer för oss och
våra kunder.
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2.
– Det är utan tvekan vår egen traditionella ”svensklunch”
för särskilt inbjudna gäster på torsdagen. Förhoppningsvis
kommer solen värma oss på stranden vid Jones Lang LaSalles
högkvarter. Det blir alltid ett uppsluppet och produktivt evenemang där gäster och värdar bjuder på sig själva och skapar
ömsesidig inspiration.
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charlotte strömberg, Jones Lang Lasalle
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2.
– Mipim är enligt min uppfattning primärt
ett socialt evenemang och det finns massor
av möjligheter till umgänge under lättsamma former. Newsecs cocktail tisdag kväll
är en tradition och också en utmärkt start på
en intensiv vecka.
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Jesper prytz, mannheimer swartling
1.
– Jag hoppas på många goda möten under
Mipim, och input på hur fastighetsmarknaden 2010 kommer att utvecklas. Kanske
även smaka lite gott vin vid någon trevlig
middag.

2.
– Förutom Mannheimer Swartlings egna
luncher ser jag mest fram mot alla oväntade
möten som Mipim brukar erbjuda. Därtill
hoppas jag att Mipim, liksom förra året, har
lagom många deltagare, vilket ger tid för
riktiga samtal och bra mingel.

Frigör kapital och maximera
företagets handlingsfrihet
i en fastighetsförsäljning

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

Branschen om Mipim
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Fråga 1 vad hoppas du få ut av årets Mipim?
Fråga 2 vilket socialt evenemang ser du mest fram emot?
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1.
– Det som Mipim i grunden handlar om; business
och relationer, relationer och business. Vi är drygt tio
personer på plats och kommer att arbeta strukturerat
och målmedvetet från morgon till kväll.
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Lennart Weiss, nAi svefa
2.
– Inom den nordiska/baltiska NAI-gruppen genomför
vi i år ett par gemensamma lunch- och middagsevenemang på NAI-båten för att odla kontakter och
affärsrelationer över gränserna, som jag tror blir spännande. Därutöver är jag lite nyfiken på storstädernas
och regeringens SymbioCity-satsning samt om
Stockholm lyckas hitta ett anslag på sitt förmiddagsseminarium som tar för sig och imponerar på de
utländska aktörerna.

richard hultin, skanska
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1.
– Syftet för Skanska är i huvudsak dubbelt: att träffa och
utveckla våra kontakter med svenska och internationella
potentiella köpare av våra fastigheter och att vara med och
stödja de städer och regioner som vi jobbar med. Det handlar
till exempel om Stockholms stad, Göteborg och Malmö i Sverige
och till exempel Ostrava i Tjeckien. Vi deltar i deras montrar och
på möten med dem. Vad gäller investerare som kan tänkas köpa
fastigheter av oss så är Mipim ett bra tillfälle att lära känna dem
bättre och att berätta om olika fastigheter som vi kan vilja sälja
framöver. Ibland händer det att affärer också initieras på Mipim.
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patric olofsson, mAQs
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1.
– Formella och informella möten på Mipim är ett
mycket trevligt sätt att bygga nätverk och träffa
befintliga och nya klienter och andra fastighetsaktörer. Mipim är naturligtvis också ett utmärkt
tillfälle för uppdatering om vad som händer på
fastighets- och finansmarknaden. Dessutom bjuds
det på många bra sociala arrangemang.
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2.
– Inte något enskilt, utan alla de mindre mingel och liknande
där man kan träffa de ovan nämnda grupperna. Från Skanskas
sida är vi väldigt affärsfokuserade och kanske inte de som
hänger ute längst på kvällarna. Men visst är det trevligt också på
Mipim, även om affärsnyttan går i första hand.

2.
– Omgivningarna på Leimdörfers cocktail är
svårslagna och det är alltid mycket trevligt.

Lennart schuss, catella
1.
– Det unika med Mipim är att så gott som hela
internationella fastighetsmarknaden är närvarande. Liksom alla tidigare år utnyttjar vi detta
genom att ha så många möten som möjligt. Inte
minst avseende pågående uppdrag ger Mipim
otroliga möjligheter att sy ihop affärer.

2.
– Tyvärr hinner vi inte med så många sociala
evenemang. Under de senaste tio åren som jag
deltagit på Mipim, har jag inte sett mycket av
solen. Det är nästan så att jag är blekare i hyn
efter Mipim än före.
– Men för att svara på frågan är det två evenemang som jag ser fram emot. Catellas lunch på
Carlton och partyt på stranden mittemot Carlton.
Jag ser också fram emot Catellas fantastiska
mötesrum och service, som gör att man aldrig
saknar solen.
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Johan skoglund, Jm

1.
– Många spännande möten med aktörer i branschen, samt få ta del av det
som händer i fastighetseuropa.
2.
– De flesta är mycket trevliga, men
Stockholmsmontern ser jag fram emot.
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kristina Alvendal,
stadsbyggnads- och
fastighetsborgarråd (m)
i stockholm

There’s no business.
like your business.
NORDIA är en skandinavisk
advokatbyrå med kontor i
Stockholm, Oslo, Köpenhamn
och Göteborg.

1.
– Ett ökat samarbete kring promenadstadsvisionen mellan staden och
branschen samt ett konkret avtryck
av Stockholm internationellt.

Vi biträder företag och
företagare inom alla affärsjuridiska områden, bl a
fastighetsrätt, entreprenadrätt
och kommersiell hyresrätt.

2.
– Det finns så många spännande
evenemang men självklart är
Stockholms middag en trevlig
tillställning.

B

Ditt bästa är vårt fokus –
Vad kan vi göra för dig?
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Fredrik Wirdenius,
vasakronan

1.
– Det är ett bra tillfälle att träffa alla
viktiga intressenter på en och samma plats. Förhoppningsvis blir det
tillfälle till att resonera kring några
konkreta affärsmöjligheter. Mipim
ger också möjlighet att få en känsla
för vad som händer i marknaden ur
ett mer global perspektiv.

STO

GOT

CPH

OSL

2.
– Vi samlar varje år branschkollegor
för en bouletävling uppe i bergen
ovanför Cannes och den ser jag fram
emot varje år. Det brukar vara strålande solsken och idel glada miner
så det är något att se fram emot.

www.nordialaw.com

Branschen om Mipim
Fråga 1 vad hoppas du få ut av årets Mipim?
Fråga 2 vilket socialt evenemang ser du mest fram emot?
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håkan bryngelson, styrelseordförande i tengbom
och iss property Advisory board m.m.
1.
- Nya kontakter i ett antal nya spännande
projekt.
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Lennart sten, ge real estate
1.
- Upprätthålla det internationella nätverket, få nära marknadsinformation samt se
förändrade trender när det gäller fastighetsägande.
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2.
- Stockholmsdagen eftersom det är i Stockholm som många nya idéer testas.

2.
- Inget särskilt men flera luncher och
cocktailpartyn.

thomas erséus, kungsleden

1.
- Som vanligt är det alla kontakter man får och som ofta
sker utanför själva Mipim. Mipim är ett bra tillfälle att
på kort tid känna in dagsstämningen i fastighetsmarknaden genom att prata med andra fastighetsägare,
mäklare, finansiärer, konsulter med flera. Kanske kan det
bli någon affär, vem vet.

magnus meyer, tengbom
1.
- Det viktigaste är att träffa svenska kunder och
samarbetspartners, men eftersom Tengbom arbetar
relativt mycket internationellt är Mipim även ett
utmärkt tillfälle att träffa internationella kunder och
samarbetspartners. Dessutom tycker jag att Mipim
ger möjlighet att få väldigt mycket influenser och
intryck, dels via alla personliga möten och dels via
seminarier, projektredovisningar och montrar.
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2.
- Svår fråga - det finns så många trevliga sociala
evenemang. De spontana, eller löst organiserade,
mötena, luncherna och middagarna där man får
möjlighet att umgås under trevliga former uppskattar jag dock alltid.

tigheter

simon de château, sveafastigheter
1.
- Jag hoppas hinna med att träffa så många som
möjligt av de utländska investerare som är intresserade av att investera i vår tredje fond.
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2. - Utan att förta vad mässan i sig kan ge så är det de
sociala sammanhangen i Mipim som man får ut mest av
genom nätverkande och affärsdiskussioner. Vi får väl se
vilka evenemang man får inbjudan till och kan gå på.
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2.
- Nordic Party på onsdagskvällen. Det brukar vara
fruktansvärt bra drag och en möjlighet att träffa
många vänner i branschen på ett ställe.

Bästa läge i Kista – Isafjordsgatan 30B

Gör som ReadSoft, flytta till skräddarsydda
lokaler i toppskick!
Vi erbjuder två plan högst upp i huset,
terrass, snygg interntrappa, totalyta 1 730
kvm. Ta chansen att själva utforma er lokal
och välja ytskick!
Allt mellan 150 och 1 730 kvm finns i
fastigheten.
REFERENSINTERIÖRER

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

Renstiernas gata 12,
116 28 Stockholm
08-462 65 58 | www.ferax.se

GÄSTSKRIBENT: revisorn HAR ORDET
Bild: Deloitte

Bild: Deloitte

Namn: Joachim Agrell.
Ålder: 38 år.
Yrke/titel: Partner inom

Namn: Emil Frennberg.
Ålder: 36 år.
Yrke/titel: Manager inom

mervärdesskatt.

mervärdesskatt.

År på Deloitte: Fem.
Fritid: Familj samt idrott i alla

År på Deloitte: Fem.
Fritid: Familj samt träning.

dess former.

I en utredning från oktober 2009 föreslås att reglerna om så kallad
frivillig skattskyldighet till moms för lokaluthyrning slopas med verkan
från den 1 januari 2011. Istället införs en obligatorisk skyldighet att ta ut
moms vid upplåtelse av olika slags nyttjanderätter till fastighet. Upplåtelser som avser stadigvarande bostad kommer dock även fortsättningsvis vara undantaget från moms. Även om förslaget föreslås träda
i kraft först 2011 så kommer fastighetsägare behöva beakta de föreslagna reglerna redan under 2010.

Momsförslag

kommer kräva åtgärder
I en utredning från oktober 2009 föreslås att
reglerna om så kallad frivillig skattskyldighet
till moms för lokaluthyrning slopas med verkan
från den 1 januari 2011. Istället införs en obligatorisk skyldighet att ta ut moms vid upplåtelse av olika slags nyttjanderätter till fastighet.
Upplåtelser som avser stadigvarande bostad kommer dock även fortsättningsvis vara undantaget från
moms. Även om förslaget föreslås träda i kraft först 2011
så kommer fastighetsägare behöva beakta de föreslagna reglerna
redan under 2010.
Systemet med frivillig skattskyldighet till moms innebär att
momsen inte behöver bli en dold kostnad för hyresgäster som driver momspliktig verksamhet. Genom att hyresvärden registrerar
sig som skattskyldig för uthyrningen och därmed debiterar hyran
med moms, får hyresvärden även rätt till avdrag för momsen som
belöper på hans kostnader. Det nuvarande regelverket dras emellertid med vissa nackdelar. Den mest iögonfallande är att den
frivilliga skattskyldigheten innebär en synnerligen omfattande
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administration för såväl fastighetsägare och andra
hyresvärdar som för Skatteverket. Det finns dock
även andra nackdelar bortsett från de rent administrativa. Systemet är till exempel uppbyggt på
ett sådant sätt att momsen på många former av
upplåtelser blir en kostnad även om hyresgästen
bedriver momspliktig verksamhet. Utrymmet för fel
och misstag är också ovanligt stort då regelverket är
mycket komplext. Sådana fel kan många gånger bli mycket
kostsamma.
Genom att slopa de nuvarande reglerna om frivillig skattskyldighet och ersätta dessa med en obligatorisk skattskyldighet bör
många av de nuvarande problemen med frivillig skattskyldighet
kunna undvikas. Utredningen föreslår därför att en obligatorisk
skattskyldighet införs med verkan från den 1 januari 2011.
förslaget innebär att lokalhyra framöver kommer att belastas med moms oavsett hur länge hyresförhållandet varar, om
hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet eller inte, och om

Västra hamnen, Malmö
Stora planer i unik attraktiv stadsdel

Diligentia skapar en levande och inspirerande
stadsdel i Västra hamnen, Malmö. Bostäder,
butikslokaler och moderna, kreativa kontors
lokaler planeras i området närmast Malmös
nya landmärke – Turning Torso.

Kvarteren blir öppna och trivsamma med
många naturliga mötesplatser. Grönområden,
bad och båthamn gör stadsdelen än mer
attraktiv. Projektstart är 2010 och beräknas
färdigställas kring år 2025.

För mer information, kontakta Andreas Ivarsson +46 40 20 63 41 eller läs mer på www.diligentia.se.

