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Att bygga äldreanpassat behöver
inte kosta mer.
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the
date
Några datum att
lägga på minnet.

10–13 mars
Mipim – Euro
pas största
fastighets
mässa i ett
vårigt Cannes.

14 mars
SM-final i
bandy – för för
sta gången på
Tele 2 Arena.
Rimligtvis står
Sandviken på
ena sidan – och
Västerås på
den andra?

20 maj
Fastighets
sverige och
Lokalnytt
arrangerar
det helt nya
seminariet
Fastighets
marknadsda
gen i Uppsala,
på Konsert &
Kongress.
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När de stora konsulthusen summerade 2014 års transaktionsvolym i Sverige kunde man nöjt konstatera att vi var tillbaka på
rekordnivåerna från 2008 – volymen uppgick, enligt DTZ, till hela 156
miljarder kronor, en miljard kronor mer än rekordåret 2008.
Fortfarande är inhemska köpare
den starkaste gruppen men många
vittnar om ett allt starkare intresse
från internationella investerare.
Framförallt har man kunnat se att
de internationella investerarna gör
större affärer än de inhemska när
de väl slår till: De svenska investerarna hade 2014 en genomsnittlig
storlek på sina affärer på 250 miljoner kronor, medan de utländska investerarna snittade på 900 miljoner
kronor. Och allt talar för att den
starka transaktionstrenden håller i
sig även i år, och nästa år.

Och allt
talar för att
den starka
transaktionstrenden håller
i sig även i år,
och nästa år.«

Med detta i bagaget ser vi förstås extra mycket fram emot att
möta den svenska och internationella branschen på Mipim – där det i
skrivande stund är 17 grader och solsken. Låt oss hoppas att det är ett
tecken på att årets Mipim bjuder på lysande affärsmöjligheter och heta
fastighetsdiskussioner.
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På Fastighetssverige kommer vi i vanlig ordning att ha en
enorm exponering på mässan. Magasinet du håller i din hand distribueras med flera tusen exemplar i 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, inte minst för alla som inte är på plats. 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
cocktails. Kort sagt; när det händer
något på Mipim får du reda på det
först genom att läsa våra nyheter.
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg
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Utgivare
Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1,
411 08 Göteborg. Telefon: 031–13 91 16,
e-post: info@fastighetssverige.se

Vi ses i Cannes!

På omslaget ⁄⁄ Anders Nordvall
Läs intervjun på sidan 52.

We don’t
build
offices.
We build
business
results.
Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin
arbetsplats presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och genererar ett bättre resultat
för företaget.
Det är utgångspunkten för vårt forskningsbaserade koncept Future Office by NCC ®.
Tillsammans med dig kartlägger vi din organisations behov med utgångspunkt från
faktorer som läge, kommunikationer och ytskiktsmaterial. Med ett modernt,
skräddarsytt kontor – byggt för just er verksamhet – kan ni locka och behålla rätt
kompetens, stärka varumärket och utveckla företaget i rätt riktning.
Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.

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

Besök oss på ncc.se/futureoffice

Foto: Casper Hedberg

Sveriges fastighetsmarknad är stekhet

Ansvarig utgivare
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se
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Club Office i Nacka Strand fångar upp
en ny trend.

Simon de Château om sin nya satsning
– som påminner om Sveafastigheter.

Ringön har ett fantastiskt läge
– men utvecklingen står stilla.
Lennart Weiss.
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bostäder på väg till den
svenska börsen
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Makroanalysen
Håkan Frisén // SEB

FASTIGHETER I NORDEN

Det ljusnar bakom molnen
SEB:s prognoschef ser tecken på stabil återhämtning
Bild: seb

Återhämtningen i världsekonomin har gått
trögare än vad man tidigare förutspått. Men
nu är vi på väg upp på fast mark och det ljusnar bakom molnen. SEB:s prognoschef Håkan
Frisén tecknar en ljus bild över det makro
ekonomiska läget.

Partner of Choice
Största fastighetsfondförvaltaren i norra Europa med en stark lokal
närvaro och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn

GEDIGEN ERFARENHET
Senior ledning som i genomsnitt besitter 20 års erfarenhet från
framstående europeiska bygg- och fastighetsbolag

De senaste tre–fyra åren har ekonomers förhoppningar om
en tydligare återhämtning i världsekonomin kommit på skam. Uppblossande skuldkriser i euroländer, japanska naturkatastrofer samt
amerikanska budgetbråk eller extremväder har fått skulden för att
lyftet har uteblivit. Men egentligen kan man fråga sig om de underliggande förutsättningarna verkligen funnits på plats för en stabil
återhämtning. Historiska erfarenheter tyder på att läkeprocesserna
efter djupa balansräkningskriser brukar ta sex till åtta år.
När vi nu blickar framåt på 2015 känns det ändå som om återhämtningen är på väg upp på fast mark på allvar. I USA är detta
tydligt. Hushållen ser allt ljusare på framtiden när antalet jobb
växer snabbt, börser och bostadspriser går upp och köpkraften
ökar i spåren av lägre oljepriser. Världsekonomin får också stöd av
oljepriset som har halverats på bara ett halvår.

Fast mark och ljusa utsikter. SEB:s prognoschef Håkan Frisén spår fortsatt god tillväxt
i BNP och sysselsättning de närmaste åren, samt en ränta som ligger kvar på rekordlåga nivåer.
Detta tillsammans talar för en gynnsam ekonomisk miljö för fastighetsmarknaden framgent – trots
alla orosmoln.
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Att Europeiska Centralbanken (ECB) nu levererat det
sedan länge annonserade programmet för tillgångsköp (QEprogram) förändrar också spelplanen. ECB lyckades överraska
finansiella marknader genom att annonsera större köp än väntat
(60 miljarder euro i månaden) men också genom att inte sätta någon bortre parentes utan utlova köp ända till dess inflationen når
önskad nivå. Att ECB nu äntligen följer centralbankerna i USA,
Japan och Storbritannien i spåren kommer att stötta den stagnerande ekonomin i eurozonen. Med QE-köp vill man skapa lättare
kreditförhållande, sänka realräntan genom att få upp inflationsförväntningar samt försvaga valutan. Erfarenheterna från andra
länder är lite blandade, men att eurozonens banker nu stresstestats
och i många fall fått nya kapitalinjektioner, ökar utsikterna för
att kreditmarknaderna ska tina upp. En rejäl stimulanseffekt via
valutakanalen ligger också i korten. Euron har redan försvagats

TVÅ INVESTERINGSSTRATEGIER
Opportunistisk och Core-Plus
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NORDISK
TRANSAKTIONSKRAFT
EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA GENOMFÖRDA AFFÄRER 2014

Förvärv av 106 fastigheter
i Sverige och Norge

Försäljning av ~ 42 000 m² bostadsbyggrätter på Lilla Essingen, Stockholm

Förvärv av 14 hotellfastigheter
på flera orter i Sverige

Säljare: DNB NOR Eiendomsinvest I

Köpare: Oscar Properties

Säljare: Pandox

11,5 Mdkr

920 Mkr

~2,2 Mdkr

Försäljning av ~ 65 000 m² bostadsbyggrätter i Marievik, Stockholm

Kapitalresning och förvärv av bostadsprojekt i Linköping, ~4 700 m2
och Karlstad, ~10 000 m2

Försäljning av bostadsfastigheter
(1 100 lägenheter) i Skellefteå

Köpare: J M

Säljare: Peab & SPG

Köpare: Nordhalla

815 Mkr

~400 Mkr

~600 Mkr

»När vi nu blickar framåt på 2015 känns det ändå som om
återhämtningen är på väg upp på fast mark på allvar.«

ganska mycket mot dollarn och amerikansk konjunkturstyrka
tyder på att trenden fortsätter. Om USA-ekonomin verkligen kan
bära en starkare dollar, och centralbanken inte behöver ge sig in i
det valutakrig som nu tycks pågå, blir draghjälpen för omvärlden
och euroländerna extra stor. Inte minst ökar den tyska industrins
möjligheter att agera motor i ett senare skede av återhämtningen.
Sverige håller nu på att bli ett bra exempel på hur inflationsmålspolitiken får lite paradoxala konsekvenser. Riksbanken
har nu infört negativ styrränta och ska också inom kort köpa
statspapper. Detta sker i mindre skala men man signalerar tydlig
beredskap att göra ännu mer. Politiken är en reaktion på att fallande inflationsförväntningar håller på att underminera trovärdigheten för inflationsmålet, inte minst hos arbetsmarknadens parter.
Riksbanken har också blivit alltmer tydlig med att växelkursen är
en viktig del av inflationsprocessen, vilket innebär att man är beredd att svara med samma mynt som de större centralbankerna och
därmed ge sig in i valutakriget med penningpolitiken som vapen.
Samtidigt är det tydligt att svensk ekonomi i flera avseenden
ser ganska stark ut. En inflationsnedgång som i hög grad beror på

SpELAR
SChACK
Namn: Håkan
Frisén.
Ålder: 54 år.
Yrke: Prognoschef.
På SEB sedan:
2001.
Fritid: Sommarställe i Småland,
schack och
pingis.

fallande oljepriser ger en köpkraftsinjektion till hushållen, vilket
bidrar till att ekonomin växer i hyfsad takt de närmaste åren. Därtill fungerar kreditmarknaden väl och bostadsmarknaden kännetecknas snarast av överhettningsrisker. Riksbanken är ju också mån
om att Finansinspektionen ska gå vidare med åtgärder inom makrotillsynen när nu bolånetak och amorteringskrav ligger på plats.
Förändringar i inflationsmålspolitiken har vid olika
tillfällen diskuterats, men hittills har trenden entydigt varit att
världens centralbanker blivit alltmer uppfinningsrika med större
och bredare tillgångsköp och mer negativ ränta snarare än att
mjuka upp sina inflationsmål. I en sådan miljö det svårt att tro att
ett litet land som Sverige ska mäkta med att gå i frontlinjen i en
process där inflationsmålspolitiken omvärderas. Det innebär att vi
kan räkna med en ganska god tillväxt i BNP och sysselsättning i
svensk ekonomi de närmaste åren samtidigt som räntorna ligger
kvar på rekordlåga nivåer. Det ser ut som en utmärkt kombination för fastighetsmarknaden. Sedan är det bara att hoppas på
att det blir ett lyckligt slut på detta speciella ekonomisk-politiska
experiment.

”Pangeas djupa kunskap om fastighetsmarknaden i Norden samt deras transaktionsoch corporate finance-kapacitet var avgörande för framgången i denna komplexa affär”
– Zsolt Kohalmi, Starwood Capital Group.

är en oberoende nordisk corporate finance och rådgivningsfirma specialiserade på
fastighetssektorn. Företaget har kontor i Stockholm och Oslo med ett trettiotal anställda, varav åtta partners.
Under 2014 var Pangea rådgivare i nästan 60 transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde på över 25
miljarder kronor. Mandaten inkluderade försäljningar och förvärv av enskilda fastigheter och portföljer, stora
byggrättsprojekt, företagstransaktioner, kapitalresningsuppdrag, m.m.

pangea property partners

www.pangeapartners.se
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Missat något?

Beställ din egen kostnadsfria prenumeration
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

BILd: NEWSEC

BILd: PIxPROVIdER

11

Skärholmen Centrum.

Profi rekryterar
från Newsec
5

Profi Fastigheter rekryterar Anna Kullendorff som ansvarig för transaktionsverksamheten.
Hon kommer närmast från Newsec där hon har varit director inom fastighetstransaktioner.
– det är jätteroligt att få välkomna Anna till Profi Fastigheter. Vi står inför en
fortsatt stark tillväxt och Profi kommer vara mycket aktiva på transaktionsmarknaden framöver. Annas gedigna bakgrund från fastighetstransaktioner
kommer att bli en stor tillgång när vi bygger upp vårt framtida bestånd,
säger Thomas Sipos, vice vd på Profi Fastigheter. 2014-12-01
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det viktigt att ha ett eget kontor som är representativt.
därför känns det extra bra att få den här utmärkelsen,
säger Björn Lindahl, vice vd för Arcona.
Arcona delar kontor med Exengo Installationskonsult
på Rehnsgatan 11 i Stockholm i fastigheten Taktäckaren
2, som ägs av Axfast.
Arcona arkitekter, BSK Arkitekter (som ingår i Arcona-

Vi kan fastigheter

koncernen) och Exengo Installationskonsult har tillsammans skapat det 1 230 kvadratmeter stora kontoret.
Kontoret är en mix av aktivitetsbaserat kontor med
inslag av fasta arbetsplatser och det tillhandahåller en
molnbaserad IT-lösning för ett flexibelt arbetssätt.
Tvåa kom Landgren (från Malmö) och trea blev
Stockholmskontoret Creuna. 2014-11-18
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bALDER KöpER FöR 700 MiLjonER

Balder köper Radisson Blu
Scandinavia Hotel vid drottningtorget i centrala Göteborg för 700 miljoner kronor.
Säljare är dNB Scandinavia Property Fund,
som har ägt fastigheten i nästan exakt två år.
Hotellet drivs av Rezidor och har totalt 349
TRANSAKTIONER
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SVERIGES SNYGGASTE KONTOR Bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget Arconas kontor, som delas med Exengo, är
landets snyggaste. Åtminstone enligt juryn i tävlingen
Sveriges Snyggaste Kontor, som Fastighetssverige arrangerar varje år tillsammans med systermagasinet Lokalnytt.
– det här betyder väldigt mycket för oss. Vi arbetar
själva bland annat med att utveckla kontor och då är

Anna Kullendorﬀ.

Björn Lindahl, Peter von Essen och Cecilia Jakobson från
Arcona och Cilla Pettersson från BSK Arkitekter, fick ta
emot priset på Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm.

BIL

Här är Sveriges
snyggaste kontor
2

NI

KARRIÄR

rum med en uthyrningsbar yta om
cirka 26 700 kvadratmeter.
– Vi välkomnar detta erkända
hotell med dess fina historik och
framtidsutsikter till Balder, säger
Balders vd Erik Selin. 2014-12-15

www.naisvefa.se

Erik Selin.

