TÄTT INPÅ
Rutinerad nykomling
ska få Newsec att växa
MIPIM 2011
Branschens tips för
ett framgångsrikt Mipim
BOSTADSPOLITIK
Minister Attefall vill sätta
fart på bostadsbyggandet

# vår  pris: :–

FOR ENGLISH: REVERSE MAGAZINE >>>

Starkt engagemang
– tydligt resultat

Pangea Property Partners är en oberoende nordisk rådgivningsfirma inom fastighetsrelaterad corporate
finance och fastighetstransaktioner. Företaget har cirka 45 medarbetare i Stockholm och Oslo med bred
kompetens och lång erfarenhet.
Pangea Property Partners erbjuder sina kunder en gedigen transaktionskompetens kombinerat med bevisad
genomförandeförmåga. Bolaget har omfattande uppdrag i Norden inom fastighetstransaktioner, strategisk
rådgivning, börsnoteringar, rekonstruktioner och kapitalstrukturering.
www.pangeapartners.se

Under 2010 medverkade vi i transaktioner med ett underliggande
fastighetsvärde över 30 miljarder. Här är några exempel.

Etablering av nytt fastighetsbolag:
Willhem AB.
Ägare: Första AP-fonden

Underliggande fastighetsvärde: 7,2 Mdr

Försäljning av Sektor EiendomsUtvikling AS.
Köpare: NIAM Fund IV

Underliggande fastighetsvärde: cirka 7 Mdr NOK

Säljare: Privatpersoner
Försäljning av fyra publika fastigheter
i Karlskrona, Borås,Visby och Östersund.
Köpare:

Underliggande fastighetsvärde: 1 150 Mkr

Försäljning av tre publika fastigheter i Växjö,
Kalmar och Västervik (offentligt förhyrda), 26 437 m2.
Köpare:

Underliggande fastighetsvärde: 487 Mkr

Försäljning av två kontorsfastigheter om cirka 6 600 m2,
i Stockholms innerstad.
Köpare:

Underliggande fastighetsvärde: drygt 400 Mkr

Försäljning av åtta handels- och
kontorsfastigheter i centrala Skellefteå.
Köpare:

Underliggande fastighetsvärde: 383 Mkr

[ Ledare ]

Våren är i antågande – äntligen dags för Mipim

Och på tal om positiva och värmande händelser – nu är det
äntligen dags, nu tinar fastighetsåret upp och vaknar till på
allvar – nu är det dags för Mipim!
Låt oss vara uppriktiga, för oss Nordbor är Mipim ett alldeles
speciellt evenemang. Jag vågar påstå att det ligger oss varmare om hjärtat än till exempel Expo Real, utan att ta något
ifrån den fantastiskt välorganiserade och effektiva mässan.
Jag tror att fler än jag gillar att åka söderöver och tina upp
tillsammans med branschkollegor som man kan hitta nya
affärsmöjligheter med.
På Fastighetssverige ser vi extra mycket fram emot årets
Mipim. I år kommer vi att synas mer än vanligt. Magasinet

Bild: David Schmidt

Visst har vintern varit svinkall. Men på Fastighetssverige har
vi fått så många värmande kommentarer om vår nya nyhetswebb och vårt nya nyhetsbrev att vi inte märkt av kylan.
Sedan relanseringen i december har vi fått klart för oss att
ni läsare uppskattar en levande webb där man kan läsa det
senaste först, kommentera nyheter och om man så vill: få
nyheterna direkt i mobilen. Eftersom antalet besökare på vår
webb, och prenumeranter av vårt nyhetsbrev, ökar hela tiden
förstår vi också att ni uppskattar att få branschens bästa nyhetsförmedling kostnadsfritt. Betalar du fortfarande för fastig
hetsnyheter? Gå in på www.fastighetssverige.se och anmäl
dig i dag, så sparar du en slant samtidigt som du uppgraderar
din branschbevakning till premium.

du håller i din hand är inte bara rekordtjockt (172 sidor), ett
antal tusen exemplar kommer också att delas ut i alla Mipims
tidningsställ och på alla de större hotellen utmed La Croisette.
Självklart kommer vi också att i vanlig ordning leverera dagliga Mipim-nyheter direkt från mässgolvet i vårt nyhetsbrev
och på vår nyhetswebb. Där kan du läsa om det viktigaste
som hänt föregående dag och det viktigaste som kommer att
hända under dagen. Du kan se mingelbilder från partyn och
cocktailfester och du får möta Mipim-profiler.
Vi ses i Cannes!
Eddie Ekberg
Chefredaktör
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Ursäkta att vi
stör igen, men
den här annonsen
gör vi ju bara en
gång per år*.
*För tredje året i rad har Hufvudstaden utsetts till bästa fastighetsbolag i Nöjd Kund
Index/Fastighetsbarometern. Det som särskilt gläder oss är att juryn bakom utmärkelsen
är de främsta experterna på området: kontorshyresgästerna själva. Vi ser det som ett
kvitto på att ett nära och långsiktigt samarbete tillsammans med vår syn på service lönar
sig – både för oss och våra hyresgäster. Se mer på www.hufvudstaden.se

Stockholm, telefon 08 -762 90 00. göteborg, telefon 031-710 21 00. www.hufvudStaden.Se
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Makroanalysen
Erik Penser Banks chefsekonom Sven-Arne Svensson
ger sin syn på det ekonomiska läget i landet.

SVeRIGe
– en ny tillväxtekonomi

s

veriges BNP väntas ha ökat med drygt fem procent 2010,
vilket var betydligt mer än vad någon prognosmakare
förutspådde i början av året. Det är samtidigt en dubbelt
så hög tillväxt som genomsnittet i övriga OECD-länder.
Det är faktiskt så att Sverige för närvarande i många fall är betydligt mer likt en tillväxtekonomi än ett OECD-land.
Och det är inte bara tillväxten som är betydligt bättre i Sverige
än i flertalet övriga OECD-länder. I Sverige var de offentliga
finanserna i stort sett i balans 2010. Bland EMU-länderna väntas
det offentliga underskottet uppgå till cirka 6,5 procent i genomsnitt, vilket medför att det knappast är något EMU-land som
klarar kravet på att underskottet inte får överstiga tre procent av
BNP. I USA och Japan är underskotten ännu större, eller nästan
tio procent av BNP.
de stora lÖpande underskotten medför att statsskulderna i såväl USA som i EMU-länderna närmar sig 100 procent
av BNP och i Japan är statsskulden redan uppe i 200 procent av
BNP. Historiskt sett har det visat sig att tillväxten dämpats påtagligt i länder där statsskulderna överstigit 90 procent av BNP.
Överskott varvat med tämligen små underskott i de offentliga
finanserna under de senaste 15 åren medför att den svenska statsskulden endast uppgår till cirka 40 procent av BNP 2010. Enligt
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Riksgäldens senaste prognos sjunker den svenska statsskulden till
under 0 procent av BNP 2012.
Även det totala finansiella sparandet, det vill säga bytesbalansen, är betydligt bättre i Sverige än i nästan alla andra länder. I
år väntas överskottet i den svenska bytesbalansen uppgå till cirka
220 miljarder kronor, eller cirka 6,5 procent av BNP. Bland de icke
oljeproducerande länder så är det troligen bara Singapore, Hong
Kong och Schweiz som har större överskott i utrikeshandeln än
Sverige, mätt som andel av BNP. Sverige har faktiskt större överskott i bytesbalansen än Kina. (Inom parentes kan det påpekas
att vi även har mindre underskott i de offentliga finanserna men
större statsskuld än Kina).
Överskott eller smÅ underskott i de offentliga finanserna och en lång period med stora överskott i bytesbalansen medför att Sverige inte är lika känsligt för störningar i den globala
ekonomin som tidigare. Under 1970- och 1980 talet hade Sverige
ständigt stora underskott i bytesbalansen, vilket bidrog till att den
svenska kronan devalverades åtskilliga gånger. Det medförde även
att de svenska obligationsräntorna var betydligt högre än i många
andra länder.
Men det stora exportberoendet medför ändå att vi påverkas
mer än många andra länder av upp- och nedgångar i den globala

SVEAFASTIGHETER FUND III
STÄNGD MED CIRKA 300 MILJONER EURO
I KAPITALFÖRBINDELSER

Sveafastigheter Fund III har därmed en förvärvskapacitet om upp till 10 miljarder
kronor under de närmaste två åren. Fokus för fonden ligger på fastigheter med
potential för värdeskapande, genom fastighetsutveckling och aktiv förvaltning,
men även fastigheter med starka kassaflöden är av intresse. Fonden kan
investera i Norden och Baltikum, med tyngdpunkt på Sverige och Finland.
Mellan 2004 och 2008 genomförde Sveafastigheter förvärv för 11 miljarder kronor
i Sverige, Finland och Estland genom sina två första fonder. Sveafastigheter har
dessutom genomfört utvecklingsprojekt till ett värde av över två miljarder kronor.
Ett tiotal av våra medarbetare finns på plats i Cannes för att diskutera
affärsmöjligheter. Om du vill komma i kontakt med oss kan du ringa Johan
Knaust på +46 707 400 450, Christer Andersson på +46-706 634 544 eller
Johanna Skogestig på +46 730 687 517.

www.sveafastigheter.se

Namn: Sven-Arne Svensson.
Ålder: ”Mitt i livet”.
Yrke: Chefsekonom på Erik Penser Bank.
På penser sedan: 2007.
Gör på fritiden: Sport (betrakta och

utöva), resor, litteratur och musik.

Bild: Niclas Liedberg

Spår tillväxt. Sven-Arne Svensson, chefsekonom på Erik Penser Bank, ser tecken på att Sverige, med dubbelt så hög tillväxt som ett genomsnittligt
OECD-land, mer och mer liknar ett tillväxtland.

konjunkturen. Den svenska exporten utgör nästan 50 procent av
BNP, vilket är mycket högt jämfört med de flesta andra länder.
Den svenska exportindustrin är dessutom betydligt mer beroende
av en god investeringskonjunktur.
eftersom den svenska kronan förstärkts med cirka 15 procent (TCW-index) sedan första kvartalet 2009 är det troligt att
den svenska industrins konkurrenskraft successivt kommer försämras de närmaste åren. I Konjunkturinstitutets senaste kvartalsbarometer (oktober-2010) så uppgav en del företag att konkurrenskraften försämrats på en del marknadrer utanför Europa
under de senaste månaderna.
Tillsammans med något svagare global tillväxt medför det att
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exportvolymen inte kommer öka i samma takt 2011 som 2010. I
den senaste konjunkturbarometern så uppgav industriföretagen
även att orderingången fortsatt öka under tredje kvartalet, dock
inte i samma takt som under andra kvartalet.
Men den relativt lilla statsskulden medför att Sverige inte har
samma behov att strama åt finanspolitiken som andra länder i
Europa och USA. Tvärtom verkar det som att den svenska finanspolitiken kommer vara expansiv även under 2011, medan länder med stora underskott tvingas genomföra besparingar vilket
kommer dämpa den inhemska efterfrågan. Det medför att den
svenska BNP-tillväxten även under kommande år kommer vara
klart högre än OECD-genomsnittet. Skillnaden kommer dock
minska något jämfört med 2010.

The leading real estate private equity firm in
Northern Europe

[ Mipim 2011 av Eddie Ekberg ]

cannes

”undvik obekväma
skor och ficktjuvar”
Branschtopparna om årets Mipim
Mipim är utan tvekan årets viktigaste sammankomst.
Vi bad några nyckelpersoner i branschen dela med
sig av sina bästa Mipim-minnen och tips inför årets
mässa.
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Skapar värden för framtiden.
www.fabege.se

cannes

erik paulsson,
hansan

Agneta Jacobsson,
dtz

Antal mipim: Tretton.

Antal mipim: Fler än tio.

varför är det viktigt att vara på mipim?
– Därför att det är det bästa stället att bygga relationer med sina affärskontakter. Det är också ett bra
tillfälle att få en blick i kristallkulan och se vad som
är på gång framåt.

Lennart Weiss,
nAi svefa

Bild: Nicklas Tollesson

ditt bästa mipimminne?
– Ett spontant kundmöte med en mellansvensk
kommun som ledde
till ett brett och nära
samarbete, till bådas
glädje och nytta.

varför är det viktigt att vara på mipim?
– Mipim är en temperaturmätare på fastighetsmarknaden och ett bra sätt att lyssna av marknaden. Branschen samlas och det är lätt att få positiva
möten med svenska och internationella aktörer.
Tidigare var det lättare med spontana möten.
Numera måste trots allt mycket vara planerat
men Mipim är fortfarande en viktig och trevlig
samlingspunkt.

regina kevius,
stadsbyggnadsborgarråd (m) i
stockholm

vad bör man undvika på mipim?
– Lätt töntiga happenings där svenskar pratar med
svenskar – på engelska.

Antal mipim: Gör sitt
första Mipim i år.

varför är det viktigt för dig att vara på mipim?
– Naturligtvis för att det är en så bra samlingsplats
för de viktigaste aktörerna på Stockholms byggoch fastighetsmarknad – lite av ett Almedalen, fast
för fastighetsbranschen.

Jesper prytz,
mannheimer
swartling
Antal mipim: Åtta.
Bild: Mannheimer Swartling

Antal mipim: Fem.

hur ser din strategi för ditt deltagande ut?
– Dels kommer jag att delta i aktiviteter som hålls
gemensamt för Stockholm, dels kommer jag att
passa på att träffa så många personer som möjligt
som på olika sätt kan bidra till en stark utveckling
för Stockholm de närmaste åren.

ditt bästa mipimminne?
– Det har varit många
intressanta affärsdiskussioner under åren. Vi har
firat affärer, anställningar och uppdrags- och
samarbetsavtal. Men
bästa minnet är kanske ändå från vårt Nordiska
party, när vi hade vikingafesten och festade och
dansade halva natten på dåvarande Hilton. Sedan
gick vi ut på stan i vikingahattar och invigde Cannes i våra nordiska traditioner.

Bild: Niclas Liedberg

Bild: Nicklas Tollesson

ditt bästa mipimminne?
– Det var när vi byggde
bostäder på Klara Zenit
i Stockholm. Det rönte
stor uppmärksamhet på
Mipim.

byte av idéer med strategiska partners i utvecklandet av morgondagens Stockholm.

ditt bästa mipimminne?
– Spontana men ändå
viktiga möten, både
inne på mässan och
utanför. Till exempel i
den härliga miljön på
Château de Castellaras med Leimdörfer.
vad ser du fram emot mest på mipim 2011?
– Att känna av temperaturen i branschen, som
förefaller vara stigande.

Bild: Stockholms stad

vad hoppas du få ut av
mipim?
– Ett meningsfullt ut-

Bilder: Eddie Ekberg
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Properties
prosper
Detailed knowledge makes
the difference.
Newsec Property Outlook, Spring 2011

Newsec offer a comprehensive range of services to property owners, investors and
occupiers of premises in the business areas of Advice, Asset Management and Transactions
in the Nordics and the Baltics. This makes us Northern Europe’s only full-service property
house, and provides us with a unique ability to forecast the future.
Pick up the latest issue of Newsec Property Outlook during MIPIM at Newsecs boat in the
Old Harbour, or download it at www.newsec.com/NPO.

cannes

Fredrik Wirdenius,
vasakronan

olof Johansson,
pangea property
partners

Antal mipim: Elva.

vad bör man inte missa på mipim?
– Att prata affärer.

ditt bästa mipimminne?
– Många intressanta
möten. Men det som
särskilt etsat sig fast i
minnet är de stora och
spännande fastighetsprojekt som många städer i framförallt Östeuropa
och Mellanöstern visat upp. Vissa projekt upplevs
totalt orealistiska!
vad ser du fram emot mest på mipim 2011?
– På Mipim finns möjligheten att känna av temperaturen på marknaden. Det ska bli intressant att
vid möten med både befintliga och nya kunder
stämma av deras aptit på nya investeringar.

Antal mipim: Åtta.

Lennart schuss,
catella

Bild: Lindahl Advokatbyrå

ditt bästa mipimminne?
– Att varje år få möta
våren på rivieran och
få tillfälle att träffa
alla trevliga kollegor i
branschen.
Bild: Eddie Ekberg

vad bör man inte missa på mipim?
– Man bör inte missa att ha utrymme för spontana
möten i sitt program. Det är inte sällan de oplanerade mötena som är mest givande.

Antal mipim: 15.

Bilder: Eddie Ekberg

16

fastighetssverige #1/2011

ditt bästa mipimminne?
– Det finns många
roliga stunder. Bland de
mest intressanta händelserna var nog de nya
europeiska länderna
med Ryssland i spetsen,

varför är det viktigt att vara på mipim?
– De enorma kontaktmöjligheterna och kreativiteten som Mipim möjliggör är fantastiskt. Lika fantastiskt är också den otroliga känslan av att uppleva
solen och värmen.

charlotte strömberg, Jones Lang
Lasalle
Antal mipim: Sex.
ditt bästa mipimminne?
– Härliga långluncher i
solen med svenska kunder vid JLL:s strandkvarter. Inspirerande möten
som utmynnat i kreativa
och lönsamma affärer för våra kunder.

Bild: Jpnes Lang Lasalle

Jörgen sandquist,
Lindahl Advokatbyrå

Antal mipim: Tolv.

Bild: Per Myrehed

Bild: Vasakronan

ditt bästa mipimminne?
– Över en kopp kaffe
träffade vi Niam 2008
och kom fram till att
en ”Back-to-back affär”
kanske vore intressant om staten skulle
bestämma sig för att sälja Vasakronan.

som för några år sedan fullständigt försökte dominera Mipim. I samband med finanskrisen lugnade
de ner sig.

vad bör man undvika på mipim?
– Obekväma skor och ficktjuvar.

[ Mipim-proffs av Eddie Ekberg ]

cannes

SPORTINTReSSeR Ad Re VISOR

Bild: Eddie Ekberg

MIPIM-PROFFS. Ingemar Rindstig gör i år sitt 20:e Mipim. Han menar att dagarna i Cannes är årets viktigaste
arbetsdagar, bland annat för att man på några få dagar får en bra uppfattning om vart branschen är på väg.

namn: Ingemar Rindstig.
bor: I Uppsala.
Ålder: 61 år.
Familj: Fru och son.
yrke: Fastighetsrevisor.
bil: BMW.
Fritid: Sportintresserad, läser mycket
historia. Gillar jazz.
bästa mipim-minne: Det var nog det året
när jag hade med min då fyra månader
gamla son Kristoffer och tog med honom
in på mässan, hur de nu kunde låta det
passera. Det väckte åtskillig uppmärksamhet – vi hamnade bland annat på
förstasidan av Mipim-news med rubriken
”Ungdomarna intar Mipim – Mässans
yngste deltagare”.

”Mipim är årets viktigaste dagar”
Han missar (nästan) aldrig ett Mipim. I år gör
han sitt 20:e Mipim. och han tycker fortfarande att det är lika roligt och stimulerande.
Mipim-veteranen ingemar Rindstig, chef på
Ernst & Young Real Estate i Sverige, levererar
ett par handfasta råd till den som besöker
mässan i Cannes för första gången.
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Ingemar Rindstig är tveklöst en av Sveriges mesta Mipim-besökare. Efter tio avverkade Mipim fick han ett Mipim-guldkort
av arrangören Reed Midem, vilket ger honom vissa favörer. En
annan fördel med att ha varit på Mipim många år i rad är att
organisationen inte byter ut fotografiet på badgen, vilket gör att
Rindstig blir gladare för varje år han får sin badge.
20:e mipim i år – hur känns det?
– Jag vet inte. Det är väl mest att man blir deprimerad att 20 år
gått så fort. Men det känns riktigt kul varje år när det närmar sig

FASTER
FORWARD

Vi navigerar i okänt vatten.
Som en av världens största fastighetsrådgivare lägger Colliers
International ut kursen åt dig som investerare, fastighetsägare eller
hyresgäst. Våra lokala fastighetsrådgivare hjälper till att styra din
fastighetsstrategi mot framgång. Vi finns i 61 länder och på 480 kontor,
varav tre ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö. Välkommen ombord.
www.colliers.se

cannes

Jag hoppas komma hem med
några nya insikter, och gärna med
en ny aﬀär i bagaget.