FAKTA: deloitte
Deloitte har totalt cirka 1 200
medarbetare i Sverige och
cirka 160 000 globalt.
Utifrån en helhetssyn och
deras erfarenhetsbas från

hyresgästen disponerar över lokalerna med ensamrätt eller delar dessa
med någon annan.
Hyra som avser stadigvarande
bostad kommer inte heller i framtiden att omfattas av skattskyldighet.
Det föreslagna systemet kommer
sannolikt leda till ökade kostnader
för vissa kategorier av hyresgäster
som helt eller delvis saknar avdragsrätt för moms. Sådana hyresgäster återfinns ofta inom den ideella
sektorn, bank-, finans- och försäkringssektorn, privata vårdföretag
med flera.
För att inte alltför drastiskt ändra
i de ekonomiska förutsättningarna
för redan pågående hyresförhållanden föreslås att hyresförhållanden
som är momsfria per den 1 januari
2011 kan fortsätta vara momsfria i
upp till fem år efter ikraftträdandet.
För hyresförhållanden som inleds
efter ikraftträdandet gäller dock den
obligatoriska skattskyldigheten.

fastighetsbranschen kan de
stödja deras klienter i beslut
och vidareutveckla deras idéer
och visioner. I deras team
finns några av landets främsta

experter inom revision, skatt
och finansiella tjänster.

kort kan komma att bli obligatoriskt momspliktig. Det är således
viktigt att nya avtal rent faktiskt
medger fastighetsägarens rätt att ta
ut moms på hyran. I vad mån fastighetsägaren sedan skall utnyttja möjligheten att momsregistrera befintlig momsfri uthyrning redan från
2011 beror i mångt och mycket på
en avvägning mellan fastighetsägarens och hyresgästens ekonomiska
intressen. Om det till exempel finns
stora investeringar gjorda i lokalerna kan det vara lönsamt att inte
utnyttja övergångsreglerna utan att
gå in i momssystemet så tidigt som
möjligt. Hela eller delar av den tidigare ej avdragna momsen kommer
då att kunna återfås i samband med
momsregistreringen. Samtidigt är
det självfallet också viktigt att funöver hur den här typen av hyÄven om förslaget föreslås träda i kraft dera
resgäster ska kontaktas på bästa sätt.
först 2011 bör man som fastighetsägare eller Få hyresgäster torde acceptera en
förtida hyreshöjning om 25 procent
annan hyresvärd se över sin hyressituation
samtidigt som fastighetsägarens
redan under 2010.
en nackdel vid en obligatorisk
kostnader rent faktiskt bör minska i
skattskyldighet är att fastighetsäoch med momsregistreringen.
gare som i övrigt bara hyr ut bostäder skulle bli skattskyldiga om
För befintliga hyresavtal där det inte lönar sig att frivilligt
de hyr ut en enstaka lokal och kanske bara tillfälligt.
momsregistrera uthyrningen redan från 2011 kan det vara av inDenna effekt motverkas emellertid av ett förslag om att momstresse att redan nu diskutera en förlängning av hyresperioden för
befria alla företag med en omsättning som inte överstiger 250 000
att på så sätt maximera den period under vilken moms inte bekronor per år. Detta förslag gäller således inte enbart fastighetsähöver debiteras. Förlängs kontrakten efter den 31 december 2010
gare utan generellt. Det bör dock vara av särskilt intresse för till
kommer hyran annars att behöva debiteras med moms.
exempel bostadsrättsföreningar och bostadshyresvärdar med en
begränsad kommersiell uthyrning.
avslutningsvis ska det noteras att ovanstående berör ett
utredningsförslag. Något konkret lagstiftningsförslag finns ännu
även om förslaget föreslås träda i kraft först 2011 bör man
inte. Mot bakgrund av de långtgående effekter förslaget kommer
som fastighetsägare eller annan hyresvärd se över sin hyressiatt medföra om detta utmynnar i en konkret lagändring, finns det
tuation redan under 2010. Nya hyreskontrakt som ingås bör till
dock som fastighetsägare all anledning att hålla sig uppdaterad på
exempel utformas med utgångspunkt i att uthyrningen inom
utvecklingen under året.
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Bästa placeringen i Stockholm,
Göteborg och Nöjd Kund Index.
Begreppet ”service” är centralt i allt vi gör. Att vår filosofi fungerar visas av årets resultat i Nöjd Kund
Index/Fastighetsbarometern. För andra året i rad har vi förstaplatsen – vi har de mest nöjda kontorshyresgästerna. I årets undersökning hade Hufvudstaden högst värde på lokalernas läge, vår service samt
image. Särskilt glädjande är förstaplatsen i kategorin service.
Vill du veta mer om vad som gör våra hyresgäster nöjda, välkommen till hufvudstaden.se

STOCKHOLM, TEL 08 -762 90 00. GÖTEBORG, TEL 031-710 21 00.
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Major Elfstadius pekar
ut CBRE:s nya riktning
Han var Sveriges yngste vd i fastighetsbranschen när han
som 33-åring tog över Colliers i Sverige. Men i november i
fjol lämnade han bolaget för att nu i maj kliva på som vd för
CB Richard Ellis. Och han utlovar förändringar.
– Hade man velat ha det som tidigare skulle man inte valt
mig som vd, säger Johan Elfstadius.
40
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Bilder: David Schmidt

Jag ställer höga krav, driver på, följer
upp, är mycket rak i min kommunikation
och är inte ett dugg konﬂikträdd.

N

är man träffar Johan Elfstadius kan man lätt få lite
prestationsångest. Det här är en kille som bara är
36 år och redan inne på sin andra tunga vd-post i
fastighetsbranschen. Och det samtidigt som han
snart har hunnit med att bli major i det militära. Och som om
inte det vore nog kan han stoltsera med att ha slagit både Magnus
Norman och Tomas Johansson i tennis. På ett befriande osvenskt

sätt hymlar han överhuvudtaget inte med att han är oerhört ambitiös och gärna vill vara bäst på det han företar sig.
– Jag är en väldigt målmedveten och tävlingsinriktad person.
Och det kommer sig nog bland annat av att kompisgänget som
jag växte upp med hela tiden konkurrerade, på ett positivt sätt, om
vem som hade de bästa idrottsframgångarna eller hade kommit
in på de bästa skolorna och så vidare.
Bilder: David Schmidt

hÅRTSL ÅENdE vd
namn: Johan Elfstadius.
Ålder: 36 år.
Familj: Ensamstående med en son
som är drygt två år och heter Erik.
bostad: Två rum och kök på Grevgatan på Östermalm.
Favoritkrog: Wedholms Fisk.
Favoritmaträtt- och dryck: Fisk och
vin.
Fritidsintresse: Tennis, golf, skidåkning och dykning.
Läser: Just nu ”Ett annat liv av Per
Olov Enquist.

TENNIS-vd. Johan Elfstadius är inte bara en av branschens yngsta vd:ar, han är en duktig tennisspelare också. Som ung vann han över såväl Magnus Norman och Thomas Johansson.
Nuförtiden blir det dock mest motionsspel. Här spelar han mot Nils Holm, tidigare framgångsrik dubbelspelare.
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Och den här tävlingsskallen och framåtandan gör förstås att han
ställer höga krav på sig själv, och på sina medarbetare. Vilket kommer att märkas när han börjar sin tjänst på CB Richard Ellis.
– Mitt mål som vd för CB Richard Ellis är att lyfta bolaget
några snäpp till, att vi ska bli ledande eller minst topp tre inom
alla tjänster vi erbjuder våra kunder och på bred basis det självklara konsultbolaget att vända sig till. För att uppnå det målet krävs
det att alla, alltså samtliga, levererar det man lovat. Det handlar
om att våga ställa krav och att genomföra det man enats om. Det
innebär arbetsdisciplin och att cheferna vågar vara just chefer.
Annars ska man inte vara chef. Kompetens är en självklarhet för
anställning, resten handlar om ledarskap.
Beskriv din ”resa” in i fastighetsbranschen?
– Min pappa är byggnadsingenjör och jag valde teknisk linje på
gymnasiet och jobbade på Skanska på sommarloven. Jag hade
väl tänkt mig en karriär inom byggbranschen. Men efter Officershögkolan läste jag till ingenjör på KTH och åkte sedan till
Cambridge för att ta en masterexamen där. För att slipa upp
engelskan inför året i Cambridge sommarjobbade jag på Jones
Lang Wootton i London, och det var min väg in i konsultvärlden. Efter Cambridge, 1999, hade jag ett par jobberbjudanden
från konsultföretag i London men jag ville hem till Sverige – det
var en fantastisk sommar och jag hade dessutom min flickvän i
Sverige. Så jag började på CB Richard Ellis, som vd-assistent
åt Staffan Olsson. Efter ett tag gick jag över till analys och värdering vilket var en oerhört bra skola. Vid årsskiftet 2000-2001
läste jag till kapten i armén och stod mitt på fjället i Överkalix
när mobilen ringde. Det var David Neill från Jones Lang LaSalle
som undrade om jag inte ville vara med och bygga upp bolagets
Capital Markets-grupp i Norden – det ville jag. Och på Jones
Lang LaSalle var jag fram till december 2005 då jag började på
Colliers. Och där blev jag vd sommaren 2006 och resten är som
det brukar heta historia.
Hur gick det till när du fick jobbet som vd för CB Richard Ellis?
– Först vill jag säga att jag haft en jättespännande, rolig och utvecklande resa på Colliers. Men olika ståndpunkter kring den
framtida strategin blev med tiden allt tydligare och därför kom
vi fram till att det var bättre att avsluta samarbetet och skiljas som
vänner, vilket vi gjorde.

ZOOM
BUYER
SELLER
M2
M3
ISOMETRIC
GRID # 1
GRID # 2

Maximera nyttan av din
fastighetsinformation
Datscha är en webbaserad tjänst för information om och analys av fastighetsmarknaden. Tjänsten är för dig med intresse
av fastigheter, hyresnivåer, fastighetsbestånd och marknadsvärdering.
> Skapa enkla men kraftfulla analyser
> Dela och presentera information om dina fastigheter
internt och externt på ett enkelt och standardiserat sätt
> Överblick men samtidigt se detaljer
Ordning och reda på dina kontrakt gör att du kan känna dig
trygg, få ökad förståelse, förenkla och bli effektivare. Vidare
får du marknadens mest användarvänliga tjänst för att marknadsvärdera fastigheter.

Kontakta oss för mer information
www.datscha.com. Tel 08 50 70 50 00

Mitt mål som vd för CB
Richard Ellis är att lyfta bolaget
några snäpp till.

– CB Richard Ellis hade under en tid visat intresse för mig och i
samband med att det blev officiellt att jag skulle lämna Colliers så
intensifierades diskussionerna och så blev det klart att jag börjar
där den 1 maj efter min karantän.

röster om Johan Elfstadius:
1. Henric From, Managing
Partner på Mengus.
- Jag gratulerar CB Richard Ellis för de har
hittat rätt person. Han är hungrig och
kompetent och en bra ledare för ett företag
som ska växa. Johan jobbade för mig på
Jones Lang LaSalle och sedan har vi stött
på varandra i marknaden vid olika tillfällen.
Han är en social person som jag gärna
umgås med.

Bild: Erik Lefvander

2. Magnus Ungmark, affärsutvecklingschef i Sverige på CB Richard Ellis
- CB Richard Ellis har gjort ett riktigt val utifrån den erfarenheten Johan har. Han har
jobbat med rådgivning och investeringar
och tog också hand om Colliers under ett
antal år. Tidigare jobbade han ju också i
London, vilket är en fördel. Han har också
en intressant bakgrund inom det militära.
Han är kunnig, målinriktad och har en god
stil. Dessutom är han tävlingsinriktad vilket
är värdefullt i ett konsultbolag. Jag hoppas
och tror att det blir bra med honom som
vd.
3. Anders Ekwall, vd RSD Retail
- Vi fann varandra för ungefär tre och ett
halvt år sedan när han var chef för Stockholmsavdelningen på Colliers. Vi började
samarbeta med transaktioner inom retail,
och det har gått väldigt fint. Johan är en
kille man kan lita på, han är pålitlig och vi
har ungefär samma värdegrunder. Han är
också en god kompis och väldigt driftig,
ambitiös och engagerad. Tyvärr kan han ha
lite för hett temperament, då kan han bli
lite onyanserad. Men det är en obetydlig
sak i sammanhanget. Jag tror att han kommer fungera suveränt som vd på CB Richard Ellis.

44

fastighetssverige #1/2010

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Jag gillar struktur och fokus. Jag ställer höga krav, driver på
och följer upp. Jag är mycket rak i min kommunikation och inte
konflikträdd men försöker samtidigt vara lyhörd. Jag tror på kommunikation och största möjliga transparens med personalen. Jag
vill att det ska vara högt i tak och uppmuntrar personalen att
komma till mig med idéer eller konstruktiv kritik. Sedan är det
jätteviktigt att våga visa ett mänskligt ansikte med humor, omtanke och känslor.
– Slutligen har jag också väldigt väl klart för mig att jag inte är
anställd som vd enbart för att alla ska älska mig utan för att göra
ett bra jobb och att se till att företaget och de anställda uppnår
sina mål.
Vad gör du om tio år?
– Jag kanske arbetar på ägar- eller investerarsidan i någon form.
Alternativt skulle jag gärna arbeta politiskt ett par år eller åka på
en militär utlandsmission.