NE

ViCToRiA pARK KöpER
SToRT i göTEboRg

TRANSAKTIONER Victoria Park gör sitt första förvärv i
Göteborg genom köpet av 1 277 lägenheter i Lövgärdet
i Göteborg av Stena Fastigheter för 925 miljoner kronor,
motsvarande ett kvadratmeterpris på 8 250 kronor.
Fastigheterna är fullt uthyrda och har en nettohyra på
cirka 112 miljoner kronor.
Victoria Parks fastighetsvärde ökar i och med förvärvet
till cirka 5,7 miljarder kronor, vilket ger ett värde om cirka
8 000 kronor per kvadratmeter. 2014-12-17

16

ATRiUM LjUngbERg
MiLjARDKöpER i SToCKhoLM

TRANSAKTIONER

Atrium Ljungberg köper kontorsfastigheten
Point Liljeholmen
i Stockholm
– omfattande
närmare 40 000
kvadratmeter
– för 1,1 miljarder
Point Liljeholmen.
kronor.
Säljare är
en paneuropeisk fond som på Europabasis förvaltats
gemensamt av Lasalle Investment Management och Aviva
Investors och lokalt av Genesta.
– Vår strategi är att äga större sammanhängande fastighetsbestånd där vi kan ha egen kundnära förvaltning. den
här fastigheten kompletterar våra befintliga fastigheter på
Södermalm och sammanbinder bestånden på ett bra sätt,
säger Micael Averborg på Atrium Ljungberg. 2014-12-18
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BILd: ATRIUM LJUNGBERG

Arconas kontor, som delas med Exengo, vann Fastighetssveriges tävling Sveriges Snyggaste Kontor.
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S
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Sverker Eriksson blir ny vd,
partner och senior rådgivare inom
Public Affairs på Newsec Communication. Han kommer närmast från
Moderaterna där han arbetat som
chef för partiet i Stockholms stad
och län.
Sverker Eriksson.
Sverker Eriksson har arbetat för
Moderaterna under fyra olika partiledare och har varit med och bidragit till det stora förnyelsearbetet som partiet genomgått det senaste decenniet.
– det är med stor tillfredsställelse jag överlämnar vdposten för bolaget. Sverker har en djup och bred kunskap
om både politiken och samhällsutvecklingen, och ett
fantastiskt nätverk, säger företrädaren Niklas Alm, som blir
arbetande styrelseordförande i Newsec Communication.
2015-01-29

KARRIÄR

BILd: HOLGER ELLGAARd

TRANSAKTIONER Grosvenor Fund
Management utökar sin svenska
verksamhet och köper Skärholmen Centrum som med cirka
100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta är ett av landets
största köpcentrum.
– I och med den här affären har
vi fått möjlighet att göra ett verkligt unikt förvärv, som manifesterar vår satsning och starka tro
på Norden i allmänhet och den
starka handelsplats som södra
Stockholm utgör i synnerhet. Med
vår kunskap, erfarenhet och lokala närvaro hoppas vi långsiktigt
kunna förvalta Skärholmen Centrum på bästa sätt, och ta vid i
den positiva utvecklingsresa som
den tidigare ägaren inlett, säger
Anneli Jansson, nordisk chef för
Grosvenor Fund Management.
Säljare är RBS. 2015-01-16

nEwSEC CoMMUniCATion REKRYTERAR
VD FRån MoDERATERnA
d:

BILd: BENGT HÖGLUNd

Grosvenor köper
Skärholmen Centrum
20
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Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan början av december. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästa-listan. Text: Nicklas Tollesson
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Bengt Johansson och Peter
Bellevik.

hetsbolagen måste känna till

www.naisvefa.se
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KARRIÄR Rebecka Norberg tillträder
tjänsten som transaktionsSV E R I G E
ansvarig inom Ica
ER
ET
GH
Fastigheter Sverige
den 16 mars. Hon
kommer närmast
från CBRE Sweden
och har flera års
erfarenhet av transaktioner både på den
Rebecka Norberg.
svenska marknaden
och internationellt.
2014-12-16
AF
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JURIDIK Vid årsskiftet ändrades plan- och bygglagen så att processerna
ska bli enklare och effektivare.
Under tre dagar presenterade Maria Ingelsson och Jenny Hayden på
Advokatfirman Lindahl tre ändringar på Fastighetssveriges sajt. del 1 blev
den fjärde mest klickade nyheten under perioden.
– det är ändringar som fastighetsbolagen måste känna till – och de
tydligare reglerna borde välkomnas av branschen, säger Ingelsson och
Hayden.
– Sammantaget innebär de tre nyheterna vi presenterar att förutsebarheten ökar för exploatörer. Reglerna om vad kommuner får göra blir
tydligare och mer enhetliga över landet. Även om det kvarstår utrymme
för tolkning är det tre steg i rätt riktning.
de tre ändringarna:
• Exploateringsavtalen lagregleras.
• Utrymmet för kommunala särkrav regleras.
• Ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 2014-11-17

MäKLARE i SToCKhoLM
SLåS ihop

B I Ld: I C

de projekt tillsammans med våra kunder,
säger Bengt Johansson.
– Genom sammanslagningen kraftsamlar vi alla våra projektledningsresurser i
ett bolag och skapar en egen organisation för att expandera vår fastighetsutveckling, säger Peter Bellevik. 2014-12-08

L

nya koncernen som ett eget bolag för att
fortsätta den pågående expansionen.
– Vi ser en stor potential i marknaden och
tror att vi kan växa ytterligare genom att
samla båda företagens kunnande. Tillsammans får vi ännu bredare kompetens och
kapacitet att ta oss an stora och nyskapan-

BIL

Forsen och Bygg-Fast slås ihop

Forsen Projekt och Bygg-Fast går
samman och blir en av landets största
aktörer inom byggprojektledning.
Företaget får en omsättning på cirka 300
miljoner kronor och nära 200 anställda på
sju orter i Sverige. Fastighetsutvecklingen
inom Bygg-Fast kommer att ingå i den
BOLAG
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mycket bra att nu lämna över stafettpinnen till Afa Fastigheter som är en stabil och långsiktig hyresrättsförvaltare, säger
Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.
Som en del i affären förvärvar Wallenstam fyra fastigheter
på Kungsholmen till ett fastighetsvärde om cirka 293 miljoner
kronor och en total yta på cirka 7 000 kvadratmeter.
JLL Tenzing Capital Markets har varit rådgivare i affären.
2014-12-23

ER

BOLAG Två av Stockholms ledande
företag inom uthyrning av kommersiella
lokaler och företagsförmedling slås ihop
när Nextor förvärvar verksamheten i
Realmäklarna. Verksamheten kommer
att drivas under det gemensamma
varumärket Nextor Group.
– Realmäklarna är ett välrenommerat
varumärke som har funnits i 30 år och
initialt kommer det att finnas kvar, men
successivt kommer vi att gå över mer
och mer till Nextor, vi får se hur lång tid
den processen tar, säger Jörgen Ritterstrandh, vd för Nextor Group.
Huvuddelen av Nextors verksamhet består av lokalförmedling medan
Realmäklarna i första hand är inriktat på
företagsförmedling. 2015-01-14

Wallenstam säljer Kungsholmsporten till Afa Fastigheter och köper samtidigt fyra andra fastigheter på Kungsholmen av Afa.
TRANSAKTIONER Wallenstam säljer Kungsholmsporten till Afa
Fastigheter för en miljard kronor. Samtidigt köper Wallenstam
fyra fastigheter av Afa för 293 miljoner kronor.
Kungsholmsporten omfattar totalt cirka 19 000 kvadratmeter. de två fastigheterna färdigställdes 2011 respektive 2012
och omfattar totalt 267 lägenheter. Afa tillträder den 29 maj.
– Kungsholmsporten har varit en utmanande byggnation
och ett projekt som vi är mycket stolta över, därför känns det

VId
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KARRIÄR Kungsledens förre vd
Thomas Erséus är
ny chef för Ericssons fastighetsThomas Erséus.
verksamhet. Erséus
ansvarsområde täcker
alla fastighetsrelaterade frågor inom
Ericsson globalt.
– det känns otroligt spännande och
jag är stolt över förtroendet jag har fått,
säger Thomas Erséus.
Han var vd för Kungsleden mellan
2006 och 2013 och var dessförinnan vd
för WSP Europe. 2015-01-14

8

Läs mer om aﬀären och Starwoods planer på sid 71.

Abba The Museum.

14

Amerikanska StarMajoriteten av Sveareals
wood Capital köper Sveareal och
fastigheter ligger i Stocknorska dNB Nor Eiendomsinvest
holmsområdet.
I (Fortin) i 2014 års största affär,
värd cirka 11,5 miljarder kronor.
Affären innehåller Sveareals
79 fastigheter i Sverige. den
totala ytan uppgår till 838 000
kvadratmeter.
Starwood Capital gick i november 2013 in i Norden genom
köpet av sju handelsplatser av
KF Fastigheter till ett värde av 3,9
miljarder kronor.
– Efter vår framgångsrika första affär i Sverige förra
Od
WO
året är vi nöjda att
AR
nu kunna utöka vår
svenska närvaro
med en sådan här
stark fastighetsportfölj, säger Zsolt
Kohalmi, transakZsolt Kohalmi.
tionschef i Europa
för Starwood Capital.
2014-12-19
TRANSAKTIONER

ERSÉUS TiLL
ERiCSSon

B I Ld

Wallenstam säljer
Kungsholmsporten
7

1 Internationell aktör i rekordaﬀär
BILd: SVEAREAL

Björn Ulvaeus köper, tillsammans med två delägare, fastigheten
med Abba The Museum och Melody
Hotel på djurgården i Stockholm.
– Huset har varit ute till försäljning
en tid och för att försäkra mig om att
Swedish Music Hall of Fame och Abba
the Museum skulle få en stabil och
långsiktig hyresvärd med förståelse
för verksamheten bestämde jag mig
för att gå in som ägare. Jag gör det
tillsammans med Conni Jonsson och
Pelle Lindberg som tillför ovärderligt
hotell- och restaurangkunnande såväl
som finansiell styrka och kreativitet. Vår
målsättning är att ytterligare utveckla
visionen av ett Musikens Hus i Stockholm, säger Björn Ulvaeus.
Byggnaden – omfattande 4 250
kvadratmeter uthyrningsbar yta – säljs
av bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget Arcona AB som tillsammans
med PN Invest AB förvärvade tomträtten hösten 2007.
Newsec har varit rådgivare till säljaren. 2014-12-18
TRANSAKTIONER

6

BIL

AbbA-bjöRn KöpER
AbbA-MUSÉET

BILd: WALLENSTAM
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Maria Ingelsson och Jenny Hayden.
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EX-MiniSTER TiLL
CASTELLUMS STYRELSE

10
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BOLAG Anna-Karin
M
LLU
TE
AS
Hatt, före detta
it- och energiminister, föreslås
ta plats i Castellums styrelse.
Anna-Karin
Hatt, född 1972,
Anna-Karin Hatt.
är statsvetare
från Göteborgs
universitet. Mellan 2010 och 2014 var
hon it- och energiminister i regeringen.
dessförinnan var hon, från 2006 till
2010, statssekreterare vid Statsrådsberedningen och mellan 2003 och 2006
stabschef för Centerpartiets partiledarstab. 2015-01-19

3

Örebrofastighet
nominerad i
Mipim Awards

BILd: WÜRTH SVERIGE

15

Generating superior risk adjusted returns in the Nordics
by working with focused investment strategies
and hands on asset management

...with consistent success since 2005

VäRMDö boSTäDER
pLAnERAR FöRSäLjning

TRANSAKTIONER Värmdö Bostäder vill
sälja hela eller delar av sitt bestånd på
cirka 2 000 lägenheter, kommersiella
lokaler och flera äldreboenden. den borgerliga alliansen i Värmdö undersöker
nu förutsättningarna för en försäljning.
Förslaget kommer att redovisas
närmare på kommunstyrelsens möte
den 11 mars. 2015-01-27
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FöRE DETTA VingEMEDARbETARE STARTAR nY bYRå

Fem personer från Vinge har
bildat den nya byrån Wigge & Partners:
Michael Wigge (före detta managing
partner på Vinges Stockholmskontor),
Bo Adrianzon, Henrik Wenckert, Stefan
de Hevesy och Patrick Forslund.
– Stefan de Hevesy kommer från
bank- och finanssidan men arbetar
även med fastigheter. Jag är den ende
som är helt inriktad på fastigheter, säger
Patrick Forslund.
TNE RS
Wigge & Partners
PAR
&
E
GG
siktar nu på att
anställa ett antal
biträdande jurister.
– Vi räknar med
att vara tio till
femton personer
innan året är slut.
Patrick Forslund.
2015-01-28

Würths huvudkontor i Örebro är nominerat till Mipim Awards i kategorin ”Best industrial & logistics development”.

W

d:

BIL

MIPIM Förra året skördade Sverige stora framgångar under
Mipim Awards, då både Emporia (Steen & Ström och
Wingårdhs som arkitekter) och Max IV (Fastighets AB ML
4 – ägt av Wihlborgs och Peab med Fojab och Snöhetta som
arkitekter) vann sina kategorier.

Till årets Mipim Awards är ett svenskt bidrag nominerat.
det är i kategorin ”Best industrial & logistics development”
som Würth Sveriges byggnad i Örebro är nominerad. White
står här för arkitekturen. 2015-01-20

Attefall ordförande
i kommunalt bolag

BILd: KRISTdEMOKRATERNA

I

JURIDIK

18

BOLAG den tidigare bostadsministern Stefan
Attefall har utsetts till ordförande i det kommunala bostadsbolaget Vätterhem i Jönköping.
– det är en ära att få bli ordförande i ett
för Jönköping så viktigt bolag. Vätterhem

behövs både för att bygga nya bostäder
och ge hyresgästerna en god service. Jag
hoppas kunna bidra med mina bostadspolitiska erfarenheter, säger Stefan Attefall (Kd).
2014-12-08

Isbjerget, Århus, Denmark - In 2014, NREP invested a total of EUR 850 million
in 21 transactions, including the acquisition of Isbjerget.
Stefan Attefall.

nrep.com
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www.naisvefa.se

Rusning
till börsen
Höga värderingar och god tillgång
till kapital gör börsen till ett lockande
alternativ för expanderande fastighetsbolag.
Fastighetssverige har hälsat på hos
flera bolag som nyligen har noterats
eller som är på väg till börsen.
• Andreas Nelvig – en
av börsens yngsta
20
vd:ar
• Amerikanska bostäder
på väg till svenska
24
börsen
• Stendörren tar bakvägen – igen
28
• Ny trend – notering
av fastigheter med
32
enbart ett innehav
• Noterar preferensaktier för att växa på het
38
marknad
• Collector blir bank
och siktar på
42
börsen

18

Fastighetssverige

⁄⁄

1 2015

INSIKTSFULLT.
Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig
exaktdet du behöver inom fastighetsrätt.
Inget onödigt. Inget oklart.
Läs mer om oss på www.lindahl.se/fastigheter

TEMA: böRS

np3 FASTighETER Ab
• Startades vid årsskiftet
2010/2011.

”Det känns som att jag
alltid har varit yngst”
När Andreas Nelvig ringde i börsklockan den 4 december blev han en av de yngsta
vd:arna på Stockholmsbörsen – men det är inget han reflekterar speciellt mycket över.
– Nej, det känns som att jag alltid har varit yngst, vad jag än har hållit på med. Någon
gång växer jag väl ifrån det, skrattar vd:n för NP3 Fastigheter. Text: Nicklas Tollesson
Trots att han ännu inte har hunnit fylla 35 år – det gör han
den 28 mars – är Andreas Nelvig en erfaren företagsledare.
Redan under studietiden startade han, tillsammans med sin far
och sin bror, byggbolaget Tre Jonsson Bygg AB (i samband med
att han gifte sig bytte han namn till Nelvig).
Byggbolaget utvecklades bra och en av de stora kunderna var
Lars-Göran Bäckvall och hans fastighetsbolag Norrlandspojkarna.
– Lasse och jag hade mycket att göra med varandra och han
frågade om jag ville arbeta för honom. Jag avböjde ett par gånger
innan jag tackade ja, berättar Andreas Nelvig.
28 år gammal blev han vd för Norrlandspojkarna. I samband
med det valde han att avsluta sin politiska karriär – han satt i kommunstyrelsen i Sundsvall för Moderaterna och var yngst också i
det sammanhanget.