Mipim, det är en så fantastiskt bra och viktig mässa. Det är årets
viktigaste arbetsdagar och en höjdpunkt för alla i fastighetsbranschen. Jag förstår inte alls de som säger att de inte har tid att åka
till Mipim, det är obegripligt.
varför är det så viktigt att vara på mipim?
– Det finns flera skäl. Dels anser jag att det är viktigt att man
samlar på sig nya intryck och insikter och i det avseendet finns det
inget bättre tillfälle än Mipim. Jag brukar åka ner med ett öppet
sinne och vara nästan lite barnsligt förväntansfull över vad som
är på gång och vilka nyheter och stämningar som visas upp det
här året. Några gånger har jag fått riktiga aha-upplevelser som jag
haft nytta av i mitt arbete. Och så är det förstås viktigt att knyta
nya kontakter och underhålla dem man redan skaffat sig. Sedan
så är det faktiskt viktigt att vara på Mipim eftersom affärer skapas
där, jag har själv varit med och initierat affärer på Mipim.
vad ska man inte missa?
– Jag tillhör dem som gärna går runt bland montrarna, för att
det ger mig en feeling om vart branschen är på väg. Sen kan man
gott gå runt och lyssna och snappa upp vad som är på gång på
marknaden. Och gå gärna på ett par seminarier, de håller ofta en
hög nivå.
hur ser ernst & youngs mipimdelegation ut?
– Vi är ungefär tio stycken från Sverige som åker ner och från
Ernst & Young totalt är det fler än 100 personer. Det är faktiskt
ett bra tillfälle att träffa kollegor från andra kontor i andra länder,
det blir ju inte så ofta.
hur har du planerat för årets mipim?
– Jag planerar inte så mycket utan vill ha en öppen kalender med
gott om utrymme för spontana möten. Just de mötena är lite av
idén med Mipim. Men jag tar med mig alla inbjudningar ner och
försöker gå på så mycket jag hinner.
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hur tror du att stämningen blir på årets mipim?
– Jag tror att det blir minst lika optimistiskt som förra året, då det
var förvånansvärt uppåt hos vissa tyckte jag. Men jag förväntar
mig nog fortsatt pessimism från engelsmännen. I övrigt tror jag
på drag under galoscherna och ett fortsatt starkt miljöfokus.
vad hoppas du få ut av årets mipim?
– Jag hoppas komma hem med några nya insikter. Och gärna med
en ny affär i bagaget Det är ett måste för mig att komma hem
med några nya värdefulla kontakter, annars blir jag besviken. Och
har jag en affär med mig så är det en bonus.
vad är det bästa med mipim?
– Det är just det här att man på relativt kort tid får ett mycket
bra intryck över vart marknaden är på väg. Sedan är det ju en
fantastisk smältdegel, alla är där och har ungefär samma agenda.
Det gör det till en oslagbar mötesplats.
och det sämsta?
– Det är väl att man höjer priserna flera gånger om på vartenda
ställe i Cannes de här dagarna.

3 TIPS
RINdSTIGS TRe MIPIM-TIPS TILL
FöRSTAGÅNGSBeSöK AReN:

1. Välj ut och gå på några intressanta seminarier. Det
finns ett mycket stort utbud och goda möjligheter att
höja din kunskapsnivå.
2. Se till att du kommer hem med åtminstone fem nya
viktiga kontakter.

3 TIPS

3. Låt dig inte stressas av den stora mängden människor och det enorma utbudet. Keep calm and carry on
– det du inte hinner med i år får du göra nästa år.

[ Transaktionsmarknaden av Nicklas Tollesson ]

TROR PÅ öKANde HYROR. Jan Rosengren tror på ett fortsatt gott fastighetsklimat i Sverige. Han tror att topphyrorna
i Stockholm CBD kommer att ligga på 4 700–4 800 kronor per kvadratmeter i slutet av året.

Bild: Niclas Liedberg

”Hyrestillväxten driver
värdena framöver”
Det svenska fastighetsåret 2010 blev mer positivt än man trott. Hyresnivåerna bottnade ur
och vände uppåt, yielderna sjönk och transaktionsvolymen passerade 100-miljardersstrecket.
Nu blickar vi framåt, med hjälp av stjärnanalytikern Jan Rosengren.
– Det som kommer att driva värdet på
fastigheter framöver är hyrestillväxten,
säger han.
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Under 2010 utvecklades den svenska fastighetsmarknaden överlag
mer positivt än vad som hade prognostiserats – och Jan Rosengren ser positivt också på framtiden.
– Vi trodde att hyrorna skulle bottna ur och stiga något under
2010, men så här i efterhand kan vi konstatera att hyrorna bottnade tidigare än vi trodde och stigningen som sedan kom blev
brantare än förväntat. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige
har varit mer positiv än de flesta bedömde för ett år sedan.
Topphyrorna i Stockholm CBD landade i slutet av 2010 på
4 400–4 500 kronor per kvadratmeter, att jämföra med  800 kronor i början av 2010.
– Enstaka kontrakt har dessutom tecknats på upp emot

When in Cannes
don´t miss this sneak peek
at the Future.
The Future.
It is very hard to predict. But the more input you have, the better
are your chances.
As the leading player in Nordic facility management, we at ISS
are keen on staying updated on the trends that will form our
business future.
We seek knowledge and inspiration from many sources. At MIPIM
in Cannes we would like to share some of this with you.
So please join us for a sneak peek at the future in a seminar
with Thomas L. Mitchell Jr, immediate past chairman of the International Facility Management Association´s Board of Directors. He
will talk on the subject of ”The Future of Facility Management in a
Real Estate Perspective”.
Please visit us at www.issatmipim.com or email christer.ekelund
@se.issworld.com for more information. And visit our booth no.
23.14 on Level 1 of Palais des Festivals.
Welcome to the Future

Lars Täuber CEO, ISS Sweden

A world of service

Jag tror att det kommer fler
internationella köpare under 2011, att
de tyska fonderna kommer att vara
mer aktiva, och även brittiskt och
amerikanskt kapital.

5 000-kronorsnivån. Vi tror på en fortsatt uppgång under 2011;
det kommer ut extremt lite nyproducerade lokaler i år. 2010 kom
det ut en hel del som påbörjades före kristiderna medan det som
skulle ha kommit ut 2011 stoppades i samband med krisen. Vi
tror att topphyrorna i Stockholm CBD kan ligga på 4 700–4 800
kronor i slutet av 2011.
Jan Rosengren menar att det i första hand är hyresuppgångarna
som kommer att driva fastighetsvärdena under året, även om han
tror att det finns utrymme för ytterligare en liten yieldsänkning.
– Nu ligger yielderna i Stockholm CBD på strax under fem
procent. De kanske kan sjunka något mer, men nuförtiden påverkas yieldnivåerna mycket av omvärlden. Stockholm kan inte ha
en yieldnivå som alltför mycket avviker från andra större marknader i Europa, och bör nog långsiktigt ligga på nivåer som är något
högre än till exempel London och Paris.
De internationella aktörerna har framför allt funnits på sälj
sidan under 2010. De internationella köparna svarade bara för tolv
procent av transaktionsvolymen under året, och då handlade det
framför allt om norska köpare.
– Det finns ett stort intresse från de internationella investerarna, Sverige är fortfarande en prioriterad marknad, men de har
tyckt att det har blivit för dyrt, i vart fall i centrala lägen i Stockholm. Jag tror att det kommer fler internationella köpare under
2011, att de tyska fonderna kommer att vara mer aktiva, och även
brittiskt och amerikanskt kapital. Sedan kommer de norska investerarna att vara fortsatt aktiva på den svenska marknaden.
De stora nettoköparna under 2010 har varit svenska institutioner, och även dessa kommer att fortsätta köpa, enligt Jan
Rosengren.
Finns det då plats för de utländska investerarna?
– Flera av de svenska institutionerna avser att öka sin allokering
till fastigheter. Under år 2010 har de främst varit inriktade på primemarknaden och bostäder, medan några tyska fastighetsfonder
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gjort en del förvärv av nybyggda fastigheter utanför de absoluta
topplägena. Det finns affärsmöjligheter för opportunistiska investerare i storstädernas kransområden och utanför storstäderna,
fastigheter som misskötts och som har växande vakanser, där
fastighetsägarna inte haft råd att göra nödvändiga investeringar.
Här finns stora möjligheter om man är beredd att ta ett större
förvaltningsgrepp.
– Personligen tycker jag att vissa investerare, som en del tyska
fonder, tänker fel när de inte gör investeringar under en viss direktavkastningsnivå; det finns nämligen en stor potential för hyrestillväxt, åtminstone de närmaste två åren.
Vilka kommer att finnas på säljsidan under 2011?
– Det finns fortfarande högbelånade ägare, som inte har råd att ta
investeringar och ta hand om sina hyresgäster. En del sådana bestånd kommer att komma ut på marknaden under 2011. lättare.
– Sedan finns det en del som det helt enkelt är dags för att sälja.
Investeringar som gjordes för 5–7 år sedan på 5–7 års sikt. Det är
dags för dem att gå ur.
Vad landar transaktionsvolymen på 2011?
– Svårt att säga. 2010 trodde vi på 60–80 miljarder kronor, det
slutade på strax över 100. Det är en del stora affärer på gång, jag
skulle tro att det blir någon liknande slutsumma i år.

Går till Ne wsec
Jan Rosengren var på 1980-talet med och startade Värderingshuset, som utvecklades till dagens DTZ Sweden. På senare tid
har han varit head of consulting and research på DTZ. Den
1 mars byter han arbetsgivare och blir investeringsrådgivare
på Newsec. Läs mer om detta på sidan 26.

Genomförandekraft
Catella har under 2010 genomfört fastighetstransaktioner i Norden till ett
totalt värde om drygt 39 miljarder kronor, varav 24 miljarder kronor i Sverige.

Bland annat har Catella agerat rådgivare till Catena vid försäljning av 25 handels
fastigheter till Balder. Köpeskillingen i transaktionen översteg 1,5 miljarder kronor.

Catella är ledande på den svenska marknaden inom rådgivning avseende fastighets
transaktioner och fastighetsrelaterade tjänster inom debt och equity capital markets.
Vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att genomföra komplicerade affärer.
Vi har ett femtiotal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

www.catellaproperty.se

NYHETER

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Bild: Boultbee

Bild: Niclas Liedberg

Jan Rosengren.

Stjärnkonsult
byter arbetsgivare
KARRIÄR Jan Rosengren var i mitten
av 80-talet med och startade Värderingshuset, som är ursprunget till
dagens DTZ Sweden. Han har varit
bolaget troget sedan dess, senast
som Head of Consulting & Research. Men nu byter han arbetsgivare och blir investeringsrådgivare
på Newsec.
– Det är mycket glädjande att vi
anställt Jan Rosengren, som är en av
fastighetsmarknadens mest erfarna
och välrenommerade personer. Jan
kommer att stärka vårt erbjudande
inom strategisk rådgivning ytterligare, säger Newsecs analyschef
Marie Bucht.
Karin Witalis tar vid efter Jan Rosengren som research-chef på DTZ.

Håkan Bryngelson
blir börs-vd
Bild: David Schmidt
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BOLAG Vasakronans förre
vd Håkan
Bryngelson
(1996–2008)
blir ny styrelseordförande
i Kungsleden.
Håkan Bryngelson.
Bryngelson
är också ordförande i Hemsö, som Kungsleden
äger tillsammans med Tredje APFonden. Bryngelson är dessutom
ordförande i Tengbom, Almega,
Almega Tjänsteförbunden samt vice
ordförande i Svenskt Näringsliv.

Västermalmsgallerian var en av de tio gallerior som Boultbee köpte av Stockholms stad 2007. Nu har ett konsortium av
banker med Royal Bank of Scotland i spetsen tagit över galleriorna.

Bankerna har tagit över
Boultbee-galleriorna
BOLAG Boultbee-bröderna har nu ingen makt alls över
före detta Centrumkompaniet.
Galleriorna kontrolleras av advokat Lars Söderqvist
på uppdrag av ett bankkonsortium där bland andra
Royal Bank of Scotland ingår.
Lars Söderqvist på advokatfirman Hökerberg &
Söderqvist är specialist på obeståndsfrågor och han har
ensam ersatt alla personer i styrelserna för före detta
Centrumkompaniet.
Det betyder att han ensam ansvarar för ledningen

av tio Stockholmsgallerior. Boultbees aktier i före detta
Centrumkompaniet har lämnats över till bankkonsortiet. Förvaltningen kommer tills vidare att skötas av
Boultbees dotterbolag EFM, men Lars Söderqvist har
antytt att det kan bli ändring på det framöver. Hyresgästerna har varit enormt missnöjda med både EFM
och Boultbee.
EFM har på sistone tappat både uthyrningschefen
Antony Pastiroff och Isabella Andersson, som var chef
för Skärholmen centrum.

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se
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KORTA NYHETER

Jan Sööder börjar på Niras
Bild: David Schmidt

Aberdeens tidigare vd Jan Sööder börjar som Senior advisor på Niras
och förstärker därmed deras nordiska
team inom fastighetsutveckling och
investering. Han var vd på Aberdeen
under närmare fem år. Tidigare har Jan
bland annat arbetat som kreditchef på
Alecta Kapitalförvaltning samt drivit
egen konsultverksamhet.
– Det är fantastiskt roligt att Jan valt
att börja hos oss. Hans erfarenheter
och kunnande kompletterar vårt redan
starka team inom fastighetsutveckling
och investering och gör oss till en av
branschens vassaste aktörer, säger
Niras vd Jan Leife.

KARRIÄR

Carlyle mil jardköper av
pressat Boultbee
TRANSAKTIONER Carlyle köper de två galleriorna Gallerian och Punkt i Västerås
av ekonomiskt pressade Boultbee.
Köpeskillingen, inklusive investering,
uppgår till närmare en miljard kronor.
– Förvärvet av Gallerian och Punkt
ligger i linje med vår strategi att investera i fastigheter med god utvecklingspotential. Vi avser att stärka relatioThomas Lindström.
nerna med befintliga hyresgäster samt
genomföra riktade utvecklings- och renoveringsinsatser. Vår
förhoppning är att detta kommer bidra till förbättrade shoppingmöjligheter i centrala Västerås, säger Thomas Lindström,
Nordenchef för Carlyle Group.

Bild: Carlyle

5 000

... kronor per kvadratmeter. Den hyresnivån tror
Nordier Property Advisors kommer att passeras i
Stockholm CBD inom 12-24 månader.

ISS tecknar förvaltningsavtal med Hemfosa
BOLAG ISS har tecknat ett förvaltningsavtal med Hemfosa.
Uppdraget omfattar driftteknisk och ekonomisk förvaltning av
Hemfosas bestånd om drygt 300 000 kvadratmeter.

Jan Sööder blir Senior advisor på Niras.
Han var tidigare vd för Aberdeen i fem år.

Bild: Pixprovider

Global logistik jätte bildas
BOLAG Logistikbolagen AMB Property Corporation och Prologis
slås samman. Genom fusionen skapas ett företag som äger,
förvaltar och utvecklar industrifastigheter om cirka 55,7
miljoner kvadratmeter lager- och logistikyta i distributionsanläggningar i 22 länder. Prologis är det största av bolagen, med
en yta om cirka 40 miljoner kvadratmeter. Bolaget äger drygt
300 000 kvadratmeter i Sverige.
Affären beräknas vara genomförd under det andra kvartalet
i år, och det gemensamma bolaget får namnet Prologis.
Sobro går in som huvudägare i Tengbom
BOLAG Sobro, som ägs av Ratosbröderna Ragnar och Per-Olof
Söderberg och Sobros vd Mikael Ludvigson, köper 60 procent
av aktierna i arkitektföretaget Tengbom. Resterande 40
procent ska 23 anställda på Tengbom dela på, varav åtta är nya
medlemmar i koncernen.
Köpeskillingen avslöjas inte.

Tenzing har fått det prestigefyllda uppdraget att sälja fastigheten Bodarne 14 på
Strandvägen 1 i centrala Stockholm.

TRANSAKTIONER Landshypotek har
beslutat sig för att sälja fastigheten
Bodarne 14 där man har sitt huvudkontor.
Fastigheten är belägen på Strandvägen 1 i ett av Stockholms allra mest
attraktiva områden.
– Vår huvudverksamhet är inte
att förvalta fastigheter, det finns det
andra som gör mycket bättre. Därför
har vi beslutat oss för att sälja denna

fastigheten, säger Kjell Hedman, vd på
Landshypotek.
Fastighetens totala yta uppgår
till cirka 6 600 kvadratmeter kontor,
förutom en butikslokal på cirka 300
kvadratmeter i bottenplan.
Landshypotek har ägt fastigheten sedan 1983. Uppdraget att sälja
fastigheten har gått till Tenzing. Värdet
på fastigheten ligger uppskattningsvis
kring 600 – 650 miljoner kronor.

Storebrand rekryterar nyckelpersoner
KARRIÄR Storebrand Fastigheter,
som ansvarar för uppbyggnad och
förvaltning av Storebrandkoncernens svenska fastighetsbestånd, har
på kort tid anställt tre personer med
ledande positioner:
• Erik Rydström, 35, fastighetschef/
vice vd, kommer närmast från
Fastighets AB LE Lundberg.
• Henrik Svensson, 31, projektledare
med ansvar för om- och nybyggBo Ihrfelt.
nationer, från Forsen Projekt AB.
• Bo Ihrfelt, 48, ekonomichef, från Omniagruppen.

Läs mer på fastighetssverige.se
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Bild: Storebrand

Prestigefastighet i Stockholm till salu

27

NYHETER
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Wallenstam
omorganiserar
BOLAG Wallenstam gör om sin
organisation. Bakgrunden är den
växande nyproduktionsvolymen.
Vice vd:arna Mathias Aronsson
och Thomas Dahl blir ansvariga för
Stockholm respektive Göteborg där
även Helsingborgsverksamheten
ingår.
Niam siktar på
20-mil jardersfond
NY FOND Niam har genomfört en
första stängning av sin femte opportunistiska fastighetsfond – Niam
Nordic V. Initialt tar man in cirka 1,1
miljarder kronor, men ambitionen
är att resa totalt 5,3 miljarder kronor,
vilket ger en investeringskapacitet
om cirka 20 miljarder kronor.
Hittills har Niams investerare
dominerats av institutionellt kapital
från USA, men det vill man ändra på
– nu siktar man på att attrahera mer
nordiskt kapital.
Storaffär i Malmö
TRANSAKTIONER Profi renodlar sitt
fastighetsbestånd och säljer sin
bostadsportfölj i kvarteret Caroli
i Malmö till Akelius Fastigheter.
Fastigheten Carolus 34 innehåller 635 lägenheter. Affären är den
största i Malmö på flera år. Ingen
köpeskilling kommuniceras, men
affären bedöms vara värd drygt 600
miljoner kronor.
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Bilder: Gustav Kaiser

Goda utsikter i Stockholm och Malmö
SVERIGE Enligt analysorganisationen Seprefs prognos är utsikterna
bäst för kontorsmarknaderna i
Stockholm och Malmö. I Göteborg
är läget ”bara” stabilt.
Konsensusprognosen för prime
office rent är 4 300 kronor per kvadratmeter och år, enligt Sepref. För
Q4 2010 var prognosen 4 100 kronor.
Även Malmöprognosen justeras
upp, medan nivån i Göteborg lämnas oförändrad.

Vasakronan har köpt fastigheten Blåmannen i centrala Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 4,35 miljarder kronor, det är
den största enskilda fastighetsaffären i Stockholm hittills.

Största enskilda fastighetsaffären i Stockholm
TRANSAKTIONER Vasakronan har köpt ett helt kvarter
i centrala Stockholm. Säljare är den tyska fastighetsfonden Hausinvest och köpeskillingen uppgår
till 4,35 miljarder kronor. Det gör affären till den
största enskilda fastighetsaffären i Stockholm hittills.
Fastigheten Blåmannen 20 är på totalt cirka 70 000
kvadratmeter, huvudsakligen moderna kontor i bästa
läge men med ett betydande inslag av cityhandel. En
genomgripande om- och tillbyggnad genomfördes
2000-2003. Bland hyresgästerna finns bland annat
Clas Ohlson, Hennes & Mauritz och Oriflame.
– Det här är ett rejält tillskott till vår fastighetsportfölj. Fastighetens standard och läge, med kontorsentré
från Mäster Samuelsgatan och butiker på Drottninggatans shoppingstråk, gör att vi nu stärker vårt
erbjudande i en del av Stockholm som vi bedömer
kommer att ha en mycket stark utveckling, säger
Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.
Jones Lang Lasalle och MAQS Law Firm har varit
Vasakronans rådgivare i affären. Linklaters och Rödl

& Partner har varit rådgivare åt säljaren Commerz Real.
Vasakronan har ett betydande fastighetsbestånd
i Stockholm som i och med förvärvet omfattar drygt
1,9 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde på
drygt 53 miljarder kronor. Under 2010 har Vasakronan
sålt bostadsfastigheter för drygt fem miljarder och
köpt kontors- och butiksfastigheter för motsvarande
belopp.

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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Vi vet vart den
svenska fastighetsmarknaden är på väg.
Catena byter fokus - säljer för 1,5 miljarder
Börsnoterade Catena byter inriktning och satsar mer
på fastighetsutveckling. Därav säljer man sina 25 handelsfastigheter.
Köpeskillingen hamnar på drygt 1,5 miljarder kronor.
Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresund. Köpare
är börsnoterade Balder.
Likviden utgörs dels av köpeskilling för de förvärvade aktierna och
andelarna, dels av lösen av koncerninterna lån.
Innan affären gick i lås hölls extra bolagsstämmor eftersom Balders
huvudägare Erik Selin också är styrelseledamot i Catena. På grund av jäv
deltog han inte i besluten.