Bild: CBRE

Bild: RSD Retail

Vad hade du gjort om du inte hade jobbat i den här branschen?
– Jag var yrkesofficerskadett på Pansartruppernas Officershögskola i Skövde och trivdes väldigt bra i armén. Det var en ren
slump att jag hoppade av till det civila och blev reservofficer. Så
jag hade säkert fortsatt inom det militära.
Vilka var dina barndomsdrömmar?
– Min mor arbetade som purser på SAS och jag fick följa med
henne på många resor och ofta sitta i cockpit så pilot blev ett
drömyrke. Sedan hade jag även drömmar om att bli tennisproffs
ett tag.

Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, jag har väl tyckt att det inte moraliskt passar ihop med att
samtidigt vara rådgivare.
Vad är det som lockar med det militära?
– Många av frågorna handlar om strategi, taktik och ledarskap,
alltså samma saker som på ledningsnivå i näringslivet. Så på det
sättet kan man säga att officersutbildningen är en av de allra bästa
utbildningarna i företagsledning som finns, samtidigt som man
växer och mognar som människa och person. Dessutom får man
ett mycket intressant nätverk – som exempel kan nämnas majorsutbildningen jag går nu med deltagande chefer på olika nivåer
inom Försvarsmakten, Polisen, Ericsson, Volvo och många andra
företag och institutioner i samhället. En av killarna arbetar inom
Rädda Barnen i Kabul och är bara hemma under utbildningen.
De historier han berättar därifrån sätter ens egna bekymmer i
perspektiv…..
Vad kan du använda i ditt civila yrke som du lärt dig i det
militära?
– En vilja att hålla en hög nivå i allt man gör – ett öga för detaljer
och att inte lämna någonting åt slumpen. Viljan att fortsätta när
det är tungt och jobbigt – att aldrig ge upp. Att våga, vilja och
en utvecklad förmåga att vara chef. Att leda med en moralisk
värdekompass. Att inte vara konflikträdd och att våga ställa krav
och vara rak i min kommunikation till omvärlden. Informera och
kommunicera så mycket som möjligt – en välinformerad personal
känner sig trygg och kan agera. Att hålla det jag lovar, exempelvis
att komma tillbaka med besked till personalen om jag sagt att jag
ska göra det. Ordning och reda. En förmåga att fatta beslut under tidspress. Att organisera och strukturera en verksamhet eller
process och få saker att börja hända.
Hur ser ditt idrottsintresse ut, du var ju en lovande tennisspelare?
– Jag började tävla i tennis som tolvåring och placerade mig högt
i rankingen i min ålderskull i Sverige. Jag blev också utplockad

Liljeholmstorget är speciellt. Vi har lagt ett
komplext pussel och skapat värdefulla ytor
som vid en första anblick inte fanns.
Idag ser vi resultatet. Den glömda förorten
har blivit en levande stadsmiljö med hållbarhet i fokus.

Bilder: David Schmidt

snabba
1. Var fattar du de bästa besluten, på kontoret eller
någon annanstans?
– Var spelar ingen större roll, men om tiden tillåter
det gärna efter en tids eftertanke och kanske också
ibland efter att ha bollat frågan med någon betrodd.
2. Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen, vad
gör du?
– Jag placerar pengarna jämnt fördelat i fastigheter, aktier och räntepapper så att jag sprider ut risken.
3. Vilken är din största extravagans?
– Mat, vin och resor.
4. Hur blir man lycklig?
– Genom att vara frisk, ha en trygg och kärleksfull familj, bra och nära
vänner, ett arbete man trivs med och att vara förnöjsam med det liv
man har. Jag har även börjat fundera kring min tro för jag är mer och
mer övertygad om att människan mår bra av att tro på någonting vilket
nästan försvunnit i vårt sekulariserade samhälle. Det behöver inte nödvändigtvis vara att tro på Jesus, men på någonting.
5. Vilken är din favoritpryl?
– Vet inte, men kanske mina tennisracketar.
6. Om du var allsmäktig för en dag, vad skulle du ändra på först?
– Då skulle jag se till att alla barn blir väl omhändertagna så att vi får en
bättre värld.
7. Vilket är ditt bästa köp?
– Jag får väl passa på att göra reklam för mina tidigare Saab-bilar som
alltid rullade problemfritt och plikttroget.

Bestämd. CB Richard Ellis nye vd Johan
Elfstadius har mycket klara åsikter om hur
ett bolag bör ledas. Det handlar om att
alla måste göra sitt bästa och att cheferna
måste våga ställa krav och vara obekväma.

av Svenska Tennisförbundet till ett Davis
Cup-läger i Båstad för de mest lovande
tennisjuniorerna. Som 15-åring slog jag
Magnus Norman, och jag har också slagit
Tomas Johansson och spelat flera jämna
matcher mot Thomas Enqvist. Nu spelar
jag mest på motionsnivå men har fortfarande en vinnarskalle och kan med John
McEnroes temperament bli väldigt arg på
banan när det inte går som jag vill ...
Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag har tagit teaterlektioner i några om-
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8. Vilket är ditt sämsta köp?
– Flygbiljetter för ett antal år sedan till New York, som jag och min dåvarande sambo köpte hos en mindre resebyrå som gick i konkurs, så där
rök våra biljetter och pengar.

gångar vilket varit oerhört givande. Om
jag är duktig eller ej får andra avgöra men
jag skulle väldigt gärna vilja ha talang för
skådespeleri. Eller att kunna sjunga – det
hade varit häftigt!
Vilken är din drömresa?
– Jag såg en artikel om att rida mellan byar
i Toscana – tänk vad underbart.
När grät du senast?
– Förra våren när jag separerade från min
sambo som jag har min son med.

Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Min moral och empati.
Och vad hos dig själv tycker du minst
om?
– Mitt temperament, som jag i och för sig
även ser som en del av min styrka.
Är du fåfäng?
– Ja, i alla fall så pass att jag bryr mig om
att se anständig ut.
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Köp fastigheter – nu!

I

finanskrisens kölvatten och räntesänkningar på global basis
står vi alla i en lågränteekonomi. Alla världens investerare
från småsparare till institutioner kliar sig i huvudena för att
hitta tillräckligt bra avkastning på sina pengar.
Den som har pengar kvar att investera direkt efter en krasch
har en spännande och relativt enkel uppgift. De flesta investeringsslag kommer på kort sikt att återhämta sig ordentligt, det
blir sannolikt bra oavsett vad man väljer med rätt tajming. Frågan är vad man gör efter att det gått ett år och marknaderna
redan haft ett uppsving? Ett sätt kan vara att titta tillbaka och
studera effekterna av tidigare krascher och ta lärdom av dem.
i spåren av -talskrisen efter Krügerkraschen då statsfinanserna började urholkas fick Riksbanken sänka räntan och
vår tro på framtiden sjönk betänkligt. För att hantera krisen
tvingades svenska staten låna pengar av andra nationer, vissa
kända familjer och svenska folket. Genom svenska folket lånade
man pengar genom att ge ut en 35-årig statsobligation från 1933
till 1968. Tiderna var usla 1933 så räntan blev tre procent per år.
Tryggt och säkert tyckte många med tre procent i årlig utdelning
i 35 år. För den som investerade en krona i statsobligationen 1933
fick man bara tillbaka en del av denna krona då kronans värde
minskat mer än den erbjudna räntan om tre procent och skatten
betalats! Idag, 80 år senare, handlas en 30-årig statsobligation för
cirka 3,90 procent – en svindlande likhet och om man tittar tillbaka i tiden knappast ett jätteintressant alternativ.
Råvaror är ett annat möjligt investeringsalternativ. Vi kan väl
alla skriva under på att råvaror minskar i takt med att de tas upp ur

Bild: Eddie Ekberg
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Bilder: Niclas Liedberg

jorden vilket i sig borde leda till ökande priser. Tyvärr ger råvaror
ingen löpande avkastning på investeringen. Vem skulle investera
i en fastighet med ett driftsnetto som inte ger ett överskott?
tillgängligheten i aktieaffärer ökar allt mer i synnerhet genom de nya nätmäklarna. Under de senaste åtta handelsdagarna när jag skriver detta har börsen
sjunkit med fem procent igen. FlerMan slipper de
talet placerare belånar dessutom noterade aktier och under 2008 låg den
volatila svängninggenomsnittliga belåningsgraden av de
arna och de träiga
noterade fastighetsbolagen på runt 80
procent. Genom belåning i aktier blir
alternativen med
och risken också enorm.
obligation och ränta. hävstången
När finanskrisen slog till som hårdast
hade en av de kända nätaktiemäklarna
500 kunder om dagen som hotades av
tvångsförsäljningar av aktierna då lånen översteg de sammanslagna aktievärdena. Många förlorade hela sin besparing med
denna riskexponering!

vad gör man då med låg avkastning på obligation och ränta,
volatila börser och haltande återhämtning i världen? Jo man köper fastigheter!
Tittar man historiskt på fastighetsprisutvecklingen ökar intresset ytterligare, speciellt med tanke på var vi befinner oss just nu.
Robert J Shiller, ekonomiprofessor på Yale University har tagit
fram ett diagram där han gör en jämförelse av ränteutveckling,
befolkningsutveckling och boprisutveckling i USA. Boprisutvecklingen har haft en god utveckling men är också den mest
volatila kurvan.
att investera i fastigheter är det allra bästa investeringsalternativet. Man slipper de volatila svängningarna och de träiga
alternativen med obligation och ränta. Hyresavtalens indexreglering ger dessutom investeringen ett inflationsskydd. Med en
fastighets direktavkastning om 5–7 procent i kombination med
låga räntor ger fastighetsinvesteringen en avkastning på 15 procent på eget kapital per år ett antal år framöver. Till detta skall sedan adderas fastighetens värdetillväxt i synnerhet när man blickar
bakåt. Tajmingen är nu – köp fastigheter!
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Enblad tar klivet in i
fastighetsbranschen
Patrik Enblad har varit med om både stora framgångar och
hårda fall inom finansvärlden. Nu går han in i fastighetsbranschen som ny vd för Newsec. En av hans förhoppningar
är att bredda Newsecs erbjudande åt det finansiella hållet.
Vid årsskiftet började Patrik Enblad arbeta för Newsec.
Dina första intryck av bolaget?
– Det finns en otroligt hög kunskapsnivå här, och bolaget har en
entreprenöriell organisation. Jag ser både likheter och skillnader
jämfört med finanssidan; Likheter i och med att Newsec är ”The
full service property house”, som en investmentbank för fastigheter. Samtidigt känns det som att kulturen är lite annorlunda
här; finansvärlden är mer hårdnackat kapitalistisk. Här är intresset för fastigheter en större drivkraft än att bara tjäna pengar. Jag
säger inte att det ena är bättre eller sämre än det andra, jag bara
konstaterar att kulturerna är olika.
Patrik Enblad hoppas att han kan dra nytta av sin finansbakgrund genom att skapa nya affärsområden för Newsec.

Anders Kupsu

Christer Skagerlind

Vd, Diligentia

Monika Fridenäs

Vd, NAI Svefa Mark och Exploatering
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Christer Skagerlind har utsetts
till vd för NAI Svefas nya
dotterbolag inom mark- och
exploateringstjänster.
Skagerlind har under de senaste 2,5 åren varit vd för NVBBolaget, NCC:s, Veidekkes och
Besqabs gemensamma bolag
för utvecklingen av Beckombergaområdet.
Han har tidigare arbetat för Drott i 16 år.

Konsult, Real Competence

Bild: Real Competence

veckling i Norden.

Bild: NAI Svefa

Bild: Skanska

Anders Kupsu har utsetts till ny
vd för Diligentia. Han tillträder
1 juli, och efterträder då Per
Uhlén.
Kupsu har arbetat för Skanska i 20 år. De senaste två åren
har han varit vd för Skanska
Kommersiell Utveckling i
Norden och dessförinnan var
han vd för Skanska Bostadsut-
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– Man kan tänka sig att vi kan se över kunderbjudandet och ytterligare bredda detta inom områden som gränsar till finans. I
dag är det exempelvis svårt – om du inte är en pensionsfond – att
köpa ihop en hel portfölj fastigheter. Köper du bara en kåk så har
du en oproportionerligt stor risk. Men att köpa in sig i en portfölj
kan vara intressant för många investerare, stiftelser och mindre
institutioner. Det finns förhållandevis få sådana här investeringsalternativ i dag, här kanske vi kan utveckla något nytt koncept.
Patrik Enblad har en kometkarriär i finanssektorn bakom sig.
Som 24-åring hoppade han av studierna för att bli chef för en
aktiedivision på en österrikisk bank. Som 27-åring lockades han
tillbaka till Sverige och blev chef för en aktieavdelning på Hagströmer & Qviberg. Där stannade han kvar och som 36-åring blev
han vd för bolaget som sedermera bytte namn till HQ Bank.