20
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– Det var i den vevan en del skriverier kring personer som anklagades för att ha kopplat samman sina politiska uppdrag med sina
civila karriärer. Vi var i opposition då och det handlade inte om oss,
men när jag hoppade på jobbet hos Norrlandspojkarna tänkte jag
att jag aldrig skulle riskera att själv bli ifrågasatt av sådana anledningar. Men jag är fortfarande väldigt intresserad av politik.
› Varför valde du till slut att tacka ja till Norrlandspojkarna?
– Familjeföretag är bra på många sätt men det finns fördelar
med att inte träffas varje dag utan att istället träffas och ha trevligt
på julafton … Dessutom passade det då min egen familjesituation
bättre att arbeta på Norrlandspojkarna.
Under 2010, i efterdyningarna av finanskrisen, arbetades
ramarna för NP3 fram. Lars-Göran Bäckvall hade länge haft en
vision om ett större norrländskt fastighetsbolag med inriktning på

• Satsar på kommersiella fastigheter i Norrland. Marknadsområdena är dalarna, Gävle,
Sundsvall, Östersund, Umeå
och Luleå.
• Fastighetsvärdet är cirka 3,3
miljarder kronor.
• Andreas Nelvig är vd och
Rickard Backlund styrelseordförande. Lars-Göran Bäckvall är
största ägare.

BILd: NASdAQ OMx

RingER in noRRLAnD. I början av december ringde Andreas Nelvig in NP3 på Stockholmsbörsen. Nelvig har lett bolaget sedan starten 2011.

högavkastande kommersiella fastigheter. Tillsammans med den
förre Aberdeenprofilen Rickard Backlund – som har varit ordförande sedan starten – skapades bolaget och fem fastigheter, värda
cirka 250 miljoner kronor, apporterades in i bolaget från Norrlandspojkarna.
– Inledningsvis var planen en exit inom sex till åtta år och då
var en börsnotering ett av alternativen, men vid det tillfället var det
inte det mest troliga alternativet, säger Andreas Nelvig, som under
2011 var vd för både Norrlandspojkarna och NP3.
Men NP3 utvecklades snabbare än väntat. På fyra år växte
bolaget till drygt tre miljarder kronor och eftersom börsklimatet
i dag är betydligt gynnsammare valde NP3 en börsnotering och
en nyemission där man tog in cirka 230 miljoner kronor. Sedan

noteringen i början av december har aktien stigit med cirka 30
procent.
› Hur har den första tiden som börs-vd varit?
– Hittills har jag bara märkt av positiva effekter av noteringen.
Vi får mer uppmärksamhet än tidigare och det är kul att det finns
ett stort intresse för bolaget, säger Andreas Nelvig.
Siktet är fortsatt inställt på tillväxt i de norrländska regionstäderna.
– Vi har inget fastställt tillväxtmål, det beror på affärsmöjligheterna som dyker upp, men en lämplig tillväxttakt är att växa med
cirka en miljard kronor det närmaste året. Det klarar vi av med
nuvarande finansiering, pengarna vi tog in genom emissionen i
samband med noteringen och det löpande kassaflödet.
I och med NP3:s notering återfinns nu två norrländska fastig-
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ETT PRIORITERAT
OMRÅDE

i STYRELSEn FöR giF SUnDSVALL
Namn: Andreas Nelvig (född Jonsson).

Som partner på Cederquist leder Erika vår verksamhetsgrupp
för kommersiell fastighetsrätt. Sedan 1991 har hennes kunnande
och engagemang säkrat våra kunders intressen under några
av Europas största fastighetstransaktioner. Hur kan vi hjälpa dig?
Läs mer på Cederquist.se

Ålder: Fyller 35 år den 28 mars.
Bor: Sundsvall.
Familj: Sambo. Två döttrar, 7 och 3 år,
från ett tidigare äktenskap.
Utbildning: Civilekonom från Mittuniversitetet.
Bakgrund: Startade Tre Jonsson Bygg
AB 2002 tillsammans med sin far och sin
bror. Blev 2008 vd för Norrlandspojkarna.
Blev vd för NP3 när bolaget startades 2011.
Var samtidigt vd för Norrlandspojkarna till
slutet av 2011.
Fritidsintressen: Familjen, musik och
idrott. Sitter i styrelsen för GIF Sundsvall.
”Vi gick ju upp till allsvenskan igen i höstas,
vilket är otroligt roligt. det är ju en helt
annan sak att få hit Malmö FF och IFK
Göteborg, jämfört med lagen i superettan.”
Ser på tv: ”Inte speciellt mycket.”
Kör: En BMW-kombi.
Favoritförfattare: ”Ingen speciell, men
jag tyckte väldigt mycket om Fredrik Backmans ’En man som heter Ove’.”
BILd: MIKE-STRANEUS

»Trots att vår marknad utgör två tredjedelar av
Sveriges yta finns det många som har väldigt då
liga kunskaper om Norrland, många i Stockholm
kan inte ens den geografiska ordningen på de
norrländska regionstäderna.«

hetsbolag på Stockholmsbörsen. Andreas Nelvig ser Diös mer som
kollegor än som konkurrenter. Eftersom Diös i första hand siktar
på stadskärnorna och NP3 söker högre avkastning – styrelsen har
som mål att beståndets direktavkastning ska ligga på minst 7,5
procent och i dag ligger den på nästan 8 – utanför stadskärnorna
konkurrerar man sällan om samma objekt.
– Däremot har vi ett gemensamt intresse i att marknadsföra
Norrland. Trots att vår marknad utgör två tredjedelar av Sveriges
yta finns det många som har väldigt dåliga kunskaper om Norr-
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land, många i Stockholm kan inte ens den geografiska ordningen
på de norrländska regionstäderna. Men både vi och Diös är bra på
att i olika sammanhang nämna att det finns en stark tillväxt här.
De tio största städerna i Norrland växer, både befolknings- och
sysselsättningsmässigt.
› Vilka marknader kommer ni att växa mest på framöver?
– De vi prioriterar just nu är Luleå, Umeå och Gävle, helt enkelt
för att vi är för små där i dag, vi behöver växa för att få effektiva
förvaltningsorganisationer.

TEMA: böRS

Snart kan det bli möjligt att investera i
amerikanska bostadsprojekt på den svenska
börsen.
– Vi hoppas på en notering före midsommar, säger Rickard Haraldsson, vd för Index
International. Text & bild: Nicklas Tollesson

Amerikanska bostäder
på väg till svenska börsen

giLLAR Snö
Namn: Rickard Haraldsson.
Ålder: 45 år.

Vi träffas på Kungsträdgårdsgatan 18 i Stockholm. Huvudkontoret med tio anställda i ett vinterkallt Stockholm är ett
av bolagets två kontor – det andra, med åtta anställda, ligger i
ständigt sommarvarma Jupiter i Florida, där Index International
har utnyttjat marknadsläget som dök upp efter Lehman Brotherskraschen.
– Efter tio års närvaro, vid den tidpunkten, tog vi beslutet att
förvärva bostadsprojekt i Florida, USA. Vår plan var att förvärva
projekt och skapa en portföljvolym. Det första projektet i vår
bostadsportfölj köpte vi 2010 och sedan dess har marknaden varit
klart uppåtgående även om man bara hade suttit på fastigheterna,
säger Rickard Haraldsson.
Vilket Index dock inte gör. Bolaget är fullt fokuserat på utveckling och köper som regel obebyggd mark. I den amerikanska
projektportföljen finns i dag cirka 1 350 lägenheter, allt från seniorboenden till hyres- och bostadsrätter.
I Sverige – främst Stockholmsregionen – är projektportföljen
ännu större, 1 700 lägenheter, bland annat ett bostadsrättsprojekt
om cirka 500 lägenheter i Norrtälje hamn.
Samtidigt under 2015 finns fastigheter för cirka 1,3 miljarder
kronor i bolagets kassaflödesgenererande portfölj, som omfattar
fastigheter i Sverige (både bostäder och kommersiella fastigheter)

24

Bor: Täby.
Familj: Flickvän, en son och en dotter.
Bakgrund: Arbetat för Index International sedan 2007, med undantag
för en period under 2013–2014, då
han satsade på en egen verksamhet
– ett matkasseföretag i Toronto. ”Av
personliga skäl ville jag pröva något
annat ett tag. Jag kände till Toronto,
eftersom vår biomassaanläggning ligger där. Jag äger fortfarande en del i
företaget men är inte längre operativ.”
Har tidigare arbetat för bland andra
Avanza och Grant Thornton med
transaktionsrådgivning.

UniK. Index International,
med vd Rickard Haraldsson siktar på en notering till
sommaren. Bolaget blir då
det enda svenska börsbolaget
med inriktning mot bostäder i
Sverige och USA.

Frigör kapitalet i
er fastighet och
maximera företagets
handlingsfrihet.
Skandrenting erbjuder skräddarsydda hyres
lösningar för såväl befintliga fastigheter som
vid nyproduktion.
Våra kunder finns över hela landet inom den
offentliga och privata sektorn.
Välkommen att höra av dig så berättar vi mer
om hur vi kan hjälpa just er.

Fritidsintressen: ”Jag är ursprungligen från Östersund så jag gillar snö,
tycker om att åka skidor, både längd
och utför. Annars är jag engagerad i
barnens aktiviteter; ishockey, fotboll
och ridning.”
Ser på tv: ”Jag brukar slötitta på en
del kriminalserier, som Homeland och
Crossing the line.”
Favoritband: The Cult.

skandrenting.se · 08–406 75 80
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tema: börs

FLORIDA. Index projekt RIVA i
Fort Lauerdale, Florida omfattar
100 exklusiva bostadsrätter.

Bilder: Index International

och i USA – och en biomassaanläggning i Kanada.
– Den ligger givetvis en bit från vår kärnverksamhet, men affärstänket är ungefär som för fastigheter avseende utvecklingsprocessen innehållande långsiktiga kontrakt, detaljplan, byggnadslov
och finansiering. Vi köpte en anläggning som producerade ånga
och varmvatten som vi nu har konverterat till en toppmodern,
miljövänlig anläggning för 25 MW elproduktion, varmvatten och
ånga, en anläggning för ”Renewable Energy”. Anläggningen produktionssätts under första kvartalet i år. Vi har skrivit ett 20-årigt
elpriskontrakt med Provinsen av Ontario som innebär att vi får ett
garanterat, fast pris som ligger cirka fyra gånger över det aktuella
marknadspriset. Så mycket prioriterar Provinsen av Ontario miljö
vänlig energi. När anläggningen inom kort är driftsatt kommer
den att vara en kassaflödesmaskin, säger Rickard Haraldsson.
Index International arbetar nu mot en notering, antingen
på First North eller på Nasdaq OMX Mid Cap.
Bakom planerna ligger det gynnsamma börsklimatet och de
förbättrade finansieringsmöjligheterna som följer med en notering.
– Vi är ett förhållandevis litet bolag med en kraftigt växande
balansräkning, då blir självklart finansieringen en viktig fråga. Hittills har Index använt traditionell bankfinansiering, tagit in externa
partners i samband med vissa projekt, och gett ut obligationer för
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»Till stor del handlar det om
information och utbildning
för att nå ut till marknaden.«
375 miljoner kronor. Obligationerna har emitterats till en ränta
motsvarande Stibors tremånadersränta plus åtta procentenheter.
– Vi har en emissionsram om 500 miljoner och siktar nu på att
emittera ytterligare 125 miljoner kronor. Eftersom vi är ett projektutvecklingsbolag kommer marknaden att prissätta vårt kapital
högre än för förvaltande bolag med andra kassaflöden, men som
noterat bolag bör vi kunna förbättra våra villkor avsevärt, och dessutom kunna utnyttja de möjligheter till andra finansieringsformer
som finns för noterade bolag.
› Kommer ni att renodla portföljen före noteringen?
– Vi tittar på det, eventuellt kommer vi att sälja någon eller några fastigheter. Men tanken är att i princip hela bolaget ska noteras.
Sedan kan det vara en utmaning att få marknaden att prissätta bostäder i Florida och biomassaanläggningen i Toronto på rätt sätt.
Vi känner till värdena och till stor del handlar det om information

och utbildning för att nå ut till marknaden. Vi har ett gott track
record, bolaget startades 1998 och hittills har investeringarna i snitt
inneburit en IRR på cirka 65 procent mätt på investeringsnivå.
› Hur långt har ni kommit i noteringsplanerna?
– Eftersom våra obligationer är noterade så rapporterar vi redan
enligt IFRS. Men visst återstår en del jobb när det gäller processer kring koncernredovisning och informationsgivning. Vi är nu
i kontakt med olika investmentbanker för att få rätt rådgivare i
samband med notering och nyemission. Vi är ännu inte framme
vid om vi ska noteras på First North eller Mid Cap-listan, även
om det kanske är en liten övervikt för First North i det här läget.
Om vi väljer First North kan det bli en notering till midsommar.
Mid Cap tar lite längre tid, då kanske vi är där efter sommaren.
Hur stor nyemissionen blir är inte klart men målsättningen med
nyemissionen är att de nuvarande ägarna – grundarna Bjarne Borg
och Fredrik Alama – ska minska sitt ägande till cirka 60 procent
efter nyemission i samband med noteringen.
› Hur ser du, rent personligt, på att bli börs-vd?
– Det känns jättespännande. Det blir mycket nytt, men jag ser
fram emot den ökade kontakten med kapitalmarknaden. Vi kommer att bli ett unikt bolag på den svenska börsen, eftersom vi blir
den enda bostadsutvecklaren med verksamhet i både Sverige och
USA.

TEMA: böRS

Efter några enormt expansiva månader har Stendörren nu nått en
långsiktig plattform att verka från.
När förvärven man har aviserat sedan noteringen är tillträdda kommer fastighetsvärdet att ha ökat från två till fem miljarder kronor och
huvudägaren Kvalitenas ägande att ha minskat till drygt 40 procent.
– Vi har siktet inställt på fortsatt expansion, men det beror på marknadsläget. Vi har inget uttalat tillväxtmål, säger vd Fredrik Brodin.
Text & bild: Nicklas Tollesson

intensiv
inledning för
Stendörren
på börsen
Det har minst sagt hänt mycket inom Kvalitena/Stendörrensfären de senaste åren.
Bostadsbeståndet börsnoterades via D Carnegie-plattformen
och Ulf Nilsson rekryterades från Savills som vd. Efter några stora
affärer är bolaget nu Sveriges största börsnoterade bostadsbolag.
De kommersiella fastigheterna inom Stendörren tog en liknande väg till börsen genom ett omvänt förvärv av HCS Holding
AB i höstas. Sedan 6 november handlas Stendörrenaktierna på
First North.

iDRoTTSinTRESSERAD. Stendörrens vd Fredrik Brodin har
siktet inställt på att någon gång
i livet genomföra en Ironman
(3,8 kilometer simning, 18 mil på
cykel och 42 kilometer löpning).
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Samtidigt började Fredrik Brodin som vd. Han kom till
Stendörrenkoncernen redan 2008 – och hade dessförinnan bland
annat varit med och grundat Mengus tillsammans med Henric
From och Hansi Danroth – och har haft en mängd olika uppdrag
inom koncernen. När bostadsbenet blev D Carnegie följde han
med till det nya bolaget – och flyttade ett par trappor ner i kontorshuset på Strandvägen i Stockholm – som fastighetschef, men
sedan ett par månader är han alltså tillbaka på Stendörren.
› Hur har den första tiden som börs-vd varit?
– Spännande och rolig. Det är arbetsintensivt att placera ett
bolag på börsen, men det ger samtidigt stora möjligheter.
Huvudägaren Kvalitena – som leds av Knut Pousette och ägs av
Lars Andersson och Claes Wollter – hade som ambition att bygga
ett mycket större bolag och att minska sitt ägande utan att behöva
sälja några aktier, en ambition som redan har lyckats.