Nu får du också veta.

TRANSAKTIONER

Åsa Henninge, analyschef

Bild: Probitas.

Läs vår senaste rapport på
e
www.svenskfastighetsmarknad.s

Talentum media blir första hyresgästen i Probitas Jarlahuset på
Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Talentum först in i Jarlahuset
UTHYRNING Talentum Media blir första hyresgästen i Probitas stora
kontorssatsning Jarlahuset på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Fastighets
ägare Probitas har tecknat ett hyreskontrakt om 2 020 kvadratmeter
med mediekoncernen. Probitas rådgivare har varit DTZ och hyresgästen har haft Tenant & Partner som rådgivare. Talentum Media tillträder
de nyrenoverade lokalerna under första april 2012.
Jarlahuset omfattar totalt cirka 15 000 kvadratmeter kontor och cirka
1 500 kvadratmeter butiker.
– Vi är väldigt nöjda med denna lösning, säger Roger Thorén, vd för
Talentum Media.
– Vi välkomnar Talentum Media till en kreativ och inspirerande arbetsplats som vi kommer att få i Jarlahuset. säger Stefan Telin, förvaltningschef vid Probitas.

I flera månader har vår analysavdelning jobbat
för högtryck med att sammanställa nästa utgåva
av Svensk Fastighetsmarknad. Rapporten är en
analys av 24 svenska orter som kopplar rena
fakta till trender och möjligheter, och därmed
bidrar till att ge fastighetsmarknadens aktörer
nya affärsuppslag.
Hur ser fastighetsmarknaden ut just nu? Är
Stockholm fortfarande ohotad etta i NAI Svefas
fastighetsindex? Vilka städer klättrar och vilka
tappar? Var finns affärsmöjligheterna?
Nu berättar vi vad vi kommit fram till.
Läs mer och beställ ditt exemplar på:
www.svenskfastighetsmarknad.se.

CITATET
”Det är inte logiskt att lägga särskilda sociala krav på de
kommunala bostadsföretagen.”

NYHETER

Professor Stellan Lundström har rett ut vad den nya lagen om kommunala bostadsbolag innebär.
Sedan årsskiftet ska allmännyttiga bostadsbolag drivas efter affärsmässiga principer.

>> fortsättning

Hemfosa köpte Landic
VIII för 2,2 miljarder

Bild: Niclas Liedberg

Jens Engwall, vd för Hemfosa.

30

fastighetssverige #1/2011

Bild: Akademiska Hus

NAI Svefa förstärker
med koncern-vd
KARRIÄR Mikael
Lundström, i dag
koncernchef för
Akademiska Hus,
blir den 1 april
senior advisor på
fastighetskonsulten NAI Svefa.
Lundström kommer bland annat
att arbeta med att vidareutveckla
affärsområdet fastighetsutveckling
som NAI Svefa lanserade för ett år
sedan och som varit framgångsrikt
i Stockholmsregionen. Lundström
ska utveckla verksamheten i Sydoch Västsverige.

TRANSAKTIONER Det blev Hemfosa som vann striden om Landic VIII-portföljen. Affären grundas på ett fastighetsvärde om cirka 2,2 miljarder
kronor.
Landic VIII-portföljen – eller Property Bonds VIII – består av 57 fastigheter på 42 orter runt om i Sverige, mestadels med publika hyresgäster.
Av hyresintäkterna på 280 miljoner kronor kommer 85 procent från
olika myndigheter.
– Motparten är stabil och dessutom finns det massor med utvecklingsprojekt i portföljen, säger Hemfosas vd Jens Engwall.
Tenzing har haft hand om försäljningsuppdraget och Catella var
rådgivare åt köparen Hemfosa.
– Det här är den första större obeståndsrelaterade affär som vi ser
i den svenska marknaden, där de existerande bankerna inte behöver
ställa upp med ny finansiering. Vi arbetar för närvarande med ett flertal
liknande affärer, både på uppdrag av banker och investerare, och detta
är ytterligare ett starkt tecken på att fastighets- och finansieringsmarknaden hämtat sig avsevärt under det senaste året, säger Erik Westerlund, Catella Corporate Finance.

100 medlemmar i Sweden
Green Building Council
SVERIGE SGBC − Sweden Green Building Council − har nu 100 medlemmar. SGBC blev i november medlem
i World Green Building Council.
– Jag är mycket nöjd med vad
vi uppnått under de 18 månader
som gått och ser fram emot ett
händelserikt år 2011. Vi ser en starkt
ökad användning av certifieringssystemet Miljöklassad Byggnad
och vi skall slutföra anpassningen
av certifieringssystemet Breeam till
svenska förhållanden, säger Bengt
Wånggren vd på Sweden Green
Building Council.

Link arkitektur
köper Samark
ARKITEKTUR Link arkitektur
köper Samark Arkitektur &
Design och bildar därmed ett av de fem största
arkitektföretagen i Norden.
Samark, med kontor i Malmö
och Stockholm, har lång
erfarenhet av såväl svenska
som internationella uppdrag, och kompletterar Link
som nu blir rikstäckande i
Sverige.
Link och Samark får efter
affären drygt 270 anställda,
varav drygt 100 i Sverige,
fördelade på åtta kontor
i Sverige och sex kontor i
Norge.

Fastighetsbolag säl jer
stor vindkraftspark
TRANSAKTIONER Fastighetsbolaget
Tuleholmen säljer Gnosjö Energi
med tillhörande vindkraftspark i
Småland. Köpare är Folksam Liv,
Folksam Sak och KPA Pension.
Det är första gången det sker en
direktinvestering från institutionellt
kapital i svensk vindkraft.
Newsec var exklusiv rådgivare
till Tuleholmen Fastigheter AB vid
försäljningen. Köpeskillingen är
hemlig.

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

Betalar
du fortfarande
för nyheter?
Du vet väl att du kan få branschens
bästa och modernaste nyhetsbrev
kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på www.fastighetssverige.se

[ Tätt inpå av Nicklas Tollesson ]

NY I BRANScHeN. Patrik Enblad
har bara ett år i fastighetsbranschen
bakom sig. Dessförinnan arbetade
han inom finansbranschen i många år.
”Fastighetsbranschen är mer på riktigt.
Även om det givetvis är på riktigt inom
bankerna också så kan man på ett
annat sätt ta på det vi arbetar med här.
Det är mer konkret med marken och
fastigheterna”, säger han.

NYKOMLING
som tar plats

”Jag blev bemött med skräckblandad förtjusning”
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Han var den bullrige ordföranden i elevrådet, och spelade
i Wille Crafoords rockband.
i dag leder han Nordens största fastighetskonsult.
Möt Patrik Enblad – en otålig vd med vinnarinstinkt.
– Jag är inte bra på att komma tvåa, säger han.
Efter en lång karriär inom bank- och finansvärlden klev Patrik
Enblad in i fastighetsbranschen när han blev vd för Newsec vid
förra årsskiftet.
vad har du lärt dig av ditt första år i fastighetsbranschen?
– Det är olika drivkrafter inom olika branscher. Här handlar det
mycket om samhällsbyggande och miljö, drivkrafter man inte ser
som bankman. Jag sitter med i styrelsen för teknikkonsulten ÅF,
och på många sätt är mina erfarenheter därifrån till större nytta
än mina bankerfarenheter; vi är mer ingenjörer än finansmän.
Fastighetsbranschen är mer ”på riktigt”. Även om det givetvis är
på riktigt inom bankerna också så kan man på ett annat sätt ta
på det vi arbetar med här. Det är mer konkret med marken och
fastigheterna
Patrik Enblad är en profilstark vd. Han tar plats, både bildligt
och bokstavligt, med sina 194 centimeter. Han har alltid haft talets gåva, vilket han ser som en av förklaringarna till hans framgångar. Han är bra på att få saker och ting gjorda, kan uppfattas
som hård, samtidigt som skrattet aldrig är långt borta, och han
pratar om sig själv med en tydlig självdistans.
Under sitt första år på Newsec har han genomfört en hel
del förändringar. Newsec ska fokusera mer på lönsam tillväxt.
Newsec ska också vara och uppfattas mer som ett enda bolag, än som flera fristående. Att Enblad tillsattes som vd
är i sig ett steg mot detta, eftersom det tidigare saknades
en gemensam koncernchef.
Också personellt har det hänt en hel del på Newsec sedan Enblad tillträdde, en naturlig följd av en
ny vd och ett nytt tänk.
du kom som helt ny i fastighetsbranschen
och tog över nordens största fastighetskonsult – hur har du blivit bemött?
– Med skräckblandad förtjusning. Vissa tycker att det är jätteroligt att jag
kommer in med ett tänk där lönsam

tillväxt är grunden, samtidigt som det finns de som menar att
eftersom jag inte är en fastighetsmänniska ska jag inte komma
och ta över, de tycker att ”det är inte så det funkar”.
Under hösten genomfördes ett visionsarbete, som mynnat ut i
en målsättning om en i princip fördubblad omsättning, från 575
miljoner kronor till en miljard kronor på fem år.
– Vi ska utveckla företaget och verkligen bli det vi säger att
vi är, ”The full service property house”. Vi når målet om omsättningen växer med i snitt 11,8 procent per år i fem år, det kan ske
genom organisk tillväxt men också via geografisk expansion och
förvärv.
Patrik Enblad ser den nya visionen som
Vi ska nöta och
en kvalitetsstämpel både utåt och till den
egna organisationen.
bli lite bättre, lite
– Vi har satt upp den här visionen för att eﬀektivare inom alla
vi kan! Det finns ingen annan som har en
områden.
position som vi har på marknaden.
inom vilka områden ser du störst utvecklingsmöjligheter?
– Vi ska nöta och bli lite bättre, lite effektivare inom alla områden.
Men vad vi i högre utsträckning bör arbeta med är rådgivning
som ger ett påvisbart mervärde till våra kunder, betalningsviljan är
ju större när man kan göra det. Sedan är det ingen hemlighet att
vi, relativt sett, tidigare har varit sämre på transaktioner än inom
många andra grenar vi sysslar med.
– En trend som vi bröt 2010 är att vi i Sverige har varit mindre
lönsamma än i de andra länderna. Nu är vi lika bra i Sverige, och
alla delar av Newsec med positivt resultat, vilket är mycket viktigt,
inte minst internt.
att patrik enblad skulle bli affärsman stod klart ganska tidigt. Redan i gymnasiet startade han sitt första företag, som
höll på med företagsevent.
– Momenta Productions kallade vi det, ingen storsuccé, men
det blev bra extrainkomster.
Hans gymnasietid var ganska speciell.

#1/2011 fastighetssverige
Bilder: David Schmidt
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GILL AR uTFöRSÅKNING
namn: Patrik Gustav Harry Enblad.
Ålder: 45 år.
bor: I centrala Stockholm.
Familj: Frun Agneta, barnen Axel, 17, Wille, 13,
Ida, 5, och Lovisa, 1.
Fritidsintressen: Utförsåkning och skärgård.

– Jag började på naturvetenskaplig linje, gick en dag på ekonomisk, och bytte sedan över till samhällsvetenskaplig linje.
en dag på ekonomisk?
– Det gick inte, de var inte kloka där tänkte jag 16-åring. Skriv
ingenting om det, skrattar Patrik Enblad och fortsätter:
– Jag bytte till samhällsvetenskaplig, det var bättre. Fem killar
och 25 tjejer i klassen …
vad var du för typ i klassrummet?
– Jag var den bullriga typen med syrliga kommentarer, och jag var
ordförande i elevrådet i alla skolor jag gick.
det låter spontant lite likt carl bildt?
– Ja, kanske. Men det vore fel att jämföra mig med honom. Han
är briljant. Jag har aldrig varit på gång att ge mig in i politiken,
det har inte känts ekonomiskt försvarbart … Och jag kanske är
för otålig för det. Men jag har alltid kunnat prata för mig, och det
har jag haft nytta av i arbetslivet.
var du duktig i skolan?
– Nja, jag hade ganska lätt för mig. Jag ansträngde mig inte tillräckligt, men lyckades ändå ganska bra.
Patrik Enblad valde estetiska ämnen som extra tillval och spelade musik – piano och keyboard – tillsammans med bland andra
Wille Crafoord.
– Alla jag spelade med blev rockstjärnor utom jag. Det fanns
alla förutsättningar för mig att lyckas bli något inom musiken,
men jag saknade en viktig sak: Talang.
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De övriga i bandet var Fredrik Dahl som blev trummis i Bo Kaspers Orkester och Peder Ernerot, som spelade med Wille Crafoord i Just D.
Direkt efter gymnasiestudier och militärtjänstgöring anställdes
den 20-årige Patrik Enblad på Östgötabanken.
– Jag blev mäklare samma dag som handeln med OMX-optioner inleddes. Det är ju så att i en värld av blinda är den enögde
kung. Ingen kunde speciellt mycket om optioner, men jag hade
läst en bok om det och kunde lite mer. Så när jag var 20 år var jag
optionsmäklare och sannolikt väldigt odräglig.
Patrik Enblad inledde så småningom sina universitetsstudier
– men avbröt dessa när han fick erbjudande om att bli chef för
aktie- och optionshandeln på österrikiska Creditanstalt.
– Där konstaterade jag att min tyskalärare hade haft rätt; jag
skulle ha övat mer på glosorna. Men jag lärde mig, och pratar i
dag tyska. Även om en anställd i Göteborg som är tysk
hävdar att det är österrikiska jag pratar …
Jag är hyggligt
Efter tre år återvände han till Sverige och började
på Hagströmer & Qviberg, som sedermera blev HQ tävlingsinriktad. Har
Bank. Det blev en lång sejour, som avslutades med sex
jag satt upp ett mål
år på vd-stolen, en mycket framgångsrik period.
– Det var bra timing. Jag kom in när det hade varit vill jag verkligen nå
ett dystert konjunkturläge och stora nedskärningar. det. Jag är inte bra
Jag inledde till en början ett visionsarbete, ungefär
som jag nu har gjort här på Newsec, och genomförde på att komma tvåa.
det. Det var en bra resa. Vi valde rätt marknader att
satsa på och hade kompetent personal.
hQ förvandlades från en av de mest förlusttyngda till en av
de mest framgångsrika bankerna i sverige. vilka egenskaper
har du som gjorde att du lyckades?
– Jag är hyggligt tävlingsinriktad. Har jag satt upp ett mål vill jag
verkligen nå det. Jag är inte bra på att komma tvåa.
I augusti 2007 sa han upp sig.
– Jag var klar. Vi hade uppnått de visioner som var uppsatta,
och jag ville göra något annat.
hur ser du nu på hQ-kraschen som inträﬀade för några månader sedan?
– HQ för mig är det bolag som fanns fram till augusti 2007 när

TAR PLATS. 194 centimeter Patrik Enblad
tar plats, både bokstavligt och bildligt talat.
Han har alltid kunnat tala för sig och haft
förmågan att övertyga sin omgivning.

Fastighetsrätt

Alla advokatbyråer är inte lika.
Det kommer du märka när du arbetar med ett
team av jurister från Hamilton.
Våra specialister har en djupgående förståelse
för dina affärer och släpper aldrig blicken från
vad som händer i branschen.

En relation som leder till bättre affärer

FuN ANd PROFIT. Patrik Enblads motto är ”fun and profit”. ”Man måste tjäna pengar för att ha roligt, och man måste ha roligt för att det
ska gå att tjäna pengar”, menar han.
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Bild: David Schmidt

jag var där. Jag vill inte kommentera det som har hänt efter det.
Patrik Enblads egna stora krasch kom 2008 – tillsammans med
Anders Böös gick Patrik Enblad in som storägare i helt fel läge,
bara några dagar innan Carnegies banktillstånd drogs in.
– Plånboken mådde definitivt inte bra av det. Samtidigt var
det en lärorik period. Det var en situation jag inte hade varit i
närheten av tidigare, med bland annat en väldigt hård mediebevakning. Jag har lärt mig av det där och tror att jag har blivit en
bättre affärsman av det som hände.
Om Carnegies tillstånd inte hade dragits in, vad hade du
gjort i dag då?
– Det är svårt att sia om hur vi hade kunnat utveckla Carnegie.
Men det är helt klart att vi hade haft en riktigt tuff resa. Finansbranschen genomgår ett stålbad.
Några månader efter kraschen kom erbjudandet om vd-tjänsten på Newsec.
Vad visste du om Newsec när du fick erbjudandet?
– Ganska lite, men lite mer än genomsnittsmänniskan utanför
fastighetsbranschen. Jag kände Anders Lönnqvist (moderbolaget
Strongholds ordförande) sedan gammalt och hade träffat Urban
Edenström (Strongholds och Newsecs grundare) några gånger.
– Jag ville vara operativ igen, och tyckte att timingen för att gå
in i fastighetsbranschen var rätt. Det kändes som att både Newsec
och fastighetsbranschen som helhet hade ganska dåligt självförtroende just då. En annan anledning till att jag tackade ja var att
jag också fick möjlighet till delägarskap.
vid sidan av arbetet har Patrik Enblad till och från haft
andra engagemang. När barnen började åka utförsåkning ledde
det till att han hamnade i Svenska skidförbundets styrelse, och
han sitter för närvarande i styrelsen för KSSS (Kungliga svenska
segelsällskapet).
– Vi har sommarställe i Sandhamn, och seglar en del. Nersidan
med seglingen är att det tar väldigt mycket tid, och det känns som
att jag inte har så mycket av det just nu.
Mycket av tiden läggs på familjen − Patrik Enblad har fyra barn,
två från ett tidigare förhållande och två med sin nuvarande fru Agneta, som tidigare hette Hjorth och var med i det alpina skidlandslaget, samma generation som Ylva Nowén och Pernilla Wiberg.
– Hon har gjort att jag alltid säger att jag inte har några idrottsmeriter alls. Mina låter så ynkliga i sammanhanget.
Ni har en ettårig och en femårig dotter. Är du en modern
pappa som är hemma och vabbar?
– Min fru är i nuläget hemma och är föräldraledig, så det behöver
jag inte. Sedan har hon också ett viktigt jobb, hon arbetar med

SN A B B FR ÅG OR
Vad gör dig förbannad?
– Som barn kunde jag bli arg på orättvisor. Över tiden har jag sett till så att det har
blivit rättvist för mig… Skämt å sido, jag har blivit äldre.
När grät du senast?
– Det kan jag inte komma på, men det är inte jättelänge sedan. Jag är ganska lättrörd.
Beskriv dig själv med tre ord, som fångar både affärsmannen och privatpersonen
Patrik enblad?
– Otålig, lönsamhetsfokuserad och målinriktad.
du får 100 miljoner kronor att investera just nu. Vad gör du?
– Satsar allt på rött… Nej, just nu tror jag att jag lägger huvuddelen på finska och
baltiska fastigheter. Sedan köper jag en lägenhet i New York. Stronghold äger en del
av Eklund Stockholm New York och jag tror på Fredrik Eklund när han säger att det är
en bra investering, och dessutom något som är kul att äga.
Någon känd person som du beundrar?
– Ingemar Stenmark är cool. En i affärslivet som ofta gör och säger bra saker är
Gustaf Douglas.
Vad är du mest nöjd med när det gäller dig själv?
– Att jag brukar leverera det jag säger.

rehabträning för elitidrottare. Vi är lyckligt lottade som har ett
bra nätverk till hjälp. Sedan är det rent krasst så att alla pengar
till företaget dras in på kanske hälften av årets veckor. Då kan jag
inte vara borta, och det handlar inte om jämställdhet eller inte,
det är en realitet.
Apropå jämställdhet, hur ser du på kvoteringar?
– Kvotering är fullständiga dumheter, alla ska in på kompetens,
inget annat. Däremot tycker jag att det är ett problem att det är
för få kvinnor i toppen, men det får lösas på annat sätt.
på hQ inledde du med ett visionsarbete och när det var genomfört tyckte du att du var ”färdig” på hQ. Anta att newsec
når miljardmålet om fem år. är du nöjd och går vidare då?
– Jag har ingen aning om vad som händer i framtiden, mycket
kan hända. Just nu jobbar jag stenhårt med det här och funderar
inte på vad som händer sedan.
har du någon dröm, något du tänker att ”det här måste jag
göra innan jag blir 5”?
– Nej, jag tycker att jag gör kul saker hela tiden. Jag reser mycket
med familjen, och på jobbet är mitt motto ”Fun and profit”. Man
måste tjäna pengar för att ha roligt, och man måste ha roligt för
att det ska gå att tjäna pengar.
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Tror du på Gud?
– Njaej, men jag är skrockfull, går aldrig under stegar och lämnar inga nycklar på
bordet. Det kommer nog från tiden då jag höll på med trading; man vill inte utmana
ödet i onödan.
Ger du pengar till tiggare på gatan?
– Nej. Det känns som att många av dem tillhör någon syndikerad verksamhet.
Välgörenhet är en annan sak, men jag vill att pengarna ska hamna rätt.
är du fåfäng?
– Jag använder inga krämer om det är det du menar med fåfäng. Men jag är noga
med vilka kostymer jag har på mig, och ser till så att jag inte klär mig i kläder som gör
att jag ser ännu längre ut än jag är (194 centimeter). För korta brallor är ju exempelvis
förödande.
Hur mycket tränar du?
– Två gånger i veckan på gymmet. Jag tränar för att inte bli sämre. Det fungerar
ganska bra. Men min fru tycker att det är för lite. ”Dina punktinsatser på gymmet gör
mer skada än nytta”, säger hon.
Vad gör dig rädd?
– Jag är lite klaustrofobiskt lagd, så jag tycker inte om när det är för trångt.
Har du några tatueringar?
– Nej, det skulle jag aldrig kunna tänka mig att ha.
Hur ser ditt kulturella intresse ut?
– Jag är mycket intresserad av musik. Jag är medinvesterare i ett ambulerande museum om Abba, som kommer till Stockholm i vår. Jag tycker om Abba och tror att det
är en bra investering.
Vilken är din största extravagans?
– Jag är ganska konservativ när det gäller pengar, slösar inte för slösandets skull.
Jag är ganska intresserad av fina klockor men det är några år sedan jag köpte någon
senast. Däremot vet alla som har en stor familj att det kostar att leva.