Monika Fridenäs (fd Roth) har
rekryterats till Real Competence som konsult. Hon kommer
närmast från Unibail-Rodamco,
där hon har arbetat som junior
operating manager.
Dessförinnan arbetade hon
som analytiker på bland annat
Strateg Fastighetskonsult.
Hon är civilingenjör från
KTH och tillträdde sin tjänst på Real Competence vid
årsskiftet.

Bild: David Schmidt

NY BRANSCH. Patrik Enblad gjorde en kometkarriär inom finansvärlden, och var med om en riktig smäll efter att ha gått in i Carnegie. Nu byter han
bransch och är ny vd för Newsec.

När han tog över var HQ förlusttyngt och bränt av IT-kraschen.
Men under Enblads sex år som vd lyckades han vända på skutan
och när han hoppade av i september 2007 var HQ Bank en av
landets mest framgångsrika banker.
– Det var en förträfflig tid. Det var ett bra företag och vi jobbade
på ett sätt som jag hoppas vi kommer att göra här på Newsec också.

Jan Odelstam

Varför slutade du på HQ?
– Jag var klar. Jag hade varit med i motgång och medgång, i september 2007 var konjunkturen och läget på banken på topp. Jag

Per Jeraeus

Vd, Skanska kommersiell utveckling i Norden

Fondcontroller, chef, Genesta i Luxemburg

Bild: Genesta

Bild: Skanska

Jan Odelstam är ny vd för
Skanska kommersiell utveckling i Norden. Han ersätter
Anders Kupsu, som kommer att
tillträda som vd för Diligentia
den 1 juli.
Jan Odelstam har arbetat
i Skanska sedan 1990 i en
mängd olika ledarroller på såväl
bygg- som fastighetssidan.
Han kommer närmast från en tjänst som vd för Skanska
Fastigheter Stockholm med ansvar för Skanskas kommersiella fastighetsutveckling i Stockholmsområdet.

Devisen var ”fun and profit”. Man kan inte ha kul om man inte har
lönsamhet och man får inte lönsamhet om man inte har kul.

Genesta Property Nordic har
rekryterat Per Jeraeus som
fondcontroller och chef för sitt
nyöppnade kontor i Luxemburg.
Per Jeraeus har tidigare arbetat som corporate finance-chef
vid Landisbanki i Luxemburg
och som account officer på
Eurohypo i Stockholm.
Han har en masterexamen i ingenjörsvetenskap från
Lunds universitet.

Johan Bernström

Transaktionsansvarig, NEP Partners
Johan Bernström är ny transaktionsansvarig på NEP Partners
sedan 1 mars.
Bernström har arbetat för
norska Persen Skei sedan bolaget etablerade sig i Stockholm
för två år sedan.
Dessförinnan jobbade han
på Leimdörfer
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PATRIK ENBL AD
Ålder: 44 år.
Bor: Centrala Stockholm.
Familj: Frun Agneta, barnen Axel, 17, Wille, 13, Ida,
4 och Lovisa som är ett halvår.
Fritidsintressen: Utförsåkning (har suttit i Svenska
Skidförbundets styrelse) på vintern, båtliv på
sommaren.
Ser på tv: ”Mest nyheter. Men det jag har lärt mig
mest av på senaste tiden var när jag började titta
på programmen om Ullared. Jag satt förstenad
framför datorn och tittade på det här och insåg
hur fragmenterat samhället är. Alltså, att det finns

människor som campar utanför varuhuset i två
veckor och köper skit för 50 000… Jag säger inte
att de människorna är bättre eller sämre, jag bara
konstaterar att vi är väldigt väldigt olika.”
Läser: ”Mest jobbrelaterat, det är sällan jag läser
skönlitteratur. Om jag gör det någon gång så blir
det mest deckare.
Kör: ”Just nu ingen bil alls, men snart blir det en
Volvo V70.”
Om sin ledarstil: ”Jag är tydlig, på gott och ont.
Folk vet vad jag förväntar mig av dem, och vart vi
är på väg. Samtidigt kan jag uppfattas som hård.”

Bild: David Schmidt

hade levererat och kände att ”nu kan jag det här” och ville lära
mig något nytt.
I stället startade han, tillsammans med Anders Böös något som
han själv förenklat beskriver som en ”minifinansmanslåda”, något
som slutade med att duon gick in i helt fel läge i Carnegie och
åkte på en mångmiljonsmäll.
– Vi jobbade med det där i 18 månader och reste pengar fyra
gånger. Vår tanke var att Carnegie var ett illa skött bolag som vi
skulle rätta till. Men Carnegie var inte illa skött, det var oskött,
och tillståndet hann ryka innan vi kunde ta tag i det.
Hur tror du att ditt professionella rykte har påverkats av Carnegieaffären?
– Det kan jag inte uttala mig om. Det finns säkert sådana som
tycker att jag är bra och sådana som tycker att jag är mindre bra.
Jag kan säga att utifrån den information som vi hade tillgång till
så hade jag gjort om samma sak i dag. Utifrån den information
som fanns var det rätt att gå in. Men, vi hade inte all information.
Om man i sin riskanalys ska ta med att ett börsbolag kanske sitter
på gömd information, då kan man ju inte göra några affärer alls.
Har man inte rätt information kan man inte ta rätt beslut.
– Självklart var det en urusel affär. Samtidigt; om någon säger
att han bara gör bra affärer, då finns det anledning att bli misstänksam.

– Men nu har jag lagt det där bakom mig. Nu fokuserar jag på
Newsec.
Hur kom det sig att du hamnade på Newsec?
– Jag vill lära mig mer, prova något nytt. Dessutom ville jag arbeta
operativt igen. När Anders och jag hade vår verksamhet kan jag
säga att det var affärsmässigt intressant men det var väldigt tråkiga personalfester. Och jag kände att jag var för ung, otålig, ivrig
och energisk för att bli styrelseproffs, som Anders. Och så var det
viktigt med delägarskap. Jag äger nu tio procent av Stronghold
(Newsecs ägarbolag) och tycker att det är bättre att äga lite mindre av mycket än allt av lite.
– Jag kände Strongholds ordförande Anders Lönnqvist sedan
gammalt och jag var bekant med koncernens grundare Urban
Edenström, och när jag fick förfrågan tyckte jag att det lät intressant.
Du sa i en intervju för några år sedan, när du fortfarande var
vd för HQ Bank, att du kunde tänka dig att byta bransch någon gång. Du sa ”att sälja fonder är samma sak som att sälja
däck”. Nu är du i en ny bransch, hade du lika gärna kunnat ha
hamnat i däckbranschen?
– Det handlar i grunden om kontakter med kunderna och att
hitta lösningar som båda parter vinner på, och för att båda parter

Stina Stenquist

Peter Andersson

Simon Hosking

Temagruppen har intensifierat
sitt miljöarbete genom att
tillsätta Stina Stenquist som
miljöchef.
Stina Stenquist är biolog
och landskapsarkitekt och har
länge fokuserat på miljöfrågor.
Som miljöchef arbetar hon i en
grupp med representanter för
Temas alla tre affärsområden –
arkitekter, landskapsarkitekter och projektledare.

Peter Andersson har utsetts
till ny vd för Einar Mattsson
Byggnads AB. Han har de
senaste sju åren varit vd för det
tyska familjeföretaget Layhers
skandinaviska bolag.
Peter Andersson, 45, har även
varit vd för Temporent under
Skanskas tid som ägare och var
dessförinnan inom NCC:s husproduktion i tio år. Han är civilingenjör, (väg och vatten)
från KTH och har examen från civilingenjörsprogrammet
på Handelshögskolan.

Simon Hosking har efterträtt
Bo Falk på posten som CEO för
EFM. Hosking är sedan 2004
arbetat med EFM. Han har
bland annat varit ansvarig för
etableringen av EFM i Finland,
samt för EFM:s kommersiella
verksamhet i Finland, Sverige
och Storbritannien.
Sedan våren 2008 har Simon
arbetat som group chief operating officer på EFM och nu
har Simon utsetts till företagets nya CEO.

Miljöchef, Temagruppen Sverige AB

Chief executive officer, EFM

Bild: EFM
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Bild: Einar Mattsson Byggnad

Bild: Tema
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Vd, Einar Mattsson Byggnads AB

Självklart var det en urusel
aﬀär. Samtidigt; om någon säger att
han bara gör bra aﬀärer, då finns det
anledning att bli misstänksam.

ska vinna är det viktigt att man har en effektiv organisation. Det
gäller alla branscher, och det är frågor som jag är intresserad av.
Sedan finns det helt klart en tydligare koppling från investmentbanker till fastigheter än till däck, men däck hade absolut inte
varit uteslutet.
vad har du för visioner för newsec?
– Det är ett för tidigt skede för att jag ska kunna uttala mig

om det, men vad det handlar om är att komma på vad det går
att tjäna pengar på om fem år. Hur ser marknaden ut då? Min
erfarenhet säger att enkla tjänster tenderar att prispressas mer än
tjänster genom vilka man levererar ett påvisbart mervärde. Vi ska
också fortsättningsvis vara ”The full service property house”, och
leverera både hög- och lågmarginaltjänster, men det är viktigt att
tänka igenom de här frågorna, och fundera kring var marknaden
befinner sig om fem år.

Lediga fastighetsjobb
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Stockholm

fastighetsekonom
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Wendel ska få
Tornet att växa
När Erik Paulsson ringde och frågade behövde Göran Wendel inte speciellt lång tid på sig
innan han bestämde sig för att hänga på det
nyuppväckta Tornet AB.
I slutet av november gick de tre Paulsson-kontrollerade börsbolagen Peab, Fabege och Brinova ut med nyheten om att man skulle
samla bolagens hyreslägenheter i ett gemensamt bolag, Tornet AB,
och att bolaget (tillsammans med Folksam och Riksbyggen) också
bildar ett nytt produktionsbolag, Tornet Bostadsproduktion AB.
Vid den tidpunkten hade Göran Wendel − som i dag är vd för
båda bolagen − redan arbetat ett tag med att få ihop affärerna.
− Redan när krisen kom, sommaren/hösten -08 började ägarna fundera i de här banorna. Jag kom in i bilden när det hela
fortfarande var i embryostadiet. Erik Paulsson ringde i mars -09,
han visste att jag då arbetade som konsult. Jag tyckte att det här
var en lysande idé och jag accepterade vd-erbjudandet ganska

Maria Mastej

Regiondirektör, Akademiska Hus Öst
Jan Thelander har utsetts till ny
vd för Forsen Projekt.
Thelander kommer närmast
från en tjänst som projekt- och
teknikchef på Diligentia. Han
har tidigare haft ledande ställningar på Åke Larsson Byggare
och Tyréns.
Thelander är civilingenjör
från KTH.

Bild: Brita Nordholm
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Lars Svensson

Vd, Forsen Projekt

Bild: Forsen

Bild: JLL

54
54

Vad tar du med dig från allmännyttan när du nu för första
gången blir vd för ett privat fastighetsbolag?
− Tänket är bredare inom allmännyttan, eftersom uppdraget är
att fungera som samhällsbyggare. Många av de bolag jag har representerat har varit föregångare när det gäller miljö-, energi-,
trygghets- och servicefrågor.
Den första tiden med bolaget har ägnats bland annat åt att

Jan Thelander

Uthyrare, Jones Lang LaSalle
Maria Mastej har anställts
som uthyrare för kommersiella lokaler på Jones Lang
LaSalle i Stockholm. Hon kommer närmast från Magnusson
Advokatbyrå, och har tidigare
jobbat för Tenant & Partner.
Hon är utbildad jurist, har en
utpräglad säljinriktning och en
bakgrund som juridiskt ombud
för kommersiella hyresgäster.

snabbt. Under förra året arbetade jag som konsult med att ta
fram ett lämpligt upplägg, säger Göran Wendel.
Han har en lång karriär inom allmännyttan bakom sig, mellan 1996 och 2005 var han vd för Poseidon i Göteborg innan han
gick vidare till Stockholm och Svenska Bostäder, där han var till
slutet av 2008. Sedan jobbade han en kortare period som konsult
på Sensa Corporate Advisors i Göteborg innan han vid årsskiftet
officiellt blev vd för Tornet − det är det gamla bolaget med rötterna i Sparbanken som har legat avsomnat i Fabeges ägo, som
nu väcks till liv igen.

Lars Svensson har utsetts till ny
regiondirektör för Akademiska
Hus Öst. Han kommer närmast
från tjänsten som chef för kommersiella lokaler vid Fastighets
AB L E Lundberg i Norrköping
och Linköping.
Lars Svensson kommer att
vara placerad på regionkontoret i Linköping.
Lars Svensson efterträder Bengt Erlandsson, som nu
arbetar med koncerngemensamma projekt.

En komplett fastighetssystemlösning
ERFAREN. Göran Wendel har en lång karriär inom allmännyttan bakom sig. Nu leder han
för första gången ett privat fastighetsbolag, det nyuppväckta Tornet, och dess produktionsbolag Tornet Bostadsproduktion AB.