En mer avancerad
ekonomi kräver
en mer engagerad
rådgivare.
Välkommen till
det du har saknat.
Hos oss möter du experter och specialister som
hjälper dig med allt från ax till limpa. Vi tar hand
om komplexa frågor och vägleder våra kunder
utifrån deras specifika behov gällande:
• Fastighetsfinansiering
• Förmögenhetsförvaltning
• Försäljning av bolag
• Genomtänkta och väl förberedda
generationsskiften
• Korrekt genomförd självrättelse
• Planering av utlandsflytt
• Ägarplanering och bolagsstrukturer

Välkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking.
www.alandsbanken.se/privatebanking

Vi går vår egen väg

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se
Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00, pbgoteborg@alandsbanken.se
Malmö: Stortorget 11, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

tema: börs

siktar på ironman
Namn: Fredrik Brodin.
Ålder: 47 år.
Bor: Djursholm.
Familj: Fru och tre barn.
Bakgrund: Civilingenjör från KTH. Har arbetat
inom Kvalitenasfären sedan 2008 (senast
fastighetschef på D Carnegie). Har tidigare varit
vd för Cartera AB, och varit med och grundat
Mengus och Stay At Hotel Apartments.
Fritidsintressen: Segling, jakt och uthållighets
idrott. Har genomfört alla delarna av Klassikern
(Vasaloppet, Vansbrosimmet, Vätternrundan
och Lidingöloppet) och håller också på med
triathlon. Ambitionen är att någon gång i livet
genomföra en Ironman.

– Många gånger är en börsnotering en exit, men här är det verk
ligen inte så. Huvudägaren visar att man verkligen tror på bolaget.
De senaste månaderna har Stendörren gjort flera större förvärv
och kommer att betala med nyemitterade aktier som dellikvid.
Bland annat kommer Balder på det här sättet att bli en av bolagets
större ägare. Balder – vars vd och huvudägare Erik Selin valdes in
i styrelsen i samband med noteringen – kommer att äga cirka sju
procent av aktierna i bolaget.
– Kvalitena hade länge haft i tankarna att notera även det kommersiella innehavet i Stendörren. Det var nu ett bra tillfälle, dels
eftersom det fanns ett i princip tomt bolag i form av HCS Holding tillgängligt och dels för att det nu fanns möjlighet att göra de
här affärerna, berättar Fredrik Brodin.
I bakgrunden för noteringen fanns naturligtvis också det
gynnsamma börsläget och det historiskt låga ränteläget.
– Förutsättningarna för fastighetsaffärer är mycket goda och jag
tycker att de är särskilt goda inom vårt segment, lätt industri och
lager i Stockholms- och Mälardalsregionen.
– Stockholm har en enastående befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt. Det finns en stor efterfrågan på alla sorters lokaltyper. Lager och lätt industri har en direktavkastningsnivå på
ungefär sju procent i våra områden, och en relativt låg hyresrisk.
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I dagens lågräntemarknad innebär detta ett historiskt stort yield
gap. Direktavkastningsnivåerna ligger kanske två procentenheter
högre än på kontorsfastigheter i motsvarande lägen och jag tycker
inte att den stora skillnaden avspeglar risken.
Att Stendörren ska fortsätta växa också efter den in
ledande expansionen är inte skrivet i sten.
– Vi ska växa givet att de ekonomiska nyckeltalen kan bibehållas. Det är just nu en positiv marknad beroende på bra fundamenta. Men det är inget självändamål med organisk tillväxt. Vi är en
långsiktig aktör som framför allt arbetar med starka kassaflöden.
Sedan är vi beredda att köpa eller sälja utifrån de aktuella förutsättningarna.
Samtidigt är noteringen ett sätt att kunna utnyttja alternativa
finansieringsformer för expansion.
– Vår finansiering består i dag av hypotekslån, men vi kan mycket väl komma att komplettera med obligationer och preferensaktier
framöver. Även om man ska vara medveten om att preferensaktie
alltid innebär en stor kostnad. Det gäller att skapa en stabil balans.
› Hur ser utdelningsstrategin ut?
– Jag bedömer att det inte är aktuellt med utdelning i år. Men
sedan är ambitionen att dela ut upp till hälften av det tillgängliga
förvaltningsresultatet.

Genom att skräddarsy ﬂexibla och eﬀektiva kravrutiner
för fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar
förbättrar vi kassaﬂödet och ger er mer pengar tillbaka.

Göteborg 031-730 76 26

|

Stockholm 08-563 054 62

|

www.juristinkasso.se

Jurist & Inkasso är en del av Alektum Group

TEMA: böRS

VI KAN
FASTIGHETER
nY MARKnAD. Stefan Gattberg, och
kollegorna på Pareto, har hittills placerat
tre bolag, som bara äger en fastighet,
på First North. Och fler lär det bli. Det
extremt låga ränteläget är en drivkraft.

projektfinansiering
– en ny och växande
marknad i Sverige
Sedan december 2013 har fyra fastighetsbolag som bara äger en fastighet noterats på
First North – och fler lär det bli.
– Vi gjorde tre projektfinansieringsaffärer
i Sverige under 2014 och jag räknar med att
det blir dubbelt så många under 2015, säger
Stefan Gattberg på Pareto.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Pixprovider

Delarka Holding, Kallebäck Property Invest, Saltängen
Property Invest och Torslanda Property Investment är noterade
på First North. De tre förstnämnda bolagen är signerade Pareto,
medan Catella ligger bakom Torslandastrukturen.
Pareto har länge arbetat med den här typen av investeringar –
projektfinansieringar – i Norge.
– Pareto började redan 1985 med investeringar i klassiska norska
näringar som shipping och fiske – man bildar ett bolag som köper
till exempel ett tankfartyg, en stor tillgång med ett underliggande kassaflöde. Det var naturligt att tidigt även göra fastigheter
eftersom strukturen kan fungera på ett liknande sätt där. År 2003

Wistrand Advokatbyrå grundades 1915 i Göteborg. Idag är vi en av Sveriges största advokatbyråer,
och en av de ledande inom fastighetsrätt. Vi är stolta över det förtroende våra klienter har visat oss i
hundra år. Och vi ser fram emot att stå vid deras sida minst lika länge till.
Välkommen till Wistrand!

www.wistrand.se
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Fastighetsbolagen med en
fastighet på First North
Saltängen Property Invest AB
Skapat av: Pareto.
Äger: Icas centrallager i Västerås
(köpt av Tribona för 1 075 miljoner i
december 2014).
Hyresavtal: Löper till september 2022.
Vd: Stefan Björkqvist (Hestia).
Delarka Holding AB
Skapat av: Pareto.
Äger: Postnords anläggning i Solna
(köpt av Vasakronan för 1,2 miljarder
kronor i november 2013).
Hyresavtal: Löper till april 2026.
Vd: Sven Hegstad (Pareto Business
Management).
Kallebäck Property Invest AB
Skapat av: Pareto.
Äger: Saabs anläggning i Kallebäck,
Göteborg (köpt av Profi för 840 miljoner kronor i mars 2014).
Hyresavtal: Löper till december 2021.
Vd: Stefan Björkqvist (Hestia).
Torslanda Property Investment AB
Skapat av: Catella.
Äger: Volvo PV:s huvudkontor i
Torslanda, Göteborg.
Hyresavtal: Löper till december
2024 (avtalet med Volvo omfattar 97
procent av ytorna).
Vd: Caesar Åfors.
Bilder: pareto

genomförde Pareto den första projektfinansieringen med norska
pengar på den svenska fastighetsmarknaden, berättar Stefan Gattberg, som är ansvarig för Project Finance-avdelningen inom Pareto
Securities i Sverige.
Pareto Project Finance (PPF) har historiskt arbetat med
onoterade strukturer i projektmarknaden – men med Delarka Holding genomfördes den första noteringen av ett enskilt projekt.
– Det som avgjorde att Delarka noterades var att ett par av de
största investerarna önskade en notering. Det var dessutom en stor
affär, fastighetsvärdet var 1,2 miljarder kronor, vilket gjorde bolaget
mer lämpligt för notering. I Norge är det ingen tradition med att
notera enskilda projekt. I Sverige har en del investerare önskat
en notering och det har därför varit naturligt att använda First
North. I och med att Pareto Securities ett par år tidigare hade köpt
Öhman Fondkommission med tillhörande aktie- och obligationsmäklarbord så fanns erfarenheten i bolaget till att även genomföra
en notering. I Norge har Pareto mycket god erfarenhet av börs-
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noteringar inom fastighetssektorn, bland annat med Norwegian
Property och Selvaag Bolig.
Introduktionen av Delarka blev framgångsrik, både när det
gällde att locka investerare och bolagets första tid på börsen. Efter
ett år på First North handlas aktien för cirka 110 kronor, tio kronor
över köparnas initiala investeringar. Därutöver ger aktien en kvartalsvis utdelning om två kronor.
Pareto har sedan satt Kallebäck Property Invest och Saltängen Property Invest på First North. Därutöver har Paretobolaget
Gbg Office köpt ÅF-huset i Göteborg. Det här bolaget kommer
dock inte att noteras.
– Om ett bolag noteras eller ej handlar delvis om storleken på
bolaget. Att vara noterad innebär en viss kostnad så det behövs en
viss volym. Sedan handlar det också om vad investerarna önskar.
Grundtanken bakom Paretos projekt är att överskottet ska
komma ägarna till del så fort som möjligt.
– Självklart reserveras medel för underhåll och liknande, någon

FRAMTIDENS
SENIORBOSTÄDER
PÅ MIPIM

Den ökade andelen äldre människor är en stor utmaning för samhället. Både i
Sverige och i Europa. Fler lever längre, färre arbetar och pensionerna minskar.
Hur ska det goda livet räcka till alla? Hur ska vi göra för att våra seniorer ska kunna
bo funktionellt och tillgängligt, samtidigt som de får möjlighet att leva ett rikt liv?

SÅ BIDRAR VI TILL BRA BOSTÄDER
OCH ETT RIKT LIV FÖR FLER ÄLDRE
Välkommen till Stockholmsmontern där Seniorgårdens vd Birgitta Seeman berättar om
möjligheter och utmaningar kring seniorbostäder samt vård- och omsorgsboenden.
Birgitta har tjugofem års erfarenhet av att utveckla och bygga bostäder för seniorer
och delar med sig av både sina egna och företagets erfarenheter.

Datum: Onsdag den 11 mars
Tid: kl 10.30–11.00
Plats: Stockholmsmontern, MIPIM 2015, Cannes

Om Seniorgården
Seniorgården har tjugofem års erfarenhet av att utveckla bostäder för äldre. Vi bygger vackra och funktionella lägenheter med möjlighet till service och social gemenskap. Hittills har vi färdigställt
cirka 5 500 seniorbostäder och 1 800 vård- och omsorgsbostäder på ett tjugotal platser runt om i Sverige. Utgångspunkten är vårt seniorprogram som innehåller över hundra punkter som
gör skillnad. Tillgängliga och trygga boendemiljöer som också bidrar till att kommunen kan erbjuda sina äldre invånare ett bekvämare liv. Seniorgården är en del av JM-koncernen, en av Nordens
ledande projektutvecklare av bostäder. www.seniorgarden.se

tema: börs

»Stabila hyresgäster,
kvalitativa byggnader, långa
hyreskontrakt, bra lägen.«

procent går till amorteringar. I Gbg Office är det budgeterat åtta
procents utdelningar om året, mätt på den ursprungliga investeringen, säger Stefan Gattberg.
Risken med den här typen av bolag är självklar: Man står
och faller med en stor hyresgäst.
– Vi söker alltid efter fastigheter med stabila hyresgäster. Det är
den viktigaste parametern. Stabila hyresgäster, kvalitativa byggnader, långa hyreskontrakt, bra lägen. Sedan handlar det om att vara
proaktiv i förvaltningen. Vi har en nära dialog med hyresgästen och
diskuterar hur fastigheten kan utvecklas med hyresgästen. En del
i detta är att förlänga hyresavtalet tidigt, kanske redan efter halva
hyresperioden. Andra sätt att minimera riskerna är att ha långa
räntebindningstider och att använda så kallade Triple Net-avtal.
– Även om den här typen av bolag är nya på den svenska marknaden har Pareto lång erfarenhet från Norge. Pareto förvaltar en
portfölj med fastighetsprojekt till ett värde av 26 miljarder kronor.
Genomsnittlig löptid på hyreskontrakten är cirka elva år. Sedan
1998 har Pareto i den här typen av bolag gett investerarna en årlig
avkastning på tio procent.
› Man kan se vissa likheter med danska kommanditsällskap
som på senare år inte har lyckats så bra på den svenska fastighetsmarknaden?
– Som du förstår vill vi inte förknippas med dem. Och det finns
en avgörande skillnad: Det var anonyma strukturer, medan vi sätter
Paretonamnet på alla våra projekt. Vi har ett aktivt management
och är med och driver bolagen i många år.
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› Men ni investerar inte själva i bolagen?
– Nej, det gör vi aldrig. Vi förvaltar tillgångar för 26 miljarder
kronor och vi hade aldrig kunnat vara med i alla investeringar.
Vi tycker att det är viktigt att skilja på rollerna, vi är tydliga med
att vi genomför transaktionerna och är med och förvaltar men vi
investerar inte själva.
› Varför har projektfinansieringsmarknaden kommit igång i
Sverige just nu?
– En orsak är helt enkelt att vi har börjat med det här nu. Marknaden kanske har funnits tidigare också, men det är först nu någon
har tagit tag i den. Att Catella också har inlett en satsning på det
här ser jag bara positivt på. Det är bra att det skapas en projekt
finansieringsmarknad också i Sverige.
– I övrigt handlar det om det extremt låga ränteläget. Våra
investerare – oftast institutioner och förmögna privatpersoner –
söker sig till fastigheter för att det är ett tillgångsslag som ger bra
avkastning just nu.
Pareto genomgår just nu en omorganisation, som innebär att de
tidigare systerbolagen Securities och Project Finance slås ihop –
Project Finance blir en del av Securities.
– För vår del på Project Finance-sidan innebär det att vi blir
större, tolv personer initialt i Sverige. Vi får tillgång till en bredare
verktygslåda och kommer också att ha kapacitet för att göra större
affärer. Förutom sådana affärer som vi har pratat om nu kommer vi
vara med och bilda och notera bolag med större bestånd, arbeta med
obligationer och M&A-rådgivning på ett annat sätt än tidigare. Vi
kommer helt enkelt att bli mer aktiva på fastighetsmarknaden.