Hur pensionerar man
en skrivbordsstol?
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GÄSTSKRiBENT: AdVOKATeN HAR ORdeT
Bild: DLA Nordic

NAMN: Anders Malmström.
ÅLdeR: 41 år.
TITeL: Advokat.
ÅR PÅ dLA NORdIc: Elva.
FRITId: Tennis och skidåkning.

Bra med LOI i fastighetsaffärer
Många är tveksamma till nyttan av att upprätta ett letter of intent. En del
menar att det till och med kan orsaka mer skada än nytta. Men visst finns
det fördelar också. Advokat Anders Malmström på DLA Nordic delar med
sig av sina erfarenheter på området.
I arbetet med fastighetstransaktioner så får man i början av affärsförhandingarna ofta frågan om parterna skall nedteckna de
villkor de önskar gå vidare på eller förhandla utifrån i en avsiktsförklaring, ett så kallat letter of intent (LOI).
Ett LOI är typiskt sett inte ett bindande avtal om förvärv och

medför generellt inga juridiska förpliktelser, förutom avseende
till exempel sekretess, exklusivitet och skiljeklausuler. Ett LOI är
ett ramverk där parterna reglerar initiala frågeställningar tillsammans med de generella riktlinjerna för en eventuell affär.
fÖrdelarna med ett loi är snarare förhandlingsmässiga,
och för att effektivisera processen, än rent juridiska. Ett LOI ger
strukturen för de framtida förhandlingarna och ger en första signal om huruvida en part önskar gå vidare i affären. Det kan även
användas för att reglera viktiga frågor i processen, ge en potentiell
köpare exklusivitet att fortsätta förhandlingarna och kan tidigt i
processen klargöra viktiga kommersiella frågor mellan parterna.
Det är därför ofta ett konstruktivt och kostnadseffektivt sätt att
driva processen framåt.
en nackdel är att ett loi i de affärsmässiga frågorna saknar rättslig betydelse och i stället betraktas som en ömsesidig moralisk utfästelse, ett slags gentlemens agreement. Betydelsen av ett
sådant gentlemens agreement kan diskuteras. En brittisk domare
lär ha sagt: A gentlemens agreement is an agreement, which is
not an agreement, made between two persons, neither of whom
is a gentlemen, whereby each expect the other to be strictly
bound, without himself being bound at all.

BRA OcH dÅLIGT. Ett letter of intent kan vara ett bra sätt att föra förhandlingsprocessen framåt i till exempel en fastighetstransaktion. Men det kan också innebära problem
om man inte använder juridisk expertis när man upprättar ett letter of intent.
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vissa anser att ett loi kan ställa till större problem än de som det var avsett att undanröja. Det finns omständigheter som kombinerat med ett LOI kan medföra att en juridisk
förpliktelse uppstår. Omständigheterna kan
benämnas konkludent handlande och innebär
att en part ger motparten befogad anledning att
anta att en rättshandling föreligger. Det kan till exem-

FAKTA: DLA Nordic
DLA Nordic är en av Sveriges ledande
affärsjuridiska fullservicebyråer. På
kontoret i Stockholm arbetar 80
jurister. Byrån är medlem i DLA
Piper Group, en exklusiv allians av

internationella affärsjuridiska byråer
med över 4 900 jurister världen över.
Fastighetsgruppen är världen största
med över 550 jurister, varav 14 på
kontoret i Stockholm.

– men se upp för fallgropar
pel vara att en part
börjar uppfylla sin
del av det tilltänkta
avtalet. I detta fall
kan ett LOI komma
att betraktas som ett
juridiskt bindande
avtal. Det är därför viktigt att använda juridisk expertis vid upprättande av LOI för att undvika oönskade konsekvenser.
Sammanfattningsvis kan sägas att fördelarna att upprätta ett

Sammanfattningsvis kan
sägas att jag oftast tycker att
fördelarna att upprätta ett LOI
överväger nackdelarna.

LOI oftast överväger nackdelarna. I mindre affärer kan det dock
många gånger vara bättre att direkt börja arbeta med överlåtelseavtalet och inte använda LOI. Då det enligt svensk rätt saknas uttryckliga regler för hur LOI skall utformas och regleras, så bör ett
LOI utformas och de efterföljande förhandlingarna utföras med
beaktande att bindande förpliktelser kan uppkomma om dessa
utförs felaktigt. Vidare är det min personliga uppfattning att ett
LOI är ett kommersiellt bra sätt att driva processen förhandlingsmässigt framåt i den riktning klienten önskar, och detta oavsett
om man agerar för en köpare eller en säljare.

Centrallager i skogen eller lager centralt?

Närheten till bra kommunikationer både för gods och personal är en av de viktigaste förutsättningarna för bra logistik.
Våra lokaler hittar du nära de viktigaste transportlederna på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Över hälften har
spåranslutning. Vi erbjuder flexibla hyresavtal där vi anpassar lokalerna efter förändringarna i din verksamhet.
www.sveareal.com

Våra fastigheter - dina möjligheter

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Pånyttfödd italiensk
restaurangpärla
Restaurang Caina är en pånyttfödelse av
familjen Catenaccis klassiska restaurang med
samma namn på Södermalm i Stockholm i
början av 80-talet. Då som nu handlar det
om äkta italiensk matpassion. Varsågod att ta
del av läckerheterna – buon appetito!
Stefano Catenacci var bara 14 år när han i början av 80-talet började jobba i pappa Enzos kök på restaurang Caina på Folkungagatan på Söder. Nu för han det italienska matarvet vidare med
restaurangen på Nobis Hotel Stockholm på Norrmalmstorg. Då
hette restaurangen Caina, det gör den nu också.
Enligt många är den gamla restaurang Caina en av de få, kanske den enda, genuina italienska restaurangerna som någonsin har
funnits i Stockholm. Men det håller inte nya Cainas krögare med
om, Stefano Catenacci värnar den klassiskt italienska vällagade

maten med de allra bästa råvarorna. Tillsammans med sin köksmästare Luciano Aru, som han jobbat ihop med i 16 år, åker han
på regelbundna inspirations- och inköpsresor till Italien. Resultatet av resorna presenteras sedan på tallrikar på de vita dukarna i
källarvalven på det femstjärniga hotellet vid Norrmalmstorg.
i krogvärlden har stefano catenacci verkligen varit i
ropet det senaste året. Han stod bakom bröllopsmiddagen när
kronprinsessan Victoria fick sin Daniel i somras, han är ständigt
aktuell som kökschef på Operakällaren och nu är han gastronomisk chef när Stockholm får sin intressantaste nyöppnade restaurang på länge. Jodå, förväntningarna är höga. Och mottagandet
har det inte varit något fel på.
– Det har varit helt fantastiskt. Vi har haft fullt varenda kväll,
och det har varit riktigt bra med folk på luncherna också, säger
Stefano Catenacci.
Han tror att en del av framgången beror på att man inte krånglar till det.

R adarpar i mat
Namn: Stefano Catenacci (till vänster).
Ålder: 44 år.
Familj: Fru och fyra barn.
Bor: Östermalm i Stockholm.
Yrke: Krögare, gastronomisk chef.
Fritid: Golf.
Mer om: Stefano Catenacci är kökschef på Operakällaren
sedan 1996 och är ansvarig för alla banketter och galamiddagar som serveras på Kungliga slottet. Delägare i Nobis
AB, moderbolag till Operakällaren sedan 2001.
Utmärkelser i urval: Fem bestick i Guide Michelin sedan
1998, silvermedalj i Årets kock 1999, Nordisk mästare 1999,
Kockarnas kock 2000, Gastronomiska akademiens guldmedalj 2003, Årets Werner 2008 av Restauranger & Storhushåll.
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Namn: Luciano Aru (till höger).
Ålder: 42 år.
Familj: Fru och tre barn.
Bor: Kungsholmen i Stockholm.
Yrke: Kökschef.
Fritid: Resor med familjen.

Vad vi gör är att
vi lagar traditionell
italiensk mat, sådan
som vi är uppvuxna
med och har ätit
hemma på söndagarna i hela våra liv.
– Vad vi gör är att vi lagar traditionell italiensk mat, sådan som vi
är uppvuxna med och har ätit på söndagarna i hela våra liv, säger
Stefanos kollega och köksmästare Luciano Aru.
En annan tung framgångsfaktor handlar om råvarorna.
– Här är vi verkligen noggranna. Vi värnar om råvarorna och
tillåter inget som helst fusk, det gäller allt från oljor till kött. Vi
vill att man verkligen ska uppleva att man äter italiensk mat när
man är här.
en annan detalJ som säkert bidrar till det genuint italienska på Caina är att sex av de elva som jobbar i köket är från
Italien.
Och Stefano Catenacci har stora ambitioner med Caina, men
inte på så sätt att restaurangen ska få massor av utmärkelser och
stjärnor i Guide Michelin och så vidare.
– Caina ska vara en bra erkänd italiensk restaurang som folk gärna talar om när de varit här. Och det man ska berätta för sina vänner
efter besöket här är vilken härlig matupplevelse man hade.

Recept på nästa sida

Varje marknad är unik.
Se till att samarbeta med en
specialist som kan den lokala
marknaden och som tar hand
om din investering som
sin egen.
För oss är varje kund den
enda kunden.

Psst!
Vi finns på MIPIM, du hittar oss i
monter 15:22. Hjärtligt välkommen!

GAMMAL GOd SKINKA. Här skivar
man upp några skivor av
den underbara parmaskinkan
Sant´Illario, som är lagrad i 30
månader.

Recept

Antipasto misto
4 skivor Sant´Illario skinka
4 st vildsvinssalsiccia
4 skivor Lardo
4 skivor provoloneost
4 st bruschetta

Tryffelmarinerade sardeller,
soltorkade pachinotomater,
inlagda små kronärtskockor
Olivröra ( 50 g urkärnade svarta
taggiascheoliver, 50 g urkärnade
gröna oliver, 1 vitlöksklyfta 50 g

röd paprika, ½
dl extrajungfruolja, 1 nypa
torkad chili. Mixa
allt i en köksmixer
och lägg upp i skål. )

confit på marulk med citrusslungade morötter morotscrudité och kaneldoftande
vitvinssky
4 bitar marulk á 140 g
1 kanelstång
4 stora morötter
1 gul lök
1 dl vitt vin
1 timjankvist
1 msk kapris
2 st lagerblad
1 msk hackad persilja

Millefeuille med hasselnötscreme citrussallad och
vaniljglass
Nötflarn
25 g honung
25 g florsocker
25 g vetemjöl
25 g smör, rumstempererat
25 g hackade hasselnötter
25 g hackade valnötter
Blanda ihop honung med
vetemjöl, florsocker och smör
till en massa, ställ sedan i kyl
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cirka 30 min, bred ut massan
på en silpat-matta, strö över
de hackade nötterna, baka av i
ugn på 180 grader tills det blir
en gyllenbrun färg. När flarnet
kallnat bryt det då i oregelbundna bitar.
Hasselnötscreme
100 g hasselnötskräm
50 g mascarpone ost
2 msk kaffelikör
Blanda ihop allt och häll det i en
spritspåse.

1/ l extrajungfruolja
3 msk färskpressad citronsaft
salt, vitpeppar
Skala och skiva löken, bryn den
sedan i 2 msk olja, häll på vinet, lägg
i lagerbladen, låt det koka ihop,
smaka av med salt, peppar, avsluta
med kapris och persilja. Värm 4 dl
olja till 70 grader med 1 msk salt och
1 timjankvist. salta fisken, lägg ned
de i oljan låt de ligga i tills fisken
uppnått 34 grader i kärntemperatur.
Skala morötterna, svarva en morot

citrussallad
1 blodgrape
1 apelsin
1 blodapelsin
myntablad
1 tsk extrajungfruolja
svartpeppar
florsocker
Filéa citrusfrukterna, blanda
citrusfiléerna med myntablad,
peppar, olja och fördela i fyra
små skålar.
Vaniljglass
Enklare att ta färdigköpt då inte

med en grönsakssvarv och blanda
med 1 msk olja, 1 msk citronsaft salt
och peppar vid servering. Skär de
resterande morötterna i halvmånar
blanchera sedan de i saltat vatten,
häll av de, sautera sedan morotshalvmånarna i 2 msk olja rest. Citronsaft,
smaka av med salt och peppar.
Fördela sedan morötterna på 4
tallrikar, sedan marulken, ringla lite
sås runt om. Avsluta med morotscruditén på varje fisk och garnera med
kanelstång.

alla har glassmaskin hemma.
Varva nötflarnen på
varje tallrik
med hasselnötscreme,
cirka fem
lager. Fördela
citrussalladen,
sedan vaniljglass,
avsluta med att
pudra lite florsocker
över flarnen.

dYR SVAMP. På Caina
använder man självklart
bara äkta italiensk Albatryffel. Priset ligger på cirka
80 000 kronor per kilo.

MATPASSION. För Stefano Catenacci är råvarorna det allra viktigaste, här tummar man inte en millimeter på kvalitén.
Tillsammans med sin kollega Luciano Aru åker han regelbundet till Italien för att hitta de allra mest genuina och bästa
italienska råvarorna att ta med hem.

Specialiserade på miljörättsliga frågor vid företags- och fastighetsöverlåtelser

Drottninggatan 33, Box 16295, 103 25 Stockholm. Telefon vxl 08-696 95 70 • info@adv-aberg.se • www.adv-aberg.se

GÄSTSKRiBENT: ReVISORN HAR ORdeT
NAMN: Andreas Adolphsson.
ÅLdeR: 52 år.
TITeL: Director inom affärsBild: Deloitte

området skatt. Ansvarig för
Real Estate.
ÅR PÅ deLOITTe: Elva.

exeMPeL PÅ uPPdRAG: Specialiserad på bygg- och fastighetsbranschen. Förutom löpande
rådgivning så ligger mycket
av fokus för närvarande på
omstruktureringar, transaktioner,
projekt och cash ﬂow-frågor.

FRITIdSINTReSSeN: Familj

och vänner samt läsning, resor,
tennis, ridning och matlagning

Skattemässig hantering av
fastighetsinvesteringar
En fråga som kontinuerligt diskuteras inom
fastighetsbranschen är den skattemässiga
hanteringen av fastighetsinvesteringar.
Anledningen är självklar. Fel hanterat kan
bolaget förlora mycket pengar. Rätt hanterat
finns det mycket att vinna. Det finns även en
mängd oklarheter som vållar problem i den
redovisningstekniska hanteringen.
Det finns ett antal olika regler för hur en investering i fastigheter
skattemässigt får kostnadsföras och därmed minska det skattemässiga resultatet. Bestämmelserna omfattar allt ifrån direktavdrag till avskrivningar under en längre tid. För det ekonomiska
utfallet är klassificeringen helt avgörande.
Översiktligt gäller följande uppställning:
Mark: Ej avskrivningsbart.
Markanläggning: Normalt 20 år.
Byggnad: Hyreshus; normalt 50 år. Industri; normalt 25 år.
URB: Direktavdrag.
Inventarier: Normalt fem år.

VIKTIGT. Den skattemässiga hanteringen av fastighetsinvesteringar är viktig.
Gör man rätt kan man tjäna mycket, gör man fel kan man förlora en hel del.
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uppställningen ser enkel ut men klassificeringen innebär en mängd svårigheter. Detta har bland annat att göra med
om det föreligger ett krav på samband mellan redovisning och
beskattning eller om avdraget istället blir en fråga som faller
inom det så kallade frikopplade området. Gränsdragningen mellan byggnad och inventarier är därför av särskild vikt vid tillämpningen av det utvidgade reparationsbegreppet (URB). Med
URB avses normalt att bolaget får ett frikopplat direktavdrag
för i redovisningen aktiverade utgifter för reparation och underhåll eller ombyggnader, när ombyggnaden inte är väsentlig. Som

Vi sammanför diskret säljare och köpare till framgångsrika
fastighetstransaktioner, utan att verka på den öppna marknaden.
Genom flerårig personlig erfarenhet av såväl fastighetsförvaltning
som transaktioner så har vi ett gediget kontaktnät både inom och
utanför Sveriges gränser.
Aeternum Real Estate är representerade med huvudkontor i Malmö
och filialkontor i Stockholm men har Europa som arbetsfält.
Välkommen att kontakta oss med frågor om hur vi exklusivt,
effektivt och med långsiktighet i tanken kan vara till er tjänst.

Marcus H:son Lindfors
+ 46 708 389599
marcus.h.lindfors@aepartners.se
Martin Mildner
+46 766 450222
martin.mildner@aepartners.se
www.aepartners.se

FAKTA: DELOIT TE
Deloitte är ett av världens ledande
revisions- och konsultnätverk med
cirka 1 200 medarbetare i Sverige
och cirka 170 000 globalt. Sedan
1999 har Deloitte en branschgrupp

för fastigheter, Real Estate Group,
som stöttar och vidareutvecklar
våra klienters idéer och visioner.
I gruppen finns några av landets
främsta experter inom revision,

skatt och finansiella tjänster. Vi
arbetar med analys, strukturering,
finansiering och transaktioner i
såväl nationella som internationella
projekt.

Får man inte ordning på sina avdrag
så förlorar bolaget fortlöpande pengar
på att felaktigt betala för mycket
skatt. Dessutom finns risken
för skattetillägg.
framgår får klassificeringen en direkt
effekt på det skattemässiga utfallet. En
felaktig hantering kan också föranleda
skattetillägg.
Diskussionerna om hantering av
fastighetsinvesteringar har med förnyad
intensitet tagit fart till följd av en dom i
Kammarrätten i Stockholm den 16 september
2010. Frågan i målet var i princip om betydande
investeringar kan omfattas av URB och om vissa delar av investeringen skulle hanteras som inventarier. Det finns
en hel del uttalanden i domen som indikerar hur bolagen kan resonera vid klassificering av investeringar och hantering av projekt.
I korthet var bakgrunden följande: En fastighet hade under år
2002-2004 varit föremål för omfattande rivnings-, ombyggnadsoch renoveringsarbeten. Exempelvis har kontorsplanen i princip
rivits stomrena. Projektet hade inneburit en genomgripande förädling och uppgradering av fastigheten. Arbetet hade skett i olika
projekt men i princip inte omfattat stommen. Byggnaden ansågs
utgöra en affärs-, kontors- och restaurangbyggnad.
i domen finns en hel del intressanta resonemang. Det är dock
inte helt lätt att identifiera några generellt gällande principer eftersom det inte redovisas en detaljerad helhetssyn på systematiken vid klassificering av investeringar. Jag har trots detta dock valt
några resonemang som kan anses särskilt intressanta och sammanfattat hur jag uppfattar innehållet i dessa:
• Begränsningen i URB får antas ta sikte på situationer där en
byggnad förändras i större omfattning och samtidigt får ett annat
användningsområde.
• Syftet med URB är att möjliggöra moderniseringar, tekniska
upprustningar och omdispositioner.
• Sparade URB till ett och samma tillfälle förtar inte rätten
till avdrag.
• Byggnaden ansågs inte ändra karaktär, trots att tidigare bedri-
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ven hotellrörelse i en viss del av byggnaden hade upphört.
• Vissa utgifter för installation av
bland annat undertak, ventilation, fancoil och elinstallationer ansågs normala
i denna typ av byggnad för att modernisera, rusta upp och anpassa byggnaden till
den tekniska och ekonomiska utvecklingen.
min uppfattning är att domsmotiveringen i
vissa principiella frågor indikerar hur bolagen skulle kunna
resonera. En bärande grundval som domstolen verkar stödja sitt
resonemang på är lokutionen ”modernisera, rusta upp och anpassa
en byggnad av förevarande slag till den tekniska och ekonomiska
utvecklingen”. Som sagt går det emellertid inte att dra generella
slutsatser om bedömningar i enskilda fall. För detta krävs detaljstudier av domsmotiveringen mot bakgrund av de i målet aktuella
förhållandena. Enligt uppgift i skrivande stund är domen dessutom överklagad.
Sammantaget kan konstateras att domen inte klargör gränsdragningsfrågorna. Däremot väcker den hopp om att bedömningarna inte behöver göras så snäva som många trott. Det krävs
dock ytterligare ett antal domar innan vi får en successivt ökad
klarhet.
konsekvenserna av en felaktig klassificering kan bli drakonisk. Med anledning av detta bör bolagen se upp och ha en tydlig
strategi och ordnad hantering av fastighetsinvesteringar. Det gäller således att ha ordning och reda. Det är många gånger svårt
att få ordning på detta i efterhand. Får man inte ordning på sina
avdrag så förlorar bolaget fortlöpande pengar på att felaktigt betala för mycket skatt. Dessutom finns risken för skattetillägg. Det
krävs därför en organiserad projekthantering och oftast på tidigt
stadium ett samarbete mellan de personer som sköter redovisning
och skatt och de personer som hanterar själva projekten.