• Fastighetssystem
• Teknisk förvaltning
• Bostadsrätt
• Mobil
• Portal-web
• Felanmälan-web
• Lokal
• Kundservice
• Verksamhetskonsult
NYHET:

• Integration Visma Business

www.dinafastigheter.se
031-16 03 00

Elenore Pellams

Värderare/analytiker, NAI Svefa, Linköping

Bild: NAI Svefa

Elenore Pellams har anställts
som värderare och analytiker
på NAI Svefa i Linköping. Hon
kommer senast från en tjänst
som mark- och exploateringsingenjör på Linköpings kommun.
Hon är utbildad fastighetsekonom och mäklare från Gävle
Högskola och har tidigare arbetat som fastighetsmäklare.
Johan Hoff, senast från Vasakronan, har fått en likadan
tjänst.
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Förmånsleverantör till

I samarbete med

GÖR AN WENDEL
Ålder: 56 år.
Bor: Hyresrätt i Göteborg, bostadsrätt i Stockholm.
Familj: Barnen Kristoffer, 30, Madeleine, 24 och Elisabeth, 22.
Bakgrund: Ekonom i grunden, innehade flera poster inom
Riksbyggen innan han blev vd för Poseidon 1996. Vd för
Svenska Bostäder 2005−2008. Var sedan konsult på Sensa
Corporate Advisors tills han tillträdde vd-posten på Tornet AB
och Tornet Bostadsproduktion AB.
Ser på tv: ”Mest nyheter.”
Läser just nu: Arto Paasilinna. ”Han har en väldigt speciell
humor som tilltalar mig.”
Dolda talanger: ”Jag är faktiskt bra på att odla.”

hitta rätt ledningspersoner. Mats Andersson (tidigare Annehem)
blir CFO, Kjell Larsson (Fabege) blir fastighetschef i Stockholm
och Bertil Engström (Fabege) teknisk chef.
− Tillsammans med mig har vi en tyngdpunkt på seniora medarbetare, vilket känns bra. Att jobba med hyresrätter kräver erfarenhet, stort engagemang och tekniskt kunnande, säger Göran
Wendel.
Tanken är att bolaget ska växa ganska ordentligt de närmaste
åren. I dag ligger fastighetsvärdet på cirka två miljarder kronor.
− Om några år ska det vara ungefär sex miljarder kronor.
Grundidén är att växa genom produktion, men det kan bli tal om
förvärv i kombination med produktion. Vi räknar med att investera 500−700 miljoner kronor per år i fyra, fem år framöver.
− Vi har några projekt på gång, och hoppas kunna dra igång
det första i mars.
Var?
− Troligen blir det första i Stockholm.

Mats Åsemo

fastighetssverige #1/2010

Vice vd, Skanska Bostadsutveckling, Norden
Åsa Hedenberg blir i april vd för
Huge i Huddinge, och efterträder då Uno Eriksson som efter
18 år på posten går i pension.
Åsa Hedenberg är civilingenjör och har sedan 2001 varit vd
för Uppsalahem.
Dessförinnan innehade hon
olika chefspositioner inom
Skanska Fastigheter, Hiby, SEB

och AP Fastigheter.

Anette Frumerie har rekryterats
till posten som vice vd på Skanska Bostadsutveckling i Norden.
Hon tillträder i maj.
Frumerie har varit anställd
på JM sedan 1993, senast som
affärsenhetschef för JM Utland,
JM Produktion och JM Fastighetsutveckling.
Hon var också medlem i JM:s

Bild: Holger Staffansson/Skanska
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Anette Frumerie

Vd, Huge

Bild: Huge

Bild: Gustav Kaiser

MBA från EFL i Lund.

Du kommer från Småland från början, men har bott och arbetat i både Göteborg och Stockholm. Känner du dig som smålänning, göteborgare, stockholmare eller något annat i dag?
− Det är kluvet. I dag har jag en hyresrätt i Göteborg och en
bostadsrätt i Stockholm. Jag har två hem och njuter av båda städernas fördelar.
Göran Wendel är mycket intresserad av gröna frågor och har
drivit de bolag han har arbetat för åt det grönare hållet.
− Miljöarbetet är viktigt, likaså att göra de boende engagerade i
sina områden. Det kan handla om något så enkelt som blommor i
områdena. Att de boende engagerar sig är till nytta både för dem
och för bolaget.

Åsa Hedenberg

Regionchef Syd, Tengbom
Mats Åsemo har anställts som
regionchef syd i Tengbom, med
ansvar för Tengboms kontor i
Malmö, Helsingborg, Kalmar
och Göteborg.
Mats Åsemo kommer
närmast från Vasakronan där
han var affärsområdeschef
i Öresund. Han är utbildad
maskiningenjör samt har en

Tornet äger i dag bostäder i Stockholm och Skåne, men framöver
är också Göteborg aktuellt. Tornets kontor kommer att ligga i
Skåne medan produktionsbolaget kommer att hålla till i Stockholm. Göran Wendel kommer att pendla mellan de båda kontoren.

koncernledning.

Tomma lokaler?

Kontakta oss – vi fyller dem!
New Office är ett fastighets och lokalkonsult
företag specialiserat på att förmedla främst
kontorslokaler i Stockholmsområdet.
New Office arbetar med lokalsökning för hyres
gäster och uthyrningsuppdrag för fastighets
ägare. Vi tar oss an allt, från enstaka lokaler till
större projektuthyrningar.
Vi är den professionella länken mellan fastig
hetsägare och hyresgäst. Vårt mål är nöjda
kunder i alla led.

New Office hjälpte oss att fylla Kungsbrohuset
Endast ett fåtal ytor återstår efter att New Office hjälpt
oss att hyra ut 25 000 kvm i det miljösmarta Kungsbro
huset. Drygt 10 000 kvm hyrs av Schibstedkoncernen med
Aftonbladet, SvD, Hitta.se och Blocket med flera. Övriga
hyresgäster blir bland annat Steria, Walt Disney, GS One
och STF Hotell samt restaurang Vapiano.
New Office är överlägsna på att hyra
ut lokaler. De är professionella, har stor
erfarenhet, är entusiastiska och har ett
kontaktnät som få kan mäta sig med.
Catia Johansen Sangberg,
Uthyrningschef på Jernhusen

New Office AB Grev Turegatan 35 S-114 38 Stockholm Sweden tel +46 8 665 68 80 www.newoffice.se

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.

ntor?

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.

or med centrala adresser. Bland
ngsgatan, Östra Hamngatan och i

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.

g att hitta rätt.
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
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www.balderfast.se

r.se

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

fastighetskonsult ab

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

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

Behöver du kontor NU?
Vi har kontoret för dig!

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

reportage

m är opportunist och vill vara alla
inte långt, säger Tomas Sandsjö.
ra rakryggad och stå upp för sina
ringar för att vinna respekt.
äxtföretag är också ofta väldigt
de har magkänsla, vilket är en
eftersom man måste fatta snabba
aget ska behålla försprånget på
jer man att istället att göra en
r en halv miljon för att få reda på
månader senare, så är det troligen

é
företag att plötsligt raka i höjden
n är nära på omöjligt och om ett
agnerar är det mycket svårt att
t händer förstås att det uppstår
om ett moget företag, men det
att tillväxtidén placeras i ett eget
äxa på egna premisser.
öretag har helt enkelt en struktur
kilt gynnsam för snabb tillväxt,
dsjö. 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.

Detta utmärker ett
tillväxtföretag:

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

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

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

• 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.

IKEA
H&M

LOK ALER I VÄSTSVERIGE
Göteborg

Borås

e Lieberathsgatan 19
or / Lager / Butik / Utställning
len är cirka 455 m2 med goda
rts- 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

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

Ring!
08-556 960 35
www.svenskahus.se

Kända tillväxtföretag:
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[ Branschens senaste affärer ]

Stora affärer på senare tid
Stockholmsmarknadens tre största affärer 2009/2010

FABEGE Och pEAB SÄL JER
FÄRdIGT pROJEKT TILL INvEScO

köpare

säljare

objekt

pris

1. KLP Fastigheter

RBS Nordisk Renting

Radisson SAS Royal Viking Hotel i
centrala Stockholm.

1,2 miljarder*

2. AMF Fastigheter

Rreef Investment
GmbH (Deutsche
Bank)

Kontorsfastigheten Hammaren 15 i
Stockholm CBD.

905 miljoner*

3. Invesco Real
Estate

Fabege och Peab

Handels- och kontorsfastigheten
Paradiset 29 på västra Kungsholmen
i Stockholm.

842 miljoner

NIAM BETALAR 48 MIL JONER
KRONOR FöR KISTAFASTIGhET

Göteborgsmarknadens tre största affärer 2009/2010

köpare

säljare

objekt

pris

1. Deka Immobilien
GmbH

Host Hoteleiendom AS

First Hotel G vid Göteborgs
Centralstation

440 miljoner

2. Jernhusen

iii (Internationales ImmobilienInstitut GmbH)

Centralhuset vid Göteborgs
Centralstation.

400 miljoner*

3. Wallenstam

Vasakronan

Tre fastigheter på Avenyn
inrymmande kontor och
butiker.

350 miljoner

Malmömarknadens tre största affärer 2009/2010

köpare

säljare

objekt

pris

1. Focus Nordic Cities

Deutsche Bank

Baltzar City i Malmö

405 miljoner*

2. Aberdeen Property
Investor

Skanska

Kontorsprojektet Citykajen i Malmö.

375 miljoner (avser endast
Skanskas investeringsvolym i projektet)

3. Ikano Bostad

Acta

Tio bostadsfastigheter
om 28 500 kvadratmeter.

300 miljoner*

Källa: Newsec Advice
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Fabege och Peab avyttrar den hälftenägda
fastigheten Paradiset 29, belägen på västra
Kungsholmen i Stockholm, till Invesco Real
Estate. Fastigheten inrymde tidigare Skogaholmsbageriet, vilket rivits för att ge plats åt
en nyproducerad byggnad som färdigställdes
under hösten 2009. Totalt inrymmer byggnaden 23 300 kvadratmeter, fördelat på 13 000
kvadratmeter butiksytor och 10 300 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen uppgår till 842
miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 36 100
kronor/kvadratmeter. Största hyresgäster är
Ica Maxi, Fazer och IFS. Invesco är ett globalt
investeringsföretag med ett förvaltningsvärde
om 423 miljarder dollar. Företaget är börsnoterat på New York-börsen i USA.

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Niam förvärvar fastigheten Blåfjäll 1 belägen i
Kista strax utanför Stockholm. Säljare är Aviva
Investors som erhåller försäljningspriset 485
miljoner kronor. Fastigheten inrymmer en
byggnad om cirka 18 700 kvadratmeter kontor
som är fullt uthyrda till Ericsson, tillsammans
med ett garage. Newsec bedömer direktavkastningen till cirka åtta procent. Aviva, dåvarande Morley Fund, förvärvade fastigheten för
750 miljoner kronor under hösten 2007.

FASTIGhETS AB LUNdBERG KöpER
cITYGALLERIA I LINK
Boultbee säljer fastigheten Disponenten 2 i
Linköpings city till Fastighets AB Lundberg.
Fastigheten inrymmer en citygalleria om
10 000 kvadratmeter butiksyta tillsammans
med 4 000 kvadratmeter kontor. Köpeskillingen uppgår till 371,5 miljoner kronor.
Kvadratmeterpriset beräknas till 26 500 kronor
och direktavkastningen till cirka sju procent.
Gallerian, som under de sista åren haft namnet
Galleria Leo, kommer under våren byta tillbaka
till sitt ursprungsnamn Gränden.

hEIMSTAdEN SÄL JER FASTIGhETER FöR 300 MIL JONER
Svenska Bostadsfonden förvärvar tolv bostadsfastigheter i Kalmar och Borgholm från norska
Heimstaden. Fastigheterna inrymmer en uthyrningsbar yta om 31 000 kvadratmeter, fördelat
på 410 lägenheter. Av dessa är 217 lägenheter
belägna i Kalmar. Köpeskillingen uppgår till
cirka 300 miljoner kronor, vilket motsvarar
9 700 kronor/kvadratmeter. Svenska Bostadsfonden äger efter detta förvärv omkring 2 000
lägenheter omfattande 150 000 kvadratmeter.

Med intäkterna i fokus.
Efter ett år när alla finansiella sanningar omprövats, börjar människor och marknader nu titta framåt.
När kommer vändningen? Hur stark är den? Var kommer den
först? Hur snabbt sprids den? Alla söker efter tecken i skyn.
Där har vi inom Jones Lang LaSalle ett försprång, eftersom
vi är en av världens ledande fastighetskonsulter. Vi står mitt i flödet
av information och kan vaska fram de fakta som är relevanta.
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Angreppssättet är detsamma på den nordiska marknaden:

Vår researchavdelning kartlägger ständigt hyresnivåer, vakanser, ägarförhållanden, kontraktslängder, köp och försäljningar,
nybyggnationer m m.
All vår research har ett enda syfte – att vid varje tillfälle förse

dig som fastighetsägare med en korrekt bild av verkligheten.
Då finns förutsättningarna att göra en analys av din fastighet
och komma med rätt rekommendationer.
Rekommendationer som alltid har dina intäkter i fokus.