TEMA: böRS
SKiDåKAnDE CiViLEKonoM
Namn: Erik Karlin.
Ålder: 42 år.
Bor: Stocksund.
Familj: Fru och fyra barn.
Fritidsintressen: Skidåkning och
innebandy. ”Jag spelar fortfarande
innebandy på serienivå, men numera i en veteranserie.”
Bakgrund: Civilekonom från
Handelshögskolan. Har varit med
och grundat Speed Ventures
och E-trade. Inledde sin bana i
fastighetsbranschen 2006, som vd
på Sveamalm Fastigheter (ägt av
Sveafastigheter). Grundade Tobin
Properties tillsammans med Johan
Varland 2010.

nYA LöSningAR. Erik Karlin och Tobin Properties bygger exklusiva bostadsrätter i attraktiva lägen i Stockholmsområdet – en marknad som har gått spikrakt
uppåt de senaste åren. I december noterades Tobins preferensaktie på First North, och bolaget emitterar nu ytterligare preferensaktier. När Fastighetssverige
besöker Tobin på Humlegårdsgatan är man i full färd med att inreda kontoret.

Vill bygga smart och snyggt

Tobin noterar preferensaktier för att växa på en stark marknad

På sikt planeras en notering av Tobin Properties stamaktier, men det finns ingen fastställd tidsplan.
Ett steg på vägen togs i december då bolagets preferensaktier noterades på First North.
Preferensaktiernas villkor gör att det är
rimligt att tro att bolaget väljer att lösa in dem.
Text & bild: Nicklas Tollesson
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Bostadsutvecklaren Tobin Properties grundades av Erik
Karlin och Johan Varland år 2010. De båda arbetade dessförinnan
tillsammans på Sveamalm (Sveafastigheter) och var gamla kompisar från Handelshögskolan.
Affärsidén är att utveckla exklusiva bostadsrätter i attraktiva
lägen i Stockholm – en marknad som sedan 2010 har utvecklats i
helt rätt riktning. För närvarande har bolaget nästan 900 lägenheter i projektportföljen, med ett färdigutvecklat värde om cirka
fyra miljarder kronor.
I juni emitterade bolaget preferensaktier till ett värde om 115
miljoner kronor (1 150 000 till 100 kronor styck). Dessa noterades

»Våra lägenheter
ska ligga i rätt lägen, vara
arkitektoniskt tilltalande och
väldigt funktionella.«

i början av december efter att ett mindre antal – 50 000 – hade
erbjudits allmänheten genom Avanza till kursen 105 kronor.
Tobin Properties betalar en hög utdelning – elva procent räknat
från kursen på 105 kronor – och man kan från och med juni 2016
lösa in preferensaktierna för 110 kronor styck. Villkoren säger
att direktavkastningen ska ökas med fyra procentenheter efter
årsstämman 2019 och med ytterligare fyra procentenheter efter
årsstämman 2021. Efter årsstämman 2020 höjs även inlösenbeloppet till 130 kronor.
Sammantaget innebär de här förutsättningarna att
preferensaktierna rimligtvis kommer att lösas in.
– Som instrumentet ser ut finns det stora incitament för oss att
lösa in preferensaktierna, kommenterar Tobins vd Erik Karlin, som
tror att villkoren hade sett annorlunda ut om preferensaktierna
hade emitterats i dag.
– Sedan vi genomförde emissionen har vi sålt lägenheter för
cirka en miljard kronor, vi är ett finansiellt starkare bolag i dag.
Tobin är just nu mitt i en emissionsprocess om ytterligare
850 000 preferensaktier. Emissionskursen för dessa är satt till 108
kronor.
I planerna ligger också en notering av bolagets stamaktier, men
ingen tidsplan är fastställd.
› Men man kan tänka sig att ni väljer att lösa in preferensaktierna i samband med en nyemission och en notering av stamaktierna
under andra halvåret 2016?
– Jag kan inte kommentera det.
› Hur har noteringen av preferensaktierna ändrat ert arbetssätt?
– I den dagliga verksamheten inte så mycket. Vi har ju haft
externa investerare med i enskilda projekt tidigare och därför
haft vissa krav på oss när det gäller rapportering och uppföljning.

Specialist inom fastighetsrätt
Auktoritet inom hyresrätt
Under 25 år har vi vänt på varenda sten i våra uppdrag
inom förvärv, förvaltning, tvistelösning och försäljning.
Kombinationen erfarenhet och spetskompetens tilltalar

klienter som fastighetsbolag, kommuner och statliga
myndigheter. Varmt välkommen att kontakta oss på
Advokatfirman Steinmann – oavsett om du är en stor
eller mindre aktör.

www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

TEMA: böRS

Det innebär ett visst merarbete för vår ekonomiavdelning men i
grund och botten är det ju bra att ha ordning och reda i bolaget.
En positiv bieffekt är ju också att det kan underlätta dialogen med
banker och kanske också slutkunder. Att vara noterad är ett slags
kvalitetsstämpel.
Just kundperspektivet är oerhört viktigt för Tobin Properties, enligt Erik Karlin.
– Traditionellt har bostadsutvecklingsbranschen legat efter
när det gäller att anpassa sig efter vad kunden egentligen vill ha.
Tandkrämsindustrin har kommit längre än bostadssidan, vilket
är förvånande med tanke på att bostaden vanligtvis är den största
investeringen man gör i livet. Jag menar att kundperspektivet har
prioriterats ner för att byggkostnaderna ska minska och för arkitekternas del har det kanske ibland varit viktigare att de får göra
sina konstverkslösningar än att bostäderna ska vara funktionella.
– Vi tar kundperspektivet på allvar. Vi gör noggranna kundanalyser och har även tagit in personal från andra branscher som
har kommit längre med det här tänkandet.
– Våra lägenheter ska ligga i rätt lägen, vara arkitektoniskt
tilltalande och väldigt funktionella. Samtidigt som de ska vara
lockande på en visning ska de boende tre år efter inflyttning fortfarande komma på att ”det här var en smart och snygg lösning”.
Tobin går emot det dominerande industriella tänkandet, att få
ner produktionskostnaderna genom generella lösningar. Tobins
projekt ska alltid utvecklas utefter det enskilda projektets förutsättningar.
› Ni har verkat på en stadigt uppåtgående marknad, bostadsrättspriserna i Stockholm har stigit mer än de flesta förväntade
sig att de skulle göra. Hur står ni rustade inför en nedåtgående
marknad?
– Förr eller senare går marknaden ner, frågan är inte om utan
när. Det senaste året har priserna stigit med tio procent allmänt i
Stockholm och ännu mer i de attraktiva områden som vi verkar i.
Det viktigaste, skulle jag säga, är att vi verkar i rätt lägen, där det
alltid finns köpare, oavsett konjunktur. Det värsta som kan hända
är att man får sänka priserna, det är värre att satsa i lägen där man
riskerar att stå utan köpare i dåliga tider. Sedan måste man givetvis
ha en finansiell beredskap. Det känns som att vi just nu står väl
rustade.
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Tobin
pRopERTiES
• Har en projektportfölj om
cirka 900
lägenheter (vissa tillsammans
med externa
investerare) i
Stockholmsregionen.
de största
projekten ligger
i Sundbyberg
(tre projekt
med sammanlagt 300 lägenheter) och på
Kungsholmen
(cirka 100
lägenheter).
• De största
stamaktieägarna är
grundarna
Erik Karlin (58
procent) och
Johan Varland
(20 procent).
Indiska Fastighets AB äger
10 procent och
Peder Johnson
4 procent.
• Erik Karlin är
vd och Johan
Varland är
styrelseordförande.

ATTRAKTiVA boSTADSRäTTER. Västra Kungsholmen har utvecklats till ett av Stockholms mest
attraktiva bostadsområden. ”Våra lägenheter ska
ligga i rätt lägen, vara arkitektoniskt tilltalande och
väldigt funktionella”, säger Erik Karlin.
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TEMA: böRS

Tillväxt
fenomen
på väg
till börsen

åSA
hiLLSTEn
Ålder: 39 år.
Bor: Hjuvik,
Torslanda.
Familj: Man och
två barn.
På Collector
sedan: 2011.
Tidigare
arbetsgivare:
Strålfors, Red
Bull, Ericsson,
Volvo Cars, SC
Group.
Fritidsintressen: Olika
träningsformer
som löpning och
spinning.

den årliga tillväxten de senaste 14 åren
ligger på över 30 procent – resultatökningen
på över 40 procent.
Tillväxtfenomenet Collector, som har en
stor del av fastighetsbranschen som kunder,
siktar nu på en börsnotering för att underlätta
ytterligare tillväxt. Text & bild: Nicklas Tollesson
Balders grundare och vd Erik Selin är känd för att inte
göra långsiktiga prognoser eller strategier. Och när Collectors vd
Stefan Alexandersson berättar om finanskoncernen Collector låter
han ibland som ett eko av sin vice styrelseordförande Selin.
– Vi arbetar inte speciellt mycket med budgetprognoser och
liknande. Svenska företag lägger ner alldeles för mycket tid på
att göra kalkyler och planer istället för att göra affärer. Vi gör alla
affärer som ser bra ut.
Balder köpte 35 procent av Collector år 2011 och har sedan dess
ökat sitt ägande till 48 procent – vilket än så länge har varit en
lysande affär. Collectors avkastning på eget kapital har mellan 2010
och 2013 legat på mellan 24,1 och 29,9 procent. I skrivande stund är
inte siffrorna för 2014 klara, men enligt Alexandersson är avkastningen ”i alla fall en bit över över 20 procent”.
Collector erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster som
riktas till både privatpersoner och företag.
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STEFAn
ALEXAnDERSSon
Ålder: 51 år.
Bor: Kullavik,
Kungsbacka.
Familj: Fru och
fyra barn.
På Collector
sedan: 2006. Vd
sedan februari
2014, dessförinnan fem år
som vice vd.
Tidigare arbetsgivare: Levi
Strauss, yves Rocher, olika Bure
Equity-bolag.
Fritidsintressen: ”Jag tränar
faktiskt mer
än någonsin
just nu, mycket
spinning. Och
så tycker jag om
bilar.”

VäXER. Åsa Hillsten och Stefan Alexandersson är
på väg att föra finansbolaget Collector, med en stor
kundkrets inom fastighetsbranschen, till börsen.
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»Svenska företag lägger ner alldeles
för mycket tid på att göra kalkyler och
planer istället för att göra affärer.«

På senare år har Collector vuxit ordentligt inom
fastighetssektorn, bland annat när det gäller uppdragsinkasso.
– Vi har drygt 60 procent av de börsnoterade fastighetsbolagen
som kunder, berättar Åsa Hillsten, kommunikations- och IR chef
på Collector.
För ungefär ett och ett halvt år sedan inledde Collector också en
satsning på fastighetsfinansiering.
– Det har gått bra, vi har lånat ut ungefär en miljard kronor så
här långt. Det handlar om juniorfinansiering i tillväxtstäder, oftast
i samband med transaktioner eller någon form av utvecklingsprojekt. Det här är ett område som vi tror kan utvecklas bra
framöver, säger Stefan Alexandersson.
– Fastighetsbranschen är viktig för oss och vi har en djup
fastighetskunskap inom bolaget, genom bland andra Sven-Erik
Eriksson som är chef för fastighetslån och på styrelsenivå genom
Erik Selin och Skandrentings vd Johannes Nyberg.
Collector har nu siktet inställt på Nasdaq OMX Mid Cap
– det som återstår innan ansökan lämnas in är att få bankoktrojen
på plats – tillståndet från Finansinspektionen som innebär att Collector blir en bank istället för ett kreditmarknadsbolag.
– I praktiken är det egentligen ingen skillnad, vi blir flyttade till
en annan avdelning på Finansinspektionen. Framför allt handlar
det om att det är lättare att kommunicera med marknaden vad vi
gör – man vet vad en bank är men det är svårare att förklara vad
ett kreditmarknadsbolag håller på med.
› Varför är det rätt läge nu för en notering?
– Det är ett naturligt steg för ytterligare tillväxt. Vi närmar oss

CoLLECToR
• Grundades
1999 av Lena
Apler och
Johan Möller.
• Erbjuder bland
annat factoring,
kredithantering
och betallösningar för
e-handel och
detaljhandel.
• Erbjuder privatpersoner förmånlig inlåning
(i Sverige och i
Finland), blancolån samt två
egenbrandade
Mastercard.
• Har nästan
300 anställda,
på kontor
i Göteborg
(hk), Stockholm, Oslo,
Helsingfors och
Malmö.

en miljard i omsättning och en balansräkning på tio miljarder. De
nya kapitaltäckningskraven för banker är också en aspekt. Sedan är
det bra för Collectors varumärke, en börsnotering innebär en form
av kvalitetsstämpel.
› Kommer de nuvarande ägarna att sälja aktier i samband med
noteringen?
– Balder kommer inte att sälja något. Övriga ägare kommer att
sälja, så att aktien får en större free float.
› Hur stor nyemission gör ni i samband med noteringen?
– Det vet vi inte än. Några hundra miljoner.
› Hur förklarar ni Collectors framgångar så här långt?
– Det har alltid funnits en stark entreprenörsanda inom företaget. De drivande i bolaget har ägt, och äger, aktier i bolaget. Man
blir oftast mer försiktig när man hanterar sina egna pengar. De
olika delarna av Collector har drivits mycket som egna bolag –
varje produkt har krav på avkastning och drivs som egna enheter.
Det är först på senare tid som vi har utnyttjat synergieffekter
mellan de olika verksamheterna, säger Stefan Alexandersson.
– Det finns en stor snabbhet, kunskap och flexibilitet i
organisationen som gör att vi kan fatta snabba, väl avvägda beslut
och starta nya satsningar med kort varsel. Fastighetsfinansieringen
är ett exempel på det. Vi såg en lucka i marknaden, paketerade en
attraktiv produkt och var snabbt igång med verksamheten, fyller
Åsa Hillsten i, innan Stefan Alexandersson avslutar med ytterligare en förklaring som doftar Erik Selin lång väg:
– Vi har haft tur också. Marknaden har utvecklat sig på ett sätt
som har passat oss.

DÄRFÖR
UTVECKLAR
VI HELA
STADSDELAR

Engagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för att människor ska känna engagemang krävs
mer än ett fint kontor. Arbetsmiljön börjar långt utanför
husets väggar. Fabege är ett av landets ledande fastighetsbolag och vår passion är att skapa miljöer som är bra för
goda affärer och personliga möten. Vill du veta mer om
hur vi tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för dina
medarbetare? Kontakta oss på Fabege.

S K A PA R Ä T T F Ö R U T S Ä T T N I N G A R
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Arbetsmiljön börjar långt utanför kontorets väggar

TEMA: böRS

Arkitektkommentaren
humlegarden.se • 08-678 92 00

Ivana Kildsgaard & John Lydholm // Link arkitektur

bild: Brick Visual

älskar naturen

Ålder: 40 år.
Titel: Hållbarhetschef,
Link arkitektur.

bild: Doris Beling

Namn: Ivana Kildsgaard.

På Link sedan: Oktober
2014.

Med sikte
på framtiden.

Fritid: ”Älskar att vara
ute och uppleva naturen, att vandra och segla, se blå himmel och
andas frisk luft.”

familjefar

Ålder: 50 år.
Titel: Vd på Link
arkitektur.

bild: Doris Beling

Namn: John Lydholm.

På Link sedan: April
2013.
Fritid: Idrott och
familjens intressen.