”Det skulle ju ingå lagerhyllor. Och var är trucken....?”

Innan ni förvärvar fastigheten. Vid fastighetsförvärv gäller det att veta vad
som ingår i köpet - innan man undertecknar avtalet. Behöver du hjälp med att förhandla
och utforma avtalstexten, kan vi på Advokatfirman Glimstedt biträda dig. Vi har en stor
erfarenhet och kompetens inom fastighetsjuridiken och kan därför vara en aktiv,
strategisk resurs i din löpande verksamhet.
Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer, med närmare 200 jurister i Sverige, Baltikum och i Vitryssland. Våra resurser
och vår lokala närhet är en kombination som uppskattas av våra klienter. Besök oss på www.glimstedt.se

[ Stjärnmäklare av Eddie Ekberg ]

”Jag jobbar
– och trivs

Har sålt lägenheter till Cameron Diaz och Daniel Craig
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Namn: Fredrik Eklund.
Ålder: 33 år.
Familj: Mamma, pappa (ekonomen Klas Eklund), brodern (författaren
Sigge Eklund), hundarna Mousey och Fritzy.
Bor: Lägenhet på Manhattan, New York och hotell i Stockholm.
Kör: ”Hade en bil, men upptäckte att jag inte behöver någon.”
Utbildning: Förutom gymnasium ett och ett halvt år på Handels i
Stockholm.
Fritid: Reser mycket, tränar på gym varje morgon vid halv sex.
Bonusinfo: Är duktig på att dreja i lera. Har skrivit boken Bananflugornas herre om sina dagar i porrfilmsbranschen som ung. Har sålt lägenheter till kändisar som Cameron Diaz, John Legend och Daniel Craig.
Bilder: David Schmidt

jämt
med det”
Fredrik Eklund arbetar hårt
för att nå sina höga mål
med ESNY
Stjärnmäklaren Fredrik Eklund ligger bakom
lyxmäklarfirman ESNY och är Managing
Director på New York-mäkleriet Prudential
Douglas Elliman. Men egentligen vill han inte
kallas mäklare överhuvudtaget, han är ju inte
utbildad till det i Sverige. Trots det håller han
på att förändra den svenska mäklarbranschen.
Och i USA är han på god väg att bli tv-kändis.
Fredrik Eklunds mål är att göra Eklund Stockholm New York
(ESNY) till Sveriges främsta mäklarfirma. Och om utvecklingen
fortsätter som den börjat är det målet inte alls orealistiskt för
honom att uppfylla. För knappt ett och ett halvt år sedan startade
han ESNY i Sverige, då endast tillsammans med Niklas Berntzon
som i dag är vd på bolaget. I dag jobbar 31 personer på ESNY med
Jan Carlzon i styrelsen. En hyfsad utveckling alltså. Men Fredrik
Eklund är långt ifrån nöjd med det.
– Jag har flera mål, dels att vi ska bli Sveriges mest framgångsrika mäklarfirma. Och sen att vi ska växa internationellt. Jag ser
framför mig att ESNY har kontor i London, Köpenhamn och
Oslo. Jag tycker till exempel att det saknas en mäklare för de allra
mest exklusiva objekten som täcker den nordiska marknaden.
sedan 2009 delar fredrik eklund sin tid mellan Stockholm och New York. I New York bor han i en våning på Manhattan och jobbar som ansvarig för den internationella avdelningen
på den stora mäklarfirman Prudential Douglas Elliman med
närmare 4 000 anställda och 63 kontor. När han är i Stockholm,
vilket han är cirka tio dagar per månad, jobbar han stenhårt med
ESNY. Under de tio dagarna i Sverige lägger han en heltidstjänst
på företaget. Men att jobba mycket är inget han tycker är besvärligt, eller ens något han reflekterar över.
– Jag älskar det här jobbet och den här branschen. Jag drar inte
Rör det fastigheter så rör det oss.
www.dtz.com/se

Visionär. Fredrik Eklund har ett jobb
som vd på en av de större mäklar
firmorna i USA. Samtidigt har han byggt
upp mäklarfirman ESNY som växt från 2
till 31 medarbetare på knappt ett och ett
halvt år. Inom de närmaste åren hoppas
han dessutom kunna etablera ESNY i
Köpenhamn, Oslo och London.

en gräns mellan jobb och fritid. Jag jobbar hela tiden och trivs
jättebra med det.
Hur orkar du arbeta så många timmar?
– Jag upplever det inte som jobbigt. Men det är klart att man
måste hålla sig i form, jag är på gymmet klockan halv sex varje
morgon. I bland kan jetlagen vara påfrestande, men det brukar
ge sig med en latte på Seven Eleven så man piggnar till inför ett
viktigt möte.
fredrik eklund var bara 25 år när han stack till New York
på vinst och förlust. Efter ett tufft första år lossnade allt och han
utsågs till Rookie of the year i mäklarbranschen i New York.
Plötsligt ville The New York Times, The New York Post och Wall
Street Journal ha med honom i sina tidningar. Upprepade gånger
har han fått epitetet ”the number one broker of his generation”. I
dag rankas han som en av de mest erfarna globala mäklarna och
säljer för minst två miljarder kronor
per år. Han reser regelbundet till
Sverige är det
städer som London, Barcelona, Paenda land jag känris, Dublin, Dubai, Singapore, Hong
ner till där mäklarna Kong, Seoul och Los Angeles och
fortfarande sitter och har byggt upp ett smått unikt globalt
kontaktnät.
håller på sina objekt
Som det yttersta beviset på hans
popularitet
i USA håller den amemed armbågarna utåt.
rikanska rikstäckande tv-kanalen
Bravo på att spela in en tv-serie, delvis baserad på Fredrik Eklunds arbete och privatliv.
– Det kommer att bli premiär i september, serien ska visas i
åtta avsnitt och ett par avsnitt är redan färdiginspelade. Det hela
går ut på att de följer mig i mitt arbete när jag visar våningar, och
sen följer de mig även till viss del efter jobbet. Och ingenting är
fejk utan de filmar autentiska visningar, vilket gör att mitt jobb
tar dubbelt så lång tid de dagarna. Men det är det nog värt, kanalen har flera miljoner tittare och kan ses i 200 länder. Dessutom
pratar man redan om en andra säsong.
fredrik eklund berättar att han har en vision om att
förändra den svenska mäklarbranschen, som på många sätt skiljer
sig från den internationella mäklarbranschen.
– Sverige är det enda land jag känner till där mäklarna fort-
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farande sitter och håller på sina objekt med armbågarna utåt.
Men det försöker jag att ändra på. Sakta men säkert inför jag
co-broking vilket innebär att firmor hjälps åt att hitta köpare och
säljare. Alla tjänar mer pengar och det är bättre för såväl köpare
som säljare. Det är förstås också smickrande att se att en del andra
mäklarfirmor på Östermalm har börjat ta efter det internationella
sättet att jobba på. Det känns jättekul!
Dessutom, menar Fredrik Eklund, har många av de svenska
mäklfirmorna varit bekväma under flera år, och nu håller branschen på att förändras med co-broking, internationella kunder
och framförallt tekniken.
– Mina mäklare jobbar extremt mycket, har ingen fast lön men
arvoden som innebär att man kan tjäna massor av pengar om
man jobbar här och är duktig. Jobbar man däremot inte så tjänar

LMG

Bild: Johan Töpel

Sk a bygga en miniskyskr apa
LMG är ett samarbetsprojekt mellan ESNY, Fabege, Strategisk Arkitektur och
reklambyrån BerntzonBylund. Fabege jobbar just nu med att förädla kvarteret
Bocken. Bygget sker i olika etapper och innehåller fyra olika huskroppar där
den första etappen är färdigställd. På adresserna mot Lästmakargatan, mellan
Norrlandsgatan och Regeringsgatan, som utgör nästa etapp, byggs både
butiker, nya kontor och bostäder. I en del av projektet producerar man en
miniskyskrapa med 45 lägenheter.

Bild: Johan Töpel

LMG
man inga pengar, man är liksom sin egen under ESNY:s paraply.
Jag försöker lära mina mäklare vikten av att kunna svara på mejl,
telefon och sms 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Och att
alltid ge kunden svar inom fem minuter. Vi är ju inga superhjältar
och måste ha sömn, men man måste ge kunden allt.
Det handlar ytterst om kärlek, menar Fredrik Eklund.
– Den här verksamheten bygger på kärlek. Kärlek till kunden,
uppdraget och objektet. Man får aldrig vara för snobbig eller trött
när man säljer bostäder.

på Lästmakargatan. I dag är Lästmakargatan i mångt och mycket
en bakgata, men när vårt projekt är klart kommer det att ha förvandlats till Stureplanshöjden. Det slutbokades på mindre än en
månad.

Du jobbar också med projektet LMg, berätta!
– Det är ett nybyggnadsprojekt mellan ESNY, Fabege, Strategisk Arkitektur och BerntzonBylund. Det ska bli en fantastisk
miniskyskrapa med 45 lägenheter bara 30 meter från Stureplan,

Vad gör du om tio år?
– Då har ESNY öppnat kontor i London, Köpenhamn och Oslo.
Och så har jag ett par ungar som jag lämnar och hämtar på dagis.
Och så sover jag lite mer.

Kan du tänka dig att jobba i ﬂera sådana projekt?
– Absolut, jag tycker det är fantastiskt roligt och stimulerande att
jobba med nybyggnadsprojekt. Men jag kommer inte att börja
hyra ut kommersiella lokaler, det finns det andra som gör bättre.

FASTIGHETSJURIDIK
FRÅN GRUNDEN.
Vi rankas som en av landets främsta inom entreprenadrätt.
Men det finns så mycket mer som vi är stolta över. Titta in
på advokatag.se och läs mer om oss och vårt kunnande
inom fastighetsjuridik.

GÄSTSKRIBENT: aktieanalysen
Bild: Leimdörfer

År på Leimdörfer: Tre.
Fritidsintressen: Böcker

ledare.

och resor.

Ålder: 26 år.
Utbildning: Civilekonom,

Handelshögskolan i Stockholm.

Nytt år – en möjlighet att både summera och blicka framåt. Hur har
den svenska fastighetsmarknaden utvecklats under 2010? Har diDiagram 1: Totalavkastning på aktiemarknaden,
rektägda fastigheter och fastighetsaktier gått i takt eller
otakt? Och
2000–2010
kanske viktigast; vad ser vi i spåkulan för 2011?
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Med en totalavkastning på cirka 45 procent, motsvarande 17 procent på fastighetsnivå, visade sig 2010 bli ett oväntat bra år för
fastighetsaktier. Även marknaden för direktägda fastigheter, den
så kallade direktmarknaden, utvecklades starkt under 2010. Värdetillväxten bedöms, även om några definitiva siffror inte finns
tillgängliga i skrivande stund, ha varit positiv i snitt och relativt
kraftig på vissa delmarknader, till exempel Stockholm CBD.
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Historiskt har en positiv syn på fastighetsbranschens fundamenta
– hyror och vakanser – först visat sig i börskurserna och vanligtvis
efter 6-12 månader i fastighetspriserna. Direktmarknaden följer
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till en premie för att köpa fastigheter på direktmarknaden eller
använda egna aktier som betalningsmedel för fastigheter.
På samma sätt kan en onoterad fastighetsägare dra nytta av
premien genom att börsnotera hela eller delar av beståndet – ett
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omsättas i en handelsstrategi.
sammanfattningsvis indikerar årets börsuppgång, om
historiska samband stämmer, att totalavkastningen på direktmarknaden blir förhållandevis hög under 2011, och att värdetillväxten blir
positiv givet en löpande avkastning på samma nivå som tidigare.
Premien på svenska börsnoterade fastighetsbolag gör att de rationellt sett bör fortsätta vara aktiva köpare under 2011 och indikerar att
fler fastigheter kommer att finna sin väg in på börsen.

Anlita ett proffs istället!
Fastighetsbranschens självklara fotoagentur.
Ring 08-558 03 100 eller besök pixprovider.com

[ karriär av Nicklas Tollesson ]

kör VolVo xC
namn: Mikael Granath.
ålder: 53 år.
Familj: Frun Åse, barnen David, 21, och Emelie, 19.
Fastighetskarriär: Kullenbergs, Securum,
Halmstads Fastighets AB, Graﬂunds, Din Bostad,
Willhem.
Bor: Långedrag, Göteborg. ”Vi har bott i samma
hus sedan 1983. Jag har haft övernattningslägen
heter när jag har arbetat på andra orter, men vi
har alltid haft kvar huset.”
Fritidsintressen: Längdåkning, utförsåkning,
löpning, segling.
Läser: ”Senast Den nya överklassen av Bengt
Ericson, som jag fick i julklapp. Ett intressant tids
dokument, men samtidigt lite väl skvallrig.”
Ser på tv: ”Mest nyheter och sport. Annars tycker
jag att jag mest sitter och zappar.”
Kör: Volvo XC0.

förverkligar gammal idé
Bild: Nicklas Tollesson

Ska Växa. Din Bostads förre vd Mikael Granath är nu vd för bostadsbolaget Willhem, som köpte Actaportföljen med ett värde av cirka
sju miljarder kronor av Actas kunder. På sikt är målsättningen att bolaget ska bli ungefär dubbelt så stort.

mikael lundström

karin Witalis

Mikael Lundström tillträder 1
april en tjänst som senior advisor
på NAI Svefa. Lundström har
sedan 1 januari 2009 varit vd
och koncernchef för Akade
miska Hus. Han har arbetat på
Akademiska hus sedan 2005,
dessförinnan var han bland
annat vice vd för Jones Lang
Lasalle. Lundström meddelade i
höstas att han skulle lämna vdposten av familjeskäl. Han
kommer i sin nya tjänst att utgå från Malmö.

Karin Witalis efterträder Jan
Rosengren, som researchchef
på DTZ Sweden.
Witalis är civilingenjör från
KTH och har tidigare arbetat för
IPD i Sverige och för ING Real
Estate och Jones Lang Lasalle i
London. Sedan hon kom hem
från England har hon arbetat för
Aberdeen.
Vid sidan av sitt ordinarie arbete är Karin Witalis ordfö
rande i Sepref – the Swedish Property Research Forum.

Senior advisor, NAI Svefa

Uthyrningschef, AMF Fastigheter

Bild: Anna Malmström
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Bild: DTZ

Bild: Akademiska Hus
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niclas österberg

Research-chef, DTZ Sweden

Niclas Österberg blir ny uthyr
ningschef på AMF Fastigheter,
affärsområde kontor. Han
efterträder Robert Bolmgren,
som har gått till Ebab.
Österberg kommer närmast
från en tjänst som marknads
områdeschef på Bonnier
Fastigheter. Han har också varit
förvaltare och konsult inom
tenant representation.

I december slog nyheten om det nya storbolaget ner som en bomb.
Men i Mikael Granaths huvud hade Willhem funnits i många år.
− Redan när jag var vd för Halmstads Fastighets AB i slutet av
90-talet började jag fundera på idén med ett bostadsbolag med
starka institutionella ägare. Jag trodde att branschen skulle må
bra av att få in den typen av långsiktigt ägarkapital, säger Mikael
Granath, 53.
Han är vd för det nya AP 1-ägda bolaget som köpte Actaportföljen med 11 100 lägenheter på sju olika svenska orter för
drygt sju miljarder kronor. Han är också en av de viktigaste
personerna bakom att affären blev av. Efter att ha haft funderingar på ett sådant här bolag i många år fick han chansen att
förverkliga idén efter att Din Bostad – där han var vd – köptes
upp av Balder på hösten 2009. Idéerna med ett institutionellt
ägt bostadsbolag delades av ABG Sundal Colliers och Pangea
Property Partners.
– Tillsammans med dem började jag undersöka förutsättningarna i januari 2010. Vi tittade på vilka bestånd som kunde vara
aktuella, hur intresserade investerarna var och vi kände på bankernas intresse.
namnet willhem var med nästan från början, ”för att ge
bolaget en själ och inte bara ett projektnamn”.
– Vi var redan från början på det klara med att det skulle vara

ett klassiskt bostadsbolag med egen förvaltning, ett fastighetsbolag som folk ska känna igen.
actaportföljen hade de grundförutsättningar man var ute
efter. Det handlade om flerbostadshus på olika orter i Sverige,
fastigheter med olika karaktär, läge och utseende – ungefär halva
beståndet utgörs av miljonprogramsbostäder – och det var tillräckligt stora enheter för att förvaltningen skulle kunna skötas
på ett vettigt sätt.
– Det fick inte vara ett för bra bestånd, då blir det för dålig avkastning, och inte för dåligt, då blir det för jobbigt att arbeta upp
det initialt. Acta-portföljen passade in i vår beskrivning.
AP 1 kom med tidigt, från början var man inne på flera ägare,
men i höstas bestämde sig AP 1 för att ta hela ägandet.
– Bankerna var ganska positiva hela året, men intresset accentuerades ju längre tiden gick och ju närmare affären kom.
Willhems belåningsgrad ligger i dag på cirka 63 procent. Vad
direktavkastningskravet vid affären var vill Mikael Granath inte
kommentera. Inte heller vad AP 1 förväntar sig för framtida avkastning av Willhem.
Willhem tillträdde fastigheterna vid årsskiftet. Initialt har
Newsec och Graflunds förvaltningsuppdragen, som under Acta,

Jimmy Axdorff

Peter Wågström

Sofia Ljungdahl

Jimmy Axdorff är ny vd för Ba
sale Sverige AB, som är det nya
namnet på Basale Torntegel.
Namnändringen syftar till att
tydliggöra kopplingen till den
norska Basale-koncernen.
Jimmy Axdorff kommer
närmast från EFM Sverige AB,
där han var area facilities ma
nager. Tidigare vd Henrik Volz
som även är delägare av det svenska bolaget kommer
fortsättningsvis att finnas med i bakgrunden som stöd
för Jimmy Axdorff.

Peter Wågström tar över som
vd och koncernchef för NCCkoncernen i samband med
årsstämman den 13 april. Före
trädaren Olle Ehrlén pensione
ras efter 38 år i företaget.
Peter Wågström har varit an
ställd på NCC sedan 2004, och
har varit chef för NCC Property
Development och senast för
NCC Housing. Tidigare har han arbetat för Skanska, Drott
och Fabege.

Sofia Ljungdahl är ny divi
sionschef för Peab Bostad i
Stockholm och Mälardalen.
Hon kommer från en tjänst
som affärsenhetschef för JM
fastighetsutveckling och hon
har varit medlem i JM:s kon
cernledning.
Hon har arbetat för JM sedan
1995 och efter ett halvårs karan
tän tillträder hon på Peab till sommaren.