Stockholm +46 8-453 50 00, Göteborg +46 31-708 53 00, www.joneslanglasalle.se

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Stora affärer på senare tid
NCC och Förvaltaren i 400miljonersaffär
NCC säljer mark med tillhörande bostadsprojekt
till det kommunala bostadsbolaget Fastighets AB
Förvaltaren. Köpeskillingen uppgår till 400 miljoner kronor. Marken och projekten är belägna
i det nya bostadsområdet Ursvik. Bostadsprojekten omfattar två kvarter som tillsammans
inrymmer 265 lägenheter. Sedan tidigare har
NCC uppfört närmare 170 småhus och drygt 100
lägenheter i Ursvik.

Affär om 460 miljoner kronor
mellan Kungsleden och Corem
Corem Property Group förvärvar en portfölj om
22 fastigheter från Kungsleden. Köpeskillingen
uppgår till 460 miljoner kronor. Totalt inrymmer
fastigheterna en uthyrningsbar yta om närmare
81 300 kvadratmeter, mestadels lager och industri
men även kontors- och handelsytor. De 22
fastigheterna är belägna i sex kommuner, varav
den största ytan finns i Göteborg och Jönköping.
Direktavkastningen beräknas till cirka sju procent
och kvadratmeterpriset till cirka 5 700 kronor.
Corem tillträder fastigheterna den 1 april 2010.

SPP och KF Fastigheter bildar
nytt bolag
SPP Livförsäkring och KF Fastigheter bildar ett
gemensamt ägt fastighetsbolag under namnet
Handelsbodarna i Sverige AB. I ett första förvärv
köper det nybildade bolaget sex fastigheter
belägna i Syd- och Mellansverige från KF Fastig
heter. Fastigheterna inrymmer drygt 30 000
kvadratmeter handelsytor och största hyresgäst
är Coop. Affären grundas på ett fastighetsvärde
om 392 miljoner kronor. En avsiktsförklaring om
ytterligare ett förvärv av två fastigheter, med
tillträde under 2011, tecknades i samband affären.
Newsec agerade rådgivare till KF Fastigheter.

Sveriges tio största affärer 2009/2010

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Kuriren AB (Västerbottens-Kuriren och
Balticgruppen)

Balticgruppen

Bildandet av fastighetsbolaget Kuriren AB
omfattande 130 000 kvadratmeter.

1,7 miljarder

2. Konsortium av
pensionsstiftelser:
Atlas Copco, Apoteksbolaget, Ericsson,
Sandviken, Skanska,
Stora Enso och Volvo.

Skanska

Två projekt i Sollentuna och Malmö
inrymmande ett säkerhetshäkte och ett
polishus.

1,25 miljarder
(avser endast
Skanskas
investeringsvolym i
projektet)

3. KLP Fastigheter AB

RBS Nordisk
Renting

Radisson SAS Royal Viking Hotel i centrala
Stockholm.

1,2 miljarder*

4. Niam Fond IV

Atrium Ljungberg

Sju handelsfastigheter i sju städer.

1,03 miljarder

5. AMF Fastigheter

Rreef Investment
GmbH ( Deutsche
Bank)

Kontorsfastigheten Hammaren 15 i Stockholm CBD.

905 miljoner*

6. Invesco Real Estate

Fabege och Peab

Handels- och kontorsfastigheten Paradiset
29 på västra Kungsholmen i Stockholm.

842 miljoner

7. Alecta

Jernhusen

Friköpande av tomträtten Terminalen 1
(WTC) i Stockholm.

600 miljoner

8. Kungsleden

Northern Logistic
Property (NLP)

Fem lager- och logistikfastigheter.

525 miljoner

9. Jernhusen

Folksam

Hotelfastigheten Orelpipan 6 i Stockholm

505 miljoner

10. Bostadsrättsföreningen

Svenska Bostäder

Tre fastigheter om 236 lägenheter på
Södermalm i Stockholm.

504 miljoner

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Fabege säljer fastighet på
Skeppsbron för 360 miljoner
Fabege säljer fastigheten Aeolus 1 på Skeppsbron i Gamla Stan i Stockholm. Köpare är Dina
Försäkringar AB som betalar 360 miljoner kronor.
Fastigheten inrymmer knappt 6 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav merparten utgörs
av kontor. Stor hyresgäst i fastigheten är Första
AP-fonden, som bestämt sig för att flytta till
Vasakronans projekt Spektern 13 på Regeringsgatan i CBD.
Köparen Dina Försäkringar kommer lämna
sina nu förhyrda lokaler i en av Gyllenforsen ägd
fastighet på Skeppsbron, för att flytta till den
nu förvärvade fastigheten. Sedan tidigare äger
Dina Försäkringar två fastigheter om cirka 4 000
kvadratmeter i Gamla Stan.

NCC säljer nyut vecklad stormarknad till fastighetsfond

AXA REIM köper t vå polishus
för 348 miljoner kronor

NCC Property Development avyttrar en nyutvecklad stormarknad i Stenhagens Centrum
i Uppsala. Köpare är den tyska fastighetsfonden LB ImmoInvest och köpeskillingen uppgår till 168 miljoner kronor. Hyresgäst är Coop
Forum. Den nya byggnaden, som inrymmer
8 300 kvadratmeter, färdigställs under våren
2010. LB ImmoInvest gör i och med detta
köp sitt första förvärv i Sverige. Stenhagens
Centrum ligger i västra Uppsala, vid infarten
via riksväg 55.

Sveafastigheter avyttrar två fastigheter genom
fonden Sveafastigheter Sverige I. Köpare är AXA
REIM för fonden Alternative Property Income
Venture (APIV). Köpeskillingen uppgår till 348
miljoner kronor. Fastigheterna, belägna i Kalmar
och Västervik, inrymmer två polishus uppförda
2008 och 2006. Totalt omfattar byggnaderna 15
200 kvadratmeter, där fastigheten i Kalmar inrymmer 11 200 kvadratmeter. Båda fastigheterna
är fullt uthyrda på 20-åriga hyresavtal. Köpeskillingen motsvarar ett kvadratmeterpris om 22 900
kronor.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
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Vi kan kommersiella
fastigheter och lokaler

Colliers International är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning.
Vi finns i 63 länder och på 293 kontor, varav tre ligger i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Här är vi ett 30-tal fastighetsrådgivare som arbetar med att öka
lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster på den kommersiella fastighetsmarknaden.
www.colliers.se

tel. 08-402 36 70

GÄSTSKRIBENT: AKTIEANALYSEN
FRITIdSINTRESSEN: Musik,

multiracketsport, film och
litteratur.

Handelshögskolan i Stockholm.
ÅR pÅ FöRETAGET: Fem.

Bild: Leimdörfer

Bild: Eddie Ekberg

NAMN: Mikael Andersson.
TITEL: Analyschef.
ÅLdER: 29 år.
UTBILdNING: Civilekonom,

NAMN: Erik Bodin.
TITEL: Biträdande projekt-

ÅR pÅ FöRETAGET: Två.
FRITIdSINTRESSEN: Böcker

ledare.

och politik.

ÅLdER: 25 år.
UTBILdNING: Civilekonom,

Handelshögskolan i Stockholm.

Vem bryr sig om likviditet?
Den dagliga omsättningen på aktiemarknaden är mer än 0 gånger
högre i de mest likvida svenska fastighetsaktierna jämfört med de
minst likvida, och då har bolagens olika storlek (börsvärden) beaktats. I
den här artikeln analyseras hur likviditeten, eller i många fall illikviditeten, kan påverka fastighetsaktiernas värdering och risk.
Historiskt har omsättningen, eller handeln, i svenska fastighetsaktier varit förhållandevis låg jämfört med andra aktier. Under
perioden 2000 fram till idag har svenska fastighetsaktier haft en
genomsnittlig omsättningshastighet på cirka fem procent av bolagens börsvärde per månad (se diagram ). Motsvarande siﬀ ra
för börsen som helhet är drygt tio procent. En intressant notering
är att fastighetsaktiernas omsättningshastighet inte har påverkats
nämnvärt av kreditkrisen och rådande lågkonjunktur. Under både
2008 och 2009 uppgick fastighetsaktiernas omsättningshastighet

till cirka sex procent av börsvärdet per månad, vilket är något
högre än tidigare år.
under  uppgick den totala omsättningen i svenska fastighetsaktier till drygt 40 miljarder kronor, varav fyra bolag stod
för cirka 80 procent: Castellum, Fabege, Kungsleden och Wihlborgs. Dessa fyra aktier är fastighetssektorns klart mest likvida
och kombinerar en stor omsättning med en hög omsättningshastighet (se diagram , på sid. ). Övriga svenska fastighetsaktier

Omsättningshastighet per månad, % av börsvärde
14
12
10
8
6
4
2
0
2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009
Diagram : Omsättningshastigheten för fastighetsaktier på NASDAQ OMX Stockholm, -. Källor: Bloomberg, Leimdörfer
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FAKTA: LEIMDöRFER
Leimdörfer är en ledande
fastighetsrådgivare på den
nordiska marknaden. Företaget har kontor i Stockholm
och Helsingfors samt erbjuder
tjänster inom fyra affärsområ-

den: Transaktioner, Corporate
Finance, Finansiering och
Strategisk rådgivning.
Genomförda affärer 2009
(exempel):

är alla förhållandevis illikvida med en omsättningshastighet som
understiger fyra procent av börsvärdet per månad. En starkt bidragande orsak till den låga likviditeten i många av dessa bolag
är att det finns starka huvudägare som kontrollerar en betydande
andel av aktiekapitalet. Historiskt kan man se att det som i första
hand styr omsättningen på aktiemarknaden är bolagens free float
och inte börsvärde (se diagram , på nästa sida).
Likviditeten är alltså förhållandevis låg i flera svenska fast-

Eva Lindberg, Joachim Agrell
och Andreas Adolphsson.

Försäljningarna av hotellfastigheten Royal Viking
Hotel i centrala Stockholm,
kontorsfastigheten Citykajen
i centrala Malmö och Swing
Life Science Center i Esbo,

Finland. Finansiell rådgivare
vid avyttring av två betydande
aktieposter i ett noterat
svenskt fastighetsbolag.

ighetsaktier. Vilken roll spelar det för bolagens värdering och
risk?
Först och främst borde en investerare, åtminstone teoretiskt
sett, kräva en kompensation för att köpa en aktie med låg likviditet. Den likviditetsrabatten borde, allt annat lika, implicera en
lägre värdering på aktiemarknaden. Historiskt är det dock svårt att
påvisa något tydligt samband mellan fastighetsaktiernas likviditet
och värdering på aktiemarknaden. En möjlig förklaring till detta

Komplexa frågor är alltid unika
Precis som våra medarbetare
Efterfrågan på våra tjänster har aldrig varit större. Förmodligen beror det
på vårt brinnande intresse för komplexa frågor. De driver oss att ständigt
utvecklas, utmana konventionerna och hitta lösningar utöver det vanliga.
Vi vill vara förstavalet när våra klienter behöver professionella svar.
Och förstavalet när du behöver nya utmaningar i din karriär.
Utifrån en helhetssyn och vår erfarenhetsbas från fastighetsbranschen kan
vi stödja våra klienter i beslut och vidareutveckla deras idéer och visioner.
I vårt team finns några av landets främsta experter inom revision, skatt
och finansiella tjänster.
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Andreas Adolphsson,
branschansvarig Real Estate, på telefon +46 75 246 21 03.

www.deloitte.se

Förklaringsvärde (R2), %
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Diagram : Historiskt samband mellan omsättning och free ﬂoat respektive börsvärde för
svenska fastighetsaktier, -. Källor: Bloomberg, Leimdörfer.
Omsättning, mkr
50

AKTIER MED HÖG LIKVIDITET

45

Castellum

Fabege

40
35
30

Kungsleden

25
20

Wihlborgs

15
10
5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Omsättningshastighet per månad, % av börsvärde
Diagram : Omsättning och omsättningshastighet per fastighetsbolag, . Källor: Bloomberg, Leimdörfer

kan vara att de flesta aktieägare, och framförallt de som handlar
dagligen och därigenom driver prissättningen, äger mindre aktieposter som är mer likvida. Försäljningar av större aktieposter görs
ofta upp utanför börsen och för illikvida aktier genomförs dessa
block trades vanligtvis till en viss rabatt mot börskurs, såtillvida
det inte handlar om strategiska kontrollposter.
en låg likviditet innebär också att börskursen innehåller
mindre prisinformation eftersom det återspeglar en tunn handel
och ett begränsat antal investerare. I förlängningen innebär detta
att börskursen för illikvida fastighetsaktier kan ligga längre ifrån
bolagets ”rätta” värde, vilket kan skapa både möjligheter och ris-
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ker. Under perioden 2000 fram till idag har fastighetsaktier med
låg likviditet varit i stort sett lika volatila som fastighetsaktier
med hög likviditet. Mindre likvida fastighetsaktier dock haft ett
lägre beta, vilket innebär att de samvarierat i mindre utsträckning
med aktiemarknaden som helhet.
Sammantaget kan vi konstatera att fastighetsaktier med låg
likviditet inte har haft en lägre värdering eller en högre risk än
andra aktier på den svenska aktiemarknaden. De flesta investerare förfaller alltså lägga en begränsad vikt vid aktiens likviditet,
vilket även bekräftas i den undersökning som Leimdörfer lät
Synovate genomföra bland Sveriges största kapitalförvaltare i
april 2009.