Link arkitektur
Link arkitektur är ett av Nordens största
arkitektkontor med över 340 medarbetare
fördelade på 14 kontor i Sverige, Norge och
Danmark. Bolaget erbjuder geografisk närhet,
kombinerat med tillgång till hela företagets
kompetens. Den gemensamma visionen är att
skapa rum för bättre liv.

Brinkskolan. I projektet Brinkskolan har Link arbetat med både social och ekologisk hållbarhet.

Rätt process gör hållbarhet
Har du någonsin funderat över hur din drömfastighet ser ut? Prisvärd? Kanske
miljövänlig med låg drift- och underhållskostnad? Anpassningsbar till förändrade
behov och användningsområden? Vill du att den ska hålla länge, åldras väl och
vara av god kvalitet? Alla dessa faktorer kan sammanfattas med ett ord: Hållbarhet.
En hållbar byggnad är en byggnad som är bra att äga.
I dag vet vi att energieffektivisering lönar sig. Vi vet också att
miljöcertifierade byggnader har högre marknadsvärde och att de
har en bättre projektekonomi; från planering, via byggnation till
drift och underhåll.
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Det finns de som fortfarande menar att byggnader som är
hållbara i en vidare bemärkelse är för dyra och tvekar att satsa.
Vi menar att hållbarhet inte behöver vara dyrt. Om den arbetas
fram på rätt sätt i rätt process får vi långsiktigt bra och prisvärda
fastigheter. För att lyckas uppnå hög hållbarhet måste kunden och

lönsamt
dennes projekt alltid sättas i fokus. Det är viktigt att komma ihåg
att affärsnytta såväl som låg miljöpåverkan och sociala värden ingår
i hållbarhet.
Erfarenheter från arbete med miljöcertifieringssystemen
visar att målet ofta flyttas från att utforma en hållbar byggnad till
att uppfylla kriterier för en viss certifieringsnivå. Då är det lätt att
förlora vissa av de hållbarhetsaspekter som är viktiga för att få den
bästa utväxlingen av investeringen. Administration och samordning mellan olika aktörer tar tid vilket i sin tur påverkar projektets
budget.

Humlegården Fastigheter äger och förvaltar flera av de mest
karaktärsfulla fastigheterna i Stockholmsområdet. För oss handlar
det om så mycket mer än att hyra ut lokaler. Vårt genuina intresse
för arkitektur och hållbarhet är en tillgång och vi ser det både som
ett ansvar och som en utmaning. Detaljerna såväl som helheten är
viktigt och vi månar om hög kvalitet. Det ger oss hållbara fastigheter som i sin tur bidrar till en bättre miljö och framtid.
Läs mer om arkitektur och hållbarhet på humlegarden.se.
Välkommen!

bild: Hundven-Clemens Photography

Vi sätter våra
hyresgäster i centrum.
Bokstavligt talat.
Vi har lokaler bara i absolut bästa läge, mitt i Stockholm och mitt i Göteborg. Det är i själva verket
en del i vår servicefilosofi – våra hyresgäster får nära till allt, inklusive oss. För en riktigt hög
servicenivå får man bara med ett nära, engagerat och långsiktigt samarbete. Om du vill sätta dig
i centrum, kontakta oss. Just nu finns tillgång till några mycket intressanta lokaler i fastigheter
med särskild karaktär och själ. I bästa läge, förstås.

certifierat. Links Umeåkontor är certifierat för klimatneutralitet.

Läs mer om våra lediga lokaler på www.hufvudstaden.se
eller kontakta oss på 08-762 90 00.

»Varje ny byggnad utgör en chans att
bidra till ett mer hållbart samhälle.«

först. Ringve museum är Norges första museum med
passivhusstandard.

Så vad är nyckeln till framgång om man ska skapa långsiktigt hållbara byggnader som bäst tillvaratar kundens investering?
One-Stop-Shop är en modell som känns igen från andra sammanhang, men som inte har använts för att skapa hållbar arkitektur. Det är vår övertygelse att denna arbetsmodell skulle spara
både tid och pengar och samtidigt ge ett bättre resultat. Idén
är att under samma tak samla alla kompetenser som behövs för
att göra en fastighet ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.
Processen är A och O för ett lyckat resultat. Hållbarhet behöver
finnas med från början när projektets program och mål utformas.
Det är inte lyckat att försöka klistra på hållbarhet sent i projektet,
det brukar bli dyrt och inte särskilt bra. Projektets hållbarhets
aspekter måste följas upp regelbundet under hela processen så
att kunden verkligen får det projekt som drömts upp i processens

start. Arkitekten har, i och med sin helhetsbild av projektet, en
unik position som ger denne möjlighet att samordna alla hållbarhetskompetenserna på ett sätt som gör projektet långsiktigt
hållbart, ur alla dimensioner, och därmed till en god affär både för
kund och samhälle.
Byggnader ska stå länge och påverkar därmed både sin
samtid och framtid. Varje ny byggnad utgör en chans att bidra
till ett mer hållbart samhälle. Modellen One-Stop-Shop kräver
kompetens- och affärsutveckling. I gengäld sätter den både kundens behov och projekt i fokus under hela processen. Den erbjuder
kunden en enda partner med en helhetssyn på hållbarhet, en
partner som kan skapa projekt som är attraktiva; robusta med lång
livslängd, miljövänliga, socialt balanserade, flexibla, har låga driftsoch underhållskostnader samt ett rimligt pris.
HUNDRA ÅR ÄR EN BRA BÖRJAN
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Ny nyhetssajt // Nordic Property News

Söker du mer
än bara yta?
BIL

d: E

MMA

nordic property news

REx

– de senaste nyheterna om den nordiska marknaden

Nu lanserar Fastighetssverige det första nyhetsbrevet med nordiska
fastighetsnyheter.
– Nordic Property News är den nordiska branschens skyltfönster mot
världen och en ny möjlighet för hela världen att ta del av allt som händer
i Norden, säger Rolf Andersson på Fastighetssverige. Text: Nicklas Tollesson
LAnSERAR
nYTT. Nordic
Property News är
Nordens första
nyhetsbrev med
fastighetsnyheter.
”Det är den nordiska branschens
skyltfönster mot
världen och en
ny möjlighet för
hela världen att
ta del av allt som
händer i Norden”,
säger Fastighetssveriges vd Rolf
Andersson.
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I tio år har Fastighetssverige gett ut magasinet du just nu
håller i din hand. Sedan 2008 har Fastighetssverige också publicerat dagliga nyheter om den svenska fastighetsbranschen på sajten
fastighetssverige.se och gett ut ett tillhörande nyhetsbrev.
Nu tar Fastighetssverige nästa steg i bevakningen av fastighetsbranschen.
– Vi vet att investerare över hela världen ser Norden som en
intressant marknad. I nya Nordic Property News, som vi kommer
att skicka ut varje fredag, rapporterar vi om de stora nyhetshändelserna i branschen och hjälper våra läsare att analysera marknaderna
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nu kan investerarna för
första gången få en samlad bild av det senaste på hela den nordiska
fastighetsmarknaden, säger Fastighetssveriges vd Rolf Andersson.
Initialt distribueras nyhetsbrevet – som är skrivet på engel-
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ska – kostnadsfritt till cirka 10 000 mottagare runt om i världen
och det är lätt att registrera sig som ny prenumerant, via sajten
nordicpropertynews.com. Precis som Fastighetssveriges svenska
nyhetsbrev (som har nästan 25 000 mottagare) är Nordic Property
News helt kostnadsfritt.
Nordic Property News är också en möjlighet för bolag som
verkar i och kring den nordiska branschen att marknadsföra sig
gentemot hela världen.
– Det här är något som våra kunder har efterfrågat, en ny
möjlighet att visa att man finns här och att man är intresserade av
att arbeta med internationella investerare. Vi har givetvis sonderat terrängen noggrant och det finns ett stort intresse, säger Rolf
Andersson.
Det första nyhetsbrevet skickas ut fredagen den 6 mars.

Personligt engangemang gör hela skillnaden. Newoffice arbetar i första

hand med exklusiva uthyrningsuppdrag från fastighetsägare som har vakanser och från hyresgäster som vill flytta i förtid. Vi tar oss an allt från
större projekt till mindre styckelokaler. Vi lotsar även lokalsökande företag
till nya lokaler.
Genom Newproperty erbjuder vi specialistkompetens inom såväl sälj-

newoffice.se

som köprådgivning av kommersiella fastigheter och genom Newstay
arbetar vi med förmedling av andrahandsbostäder till juridiska personer.
Framgång handlar ofta om att välja rätt partner – vårt team har kunskapen, erfarenheten och kontaktnätet. Och ett personligt engangemang!
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer, telefon 08-665 68 80 eller
läs mer på respektive hemsida nedan. Välkomna!

newproperty.se

newstay.se

Tätt inpå // Anders Nordvall

Anders
Nordvall
Idrottspappa och konsult-vd

Anders Nordvalls uppväxt i Gävle präglades till stor del
av skidåkning och en hockey-karriär i Brynäs.
Numera ligger skridskorna (i stort sett) på hyllan.
Men idrottstänket har han tagit med sig i lagbygget på
Cushman & Wakefield. Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: Pixprovider

V

i träffas på Cushman & Wakefields kontor i en av Hötorgsskraporna i början av februari. Cushman & Wakefields nye vd Anders
Nordvall är påfallande lugn trots
att han den senaste tiden jobbat extremt mycket
och stenhårt med att implementera bolagets nya
strategi.
När frågan kom i höstas om att ta över rodret
på Cushman & Wakefields svenska verksamhet
tvekade han inte en sekund att lämna Catella där
han varit i 15 år.
– Det var som en nystart. En fantastisk
möjlighet att med fria händer bygga ett starkt
team och en framgångsrik verksamhet i Sverige
med kraftig internationell uppbackning från
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Jag kommer
nog aldrig lämna
fastighetsbranschen
helt.«
bolaget, säger Anders Nordvall.
Den första tiden som vd har handlat om allt
från att rekrytera nya medarbetare till att hitta
nya lokaler för den växande verksamheten. Och
under andra kvartalet ska allt vara på plats. Det
är med andra ord bråda dagar. Och samtidigt ska
affärerna in. Faktum är att man knep sitt första

säljuppdrag två dagar före vår intervju. Han kan
dock inte gå in på några detaljer. Men helt klart
är att Anders Nordvall och teamet har en hög
målsättning med det ”nya” Cushman & Wakefield.
– Vi har absolut höga ambitioner. Vi ska bli
större och starkare på alla våra tre ben; transaktioner, uthyrning och värdering. Tidigare har vi
till exempel inte ens funnits med på rankingar
över de största transaktionskonsulterna. Om tre
år ska vi ha en fin placering på den rankingen.
Och det är teamet som ska göra jobbet.
Anders Nordvall återkommer ofta till
lagbygget och tävlingsinstinkten. Steget från att
jaga mål i hockeyrinken till att vinna säljuppdrag
är inte så stort.
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Tätt inpå // Anders Nordvall

Tio snabba frågor
1. Vad gör dig förbannad? »Orättvisor.«
2. Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen, vad gör
du? »Köper utvecklingsmark.«

tillsammans
bor vi
världen
bättre

3. Vilken är din största extravagans? »Jag har väl lite för många par skidor.«
4. Tror du på Gud? »Nej.«
5. Vilken är din favoritpryl? »Skidorna.«
6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar både
yrkesmannen och privatpersonen Anders Nordvall?
»Ambitiös, närvarande, tävlingsinriktad.«
7. Vilket är ditt bästa privata köp? »Alla resor vi
har gjort tillsammans i familjen.«
8. Vilket är ditt sämsta privata köp? »Båten.«

Kontor

9. Ger du pengar till tiggare på gatan? »Nej, men jag
köper Situation Stockholm.«
10. Har du några tatueringar? »Nej.«

»Vi ska bli större och starkare på alla våra tre ben;
transaktioner, uthyrning och värdering.«

– Jag kan absolut se en koppling mellan idrotten och affärerna. Jag har alltid gillat att tävla i
grupp, och jag har alltid gillat fastigheter. För
mig handlar det om att man vinner och förlorar
som ett lag – oavsett om det gäller en hockeymatch eller en fastighetsaffär.
För Anders Nordvall har det alltid varit
självklart att han skulle jobba med fastigheter, på
ena eller andra sättet. Visst; han var en lovande
hockeyback – men enligt honom själv saknade
han den lilla extra biten för att gå hela vägen,
som till exempel de jämnåriga lagkamraterna
från TV-pucken och Brynäs – Andreas Johansson och Andreas Dackell med SM-guld och
NHL-karriärer på meritlistan.
– 72-orna var en tuff årskull att konkurrera
med.
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KöR En hYbRiDbiL
Namn: Anders Nordvall.
Ålder: 42 år.
Familj: Fru och tre barn.
Uppväxt i: Gävle.
Bor: Nacka.
Bil: Mitsubishi Outlander
laddhybrid.
Studier: Byggingenjör
på Högskolan i Gävle,
fastighetsekonomi på KTH
och Corporate Finance på
London Business School.
Karriär i korthet:
Catella 1999–2014 med
undantag för ett år på Areim
2007–2008. Sedan mitten av
december vd på Cushman &
Wakefield i Sverige.
Läser: Biografier och faktaböcker.
Ser på tv: Hockey, utförsåkning och nyheter.

Anders Nordvall har ”fastigheter i blodet” så
till vida att pappans morfar hade ett bygg- och
fastighetsbolag (Söderman & Söner) i Sandviken
och mamma jobbade som samhällsplanerare. Så
yrkesvalet var enkelt.
– Jag har alltid varit intresserad av hus
och arkitektur och jag kan inte minnas att jag
haft några drömmar om att jobba med något
annat.
Idrotten har han dock inte släppt helt, dels är
han tränare både i sonens hockeylag och dotterns
slalomklubb. Och någon gång i veckan åker skridskorna på när han lirar med ett gäng kompisar.
– Fast det är ingen seriös satsning, det handlar
om veteranhockey och inget seriespel. Men det
är en väldigt rolig grupp med flera personer från
finans- och fastighetsbranschen.

H U SVÄR D E N BYG G E R
E N NY G R Ö N STAD S D E L
I Krokslätts Fabriker har du närhet till både Mölndal, Göteborg och Safjällets naturreservat.
En blandstad med kontor och bostäder ca 10 min från Korsvägen.