Vd, Basale Sverige AB

Vd och koncernchef, NCC

Divisionschef Peab Bostad i Stockholm och Mälardalen

Bild: JM

Bild: Sten Jansin

Bild: Basale
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Sedan satte jag upp som mål att
åka tio raka Vasalopp. Det blev elva,
sedan tänkte jag att ”nu får det räcka”.
men Willhem kommer att ta över själva 31 mars (från Graflunds)
och vid halvårsskiftet (från Newsec).
Hur ser du på riskerna att ni ärver Actas dåliga rykte som
hyresvärd?
– Vi har värderat Acta fram och tillbaka och vi har respekt för hur
Acta uppfattas på sina håll, men tror att på det sätt som vi bygger
upp Willhem så kommer vi snabbt att uppfattas på ett eget sätt.
Dessutom är det värt att sägas att många hyresgäster har trivts
alldeles utmärkt med Acta som hyresvärd. Oavsett är det viktigt
för oss att skapa en bra egen Willhemprofil.
En del av beståndet utgörs av miljonprogram. Hur akut är
renoveringsbehovet?
– Det är inte rätt nyans att beskriva det som akut, däremot behöver det göras saker löpande och över tid krävs det större planerade insatser. Vi håller på att bygga upp rätt kompetens för att
sköta fastigheterna långsiktigt. Dels handlar det om att minska
energiförbrukningen och dels om att säkerställa husens tekniska
livslängd. Vi kommer att ha egen förvaltning som sköter den dagliga driften. När man kan sköta den dagliga driften på ett bra sätt
blir man som regel bättre på att planera och avgöra vad som ska
göras på sikt.
Mikael Granath och Willhem är inne i en intensiv period, man
har nyligen flyttat in i sina nya lokaler i huvudkontoret på Vasagatan i Göteborg, innan man tar över förvaltningen ska mängder
av tjänster tillsättas, en IT-plattform ska sjösättas före 1 april.
Och så vidare.
– Det är tusen småsaker som ska göras, och allt görs för första
gången så allt tar lite längre tid. Men det är roligt, jag trivs med
att vara mitt i den här skapandeprocessen och ha många olika
saker i huvudet.

Du slutade på Din Bostad efter fyra år när Balder köpte upp
bolaget. Hade du varit kvar där i dag om uppköpet inte hade
blivit av?
– Ja, jag tror det. Jag hade inga planer på att sluta. Men när det
blev som det blev hade jag inga planer på att fortsätta inom Balder. Det var en ganska lång process innan uppköpet blev klart
och jag var hela tiden inställd på att göra något annat. Det var en
spännande tid och jag lekte med många tankar, kanske att prova
på någon helt annan bransch.
Vilka branscher tänkte du på?
– Kanske köpa någon form av handelsverksamhet. Nu i efterhand
kan jag tycka att det var naivt av mig att tänka så. Det är trots allt
inom fastighetsbranschen jag har mitt värde, det är här jag har lagt
ner min tid. Och jag hade ju de här tankarna om det här bolaget
och arbetet med att skapa det har verkligen varit superintressant.
Vid sidan av arbetet ägnar Mikael Granath sig mycket åt träning. Ett par dagar efter vår intervju ska han till Italien för att åka
Marcialonga – den italienska motsvarigheten till Vasaloppet.
I bagaget har han 16 maratonlopp och elva Vasalopp. I år blir
det första gången sedan 2000 som han inte står på startlinjen på
Vasaloppet.
– Jag började åka längdskidor ganska sent i livet. Jag satt och
tittade på Vasaloppet varje år, och tänkte att jag borde åka någon
gång, och direkt efter att jag hade sett loppet 1999 gick jag in
och anmälde mig till nästa års lopp. Det var jobbigt första året,
jag hade inte räknat med att det skulle behövas så mycket styrka
i överkroppen. Men det var roligt och jag åkte året därpå också.
Sedan satte jag upp som mål att åka tio raka Vasalopp. Det blev
elva, sedan tänkte jag att ”nu får det räcka”. Du vet, man kan ju bli
lite knäpp och jag vill inte bli det. Jag har kommit till den nivån
nu att jag bara tränar för att må bra.

Jonas Jalkander

Antony Pastiroff

Jonas Jalkander har rekryterats
som regionchef för Hemsös
bestånd i Stockholm, Uppsala
och Gävle.
Jonas Jalkander har lång
erfarenhet av fastighetsförvalt
ning och fastighetsutveckling
och kommer närmast från Profi
Fastigheter. Jonas är civilingen
jör från Lunds universitet och
har tidigare bland annat arbetat på Jernhusen, Fabege
och Drott.

Antony Pastiroff går tillbaka till
Jones Lang Lasalle.
Han arbetade i sju år på
Jones Lang Lasalle, bland annat
som uthyrare, analytiker och
chef för retailuthyrning, innan
han gick över till EFM i somras,
där han blev uthyrningschef.
Sejouren på EFM blev kort
och Antony Pastiroff går nu
alltså tillbaka till Jones Lang Lasalle, där han ska arbeta
inom capital markets.

Regionchef, Hemsö, Stockholm

Senior advisor, Niras

Bild: David Schmidt
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Jan Sööder

Capital markets, Jones Lang Lasalle

Jan Sööder, som i fem år har
varit vd för Aberdeen Asset
Management Sweden, går
vidare och blir senior advisor
på Niras. Sööder har också varit
kreditchef på Alecta Kapital
förvaltning och drivit egen
konsultverksamhet.

[ livets goda av Nicklas Tollesson ]

Tänk dig att sväva i luften, tyngdlös som en
fjäder – och samtidigt se jorden långt där
borta.
Rymdturism i större skala kan vara verklighet
redan nästa år.
– Fem svenskar har anmält sig, berättar
Lasse Schmidt, som är ackrediterad rymdagent för Richard Bransons Virgin Galactic.

tUriSta
bland stjärnorna

för , miljoner får du ditt livs häftigaste flygtur
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e kommersiella rymdfärderna är inte så långt borta som
man kan tro.
– Säkerheten är det viktigaste av allt så man kan inte
lova att det blir av en viss tid, men jag skulle tro att de första flygningarna med passagerare sker under 2012, säger Lasse Schmidt.
Hans Upplevelsepresent.se är ett av tre svenska företag som är
ackrediterade av Virgin Galactic. De övriga två är The Search i
Malmö och Ice Hotel Travel i Jukkasjärvi.
Vad Upplevelsepresent/Virgin erbjuder är ett tre dagars äventyr, som kröns med en rymdresa. Själva rymdtrippen tar tre timmar, tyngdlösheten ute i rymden varar i runt fem minuter.
Kortfattat går det till så här:
• Rymdfärjan, med plats för sex passagerare, är placerad under ett
större moderskepp. När moderskeppet når 20 000 meters höjd,
kopplas rymdfärjan loss.
• När rymdfärjan har släppt från moderskeppet sätter den fart
ut mot rymden. Under ”upptagningen” får man känna på riktiga
G-krafter (upp till 4 G), var tionde sekund ökar hastigheten med
1 000 kilometer i timmen. Toppfarten ligger på 3 600 kilometer i
timmen, nästan dubbelt så snabbt som ett Concorde-plan.
• Som högst är man på 130 kilometers höjd (gränsen för vad
som brukar räknas som rymden ligger på 100 kilometers höjd).
• Sedan vänder rymdfärjan hemåt igen. Den största olycksrisken är när rymdfärjan återinträder i atmosfären. Virgins lösning
på detta går – mycket förenklat – ut på att rymdfärjans vingar
fälls rakt upp. Rymdfärjan svävar då likt en badmintonboll in i

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

Det finns mycket att vinna på
insyn i fastighetsmarknaden
Fastigheter, hyresnivåer, fastighetsbestånd och marknadsvärdering
- om de orden väcker ditt intresse så är Datscha något för dig.
Datscha är ett kraftfullt webbaserat verktyg för effektiv analys av
den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige och Finland.
Datscha har idag 1 500 användare i drygt 300 bolag. Användarna
är bl a banktjänstemän, fastighetsägare, värderare, mäklare, jurister
och hyresgäster.

Uppfällda vingar. Redan nästa år kan
kommersiell rymdturism i större skala bli
verklighet – och några år senare kan rymd
turerna komma att företas från Sverige.
Den största olycksrisken föreligger på
tillbakavägen när rymdfärjan ska
in i atmosfären. Tanken är då att
vingarna ska fällas rakt upp,
och att rymdfärjan ska
sväva − ungefär som en
badmintonboll – in i
atmosfären.

> Alltid tillgång till informationen du behöver
> Skapa kraftfulla analyser snabbt och enkelt
> Dela och presentera information internt och externt på ett enkelt
och standardiserat sätt
Träffa oss under Mipim

Anmäl dig nu till vår frukost på www.datscha.com/mipim
Bild: Virgin Galactic

Testa Datscha gratis
www.datscha.com. Tel +46 8 50 70 50 00

För de ﬂesta är känslan av tyngdlöshet helt ny,
man kan må illa eller av ren reﬂex börja ﬂaxa med
armarna för att ta emot sig.
atmosfären. Sedan fäller piloten ner vingarna till normalläget igen
och rymdfärjan ”segelflyger” tillbaka mot jorden.
Hittills har drygt 400 personer anmält sig för att åka med på en
rymdtripp. Kostnaden är 200 000 dollar – motsvarande drygt 1,3
miljoner kronor. Fem svenskar står i nuläget med på listan.
– Det är både kända och för mig helt okända personer, säger
Lasse Schmidt.
– Man betalar 20 000 dollar när man gör sin reservation. Då
skrivs man upp på väntelistan. Om man i stället väljer att betala
hela summan med en gång flyttas man upp på listan och får flyga
med en tidigare flygning.
Vad ställs det för fysiska krav på en person som vill åka
med?
– Inte så mycket faktiskt, mer än att man är fullt frisk, vissa sjukdomar godkänns också, men alla får genomgå en konsultation
med en Nasaläkare. I princip ska alla som kan köra en bil kunna
åka med på en rymdresa.
De tre dagarna som ingår i paketet består av en del träning
inför rymdresan. Det handlar både om provflygningar i strids-

flygplan där man får känna på G-krafterna och korta stunder av
upplevd tyngdlöshet och om teoretiska kunskaper; vad som ska
göras i en nödsituation, hur man mentalt förbereder sig för de
känslor som kan uppkomma vid tyngdlöshet och så vidare.
– För de flesta är känslan av tyngdlöshet helt ny, man kan må
illa eller av ren reflex börja flaxa med armarna för att ta emot sig.
Det handlar om att träna bort detta till den riktiga rymdresan då
man ju bör njuta så mycket som möjligt.
– Egentligen börjar upplevelsen redan när man anmäler sig till
en resa. Då blir man inbjuden till olika events runt om i världen,
bland annat på Necker Island, Richard Bransons privata ö.
I början kommer rymdresorna företas från Spaceport America
i New Mexico, men mycket tyder på att också Sverige och Spaceport Sweden i Kiruna kommer att bli aktuellt.
– Jag tror personligen att det blir två år efter USA. När allt är
klart i USA och det finns en marknad kommer det att öppnas
möjligheter också på andra ställen. Sverige ligger bra till eftersom
vi har erfarenhet av rymdflygningar, det finns gott om folk som kan
det här. Sedan måste en stor del av luftrummet stängas av under en
flygning av säkerhetsskäl och det där är förberett i Sverige.

Bilder: Virgin Galactic

rymdmodell. Richard
Branson med en modell
av farkosten som ska föra
turister ut i rymden. Själva
rymdfärjan sitter fast under
moderskeppet (i mitten)
och kopplas loss på 20 000
meters höjd.

riCHard br anSon
namn: Sir Richard Charles Nicholas Branson är en
brittisk entreprenör och äventyrare, grundare av
Virgin Group.
• Han föddes  i Storbritannien.  startade
han skivbolaget Virgin Records och 1984 ﬂygbolaget
Virgon Atlantic Airways. Han adlades av drottning
Elisabeth 1999. 2004 startade han rymdturismföreta
get Virgin Galactic.
• Branson är känd för sina ﬂygäventyr som han använder i sin marknadsföring av Virginimperiet.
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när kommer du själv att vara ute i rymden?
– Om fem år tror jag. När man har sålt tio resor får man åka med
själv… Det ser jag fram emot.

paddl ade öVer
öSterSJön
namn: Lasse Schmidt.
ålder: 31 år.
Bor: Saltsjöbaden.
Familj: Sambon Emelie och
katten Skurt.
Fritidsintressen: Flygning
och äventyr. Har bland annat
bestigit Mont Blanc. ”Det var
mycket det som gjorde att
vi fick agenturen för Virgin.
De fastnade för att vi arbetar
med upplevelser och min
äventyrsbakgrund. Jag var
den förste som paddlade
kajak över Östersjön. Det var
2006, jag paddlade mellan
Dalarö och Estland. Det tog 50
timmar. Varför? Jag vet inte,
det var en fix idé, ingen hade
gjort det tidigare.”

Om tio år, hur många svenskar har varit i rymden då?
– Om tio år… Då använder vi rymden som ett transportmedel.
Faktum är att miljöpåverkan för en sådan här flygning är mycket
mindre än man kan tro. Koldioxidutsläppen för en sådan här flygning ligger på 0,8 ton koldioxid per person, att jämföra med 1,7
ton per passagerare på en flygning till New York. Och den mesta
energin går åt när moderskeppet ska lyfta, när rymdfärjan flyger
själv går det inte åt speciellt mycket energi. Så i framtiden kommer man att kunna flyga till Australien via rymden på två timmar.
Det finns enorma möjligheter med det här.
rymdagent. Lasse Schmidt är ”ackrediterad rym
dagent” för Virgin Galactic, här är han tillsammans
med Carolyn Wincer, som ansvarar för astronau
terna på Virgin Galactic.

Bild: David Schmidt

Affärsjuridik som ger resultat.
Affärsjuridik handlar i hög grad om kompetens. Om den kombination av specialistkunskap och erfarenhet som bevisligen hjälper dig att nå önskvärt resultat.
Lindahl är en komplett juridisk partner med stor internationell erfarenhet – inte minst
inom fastighetsbranschen. Vår styrka är vår vilja att lyssna på dig, och vår förmåga att ge
dig vad du verkligen behöver. Till exempel sätter vi en heder i att våga fokusera på det
relevanta, även om det innebär mindre fakturerbart arbete för oss.
Det är alltså ingen slump att vi varit rådgivare i några av Skandinaviens största fastighetstransaktioner det senaste året. Vi är helt enkelt kompetenta nog att förstå just din storhet.
Det är det som gjort oss till vad vi är idag. Advokatbyrån som bevisligen når resultat.
Välkommen in på lindahl.se/fastighetsratt
Svensk och internationell affärsjuridik
STOCKHOL M

GÖTEBORG

MALMÖ

HELSINGBORG

UPPSALA

ÖREBRO

lindahl.se

GÄSTSKRIBENT: arkitekten HAR ORDET
Bild: Wingårdhs

Namn: Gert Wingårdh.
Ålder: 59 år.
yrke/Titel: Arkitekt.
På Wingårdhs sedan:

Naturum Tåkern, Malmö arena.
Fritidsintressen: Promena-

medförfattare: Rasmus
Waern och Karin Ahlgren.

der och läsning.

Startade kontoret 1977.
Exempel på uppdrag:

Smålands Musik och Teater,

Kvalitetsutvecklingen inom
byggbranschen riskerar en
kräftgång. En av anledningarna är lagen om offentlig
upphandling. Och det är den
allmänna arkitekturen som
drabbas hårdast.

Likriktad upphandling
hotar kvalitetsarkitektur
Det är knappast troligt att regler och lagar stiftas med syfte att
sabotera, men detta kan ändå bli resultatet. Avsikten med lagen
om offentlig upphandling är att hålla koll på skattemedel. Ingen
skall kunna sko sig på andras pengar. Om man först bestämmer
precis vad man vill ha, kan man tro att det är lätt och rätt att sedan
köpa detta så billigt som möjligt.
Resultatet kan bli precis hur fel som helst. Låt säga att man
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har ett gammalt, mycket känsligt och väldigt vackert hus i vilket
en ny interiör skall infogas. Alla inser betydelsen av kvalitet, men
när det sedan kommer till kritan handlas arbetet upp som om det
vore en oljetanker som skulle byggas, där resultatet bara behöver
motsvara mycket enkelt uppställda krav.
Metaforen är inte gripen ur luften. Upprinnelsen till denna
utarmning av i första hand vårt offentliga byggande står att

FAKTA: WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR
Wingårdhs genombrott kom
med det delvis nedgrävda
klubbhuset i öijared 196.
Uppdrag för Astra Zeneca
och Ericsson gav strax efter

kontoret en stark tillväxt. Det
är i dag ett av landets fem
största arkitektkontor med 150
anställda.

Med argumentet att
arkitektonisk kvalitet inte
går att kvantiﬁera lämnas
ofta hela frågan därhän.
finna i 60-talets industrialiserade byggande. Staten (Gunnar
Sträng) hade upprörts över hur
högavlönade arkitekter producerade
nya ritningar för snarlika hus och ställde
om bostadsbyggandet med det då nya Arendalsvarvet som modell. Resultatet blev totalentreprenaden, och på denna följde flera
andra reformer som undergrävde möjligheterna att åstadkomma

Eva Lindberg, Joachim Agrell
och Andreas Adolphsson.

kvalitetsarkitektur. Kraven på offentlig upphandling i alla lägen
är den senaste i raden.
berättelserna om hur arkitekter och byggare utvecklat
byggnadskulturen i symbios är många. Anders Diös och Gunnar
Leche byggde det moderna Uppsala tillsammans, och utan det
ömsesidiga förtroendet mellan en byggmästare som Olle Engkvist och arkitekter som Gunnar Asplund, Sven Markelius eller

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 075-246 21 03.

www.deloitte.se

För dyrt? Enligt Gert Wingårdh hotar lagen om offentlig upphandling kvalitén när man till
exempel ska infoga ny interiör i ett gammalt vackert hus. Detta trots att det billigare alternativet
många gånger ändå blir dyrare på sikt.

Nils-Einar Eriksson hade den svenska funktionalismen avgjort
varit mer påver. En internationell fixstjärna som Carlo Scarpa
arbetade med samma hantverkare genom hela karriären. Var och
en med insikt om byggandets realiteter inser vilken kvalitetssäkring en sådan relation ger.
Inget kvalitetssystem kan kompensera kunskaperna om vilka
personer och företag som gör jobbet rätt. Att inte använda dem
är att börja om på ruta ett vid varje upphandling. Det är inte bara
osäkert utan i längden också dyrt. Historier om hur kostnaderna
för att rätta till fel i efterhand har kommit upp i samma belopp
som den ursprungliga entreprenaden finns det gott om.
utvecklingen är dubbelt tragisk. För det första riskerar
kvalitetsutvecklingen inom byggbranschen en kräftgång. För det
andra drabbas den allmänna arkitekturen hårdast. I helt privata
relationer finns det givetvis möjligheter att se till helheten och
låta projekten utvecklas i samverkan mellan arkitekt, byggare, beställare och brukare. Motsatsen är en process där paketlösningar
som tvingats fram i förtid blockerar varianter som kunde varit
både billigare och bättre. När den offentliga arkitekturen som
i Sverige präglats av omsorg och omtanke hotas utmanas själva

68

fastighetssverige #1/2011

samhällskontraktet; förtroendet mellan staten och medborgaren.
Med argumentet att arkitektonisk kvalitet inte går att kvantifiera
lämnas ofta hela frågan därhän. Men om till exempel en betongstomme måste vara både stark, billig och elegant – hur handlas en
sådan upp? Genom att välja den som visat sig klara detta sedan
tidigare? Eller genom att specificera styrkan, välja lägsta pris och
sedan hålla tummarna för att det funkar? Och sedan spackla över
misstagen?

Fånga dynamiken
och gör din bästa
fastighetsaffär.
Det är bra tider för fastighetsaffärer. Under den senaste högkonjunkturen var det många internationella aktörer som investerade på den svenska marknaden.
När tillväxtkurvorna återigen pekar uppåt öppnar sig nya
möjligheter, för både köpare och säljare. Det gäller att dra fördel
av Sveriges finansiella styrka i en förövrigt osäker omvärld.
Och det är i brytningstider som vi inom Jones Lang LaSalle
kan göra extra nytta. Genom analys och vårt internationella
kontaktnät lotsar vi dig till lönsamma affärer.
Våra rådgivare vet var de intressanta objekten finns, vilka
hyresnivåer som gäller och hur det internationella kapitalet rör
sig. Vi hjälper dig att fånga dynamiken i ett unikt marknadsläge.
Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan göra
ännu bättre fastighetsaffärer – just nu.

Daniel Gorosch, 08-453 51 03 och Karl Persson, 031-708 53 05 · www.joneslanglasalle.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

reportage
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– En chef som är opportunist och vill vara alla
till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö.
En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina
beslut och värderingar för att vinna respekt.
Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt
kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en
viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba
beslut om företaget ska behålla försprånget på
marknaden. Väljer man att istället att göra en
undersökning för en halv miljon för att få reda på
samma sak tre månader senare, så är det troligen
för sent.
En unik idé
Att få ett moget företag att plötsligt raka i höjden
på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett
tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att
ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår
en tillväxtidé inom ett moget företag, men det
resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget
bolag, som får växa på egna premisser.
– Ett moget företag har helt enkelt en struktur
som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt,
säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibilitet i organisationen.
Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att
snabb tillväxt inte måste vara ett mål. Att ett företag kan vara alldeles utmärkt välmående med en
måttlig eller rent av obefintlig tillväxt.
Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att
de är små och unga, men det behöver inte vara så.
IKEA och H & M är två exempel på företag som
bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt
hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört
dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin
specifika företagskultur.
– Många företag gör misstaget att förändra
strukturen när de har vuxit sig stora eftersom
de tror att det ska vara så, säger Tomas Sandsjö.
Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar
på ett litet och ungt företag, tror man, men nu
när företaget börjar bli stort så vill man ändra
på det. På samma gång frångår man framgångsc
konceptet.