SOLNA GATE iS OpEN

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

[ Nytt team av Eddie Ekberg ]

Fått flygande start. 2010 har börjat bra för Nordiers uthyrningsteam, i januari fick man till exempel det prestigefyllda uthyrningsuppdraget för
Nordstjernanhuset. Teamet består av (från vänster): Mattias Bäckman, Joakim Wallstén, James Mehks och Jimmie Hall.

Rivstart för Nordiers
uthyrningsteam
Vid årsskiftet rullade Nordiers nya uthyrningsteam igång, och man fick
en riktig rivstart med ett prestigefullt uthyrningsuppdrag. Och 2010
kommer enligt teamet att bli mycket händelserikt och spännande.
Uthyrning är att nytt affärsområde inom Nordier Property Advisors. Mattias Bäckman, Joakim Wallstén, Jimmie Hall och James
Mehks är partners, och alla kommer från Jones Lang LaSalle.
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På JLL har de jobbat mycket framgångsrikt med uthyrning av
lokaler bland annat i Stockholm Waterfront.
Tanken är att kvartetten ska fokusera på att i ett tidigt skede

Bilder: Freddie Hall

Vi är som kalvar
på grönbete.

matcha hyresgäster och deras behov med fastighetsägarnas kommande vakanser. Genom en innovativ och effektiv uthyrningsmodell är deras syfte att avsevärt kunna korta vakansperioderna
för uppdragsgivarna. De ska också jobba med rätt hyressättning
och hyresgästmix för att kunna uppnå maximal värdeutveckling
för fastighetsägarna.
Vi träffade Nordiers uthyrningsteam, ett väl sammansvetsat
gäng som kompletterar varandra väl.
hur gick det till när ni började på nordier?
– Vi hade ju jobbat ihop i fyra år på Jones Lang LaSalle och i
mångt och mycket bedrivit uthyrningsverksamheten där på vårt
sätt. Vi såg att det fungerade väldigt bra och successivt började vi
fundera på hur vi skulle kunna utveckla en egen verksamhet. Vi
ville hitta en riktigt bra partner att dansa med, när Nordier Property Advisors och Andreas Öberg Eneskjöld kom och bjöd upp.
Det visade sig passa väldigt bra för både oss och Nordier.
varför valde ni att starta upp inom just nordier?
– Det är ett önskescenario. Dels känns det tryggt rent finansiellt
att ha ABG Sundal Colliers i ryggen, och vi kände direkt att vi
passade väldigt bra ihop med Andreas och hans gäng som alla
har ett härligt driv och är entreprenörer ut i fingerspetsarna. Det
passade oss perfekt.
vilka fördelar har ni jämfört med era konkurrenter?
– Vi är betydligt mer snabbfotade och flexibla än många av våra
konkurrenter.
vilka var reaktionerna från Jones Lang Lasalle?
– Vi har skött det här från båda parter på ett väldigt snyggt sätt.
Sedan är det klart att de inte jublar när större delen av en avdel-

When investing
in the Nordic region
Since 1994, AGL has been a partner to more than 100
real estate companies in the Nordic region in strategic
and operational decision-making.
Today, AGL advises over 60 clients on treasury and
financial management with portfolios in excess of
€20bn and assist clients in transactions over €2bn
yearly. Several of these clients have outsourced their
entire treasury operations to us.
Our independence, strong access to local financial
markets and use of real time market information
ensure that our clients get the best financial solutions
available. By using the latest technology and simulation techniques, we can help clients to optimise their
hedging strategies in currency and money markets.
To ensure that best value is achieved we support
our clients with ongoing analysis, reporting and
benchmarking of their portfolios.When it comes to
financing and risk management, choose AGL as your
independent local partner.
Contact:
Linus Ericsson
Joakim Nirup

Drottninggatan 25, 111 51 Stockholm
Tel +46 8 545 017 00 info@agl.se www.agl.se

Mattias Bäckman

James Mehks

Jimmie Hall

Joakim Wallstén

Ålder: 52 år.
År i fastighetsbranschen: Cirka tio.
Karriär i korthet: Efter drygt tolv år i
rese- och restaurangbranschen tog han
en Jur.kand. på Stockholms Universitet
1996. Har efter examen jobbat som vd,
managementkonsult, marknadschef och
uthyrare.
Uthyrningsmål 2010: ”Nordiers främsta
mål år 2010 är att etablera oss på marknaden och se till att våra nya kunder blir
mycket nöjda.”
Fritid: ”Ridning på fullblodet Chiefen,
golf, skidåkning och roliga resor med familjen eller vännerna. Håller just nu även
på med inspelningen av Vintertorpet 2.0
som tar enormt mycket tid och fokus,
men som är jättekul. (huset är byggt 1795
och genomgår just en varsam uppgradering till version 2.0).”

Ålder: 46 år.
År i fastighetsbranschen: Cirka sju.
Karriär i korthet: Sjöofficer, därefter
ekonomexamen och olika jobb inom sälj
och marknadsföring.
Uthyrningsmål 2010: ”Att hyra ut vårt
eget kontor när vi vuxit ur det!”
Fritid: Båtintresserad fyrabarnsfar med
villa i Bromma.

Ålder: 36 år.
År i fastighetsbranschen: Åtta.
Karriär i korthet: Flera år som meriterad
säljare innan han hamnade på Jones
Lang LaSalle som efter åtta lärorika och
roliga år slutade med ett av de intressantaste uthyrningsuppdragen i Sverige,
Östermalmstorg 1, och Euromoneys
utmärkelse ”Bästa uthyrningsavdelning
i Norden”.
Uthyrningsmål 2010: ”Att prestigeuppdraget för Nordstjernan är fullt uthyrt till
några av Sveriges bästa hyresgäster.”
Fritid: ”Är man småbarnsförälder så
ligger fokus kring att få ihop vardagen.
Mitt stora intresse är arkitektur, inredning
och konst. Älskar musik och god mat i
gott sällskap. Livsnjutning ligger högt
på listan.”

Ålder: 36 år.
År i fastighetsbranschen: Elva.
Karriär i korthet: Arbetade på Thule
Fastighetsutveckling under några år för
att sedan övergå till Jones Lang LaSalle.
Studerat datorprogrammering och statistik på Örebro Universitet.
Fritid: ”Främst att umgås med familjen
och se min snart två år gamla son leva
rövare. Jakt, dykning och golf är av
intresse.”
Uthyrningsmål 2010: ”Att återigen
överträffa mig själv.”

ning lämnar på samma gång. Men de kommer att klara sig bra.
Vår idé har aldrig varit att skada JLL.
Hur har den första tiden varit?
– Vi är som kalvar på grönbete och känner en stor glädje, entusiasm och spänning inför den här nystarten. Det har också varit
roligt att kunna konstatera att många i branschen gratulerat och
lyckönskat oss. Den förste som lyckönskade oss till Nordstjernanuppdraget var vår förre chef Mikael Wallgren, det var storsint och
vi känner inget annat än respekt för honom.
Har ni tagit med några kunder eller kontakter från JLL?
– Nej, och det har aldrig varit någon ambition att göra det
heller. Vi ser det här som en nystart och vill inte fastna i gamla
hjulspår igen. Vi ska inte ta över gamla uppdrag, vi ska hitta
nya.
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När SCA flyttar sitt huvudkontor till Waterfront Building blir tre
våningsplan om 2 650 kvadratmeter lediga i Nordstjernanhuset.
Det blir första gången sedan 1993 som det finns lediga lokaler i
fastigheten på Stureplan i Stockholm som ägs av Nordstjernan.
Det prestigefyllda uthyrningsuppdraget gick till Nordier Property Advisors.
Hur gick det till när ni fick uthyrningsuppdraget för Nordstjernanhuset?
– Vi visste rätt tidigt att vakansen skulle uppstå och gick och
funderade på när någon skulle få det där uppdraget. I slutet av
2009 tog Nordstjernan kontakt med Andreas Öberg Eneskjöld
och i januari kom vi fram till ett uthyrningsavtal.
Vilka förändringar kommer att ske i fastigheten?
– Idén är att skapa en Bentley-känsla, alltså gammal charm exte-

Idén är att skapa en Bentleykänsla, alltså gammal charm exteriört och toppmodernt interiört.
riört och toppmodernt interiört. De här lokalerna ska kunna
konkurrera med de mest moderna lokalerna i dag.
vilka typer av företag kan bli aktuella som hyresgäster?
– Det handlar om advokatbyråer eller företag inom finanssektorn. Man kan också tänka sig huvudkontor till större koncerner eller liknande.
när räknar ni med att ha fyllt ytorna?
– Under året, SCA flyttar ut 1 april och då kan vi börja med
själva uthyrningsarbetet.
ni siktar på att bli den mest välrenommerade och anlitade uthyrningsaktören, vilken är er strategi för att uppnå
det målet?
– För det första älskar vi fastigheter och jobbar med kundernas
fastigheter som om de vore våra egna. Sedan så ska vi i första

hand jobba med centralt belägna fastigheter. Vi kommer att
ha en oslagbar kunskap om de områden där vi har uthyrningsuppdrag, så att vi kan svara på alla blivande hyresgästers tänkbara frågor. Vi kommer hela tiden att sträva efter att skapa en
produkt som passar hyresgästens önskemål perfekt.
ni är fyra personer på nordiers uthyrningsteam idag –
hur många är ni om två år?
– Ambitionen är att Nordier ska växa inom alla områden.
Nordier Property Advisors tillväxtmål på personalsidan är att
vi ska vara ungefär 20 personer år 2011, i dag är vi tio stycken.
vilket är ert drömuppdrag?
– Ett starkt profilerat nybyggnadsprojekt eller en skyskrapa
vid Centralstationen. Sedan är faktiskt Nordstjernan ett
drömuppdrag i sig.

Alla fastighetsaffärer
behöver en bra grund
att stå på
JaN KlEErUP
Emil Virhammar
haNS TEGNaNDEr

ViKTOr SaNDBErG

Grunden till bra affärer
är kompetens
Genom kompetens skapar vi mervärde
Svalner är en mångsidig skatterådgivare. Förutom
vår fastighetsgrupp, som består av några av Sveriges
mest erfarna experter, är vi verksamma inom företags
beskattning, transfer pricing, tull, moms och andra
indirekta skatter, individ och kapitalbeskattning.
Våra kunder får snabb och kostnadseffektiv service,
personligt engagemang samt rådgivning av högsta
kvalitet.

Svalner Skatt & Transaktion
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

Tel: 08-528 01 250
www.svalner.se

GÄSTSKRIBENT: arkitektkommentaren
Bild: Eddie Ekberg

Namn: Annica Carlsson.
Ålder: 40 år.
Yrke: Arkitekt.
På Equator sedan: Februari

1996.
Fritid: Löpning, trädgård,

mat, vänner och litteratur.

Den finansiella krisen har ändrat världsbilden.
Idag står de växande storstäderna och dess
regioner för framtidshoppet.

Förorten – framtidens
I Stockholmsregionens nya utvecklingsplan prognostiseras för 3,5
miljoner människor år 2030, och enbart Stockholms stad ska ha
en tillväxt på mellan 500 000–700 000 nya invånare. Här finns
med andra ord en stor tillväxtpotential att utforska vad gäller
näringsliv, boende och service. Går vi vidare i tankeleken berättar Stockholmskartan att markreserven inte kommer att hittas i
innerstaden, utan det är i förorten som den stora utbyggnaden
kommer att ske om regionen ska klara tillväxten. Förtätning och
utbyggnad kring befintliga förortscentrum, ihopbyggnad av idag
åtskilda stadsdelar samt utnyttjande av befintlig infrastruktur är
sannolikt svaret på storstadens långsiktigt hållbara utbyggnad. Så
innerstaden i all ära, nytillskottet kommer framförallt att ske i
områden som idag kategoriseras som förorter.
nya bostäder i förortslägen kräver ofta nytänkande.
Kvarvarande markbitar, som inte används som parkmark, har ofta
har svåra terrängförutsättningar samt bullerproblematik och nybyggnaden ska attraktivt ansluta till en äldre bebyggelse. Det nyligen invigda Liljeholmstorget är ett intressant exempel på en öde
närförort utan egentligt centrum, men
med utmärkt kommunikationsläge, som
Nya bostäder i på tio år transformerats till ett av stadens
förortslägen kräver mest dynamiska utbyggnadsområden.
Vid knutpunkten för tunnelbana och
ofta nytänkande.
spårvagn har markrester från 60-talets
brutala trafikplanering konverterats till
ett nytt stadsdelscentrum med köpcentrum och bostäder kring
det nya torget, som tidigare varit ett blåsigt busstorg. Kollektivtrafikläget och det maximala utnyttjandet av marknivåerna, i
kombination med ambitiösa miljömål, leder dessutom mot en
ädel metall på Leed-certifieringen. Det är lätt att i efterhand se
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Lövholmen. Nya förutsättningar kräver
innovativa grepp, menar Annica Carlsson på
Equator. Hon menar också att det är dags att
förändra bilden av den insomnade förorten till
en expansiv hub med stor potential.