Läs mer på www.krokslattsfabriker.se

För mer information kontakta:
Håkan Lundqvist
031-67 87 05
hakan.lundqvist@husvarden.com
www.husvarden.com

Caroline Skartind
031-67 87 03
caroline.skartind@husvarden.com
www.husvarden.com

Tätt inpå // Anders Nordvall

hAR DRöMjobb.
Cushman & Wakefields
vd i Sverige, Anders
Nordvall, har så långt
tillbaka han kan minnas
varit intresserad av
fastigheter och har aldrig drömt om att jobba
med något annat.
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› Beskriv din väg in i fastighetsbranschen?
– Jag gick först på högskolan i Gävle och
utbildade mig till byggingenjör. När jag var klar
där 1994 fanns det ju dock knappt några jobb
efter kraschen. Så jag fick jobb på Banverket och
ritade broar och järnvägar till 1996. Det var väl
inte det roligaste jobbet jag haft så jag sökte och
kom in på KTH i Stockholm. Där var jag klar
1999 och den hösten började jag på Catella. Sedan var jag på Catella fram till nu med undantag
för ett år på Areim 2007 till 2008. Inom ramen
för jobbet på Catella jobbade jag också i London
i knappt ett år. Och sedan i mitten av december
är jag här på Cushman & Wakefield.
› Hur har första tiden som vd varit?
– Väldigt intensiv och långa dagar. Men också
oerhört inspirerande och rolig. Det är nästan
som att få starta upp ett nytt bolag. Vi formar
ju teamet och den nya verksamheten nu, det ger
mycket energi tillbaka att få vara med på en sådan här resa. Och uppbackningen från Cushman
& Wakefield internationellt är fantastisk.
› Är det ett personligt mål du uppnått nu när
du är konsult-vd?
– Nej, dels kan man ju säga att jag var det
tidigare också, som chef för Catellas Corporate
Finance i Stockholm. Och dels tänker jag inte så,
min drivkraft är att bygga ett starkt team och en
framgångsrik verksamhet.
› Kan du beskriva Cushman & Wakefields
strategi den närmaste tiden?
– Kortfattat kan man väl säga att vi ska vara
en ledande rådgivare inom alla de verksamheter
vi bedriver. Och vi ska växa kraftigt på transaktioner.
› Förra året slogs det transaktionsrekord i
Sverige – hur blir 2015, tror du?
– Alla förutsättningar pekar på en fortsatt
stark transaktionsmarknad. Faktum är att det

Tätt inpå // Anders Nordvall

” Jag driver en långsiktig verksamhet, då
behövs en långsiktig
hyresvärd.”

Engagerad vd. Förutom jobbet som vd är Anders Nordvall även engagerad i barnens idrotter där han är tränare i sonens hockeylag och
ena dotterns slalomklubb. Därutöver åker han själv skidor så ofta han hinner och spelar hockey någon dag i veckan.

»För mig handlar det om att man vinner och förlorar som ett lag
– oavsett om det gäller en hockeymatch eller en fastighetsaffär.«
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– Tills de bär ut mig. Nej, skämt åsido. Men
länge blir det nog, jag är inte en sådan som byter
jobb ofta. Nu har den här resan börjat. Och
sedan när vi når våra första mål ska vi nå ännu
längre, och den här resan vill jag vara med på.
› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller
uppdrag?
– Inte nu, jag tror alla förstår att jag är här
för att stanna. Men visst har det kommit frågor
genom åren.
› Tuffaste utmaningen i ditt yrkesliv?
– Ingen separat händelse, men perioden när
barnen var små var ju tuff. Inte minst tidsmässigt. Jag jobbade med komplexa tidskrävande

transaktioner på Catella då och min fru jobbade
på OMX. Så det var ibland lite knepigt att få
tiden att räcka till.
› Och det roligaste ögonblicket?
– Det var nu bara för ett par dagar sedan när
vi fick vårt första säljuppdrag.
› Har du någon förebild i branschen?
– Ingen enskild person men jag har ju haft
förmånen att jobba med flera duktiga personer
genom åren, både hos Catella men även hos
kunder och uppdragsgivare.
› Investerar du själv i fastigheter?
– Inte själv, men min frus familj äger ett
fastighetsbolag där jag hjälper till lite ibland.

”Merparten av hotellen äger
jag själv, men några ägs av AFA
Fastigheter och då är jag hyresgäst”, berättar Bicky, som
nyligen tecknat ett 20-årigt
avtal med oss.
”AFA Fastigheter är en lyhörd
och långsiktig hyresvärd. De
förstår mig och litar på mig
när det gäller förädling av
fastigheterna. Vi har en väldigt
bra relation.”
Läs mer om hur vi tar hand
om våra hyresgäster på
www.afafastigheter.se.

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkring som
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
AFA Fastigheter är certifierade enligt ISO 50001.

KAMPAI.SE

varit två goda transaktionsår. Tittar man på de
senaste 19 månaderna så ligger volymen på cirka
240 miljarder kronor, vilket är riktigt bra. Och
underliggande faktorer som låg ränta, tillgång på
kapital och konkurrenskraftiga yielder, jämfört
med till exempel London och Paris, indikerar att
takten håller i sig.
› Om du hade varit tvungen att välja ett annat
yrke?
– Jag hade inte valt något som inte har med
fastigheter att göra. Men något inom arkitektur
och fastighetsutveckling hade det kunnat bli.
› Hur länge blir du kvar som vd på Cushman
& Wakefield?

Bicky Chakraborty kom till
Stockholm 1966 för att studera
vid KTH. När Bicky märkte att
studenthemmet där han bodde
stod outnyttjat på somrarna fick
han idén om att det skulle kunna
drivas som hotell. Det blev
starten på det som idag är Elite
Hotels – en hotellkedja med 27
kvalitetshotell över hela Sverige.

Tätt inpå // Anders Nordvall
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LAgSpELARE. Anders Nordvall spelade hockey på hög nivå i Brynäs i tonåren. Erfarenheterna från idrotten
har han tagit med sig in i yrkeskarriären och har stor nytta av i dag.

› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag hoppas och tror att jag är entusiasmerande och närvarande. Och jag är noga med att vi gör
saker tillsammans som ett team. Jag kräver också
att man ska vara delaktig och att alla ska bidra.
› Hur mycket jobbar du?
– Mycket, men jag räknar inte timmarna. Jag
försöker dock hålla helgerna så rena som möjligt.
Som nu till helgen, då ska jag, min son och en
kompis till honom åka upp till Kungsberget och
åka skidor. Sedan ska vi se Brynäs-Frölunda på
kvällen, och så åker vi hem ledsna efter att Brynäs
har förlorat. (Brynäs vann dock den matchen med
4–2, så det var mungiporna upp på resan hem.)
› Blir det mer nu?
– Ja, men det var mycket innan också.
› Vilken är din livsfilosofi?
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– Jag har inte direkt någon livsfilosofi, men jag
har alltid gillat hög aktivitet, både privat och i
yrkeslivet.
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Är det något jag skulle vilja, som att spela
gitarr eller så, så får jag väl se till att lära mig det.
Men det jag är intresserad av gör jag redan.
› Vilken är din drömresa?
– Att åka skidor med familjen i Alaska, det
vore magiskt.
› När grät du senast?
– Det var i samband med att min ena dotter
opererades för ett tag sedan.
› Vad är du mest stolt över?
– Barnen.
› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Att jag är lite otålig emellanåt.

› Är du fåfäng?
– Nej.
› Vad är du rädd för?
– Att det ska hända barnen något.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom familjen.
› Om du fick ha något i ditt liv ogjort, vad
skulle det i så fall vara?
– Jag tänker inte så, de misstag jag har gjort
har jag förhoppningsvis lärt mig något av.
› Vad ska du göra när du lägger av i fastighetsbranschen?
– Jag kommer nog aldrig lämna fastighetsbranschen helt. Svärfar är 73 år och driver
fastighetsutvecklingsprojekt, jag hoppas att jag
blir likadan. Jag skulle inte må bra av att lägga
av.

Gillar du läget? Låt oss lösa resten!
SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vi erbjuder kommersiella
fastigheter för kontor, logistik, lager och industri på tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. SveaReals framgång bygger på nära
kundrelationer, medarbetarnas engagemang, kunskap om kundernas behov samt vår förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

www.sveareal.com
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Våra fastigheter – dina möjligheter

Advokaten har ordet
jon Fägerquist & Robert j Karlsson // Lindahl

ingEn pATEnTLöSning. Det
finns flera fördelar
med att samarbeta
i partnering-form
i ett byggprojekt.
Men det är ingen
patentlösning som
är applicerbar på
alla typer av projekt.
För enkla, okomplicerade projekt kan
det vara bättre med
traditionellt konkurrensupphandlad
entreprenad.

Vi förstår inte
bara boende,
vi vet vad
du behöver
också

partnering – bra vid
komplexa projekt
Partnering är en allt vanligare samarbetsform i byggbranschen. Här berättar
advokaterna Jon Fägerquist och Robert J Karlsson på Lindahl om partnering,
när det kan vara en bra samarbetsform och när man snarare ska välja traditionell entreprenad.
Partnering har sitt ursprung i USA på 1980-talet. Bakgrunden till partnering var att offentliga beställare ville begränsa
antalet rättstvister i offentligt upphandlade entreprenader, och
därmed förknippade processkostnader, i syfte att få ner totalkostnaden i projekten. Den offentliga beställarsidan upplevde totalt
sett många fördelar med partnering jämfört med de traditionella

sätten att samverka i bygg- och anläggningsprojekt. Samverkansformen introducerades i Sverige i slutet på 1990-talet och har
under 2000-talets andra hälft och framåt blivit allt vanligare.
Partnering är en samverkansform där involverade parter i ett
entreprenadprojekt lojalt samverkar under skeden av projektet –
från projekteringen till slutförandet. Det är däremot inte fråga

Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite
mer som du och som verkligen förstår bostäder. Som förstår vad som
krävs för att skapa attraktiva boendemiljöer. Som redan idag förvaltar
170000 lägenheter. Som balanserar de boendes krav med dina behov
som ägare eller fastighetsutvecklare. Och som finns på 180 orter över
hela landet och kan leverera vad du behöver på ett sätt som verkligen
adderar värde till din affär. Vill du prata vidare om dina behov, är du
välkommen till riksbyggen.se
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.
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giLLAR KAMpSpoRT

giLLAR MoToRSpoRT

Ålder: 44 år.
På Lindahl sedan: 2011.

BILd: LINdAHL

BILd: LINdAHL

Namn: Robert J Karlsson.

Namn: Jon Fägerquist.
Ålder: 38 år.
På Lindahl sedan: 2009.

Titel: Advokat – Senior
Associate.

Titel: Advokat – Senior
Associate.

Fritid: Familj, musik och
motorsport.

Fritid: Familj, resor och
kampsport.

Klövern utvecklar i Uppsala
»Gäller ett generellt krav på
lojalitet mellan avtalsparter
i den svenska förmögenhets
rätten? Det enkla svaret på
frågan är nej. I vart fall
inte ännu.«
om någon särskild entreprenadform, utan samverkansformen kan
användas i såväl utförande- som totalentreprenader. Partnering
saknar legaldefinition och vad som exakt inryms i begreppet
partnering varierar inom byggsektorn. Det finns än så länge inte
heller något standardavtal, som på motsvarande sätt som AB 04
respektive ABT 06 utgör allmänna bestämmelser för entreprenadformerna utförandeentreprenad respektive totalentreprenad,
reglerar samverkansformen.
I en traditionellt upphandlad utförandeentreprenad
projekterar beställaren kontraktsarbetena som entreprenören
sedan utför. Vid en totalentreprenad överlåter beställaren istället
till entreprenören att både stå för projekteringen utifrån beställarens funktionskrav och utförandet av kontraktsarbetena. Även
om förorden till både AB 04 och ABT 06 lyfter fram lojalitet
och samverkan som betydelsefulla faktorer i entreprenader, finns
det ett inbyggt motpartsförhållande så fort det uppstår frågor
om till exempel tillkommande ersättningar och tidsförlängning.
Detta beror inte minst på hur regelverken AB 04 och ABT 06
är konstruerade, den prispress som upphandling innebär samt
att anbuden grundas på ”konkurrensens princip”. Beställarens
och entreprenörens traditionella roller och uppgifter kan därför
beskrivas uppbyggda på reaktiv hantering av problem som uppstår
under entreprenadtiden. Typiskt sett är det för att hantera sådana
problem som advokater kopplas in i entreprenadprojekt.

I partnering lämnar beställaren och entreprenören delvis sina
traditionella roller och uppgifter för att istället redan med start i
planeringen och projekteringen av projektet ägna sig åt proaktiv
hantering av de risker och problem som kan uppstå i projektet.
Om problem uppstår hanteras dessa så långt möjligt utan det
traditionella motpartsförhållandet som ofta leder till tvist.
Även om innehåll och struktur i partnering varierar, kan ett
antal gemensamma nämnare urskiljas: fasindelning (projektering
respektive utförande), gemensam projektorganisation med gemensam målsättning (partneringdeklarationen), lojal samverkan både i
tidigt skede och framöver i projektet, löpande utvärdering, öppna
böcker, riktkostnad som justeras i vissa fall, löpande räkning med
incitament samt konflikttrappa för snabb och effektiv konfliktlösning.
Även om syftet med och effekten av samverkansformen partnering är tilltalande, är det inte en patentlösning för alla former av
entreprenadprojekt. De positiva effekterna av partnering förutsätter ett projekt med viss komplexitet, till exempel tekniskt, logistiskt eller tidsmässigt, där beställaren verkligen kan dra nytta av
entreprenörens kompetens i ett tidigt skede. Föreligger inte någon
sådan förutsättning, är det både administrativt enklare och mer
kostnadseffektivt för beställaren att använda sig av en traditionellt
konkurrensupphandlad entreprenad där anbudsgivarna får konkurrera om lägsta pris.
Denna artikel är en fristående fortsättning på Lindahls advokater Per
Frisacks och Sofia Granlunds artikel ”Lojalitet – en långsiktig framgångsfaktor”
(#4-2014), som exemplifierar partnering som en samverkansform där lojalitet
är en av nyckelfaktorerna.

I ett av Uppsalas bästa lägen, alldeles intill
centralstationen skapar Klövern nya lokaler
åt bland annat Länsstyrelsen och IP-Only.
I direkt anslutning låter vi även uppföra ett
helt nytt hotell i en arkitektoniskt spännande
stil åt Elite Hotels. Hotellet kommer bland
annat att ha en spektakulär skybar på översta
våningen med fantastisk utsikt över staden.

KLÖVERN VÄXER
Framtidens kontor
Just nu skapar vi även nya eﬀektiva lokaler åt Tele2 i Kista och Transportstyrelsen
i Örebro. Låt oss gemensamt förverkliga
även dina planer på nya, funktionella lokaler.

LinDAhL
Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer. Byråns fastighetsgrupp tillhör landets främsta, och består av experter inom samtliga rättsområden,
vilket innebär att Lindahl kan erbjuda affärsjuridisk fullservice till aktörer inom
fastighetsbranschen, från de största transaktionerna till löpande rådgivning i klientens dagliga verksamhet. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala,
Helsingborg och Örebro är fastighetskompetensen aldrig långt borta. Idag har
Lindahl omkring 400 medarbetare varav drygt två tredjedelar är jurister.