Detta utmärker ett
tillväxtföretag:
• Klart och entydigt fokus
• Förmåga att skapa marknad och
Tidsmonopol
• Organisationen är flexibel och alla
hugger i där det behövs och tar
personligt ansvar.
• Egna initiativ är uppskattade.
• Ett visst mått av misstag är tillåtna.
• Chefen är synlig i organsiationen och
arbetar tillsammans med de anställda
när så behövs.

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

LOK ALER I VÄSTSVERIGE
Göteborg

Borås

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

Jönköping

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

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

VÄT TERSN Ä S
F Ö R V A L T N I N G S

AB

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
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[ penningpolitik av Eddie Ekberg ]

”Vi ligger väldigt bra till”
Riksbankschef Ingves är nöjd med den penningpolitiska situationen i Sverige

HÅller i pengarna. Stefan Ingves
är den som är ytterst ansvarig för
penningpolitiken i Sverige. Han menar
att räntan har legat på onormalt låga
nivåer under en period och att den ska
upp till cirka fyra procent på några år.
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En av de viktigaste parametrarna för prisutvecklingen på fastigheter är räntan. Och
mannen som sitter på den största makten
över den är Riksbankens chef och ordförande
Stefan Ingves. Han älskar ekonomi och är
mycket nöjd med hur Sveriges finansiella
situation utvecklar sig.
Stefan Ingves jobbar mer eller mindre jämt, och älskar sitt arbete.
Han kommer från Närpes i finska Österbotten. Där är folk företagsamma och strävsamma. Han är uppväxt med att arbete är
en dygd. Och intresset för ekonomi fick han med sig hemifrån
tidigt.
– Far utbildade sig till nationalekonom och var chef på Nordiska föreningsbankens kontor i Närpes. Vi bodde i en tjänstebostad
i banken och ekonomiska resonemang var hela tiden närvarande,
berättar Stefan Ingves.
Inte så konstigt då att det blev studier i ekonomi för honom.
Först läste han på high school i USA som 17-åring, därefter blev
det Handelshögskolan i Stockholm och som 31-åring, 1984, blev
han doktor i ämnet penningteori. Vägen fram till Riksbanken
har gått via jobb som bankdirektör på Handelsbanken, vd för optionsbörsen SOFE, finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet, generaldirektör för Bankakuten,
vice riksbankschef, avdelningschef på Internationella valutafonden och så utsågs han till Lars Heikenstens efterträdare som riksbankschef 2005. Hans mandatperiod, som startade 1 januari 2006
och pågår i sex år, går ut vid årsskiftet. Om det blir ytterligare en
mandatperiod vill han inte svara på.
– Det bestäms av riksbanksfullmäktige senare i år.
Hur rankar du de svenska ﬁnanserna, ur ett europeiskt
perspektiv?
– Det är alltid vanskligt att ranka ekonomier, så det avhåller jag mig ifrån. Men vi ligger väldigt bra till, det

Bild: David Schmidt

”Äntligen
måndag”

Med Stockholms bästa lägen, ett stort miljöengagemang
och en unik förvaltning där vi själva ansvarar för alla delar av
fastigheternas skötsel och för relationen till våra hyresgäster,
så erbjuder vi kontorslokaler att längta till – hela helgen.
Välkommen.

helt klart. Om man tittar ett par år tillbaka och på hur ekonomier
runt om i världen fullständigt rasat ihop, så har vi här i Sverige
klarat oss riktigt bra. 2010 var nästan osannolikt bra med en tillväxt på 5,5 procent i kombination med en låg statsskuld, en positiv
bytesbalans och dessutom ett budgetöverskott. Det är nästan så
att det är lite osunt med den tillväxten vi såg förra året, i år tror jag
att vi kryper ner mot mer normala nivåer kring 2,5–3 procent.

Men på sistone har det också framförts kritik, Lars E O Svens
son menade så sent som i november att Riksbanken för en
alltför stram penningpolitik, hur ser du på det?
– Det är inga konstigheter att vi har olika åsikter i direktionen.
Det är så som systemet är tänkt att fungera. Jag delar inte själv den
åsikten att penningpolitiken är för stram. Om vi ska klara inflationsmålet så kan vi inte ligga kvar med en ränta på en procent.

Hur attraktivt är Sverige ur ett investeringsperspektiv?
– Sverige är ju en liten öppen ekonomi som präglas av ordning
och reda och enkelhet. Vi har bra legala system och politisk
stabilitet. Tittar man på fastighetsmarknaden är ju den väldigt
transparent med bland annat ett fungerande fastighetsregister
vilket är attraktivt bland investerare. Sen kan vi visa upp en god
makroekonomisk utveckling vilket är ytterligare en fördel. SamDet här är det bästa
manfattningsvis tror jag att man
jag vet. Det är en fantastisk upplever Sverige som ett stabilt,
tryggt och enkelt land att invesförmån att få jobba med
tera i.

Räntan är ju en av de mest avgörande faktorerna för priset
på fastigheter. Hur resonerar ni när det gäller räntebanans
utveckling?
– Det har ju varit extrema förhållanden i några år, men nu har vi
lagt det bakom oss och det har till och med vänt. Att då fortsätta
med en överdrivet låg ränta innebär att vi får väldigt svårt att klara
inflationsmålet på två procent. Men vi ska inte ägna oss åt någon
panikartad höjning heller, utan det rimliga är att vi på några års

sådant som ligger mig så
varmt om hjärtat.

Hur går ett penningpolitiskt
möte till, kan du beskriva stäm
ningen?
– Våra återkommande möten är för det första en cyklisk process
där vi i mångt och mycket diskuterar vad som har hänt sedan sist,
och successivt arbetar oss fram till nästa beslut. När det gäller
stämningen är det mycket ”å ena sidan si, å andra sidan så”. Vi är
ju sex stycken ledamöter med olika bakgrund och erfarenheter så
det är klart att det blir en hel del diskussioner, men det handlar
mest om nyanser och detaljer. När det gäller huvudlinjerna, som
inflationen, är vi överens. Och sett över längre perioder så har
besluten oftast varit enhälliga.
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Bild: David Schmidt

Hittat drömjobbet.
Riksbankschef Stefan Ingves
har hittat sitt drömjobb.
Han älskar ekonomi och
ser det som en stor förmån
att få hålla på med det på
arbetstid.

sikt ligger på en styrränta kring fyra procent, självklart beroende
på vad som händer i omvärlden.
Hur gör du själv med räntan?
– Jag har inga lån, och därmed inga räntor att betala. Jag betalade
av alltihop för många år sedan.
Tror du på en double dip?
– Vi ser inte något sådant framför oss, tvärtom ser vi en mycket
positiv tillväxt som enligt vår senaste prognos hamnar kring 4,4
procent i år. Den kommer gradvis att sjunka ner till 2,5 till 3 procent inom ett par år.
Vilken är din inställning till EMU?
– Det är en politisk fråga, mitt jobb är att sköta penningpolitiken.
Lånar vi svenskar för mycket?
– Tittar man på hushållens skuldsättning i förhållande till inkom-

ster har det ökat under flera års tid. Och det bör inte fortsätta så
hur länge som helst. Alla hushåll bör ta sig en funderare så man
inte överbelånar sig.
Har inte bankerna ett ansvar också?
– Jo, de har ett stort ansvar och ska låna ut pengar på ett sunt sätt.
Men det är ett delat ansvar mellan hushållen och bankerna.

reSer myCke t
namn: Stefan Nils Magnus Ingves.
Familj: Fru och tre barn.
Bor: Radhus i Upplands Väsby.
ålder: 58 år.
Läser: Gärna biografier och historiska skildringar.
Fritid: ”Det går inte att ha en hobby i det här jobbet. Det blir
mycket resor, ena dagen är jag i New York och nästa i Frankfurt.
Jag jobbar mer eller mindre hela tiden.”

Pandomus — ett oberoende företag i Luxemburg som erbjuder tjänster av hög
kvalitet för förvaltning och redovisning av fastighetsstrukturer, inklusive:

Etablering av fastighetsfonder och SPV:s

121, avenue de la Faiencerie L-1511 Luxembourg
Tel (+352) 266 365 1 Fax (+352) 266 365 350
www.pandomus.lu

Administrativa tjänster
Bokföring & koncernredovisning
LuxGAAP / IFRS / INREV

Nordisk personal

John Wantz
Real Estate Desk
Mobil (+352) 621 264 298
Direkt (+352) 266 365 357
john.wantz@pandomus.lu

Oberoende styrelsemedlemmar
SICAR & SIF

Skatteregistrering och deklarationer

Charlotte Lahaije-Hultman
Nordic Desk
Mobil (+352) 621 498 050
Direkt (+352) 266 365 353

Samtliga tjänster koordineras och hanteras via vår Nordic Desk.

charlotte.lahaije@pandomus.lu

GÄSTSKRIBENT: faStigHetSanalytikern Har ordet
Bild: Joakim Viking

namn: Åsa Linder.
Ålder: 7 år.
titel: Head of Research &

måla, paddla kajak och njuta
på Gotland.

Valuation.
År pÅ JoneS lang laSalle:

Två.
fritidSintreSSen: Läsa,

En hög transparens på fastighetsmarknaden är viktig. Inte minst i och
efter kristider då det har visat sig att marknader med hög transparens
återhämtar sig snabbare än marknader med låg transparens. Sverige
riskerar nu att halka efter i en internationell jämförelse då bland annat
informationsflödet försämrats de senaste åren.

Sämre ställt med
transparensen
De flesta aktörer på den svenska fastighetsmarknaden är överens
om att en hög grad av transparens är av stor vikt för att marknaden skall vara fortsatt intressant för en mångfald av aktörer och
därmed bibehålla hög likviditet och en effektiv prissättning. Jones
Lang Lasalle sammanställer vartannat år ett globalt transparensindex och i detta ligger Sverige
tillsammans med Nya Zeeland på
Antalet aﬀärer
en delad fjärde plats. Endast länder
som Australien, Canada och Stordär man undviker att
britannien visar på ett högre translämna information
parensindex.
om det underliggande
Under de senaste två åren har
fastighetsvärdet ökar. det tydligt visats att hög grad av
transparens inte är en garant som
eliminerar riskerna för investerare,
banker eller hyresgäster. God tillgång på marknadsinformation
tillsammans med en väl fungerande fastighetslagstiftning och
administration förhindrade inte värdefall och skapade ej heller
en bättre tillgång till kapital i tider av kreditåtstramningar. Det
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största värdet av en transparent marknad kommer att bli tydligt
först då vi jämför hur snabbt olika marknader återhämtar sig efter krisen och om cirka två år kommer vi att kunna se vikten av
transparens i efterverkningarna av finanskrisen. Vi kan dock redan nu ana att marknader med hög eller ökad grad av transparens
genomgår rekonstrueringsprocessen snabbare än de med fallande
grad av transparens. Hög grad av transparens förflyttar fastigheter
från en värld med okända risker och osäkra resultat till en värld
med kända risker och sannolika resultat.
ökad likviditet, snabbare återhämtning efter kriser och
minskad risk – vi har alla ett intresse av att bevara och öka transparensen på den svenska fastighetsmarknaden. Frågan är då hur
vi alla bidrar och huruvida vi är medvetna om vilken effekt vårt
agerande har?
Vid en fastighetsförsäljning kan information kring köpeskillingen inhämtas från Inskrivningsmyndigheten. Allt fler fastigheter säljs i dag som bolag varvid den allmänna informationen
kring förvärvet begränsas i samband med transaktionen. Voly-

FAKTA: JONES LANG LASALLE
Jones Lang Lasalle är ett av
världens ledande fastighetsrådgivningsföretag
och erbjuder strategiska
tjänster till ägare, investe-

rare och hyresgäster. Man
är specialiserade på allt från
transaktioner och uthyrning
till tjänster för hyresgäster,
förvaltning, detaljhandels-

utveckling, värdering och
marknadsanalyser. Utifrån
kundernas förväntningar och
marknadsförutsättningar
tillsätter Jones Lang Lasalle

expertteam som levererar
integrerade tjänster.

mer Stängt. De senaste åren har informationsﬂödet och marknadsinformationen försämrats. Det gör att Sverige riskerar att halka efter i
den internationella transparenskonkurrensen vilket på sikt kan leda till sänkta fastighetsvärden.

men är omfattande och de flesta transaktioner kommuniceras
visserligen till media. Dock ökar antalet affärer där man undviker
att lämna information om det underliggande fastighetsvärdet.
Ibland låter man till och med bli att meddela att en transaktion
skett överhuvudtaget. Därutöver framgår allt mer sällan relevant
information såsom till exempel uthyrbar area eller till och med
vilken fastighet som avses. Bristen på information omöjliggör
en korrekt analys av transaktionen. För ett drygt år sedan då
transaktionsvolymen var mycket liten fick fastighetsvärderare
problem att finna information kring jämförelseförvärv i samband
med värdebedömningar. Värderingsmännen fick kritik för att de
inte ”hängde med” och att de bedömda marknadsvärdena inte på
ett korrekt sätt speglade marknaden. Transaktionsvolymen 2010
har mer än fördubblats jämfört med 2009 men marknaden har
inte blivit mer lättanalyserad för det. Brist på information leder
till högre grad av osäkerhet vilket i sin tur leder till ett ökat
riskpåslag vid en bedömning. Detta kan innebära att bedömda
marknadsvärden nu i en uppåtgående marknad med omfattande
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transaktionsvolymer, liksom i tidigare nedgång, inte korrekt
speglar marknaden och därmed fastigheternas fulla potential.
I rådande marknad kan detta innebära svårigheter för köpare
och säljare att enas kring köpeskillingen, begränsa utlåningen,
minska resultatet hos fastighetsbolagen, medföra osäkerheter
kring fastighetspanter etcetera.
graden av transparens på en fastighetsmarknad består förstås av ett stort antal parametrar som alla är av stor vikt. Det fria
informationsflödet och en god tillgång på marknadsinformation
anser jag dock vara en parameter som försämrats de senaste åren.
Sverige riskerar att halka efter i den internationella konkurrensen
vilken på sikt kan leda till bland annat sänkta fastighetsvärden på
grund av färre marknadsaktörer och minskad efterfrågan. Vi som
agerar på den svenska fastighetsmarknaden har alla ett intresse
och gemensamt ansvar av att skapa goda förutsättningar för att
kunna analysera och dra slutsatser av de aktiviteter som sker på
marknaden.

gappio.se

Inte bara idag,
utan i generationer

nya krokslätt
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Att tänka sju generationer framåt är något som de flesta av oss
inte är vana vid. Men när man planerar ett nytt område har man
en unik möjlighet att tänka nytt och tänka rätt från början.
Det är precis det vi gör i Nya Krokslätt.
Läs mer om den nya stadsdelen för klimatsmarta företag och
privatpersoner på www.nyakrokslatt.se

Omtänksamhet och trivsel
ingår i hyran

Kontakt: Håkan Lundqvist
031-67 87 05
hakan.lundqvist@husvarden.com
www.husvarden.com

KRÖNIKA
Roger Akelius | Akelius Fastigheter

Enda vägen att behålla
t
Akelius: Hyresgästerna är intelligenta nog att välja själva
änk dig att biluthyrning vore reglerat i detalj. Inga förbättringar får göras utan att Bilhyresföreningen först ska
godkänna priser. Efter en ganska kort tid kommer Volvo
och Saab att försvinna från sortimentet. Dessa bilar säljs
till privata ägare. De som hyr ut bilar skulle förtvivlat fundera på
hur de ska få råd att köpa in nya bilar. Befintligt bestånd hyrbilar minskar drastiskt. Sen tvingas skattebetalarna lösa problemet
med brist på bilar genom att kommunerna själva ska överta en
sönderreglerad bransch för produktion och uthyrning.
i stället för att ta bort grunden för problemen med marknaden för hyresrätter ska skattebetalare, de som bor i
villa och bostadsrätter, betala för att folk ska kunna bo i hyresrätter. Betonghäckar beslutade att
subventionera bostadsbyggande för att, utan
inflytande från arkitekter, smälla upp ett
antal förrådslådor i betong för människor,
vilket kallas Miljonprogrammet. I forna
Östtyskland kallas systemet Plattenbau.
Dessa lådor – ur helikopterperspektiv
symmetriskt placerade – är en skam som
helt saknar omtanke om barn, omtanke om ungdomar samt omtanke om
äldre. Var finns hemkänslan på utegården? På sin höjd finns

det en extra förvaringslåda för halvskrotiga bilar. Ett stort parti av
dessa lådor inköptes nyligen av vår statligt styrda pensionsfond,
för ett pris tio gånger högre än rivningskostnaden. Grattis Acta!
då en privat hYresvärd vill bygga lite trevligare får han ett
bestämt nej till att få betalt för annan standard än linoleummattor, billigast tänkbara entréer, kök och badrum.
I samma anda bildades ett antal konsumföreningar med syfte
att begränsa utbud till reglerade basvaror med lågpris.
Gång efter gång bildas föreningar eller kommunistpartier med
lokala potentater för att folket ska konsumera enligt en bestämd
mall. Och varje gång går det fel.

min tes är att hyresgästen är så intelligent att han själv
bör få välja vad han vill köpa.
Jag propagerar inte fri hyreshöjning för befintliga hyresgäster.
Men jag tycker att hyresvärden för tomma lägenheter
ska kunna erbjuda skilda grader av uppgradering med fri
prissättning.
Om hyresgästen får förtroende att tänka själv, så ska hyresgästen och hyresvärden själva kunna komma överens om
hyreshöjning för den uppgradering parterna är överens om. I
ett typfall så frågar hyresgästen vad det kostar i extra
månadshyra att få ett nytt kök och parkett
i rummen. Om den hyreshöjning hyresvärden erbjuder kan accepteras så ska det
räcka att hyresgästen utan överförmyndare fattar beslut.
du vet varför så många hyreshus försvinner till bostadsrätter.
Jag vill bevara hyresrätten, men
jag har ingen chans att konkurrera mot en bostadsrättsförening. Nuvarande spärrlagstiftning är ju bara löjlig.

Bild: Eddie Ekberg
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hyresrätten
Jag har en dröm
att kunna fråga och
erbjuda hyresgästerna
det dom vill hyra.

Dessutom, den som bor i bostadsrätt får avdrag för ränta. Halva kostnaden för boende är räntekostnader. Lite lustigt med räntesubventioner med avsikt att stimulera bostadsköp, då vi talar om amorteringskrav för att förhindra bostadsköp. Men jag ska inte bråka om det.

får tala för sig själva, då vill jag utveckla hyresrätten så att den kommer att vara kvar även i bra lägen
och även i Sverige.

jag har en dröm att kunna fråga och erbjuda hyresgästerna det
dom vill hyra. Tänk om jag fick erbjuda hyresgäster lika fint boende
som i en bostadsrätt eller i en villa. Jag skulle snabbt utveckla ett
stort utbud, även inom en enskild fastighet. Jag kan göra detta ideellt, men det är inte min grej med affärsverksamhet. När hyresgäster

skYdda befintliga hYresgäster. Men låt hyresvärden utveckla hyresrätten genom erbjudande direkt till kunderna. Jag ser
ingen annan väg att behålla hyresrätter, frånsett att kommuner och
statliga pensionskassor köper, för pengar som kunde gått till vård,
skola och omsorg.

Frigör kapitalet i
din fastighet och
maximera företagets
handlingsfrihet
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyreslösningar
för såväl befintliga fastigheter som vid nyproduktion.
Våra kunder finns över hela landet inom näringsliv,
stat, kommun och landsting.
Välkommen att höra av dig så berättar vi mer om hur
vi kan hjälpa ditt företag.

”Med en affärskultur som bygger på insikt av långa affärsrelationer
kan vi anpassa varje affär med den flexibilitet och trygghet som
kunden eftersträvar.”