FAKTA: equator
Equator är en arkitektbyrå
som kombinerar regional och
internationell erfarenhet med
ett starkt affärsfokus. Med en
stark marknadsposition är

man väl positionerade för att
hantera såväl komplexa som
stora projekt.

expansiva hub

hur självklara förutsättningarna var för en ny centrumanläggning,
men det krävdes noggranna analyser om potential, förutsättningar och konkurrens för att se värdet i omdaningen.
det mer perifert belägna Edsbergs centrum, utanför Stockholm, är en mer typisk förortsmiljö med därtill vanliga problem.
Här fanns ett mindre, slitet servicecentrum och ett vikande
kundunderlag med åldrande singelhushåll och konkurrens från
närliggande aggressiva stormarknader. Här blev kompletteringsbebyggelse, i och nära centrum, en möjlighet för att utöka
kundunderlaget och ge en annan demografisk fördelning. En
komplikation vid förädling av de mindre handelscentrumen är
hanteringen av befintliga butiker. Ofta singelbutiker med krav
på full verksamhet under ombyggnaden, och viktiga hyresgäster
också fortsättningsvis. Här krävs nära dialog och kontakt för att
hantera en ombyggnad på en för samtliga aktörer smidigt sätt.
slutsatsen är att det är dags att förändra bilden av den
insomnade förorten till en expansiv hub med stor potential. Exploateringsmöjligheterna finns men kräver kreativitet och lokalt
fotarbete för att kunna verkställas!

74

fastighetssverige #1/2010

Funderar du på att
köpa eller sälja
kommersiella
fastigheter?
Det gör vi också.
Ofta.
Välkommen till Swedbank
Kommersiella fastigheter
0771-73 90 10
swedbankkf.se

Exploateringsmöjligheterna
finns men kräver kreativitet och
lokalt fotarbete för att kunna
verkställas!

[ Motor av Nicklas Tollesson ]

Bild: Eddi Ekberg

Katamaraner − i Sverige?
− En del skakade på
huvudet när vi började med
det här. Men jag får säga att
det har blivit en succé, säger
örjan Berg på Oxelösunds
Båt & Motor.

han tar katamaranen
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BEKvÄMT. Katamaraner är stabila
båtar med hög komfort och mestadels
bra utrymmen, ett alternativ till både
motor- och segelbåtar

Bild: Nicolas Claris

till Sverige

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Bilder: Eddie Ekberg

pÅ vÄG UppÅT.
Katamaraner är
ovanliga i Sverige,
men marknaden går
stadigt uppåt, enligt
Örjan Berg, som
sedan några år säljer
katamaraner i Sverige.

Katamaraner är stabila båtar med hög komfort och mestadels bra
utrymmen, ett alternativ till både motor- och segelbåtar.
2005 började Örjan Berg fundera på att sälja katamaraner i
Sverige, 2006 gjorde han slag i saken.
− Jag trodde att det skulle ta lång tid att få in dem på den
svenska marknaden, och räknade med tre år utan att sälja en enda
katamaran. Men det tog bara två månader innan jag hade sålt den
första. Nu har vi sålt 25 katamaraner.
Fastighetssverige träffar Örjan Berg på katamaranen som ska
bli den 26:e. Den är av märket Lagoon, modellen heter 400. Vi är
på Båtmässan i Göteborg och det här är mässans i särklass bredaste båt med sina 7,25 meter. Den är tolv meter lång, och kostar
standardutrustad knappt tre miljoner kronor.
− För 3,5 miljoner är den ”loaded”, säger Örjan Berg.
Han har själv varit med och seglat hem den från dess tillverkningsland Frankrike.
− Det gick jättebra, ända tills vi kom till Frihamnen här i Göteborg. Då blev det lite problem när isen packade sig mellan skroven, så bottenfärgen har fått lite stryk.
400:an är den senaste Lagoonmodellen.
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L AGOON 400
Längd: 11,97 meter.
Bredd: 7,25 meter.
djup: 1,21 meter.
Masthöjd: 20,3 meter.
deplacement: CE 10,2 ton.
Storsegel: 59,1 kvadratmeter.
Genua: 36,4 kvadratmeter.
Standardmotor, diesel: 2 x 29
hästkrafter.
pris, inklusive 25 procent moms:
286 875 euro (motsvarande cirka
2,930 miljoner kronor).

− Den hade premiär i somras, det är en katamaran för den som
prioriterar seglingsegenskaperna, en snabb, bra och känslig båt.
Man känner i ratten om den är rätt skotad.
det är beneteau, en av världens största segelbåtstillverkare,
som ligger bakom Lagoon-katamaranerna, och tryggheten i detta
är en av orsakerna till att Örjan Berg valde att samarbeta med
just dem.
− Om vi säljer många katamaraner ska vi inte behöva ligga
och vänta för länge på att de ska tillverkas. Och det märks att
Beneteau och Lagoon är på tårna; trots kristiderna släpptes två
nya modeller förra året, och nästa år släpps två till.
vilka är det som köper katamaraner i sverige?
− Det är några olika kategorier. Framför allt är det motorbåtsägare, som för länge sedan drömde om att segla, men så kom fru
och barn emellan och det blev motorbåt i stället. Nu vill de leva
ut sin seglardröm, samtidigt som de vill ha något som är attraktivt
också för frun och barnen; en katamaran lutar inte och den har
en oerhörd komfort och bra utrymme.

– Den andra kategorin är den inbitne seglaren som är van vid
häftiga grejer, men som inte längre vill sitta och dra och luta sig i
tio timmar. De vill ha det bekvämare och kommer på att det här
är ett bra alternativ till segelbåt.
– Sedan finns det ett fåtal som köper en katamaran som sin
första båt. De vill slippa den negativa miljöstämpeln som finns
kring 40-fots motorbåtar.
Katamaraner är fortfarande väldigt ovanliga i Sverige. De
hör hemma i Medelhavet och andra varma områden, menar
skeptikerna. Örjan Berg menar att den av tradition negativa
inställningen till katamaraner i Sverige beror just på − traditionen.
– Ja, jag tror det. De stora katamaranländerna är Frankrike,
Sydafrika, Australien och i viss mån USA. Frankrike är den största, och de har haft tvåskrovsbåtar i århundraden till skillnad mot
oss. Vår mest traditionella båt kan man säga är vikingaskeppet
som ju hade ett skrov, säger Örjan Berg.
– Men det känns som att det är på väg att ändra sig. Marknaden har, exploderat är väl synd att säga, det är lång väg kvar, men
vi har kommit en bit på väg.

Nu vill de leva ut sin seglardröm,
samtidigt som de vill ha något som är
attraktivt också för frun och barnen;
en katamaran lutar inte och den har en
oerhörd komfort och bra utrymme.

Fastighetsbolag är
som elitidrottare
Det kommer en tid då det inte räcker att jobba hårdare.
Man måste jobba smartare.
Ekan är ”jobba-smartare-konsulter”. Vi skapar
förutsättningar för våra kunder att lägga mer energi
och omsorg på det de vill göra genom att hitta smartare sätt att utföra det arbete som de måste göra. Det
gäller att skapa mer värde för varje kostnadskrona så
att medel frigörs för investeringar, hyresgästservice,
boutveckling, utdelning eller vad det nu kan vara.

Smarta arbetssätt leder också till glada och stolta
medarbetare vilket i sin tur ger glada och stolta hyresgäster. En positiv spiral.
Vi kallar det ”connecting the dots”.
Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om hur vi
kan bidra till er positiva spiral.

www.ekan.com
fastighetsannons(3.0).indd 1
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GÄSTSKRIBENT: advokaten HAR ORDET

Jur kand.
År på MAQS: Tre.
Fritid: Vänner och familj.

Bild: MAQS

Bild: MAQS

Namn: Jessica Svantesson.
Ålder: 34 år.
Yrke/titel: Biträdande jurist/

Namn: Patric Olofsson.
Ålder: 44 år.
Utbildning/titel: Jur. kand.

med kompletterande utbildning
i London, advokat och partner.
År på MAQS: Sju.
Fritid: Tränar och reser mycket.

Två förlegade lagar
Hyresförvärvslagen och Förköpslagen upphör. Syftet är bland
annat att förbättra möjligheterna att ingripa mot hyresvärdar
som inte sköter förvaltningen på ett tillfredsställande sätt.
Och att det blir enklare att köpa och sälja fastigheter.

Förvärvslagstiftningen har under lång tid inneburit att ett stort
antal fastighetsöverlåtelser fördröjts samt andra olägenheter och
kostnader för fastighetsmarknaden och dess parter. Detta gissel
för fastighetsmarknadens aktörer kommer nu att upphöra till följd
av riksdagens antagande av en proposition innebärande att Hyresförvärvslagen upphör att gälla vid utgången av februari 2010.
En proposition avseende upphörande av Förköpslagen förväntas
på samma sätt antas under våren innebärande att förköpslagen
upphör att gälla vid utgången av april 2010.
det har sedan länge ansetts angeläget att förhindra att
olämpliga personer eller företag förvärvar hyresfastigheter. Hyresförvärvslagen tycks dock inte på ett effektivt sätt ha levt upp
till sitt syfte att förhindra denna typ av mindre lämpliga hyresvärdar att förvärva hyresfastigheter. Den nuvarande hyresförvärvsprövningen har också kritiserats för att vara omständlig
och tidskrävande. Detta är också bakgrunden till att riksdagen
nu beslutat att Hyresförvärvslagen skall upphöra att gälla vid utgången av februari 2010 och istället ersättas med förbättrade möjligheterna att i efterhand ingripa mot hyresvärdar som inte sköter
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fastighetsförvaltningen på ett tillfredsställande sätt. Upphörandet
av Hyresförvärvslagen har i detta avseende kompletterats med
ändringar i bostadsförvaltningslagen innebärande bland annat
att förutsättningar för förvaltningsåläggande mildras, kraven för
särskild förvaltning sänks under en begränsad tid efter att en hyresfastighet bytt ägare, samt att det vid tvångsförvaltning inte
längre skall krävas särskilda skäl för att förvaltare skall kunna få
arvode för sitt uppdrag mer än en gång varje kalenderår.
även förköpslagen har kritiserats för att ett mycket
stort antal fastighetsöverlåtelser onödigtvis drabbats av viss
tidsutdräkt och att ett fåtal överlåtelser drabbats av betydande
tidsutdräkt. Detta har lett, inte bara till störningar på fastighetsmarknaden, utan också till kostnader och olägenheter för inblandade parter. Förköpslagen anses också ha spelat ut sin roll som ett
medel att föra en aktiv kommunal markpolitik för att förhindra
markvärdesstegring och för att tillgodose behovet av mark för
tätbebyggelse och därmed sammanhängande anordning. Detta
är också bakgrunden till att riksdagen förväntas anta regeringens
proposition avseende upphävande av Förköpslagen.

FAKTA: maqs
MAQS är en fullservicebyrå
inom svensk och internationell
affärsjuridik. På deras kontor i
Sverige, Danmark och Estland
arbetar cirka 160 jurister. MAQS

uppdragsgivare är allt från
stora internationella koncerner
till små lokala företag samt
offentliga myndigheter, kommuner, landsting och övriga

organisationer inom den
offentliga och kommunala
sektorn.

VÅR INLEVELSE - ER UPPLEVELSE!

försvinner
ett upphörande av förvärvslagstiftningen kommer att innebära att det blir enklare än idag att köpa och sälja såväl hyresfastigheter, som andra fastigheter, och aktier och andelar i bolag som
äger hyresfastigheter. Enligt regeringens proposition ”Ägande
och förvaltning av hyreshus” bedöms detta kunna leda till bland
annat större rörlighet på hyresfastighetsmarknaden. Det finns enligt regeringen vidare skäl att anta att antalet utländska aktörer
kommer att öka och att mer kapital kommer att komma in på
marknaden.
för aktörer som begrundar på vilket sätt upphörandet av
Hyresförvärvslagen och Förköpslagen kan komma att påverka en
transaktion som skall genomföras under våren kan det vara värt
att notera att i fråga om förköpsrätt vid aktieöverlåtelse skall hyresförvärvslagen alltjämt gälla om en kommun före upphävandet
av Hyresförvärvslagen har anmält att beslut att utöva förköpsrätt
har fattats. På samma sätt skall Förköpslagen gälla vid en försäljning av fast egendom om kommunen före den 1 maj 2010 gjort
en anmälan till inskrivningsmyndigheten avseende sitt beslut att
utöva förköpsrätt.

Svanen Gävle i samarbete med POM Arch

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Missa inte höstens internationella
nummer i samband med

EXPO REAL
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Nummer   kommer ut i slutet av
september. Magasinet finns också
tillgängligt på Expo Real.