Johannes Nyberg, VD Skandrenting
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[ fastighetsfonder av Eddie Ekberg ]

U-DIREKTIV

gör fastighetsfonder i Luxemburg ännu hetare
Luxemburg har
under tio år haft en
stark ställning som
hemvist för reglerade fastighetsfondstrukturer. Och
en del förändringar,
bland annat ett
EU-direktiv, gör att
mycket talar för att
ännu mer kapital
kommer att
ta vägen via
Luxemburg.
I dag drivs cirka 158 fastighetsfonder från Luxemburg. Dess nettotillgångar uppgick i juli 2010, till knappt 200 miljarder kronor.
Ökningen av fastighetsfonder i Luxemburg det senaste året är
cirka tio procent.
några av anledningarna till att många väljer att förlägga
sin fastighetsfond i Luxemburg är att det där finns en politisk
stabilitet och att det pågår ett politiskt stöd för utvecklingen av
branschen för finansiella tjänster. Det är också ett säkert och
flexibelt system för den som investerar. Men den viktigaste anledningen är att många av de stora internationella investerarna
tittar på Luxemburg vilket gör det enklare att attrahera globalt
kapital till sin fond om man lägger den i Luxemburg än om man
etablerar den någon annanstans.
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Därutöver så antog EU-parlamentet AIFM-direktivet i slutet
av förra året. Direktivet rör bland annat hedgefonder, private
equity-fonder, råvarufonder och fastighetsfonder (AIFM står för
Alternative Investment Fund Manager). Direktivet syftar till att
förbättra tillsynen och undvika risker och ställer därmed också
vissa organisatoriska krav och kapitalkrav. En kraftig poäng med
direktivet är att en fondförvaltare som registrerats enligt AIFMdirektivet nu kan marknadsföra sig till investerare inom hela EU
och inte bara i hemlandet.
det innehåller också regler om hantering av intressekonflikter, riskhantering, likviditetshantering, delegering av uppgifter,
blankning samt investering i värdepapperiserade instrument. Det
ska också finnas en oberoende värdering och årsredovisning för

Från projektutformning till avslut
Ferax Fastighetskonsult erbjuder i nära samarbete
med erfarna konsulter ett komplett erbjudande från
tidiga skeden till fullt uthyrd fastighet.
Ett begränsat antal uppdragsgivare
• Spetskompetens inom projektuthyrning
• Stor insyn i hyresgästresonemang kring
flexibilitet och utformning
• Kunskap om avgörande förhandlingsaspekter

Projektutformning

Målformulering

Marknadskommunikation

Säljaktiviteter

Visningar

Avslut

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

varje fond. Kort sagt så kommer AIFM-direktivet att göra det
enklare och tryggare för fondförvaltarna och här ligger Luxemburg välpositionerade och redan väldigt långt framme.
– Det här kommer att ha en stor effekt för fondindustrin i Luxemburg. Det kommer att gå snabbare, bli enklare och även bli mer
lönsamt att förvalta fonden via Luxemburg. Tidigare fanns det
ingen tillsyn generellt i EU, men det blir det som sagt nu. Men i
Luxemburg har vi kört som om AIFM-direktivet redan fanns i
flera år och ligger därför hästlängder före många andra länder på
det här området. Det gör att vi har erfarenheten som krävs och
blir en ”säker hamn” för den som vill lägga fonden på bästa möjliga ställe. Jag tror att nio av tio kommer att välja Luxemburg när
det här slår igenom, säger Charlotte Lahaije-Hultman, partner
på Pandomus, ett oberoende företag i Luxemburg som erbjuder
tjänster för etablering och förvaltning av fonder.
tack vare fördelarna med Luxemburg är man faktiskt tvåa
i världen, efter USA, om man tittar på fondvolym – 2 000 miljarder euro investeras i fonder via Luxemburg.
– Det har ökat mycket de senaste åren. Bland annat är det
många som flyttar sina fonder från andra ställen hit till Luxemburg. Jag tror man känner att det är ett professionellt klimat
och att man gör en bra investering här. Självklart spelar det in
att marknaden är reglerad. Och det, i kombination med AIFM-

direktivet, gör att flera offshore-fonder har påbörjat en flytt av sitt
säte till Luxemburg, säger John Wantz på Pandomus.
Fondförvaltarna gynnas alltså av AIFM-direktivet, som är som
ett EU-pass för gränsöverskridande utdelning till investerarna.
dessutom har luXemburg den oreglerade strukturen Soparfi, som ofta används för att strukturera så kallade ”club deals”
och som nu i och med AIFM-direktivet
förmodas möjliggöra att oreglerade fonder
Jag tror att nio
marknadsförs inom EU:s medlemsländer
genom ett användande av nationella regler av tio kommer att
för privata placeringar.
välja Luxemburg när
AIFM-direktivet ska vara implementerat
i hela EU senast 2013, men Pandomus ser det här slår igenom.
redan nu effekterna av regelförändringen.
Fonder som Aberdeen, Genesta, Savills och Capman är exempel
på nordiska fonder som kör via Luxemburg, och de kommer sannolikt att få sällskap av många fler framöver.
– Vi ser fler och fler fonder som investerar mer och mer globalt.
De använder Luxemburg som en plattform under EU-flagg och
då blir det lättare att komma åt investerare över hela världen. När
Sverige har implementerat AIFM-direktivet tror jag att vi kommer få se många nya nordiska fonder som väljer Luxemburg som
plattform, säger Charlotte Lahaije-Hultman.
direktiV ger fondlyft.
John Wantz och Charlotte
LahaijeHultman på Pandomus
har sett hur ﬂer och ﬂer väljer
att etablera sin fond i Luxem
burg. När AIFMdirektivet nu
är antaget tror de att ännu ﬂer
kommer att se fördelarna med
Luxemburg.

aifm-direk tiVe tS HUVUddr ag:
Direktivet innebär att förvaltarna är skyldiga att
registrera sig och redovisa sina aktiviteter i syfte att
förbättra tillsynen och därmed undvika systemrisker.
Vidare ställs vissa organisatoriska krav och kapitalkrav.
Förvaltare som registrerats erhåller Europapass och
kan efter notifiering marknadsföra sig till professio
nella investerare i annat land inom EU än hemlandet.
I hemlandet kan marknadsföring också få ske gente
mot icke professionella investerare efter tillstånd från
tillsynsmyndigheten. Direktivet ska enligt tidsplan
vara implementerat i medlemsstaterna år 2013.
Bild: Pandomus
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KONTOR, DETALJHANDEL & HOTELL I STOCKHOLM
• Expanderande handelsområde i Norra Stockholm
• Utmärkt kontorsläge
• Etablerat och växande konferenshotell
• Brett utbud av butiker & service
• God tillgänglighet – kommunikationer & parkering
DETALJHANDELSUTVECKLING
• Ny detaljplan
• Kritisk massa uppnådd
• Fokus på bygg, heminredning och fritid
• Ankarhyresgäster Bauhaus, Mio, EM med flera
• Utveckling av 26 000 kvm ny handelsyta

Byggnad A

Befintlig handel
Byggnad B

Konvertering
Byggnad C

Under utveckling
Byggnad D

Under utveckling
Byggnad E

Befintlig handel
Byggnad F

A
B
C

F

D

E

InfraCity är ett detaljhandels- och kontorsområde beläget mellan Stockholm och Arlanda längs E4:an där cirka 100 000 personer reser dagligen.
InfraCity omfattar cirka 200 000 kvm fördelat på handel, kontor och Scandic InfraCity.

[ Bostadspolitik av Eddie Ekberg ]

Bild: David Schmidt

Attefall vill höja takten
i bostadsbyggandet
Hur blir det fart på bostadsbyggandet, blir det marknadshyror i Sverige och hur
ska det egentligen gå med renoveringen av miljonprogrammet? Dessa och
flera andra frågor besvaras av bostadsminister Stefan Attefall (KD).
I en europeisk jämförelse av bostadsproduktion ligger Sverige riktigt risigt till. Faktum är att vi sedan flera år tillbaka innehar den
föga smickrande jumboplatsen. Stockholm är till exempel en av
Europas svåraste städer för en nyinflyttad att hitta bostad i.
Vår bostadsminister tycks alltså ha gjort en korrekt prioritering
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när hans viktigaste bostadspolitiska fråga just nu är hur Sverige
ska lägga grunden för varaktigt hög bostadsproduktion. En annan
hjärtefråga han har är hur man kan främja integration med hjälp
av bostadspolitik.
Vi ställde några frågor till bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Spelar hockey-bocke y på helgerna
Namn: Stefan Attefall.
Ålder: 50 år.
Familj: Fru och tre barn.
Bor: I Jönköping.
Utbildning: Fil. kand. i statsvetenskap och nationalekonomi.
Karriär: Sedan förra året civil- och bostadsminister. Riksdagsledamot
och Kristdemokraternas gruppledare sedan 2002, ordförande i Finans
utskottet, ledamot i Krigsdelegationen, suppleant i Civilutskottet och
Utrikesnämnden. Förbundsordförande för KDU (1986–1989), chefredak
tör och skribent för partitidningen Kristdemokraten (1995–1998). Har
gjort två vändor i riksdagen, 1991–1994 och 1998–2010.
Fritid: Familjen. Hockey-bockey på helgerna. Läser mycket tidningar
och tidskrifter.

Vad ska du göra för att få fart på bostadsbyggandet?
– I Sverige har vi de senaste 20 åren byggt hälften så mycket
bostäder som våra nordiska grannar gjort. Det är alltså en enorm
underinvestering i bostäder som pågått under en mycket lång tid.
Dessutom har vi haft ett flertal olika bidrags- och subventionssystem som lett till en ryckighet i byggandet. Vad vi behöver är
en långsiktigt hög bostadsproduktion. För att åstadkomma det
räcker det inte med en enda lösning. En sak som vi behöver

komma till rätta med är hur ofattbart mycket priserna sticker
iväg, det tyder på en osundhet på marknaden. En annan sak är att
det finns alldeles för få mellanstora byggbolag. Det finns ett fåtal
jättestora som har en mycket dominant ställning på marknaden,
och så finns det ett gäng småbolag. Det leder till en osund prisutveckling, tror jag. Vi behöver skapa förutsättningar för att fler
mellanstora byggbolag skapas. Och så undrar jag varför inte fler
utländska byggbolag tar uppdrag i Sverige, det hade medverkat

Med näsa för
fastighetsaffärer.
Ett globalt sinnelag. Ett lokalt fokus. En entreprenörs attityd.
Rådgivare till Ramsbury Property vid förvärvet
av en kommersiell fastighet med butiker och
kontor på Regent Street i centrala London.
Rådgivare till Union Investment vid förvärvet av
ett köpcentrum i centrala Berlin.

Rådgivare till Commerz Real vid avyttringen av
fastigheten Klara Zenit i centrala Stockholm.
Rådgivare till Carlyle Group vid förvärvet av två
gallerior i Västerås.

linklaters.com

till en sundare marknad, tror jag. Sedan finns det ett rejält regelkrångel som vi behöver komma till rätta med.
På tal om det, är du nöjd med planprocessen som den ser
ut i dag?
– Nej, min ambition är att det här ska bli mycket smidigare. Och
det kommer det till viss del att bli den 2 maj när den nya planoch bygglagen börjar gälla. Samtidigt ska vi inte ta ifrån människor rätten att överklaga, även om jag förstår byggarnas och
ägarnas irritation när projekt blir försenade.

Det har varit en minst sagt trög start för ägarlägenheter.
Vad beror det på?
– Jag tror att tajmingen var olycklig, upplåtelseformen ägarlägenheter lanserades ju mitt i finanskrisen (1 maj 2009) vilket förstås
inte var så lyckat. Så jag tror inte vi sett effekterna av den nya
lagstiftningen ännu. Dessutom är det under den här mandatperioden en ny lagstiftning på gång som gör det möjligt att ombilda
befintliga bostäder till ägarlägenheter, det kommer sannolikt att
leda till att vi ser en kraftig ökning på det här området.

Bild: David Schmidt

Vill öka byggandet. En av bostadsminister Stefan Attefalls (KD) viktigaste frågor är hur Sverige ska kunna lägga grunden för en varaktigt hög
bostadsproduktion. Och det är inte genom subventioner, sådana säger han blankt nej till.
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Fastighetsägaren ansvarar för
att sköta om sina fastigheter och
att renovera dem.
Attefall om vem som ska bekosta renoveringen av
miljonprogrammet.
när har vi marknadshyror?
– Aldrig. Jag tycker att den här modellen vi har nu, där läget och
bostadens kvalitet styr hyran, är bra. Det är en hyfsat ny modell
och jag vill se den under arbete i några år innan vi utvärderar den.
Generellt tycker jag att det är viktigt att hyresgäster har ett gott
skydd, en bostad är en oerhört viktig del i människors liv och
många kan bli utsatta i en helt fri prissättning.
Blir det några nya subventioner under din mandatperiod?
– Nej, absolut inte. Det är just den typen av missriktade insatser
som lett till att vi har haft och har en ryckig bostadsproduktion.
Stefan Attefall har vid flera tillfällen poängterat att regeringen inte tänker bekosta de nödvändiga investeringarna i miljonprogrammet, som av professor Stellan Lundström för ett par

år sedan beräknades till cirka 350 miljarder kronor. Och det står
han fast vid.
– Fastighetsägaren ansvarar för att sköta om sina fastigheter och
att renovera dem. Men sedan har väl inte hyressättningen alltid
sett ut på ett sådant sett att alla fastighetsägare kunnat sätta undan
pengar så det räcker till renoveringar. Och det är klart att det kan
bli problem för de fastighetsägare som inte har de ekonomiska
musklerna som krävs för att renovera sina kåkar. Men jag menar
ändå att huvudansvaret att renovera ligger på fastighetsägarna.
Så det ser mörkt ut för en del hyresvärdar?
– Ja, men samtidigt får jag höra många positiva historier när jag
nu åker runt i de olika miljonprogramsområdena i landet. De
fastighetsägare jag träffat hittills säger att det här fixar vi.

Vi bygger
vidare på
framgången

Vi bygger bostäder med det lilla extra!
För våra kunder är endast det bästa gott nog, därför bygger vi bostäder med det lilla extra. Gemensam pool,
flera tillval och en service som sträcker sig lite längre, är bara några exempel på hur vi gör det. Och det är
tydligt att det är en uppskattad modell - just nu befinner vi oss i ett starkt expansivt skede med flera projekt
och anställning av nya medarbetare. Besök oss gärna på www.ssmfastigheter.se för att ta del av resan.

www.ssmfastigheter.se

[ Fastighetsprofilen av Eddie Ekberg ]

Han har drivit kafé och livsmedelsbutik,
jobbat som stå upp-komiker och haft
egen tv-show. Bland annat. Men nu har
Balders vice vd hittat hem.
– Jag älskar mitt jobb och vill vara kvar
här tills jag blir 90 år gammal eller dör,
säger Sharam Rahi.

Inga fler spårbyten
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Bild: Therese Aronsson

Komikern Sharam Rahi tänker stanna på Balder
Sharam Rahi är en ganska udda fågel i fastighetsbranschen. Han
är invandrare, före detta stå upp-komiker och har ingen formell
utbildning. Däremot har han en sjuhelsikes drivkraft. Han kom
till Sverige från Irans huvudstad Teheran som 14-åring och startade sitt första företag två år senare. Som stå upp-artist blev han
hyllad och han har haft en egen tv-show i SVT. Sedan 1998 jobbar
han med fastigheter och drev bland annat ett eget fastighetsbolag
under en period. Sedan 2005 har han varit på börsnoterade Balder.
I dag är han vice vd för bolaget med ansvar för cirka 200 medarbetare och fastigheter till ett värde om cirka 14 miljarder kronor.
Och som om inte det räcker kryddar han det arbetet med att då
och då hålla ledarskapsföreläsningar.
Men vi backar bandet 30 år. Då var Sharam Rahi en grabb som
drömde om att bli skådespelare i Iran.
– Jag brukade härma lärarna i skolan och fick alla mina klasskamrater att skratta. Även på alla kalas och fester stod jag i cen-

trum och var rolig. Men min familj tillhörde övre medelklassen i
Teheran och min pappa gillade inte att jag ville bli skådis.
och det var inte tal om att utbilda sig till skådespelare när
Sharam kom till Sverige som 14-åring.
– Jag, min mamma och lillebror placerades på flera olika flyktingförläggningar. Det var på många sätt en tragisk tid, men den
tiden stärkte mig också. Jag tänkte att så här ska jag fan inte ha
det, jag ska bygga upp ett eget liv.
Och det gjorde han. Han klippte HSB:s gräsmattor på somrarna, köpte en servicebutik på Hisingen för pengar som hans mor
hade fått genom att belåna lägenheten. På bara några månader
lyckades han tredubbla butikens omsättning. Då sålde han den
och fick jobb på en mäklarfirma i Göteborg, och blev på kort tid
bolagets bästa mäklare.
Men lusten att roa fanns där hela tiden. En kväll när han var

Specialister på affärer och affärsstöd
Vi har vad som krävs inom:
• Corporate finance och Affärsutveckling
• Affärssystem
• Fastighetsrådgivning
www.navet.se

HELSINGBORG • STOCKHOLM • GÖTEBORG • MALMÖ

Hittat hem. Sharam Rahi har drivit servicebutik, jobbat som mäklare, varit stå upp-komiker och haft en egen tv-show. Många av jobben har han haft
parallellt. Men nu är det slut med det, nu stannar han på Balder tills det är dags att packa resväskan för gott.

på stå upp-puben Harrys i Göteborg ”lurade” brorsan upp honom
på scenen.
– Arrangören gav mig fem minuter och sa att om jag var bra kunde jag få fortsätta. Och om jag var dålig skulle jag få gå av scenen.
Han välte stället. Sex månader senare var han lokalkändis i Göteborg och fick erbjudande om att ta över stå upp-klubben på
Harrys efter Captain Willie. Därefter blev det Norra Brunn och
så fick SVT upp ögonen för honom.
hans drivkraft, säger han, har han fått från sin pappa som
han beskriver som en sann entreprenör.
– Pappa har med två tomma händer byggt upp en verksamhet i
Teheran som tillverkar kakor och så äger han ett antal lägenheter
som han hyr ut.
Men drivkraften gick nästan lite för långt under en period då
han hade sex olika jobb. Han jobbade då bland annat som stå
upp-komiker och med tv-programmet Mustafas Show, förvaltade
ett fastighetsbestånd på 750 lägenheter i Gårdsten i Göteborg –
och blev pappa.
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– Jag jobbade dygnet runt, det gick inte till slut. Jag minns att
tv-regissören blev vansinnig när min mobil ringde stup i kvarten
under tagningarna. Det var hyresgäster som hade problem med
läckande kranar och allt möjligt, och jag var ju tvungen att ta de
samtalen. Så till slut bestämde jag mig för att satsa helhjärtat på
fastigheter.
Har du någon nytta av din tid som komiker nu när du är i
fastighetsbranschen?
– Ja, jättemycket. Du vet, det finns en undersökning som visar att
folk rankar rädslan för att tala inför publik högre än rädslan för att
dö. Och i mitt jobb behöver jag framträda inför större och mindre
församlingar relativt ofta, och det är en situation som jag gillar.
Använder du komiken i jobbet?
– Ja, på något sätt blir affärsmötena ofta väldigt roliga. Det är ju
inte så att jag kör massa vitsar och håller på, men jag förbereder
aldrig mötena utan improviserar en hel del och det blir en del

Bilder: Therese Aronsson

Jag skrattar
varje dag när jag
åker till kontoret.

sköna garv. Många gånger så skakar folk av skratt när de lämnar
rummet.
Vilka likheter ser du mellan komikerjobbet och det du har
nu?
– Oj, det har jag aldrig tänkt på. Men det är väldigt viktigt att
man hittar sin egen stil, såväl som komiker som i fastighetsbranschen. Och det är också viktigt att man lyssnar ordentligt på såväl
sin publik som på människor man gör affärer med.
Vilka är dina förebilder i branschen?
– Jag tror inte på förebilder utan tycker det är viktigt att man hittar sin egen stil och är äkta. Men det är klart att jag är imponerad
av duktiga entreprenörer som till exempel Ingvar Kamprad, Stefan Persson, Erik Paulsson, Hans Wallenstam och Erik Selin.
det faktum att sharam rahi har varit komiker har förstås
inte gått medarbetarna på Balder förbi. Det pågår en lugn och
sansad övertalningskampanj som syftar till att få honom att köra
en show på en personalfest eller liknande. Men Sharam Rahi är
rätt sval, men inte omöjlig, inför medarbetarnas önskemål.
– Många anställda har bett mig om det i flera år, men jag tycker
inte det passar riktigt. Vi kan ha roligt ändå. Fast jag har lovat att

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

ViKTOr SaNDBErG

någon gång ska jag köra en show för alla medarbetarna.
Och även om han har bytt karriär flera gånger i sitt liv hittills är
det inget han tänker fortsätta med – Sharam Rahi har verkligen
hittat hem.
– Nu byter jag inte spår igen. Jag har haft en fantastisk resa
här på Balder och älskar det jag gör. Det slår mig ibland att man
faktiskt kan ha det så här bra, jag skrattar varje dag när jag åker till
kontoret. Jag vill jobba på Balder resten av livet och dö här.

koppl ar aV med frU oCH barn
Namn: Sharam Rahi.
Ålder: 3 år.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Hus i Göteborg.
Yrke: Vice vd på Balder.
Bil: Volvo XC60.
Fritid: ”Jag jobbar dygnet runt, mentalt.
Men när jag är med frugan och barnen
kopplar jag av helt. Vi har ett fritidshus i
skärgården som vi gärna åker till.”
Lyssnar på: Ljudböcker, just nu Historien
om Ikea av Bertil Torekull.

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
Smålandsgatan 16 (Ny adress!)
111 46 Stockholm

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