Rutger Arnhult
VD Klövern

Lokaler med närhet och engagemang
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Mat & vin // Club Office

Lagad på
kontoret
Snabb och hälsosam mat

Matlagning på kontoret – en trend på uppåtgående?
Det tror i alla fall TAM Asset Management som har etablerat det
nya kontorskonceptet Club Office i Nacka Strand.
Vid lanseringen fanns stjärnkockarna Henrik Sauer och Mikael
Fredriksson från Svartsö Krog på plats – här delar de med sig av
enkla recept som går att laga ihop på en lunchrast.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Ivan Da Silva

C

lub Office omfattar i dagsläget
1 200 kvadratmeter – fördelat på 14
kontorsrum plus gemensamhets
ytor, bland annat en stor påkostad
lounge-avdelning och ett eventkök
– i Nacka Strand.
– Vi har varit igång sedan 1 november och i
dagsläget är nio rum uthyrda och vi för diskussioner om de övriga, säger Owe Löfquist, vd för
TAM Asset Management och förvaltningschef
för Nacka Strand som TAM förvaltar på uppdrag av Carlyle.
Tanken med eventköket är att hyresgästerna
ska kunna använda det vid exempelvis kundeller företagsevent.
– Hos en av hyresgästerna lagar medarbetarna
lunch till varandra varje onsdag, istället för att gå
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Vårt ledord
är enkelhet och vi
värdesätter råvaror
från de bästa producenterna.«
ut och äta tillsammans. Det kan också användas
till vinprovningar eller middagar.
Intresset för hälsosam mat och matlagning har
ökat markant de senaste åren. Konsumenterna
engagerar sig i matens kvalitet, hur den produce-

ras och vilka råvaror som ingår. En utveckling av
detta är att matintresset integreras på arbetsplatsen, där ett välutrustat kök skapar möjlighet att
snabbt tillaga en nyttig måltid på kontoret.
– Vi tror att vi fångar upp en trend med det
här konceptet. Att laga god mat tillsammans är
ett sätt att skapa sammanhållning och ett nytt
sätt att genomföra kundevent. Vi skapade det här
som en följd av våra kunders efterfrågan, och det
har fallit väl ut än så länge, säger Owe Löfquist.
Också Svartsö Krogs krögare tror på den här
trenden.
– Vårt ledord är enkelhet och vi värdesätter
råvaror från de bästa producenterna. Club Office
är ett spännande initiativ som förmedlar att hälsosam mat, med goda råvaror, kan tillagas på under
en timme på arbetsplatsen, säger Henrik Sauer.

TROR PÅ IDÉN. Henrik
Sauer och Mikael Fredriksson från Svartsö Krog
delar med sig av enkla
recept på näringsrik mat
som du kan laga på en
lunchrast.
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VI BYGGER HYRESRÄTTER ÅT
DOM SOM STÅR I BOSTADSKÖ

FRÅGOR PÅ DET?
EVEnTKöK. På kontorskonceptet Club Oﬀice i Nacka Strand
ges hyresgästerna möjlighet att
laga mat på kontoret.

BILd: MIKAEL OLSSON

BILd: MIKAEL OLSSON

hALSTRAD ToRSK MED SAVoYKåL, gRApEFRUKT, RoSTADE
hASSELnöTTER & DiLL
Ingredienser 4 pers:
800 gram torskfilé (gärna med skinn)
1 litet huvud savoykål
1 röd grapefrukt
50 g hasselnötter
1 knippe dill
1 rödlök
100 gram normalsaltat smör
Olivolja och rapsolja
Flingsalt
Sätt ugnen på 175 grader. dela savoykålen
i halvor och sedan i klyftor stora nog till
en per portion. Gnid in dem i en skvätt
olivolja och krydda med lite flingsalt. Sätt in
i ugnen i cirka 15–20 minuter. Kålen ska bli
genommör och det gör inget om den får
ganska mycket färg i kanterna.
Hasselnötterna rostas i samma temperatur som kålen i 5–7 minuter tills de är
gyllenbruna.
När de har svalnat lite, ta bort skalen
och krossa dem lätt med undersidan av
en kastrull.
Stek torsken på hög värme i endast lite
rapsolja tills den har fått fin färg, låt sedan
fisken gå klart i ugnen tillsammans med
kålen, det tar cirka 5 minuter beroende på
filéns tjocklek.
Skala och skär filéer av grapefrukten.
Skala och skär tunna skivor av rödlöken.
Hacka dillen grovt. Blanda detta till en
god sallad med de rostade hasselnöt-
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KYCKLingLåRFiLÉ MED
äppLE, bUTTERnUTpUMpA oCh YoghURT
Ingredienser 4 pers:
terna. Smaka av med
lite olivolja, flingsalt
och pressa ur saften av
resterna från grapen.
Bryn smöret i en kastrull
tills det är gyllene i färgen
och doftar härligt.
Arrangera detta med
kålen i botten på en tallrik.
Lägg sedan upp fisken och till
sist salladen. Avsluta med att ringla
över någon matsked brynt smör.
FäRSbiFF MED RoSTADE joRDäRTSSKoCKoR, YoghURT &
gREMoLATA
Ingredienser 4 pers:
600–800 gram blandfärs
1 gul lök
1 vitlök
1,5 dl vispgrädde
600 gram jordärtskockor
2 dl turkisk yoghurt
1 knippe bladpersilja
1 citron
2 msk olivolja
Salt och nymalen svartpeppar
Börja med att göra i ordning färsen. Finhacka lök och vitlök. Blanda försiktigt ned
färsen tillsammans med grädden. Smaka

600–800 gram kycklinglårfilé
4 äpplen
500 gr butternutpumpa
2 dl turkisk yoghurt
Olivolja
Bladpersilja
Salt och nymalen svartpeppar
Citron eller någon god vinäger
av med lite salt
och svartpeppar.
Låt sedan smeten
stå och vila en stund.
Sätt ugnen på 175 grader. Skär bort
ändarna av jordärtsskockorna. Är de smutsiga, så skrubba dem lite under rinnande
vatten. dela dem sedan i halvor och lägg
i en form. Häll över lite olivolja och krydda
med flingsalt. Sätt in i ugnen. Skockorna är
klara efter 20–30 minuter. Låt dem få fin
färg och bli mosiga i mitten.
Forma färsen till fina biffar. Stek dem i
stekpanna.
Gör sedan gremolatan. Hacka persiljan
fint, riv eller pressa en vitlöksklyfta, riv i skalet av en citron. Blanda sedan detta tillsammans med någon eller några matskedar
olivolja, smaka av med flingsalt.
Lägg en sked med turkisk yoghurt i
botten på en tallrik, sedan biffen och de
rostade jordärtsskockorna. Toppa med att
ringla över gremolatan.

Börja med att sätta ugnen på 175 grader.
Skär äpplena i stora klyftor (spara ett äpple
till garnering). Skär också pumpan i klyftor,
dock hälften så stora som äppelklyftorna
(spara en liten bit till garnering).
Lägg äpplen och pumpa i en ugnsform,
krydda med flingsalt och någon matsked
olivolja.
Krydda kycklinglårfiléerna med salt och
svartpeppar. Stek dem gyllene på skinnsidan i en stekpanna. Lägg dem sedan
tillsammans med äpplena och pumpan
och kör in i ugnen i cirka 10-15 minuter eller
tills kycklingen är genomstekt.
Skär pumpan och äpplet så tunt som
möjligt. ”dressa” dem med lite olivolja,
hackad persilja, salt och en skvätt vinäger
eller citron.
Lägg en sked med yoghurt i botten på
en tallrik. Lyft sedan över en lagom portion
av allt från ugnsformen. Toppa med den
härliga råkostsalladen.

Convea bygger och förvaltar hyresrätter.
Bostäder som sedan förmedlas av kommunernas egna bostadsförmedlingar.
Vi tror på långsiktigt ägande. Med välplanerade och välskötta bostäder skapar
vi kvalitet för våra hyresgäster och bidrar
till att utveckla städer och platser.
Sverige behöver fler hyresrätter.
Det här vill vi rätta till.
Vill du veta hur Convea kan bygga fler
hyreslägenheter i just din kommun, hör
av dig.
www.convea.se
Kristian Ericsson 070 928 27 91
Britta Blaxhult 070 236 89 70

Bara i Stockholm
står 478 752 personer
i bostadskö.

Transaktioner // 2014 och januari 2015

Bild: Starwood Capital

Den senaste tidens
största affärer
(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

Topp tio Sverige 2014 + januari 2015

1

2

3

Köpare: Starwood Capital Group.

Köpare: D. Carnegie & Co.

Köpare: Klövern.

Säljare: DNB.

Säljare: Obligo.

Säljare: Carlyle Group.

Objekt: Del av större affär där
DNB avyttrar svenska Sveareal
samt norska Fortin. Sveareals
bestånd omfattar 79 fastigheter
som vid halvårsskiftet 2014 värderades till 6,8 miljarder kronor.

Objekt: Obligoägda Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II) slås
samman med D. Carnegie & Co
vilket innebär att bolaget får ett
fastighetsvärde om närmare 10
miljarder kronor.

Objekt: The Carlyle Group förvärvade Globen City samt Startboxen 3 i Solna. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 140 000
kvadratmeter och utgörs till
största del av kontorsytor.

Pris: 6 800 miljoner kronor*.

Pris: 6 560 miljoner kronor.

Pris: 3 800 miljoner kronor*.

4
Köpare: Heimstaden.

5

6

Köpare: Grosvenor Fund Management.

Köpare: Hemfosa Fastigheter.

Objekt: Heimstaden, som ägs
av norrmannen Ivar Tollefsen,
förvärvar aktierna i Henry Ståhl
Fastigheter AB som omfattar
334 000 kvadratmeter bostäder
och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro.

Säljare: Centeni (RBS).

Pris: 3 700 miljoner kronor*.

Pris: 3 500 miljoner kronor*.

Objekt: Affären innebär att
Hemfosa förvärvar 60 samhällsfastigheter till ett sammanlagt
värde om närmare 3,3 miljarder
kronor men samtidigt avyttrar
Life Science-fastigheten Novum
i Huddinge för drygt 1,1 miljarder
kronor till Hemsö.

Säljare: Henry Ståhl Fastigheter.

Objekt: Brittiska Grosvenor Fund
Management utökar sin svenska
verksamhet och förvärvar Stockholm stads största köpcentrum,
Skärholmen Centrum, från
Centeni (RBS).

Starwoods förvärv av Sveareal och norska Fortin
Properties för drygt 11,5 miljarder kronor är den enskilt
största fastighetsaffären i Skandinavien det senaste året.
– Vi har siktet inställt på fortsatt expansion i Sverige och
Skandinavien, säger Zsolt Kohalmi, Starwoods chef för
europeiska investeringar. Text: Nicklas Tollesson

Storköparen känner
sig hemma i Sverige

Säljare: Hemsö.

Pris: 3 266 miljoner kronor.

7
Köpare: Olav Thon Gruppen.
Säljare: Steen & Ström.
Objekt: Olav Thon förvärvar Sollentuna Centrum, Mirum Galleria
i Norrköping, Mitt i City-gallerian
i Karlstad, Etage i Trollhättan
samt Familia i Helsingborg med
totalt 123 000 kvadratmeter
uthyrningsbar area.
Pris: 3 250 miljoner kronor.

8
Köpare: Stenvalvet (fd Lönnbacken).
Säljare: Konsortium.
Objekt: Bolaget Roxanne förvärvas innehållande 34 samhällsfastigheter. I konsortiet ingår Kåpan
pensioner, Folksam Ömsesidig
Sak, KPA Pension, GE Real Estate
och Stiftelsen för strategisk
forskning.

9

10

Köpare: Akelius Fastigheter.

Köpare: Areim.

Säljare: Dödsbo (Hugo Åbergs
Fastigheter).

Säljare: Trygg-Hansa.

Objekt: Hugo Åbergs Fastigheter
innehåller totalt 2 075 lägenheter.
I portföljen ingår även Kronprinsen, som med sina 27 våningar
och mosaikklädda fasad är ett av
Malmös mest kända landmärken.

Objekt: Trygg-Hansas huvud
kontor på Kungsholmen i
Stockholm omfattande 37 000
kvadratmeter.
Pris: 2 350 miljoner kronor*.

Pris: 2 800 miljoner kronor.

Pris: 3 000 miljoner kronor*.
* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling
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Källa: Newsec

Sedan Zsolt Kohalmi tillträdde sin
post på Starwood för två år sedan har han haft
ögonen på Sverige.
– Vi var underrepresenterade i Europa. Vi
hade tidigare fokuserat på Storbritannien och
Irland, men ville expandera i resten av Europa.
Sverige har hela tiden varit en attraktiv marknad:
Trots att Sverige är ett förhållandevis litet land är
dess fastighetsmarknad likvid. Landet har också
uppvisat en imponerande stabilitet i en tid av
volatilitet. Sverige har en stabil BNP-tillväxt och
vi ser en potential i hyrestillväxten.
Starwood gjorde sitt första förvärv i Sverige
då man köpte sju handelsplatser från KF/Coop

Starwood
• Starwood Capital Group har rest över 30 miljarder USdollar i equity sedan starten 1991.
• Bolaget förvaltar i nuläget fastigheter till ett värde av cirka
38 miljarder US-dollar.
• Starwood har sitt huvudkontor i Greenwich, Connecticut,
USA. Bolaget har tolv kontor i sex länder. I Europa har
Starwood kontor i London, Frankfurt, Luxemburg och Paris.
Det europeiska huvudkontoret ligger i London.

Fastigheter i slutet av 2013 för 3,9 miljarder
kronor.
I slutet av 2014 följde man sedan upp detta
med att köpa norska Fortin Properties och

svenska Sveareal (bolagen var besläktade genom
huvudägaren, norska DNB Nor) för drygt 11,5
miljarder kronor.
› Finns det några planer på större förändringar i bolagsstrukturerna, till exempel att slå
ihop bolagen?
– Vi har inte kommit speciellt långt när det
gäller förvaltningsstrategi kring de här förvärven,
men det finns i nuläget inget som talar för att vi
slår ihop bolagen.
Zsolt Kohalmi är inriktad på att Starwood ska
växa vidare i Skandinavien.
– Vanligtvis när vi gör bolagsförvärv är tanken
att bolagen ska växa. Även om vi inte har kom-
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BILd: SVEAREAL

vad ligger bakom en lyckad affär?

”

I fastighetsgruppen har vi kontakt med arkitekter, ingenjörer och besiktningsmän. Det gäller
att vi förstår klientens verksamhet. För mig är det en fördel att jag har sprungit på byggen som
liten, hela familjen är i branschen. Även som jurist måste du kunna se skillnad på skruv och mutter.”

»Vi siktar på fortsatt
expansion, genom vår
befintliga portfölj och
genom nya förvärv.«

Jessica Karlsson, advokat, Fastighetsgruppen

mit speciellt långt i planerna för de här bolagen
så ser jag inte att de skulle vara några undantag.
– Vi siktar på fortsatt expansion, genom vår
befintliga portfölj och genom nya förvärv. Men
jag kan i nuläget inte säga inom vilken sektor eller vilket geografiskt område nästa affär
genomförs.
› Internationella investerare har stått för en
förhållandevis liten del av den svenska transaktionsvolymen på senare år. Det sägs att det är
svårt att komma in på marknaden, bland annat
eftersom bankerna premierar långsiktiga relationer med tidigare kunder. Hur ser du på detta?
– Man måste ha tålamod för att kunna ta sig
in på den skandinaviska marknaden och man
måste skapa sig en bra bild över hur den fungerar. Vad gäller långivning finns det både svenska
och internationella banker som är villiga att låna
ut när det gäller stabila och attraktiva fastigheter.
Vi är ju dessutom en av de större låntagarna i
Europa, jag känner att vi har högt förtroende på
marknaden, och känner inte att vi skulle få sämre
villkor än andra aktörer i Skandinavien.
Zsolt Kohalmi har varit i Stockholm och Oslo
30–40 gånger de senaste 18 månaderna.
– Jag börjar känna mig ganska hemma i
Sverige och Norge och förstår till och med lite av
språket nu, säger han.

SVEAREAL
• Äger 79 fastigheter runt om i Sverige, omfattande cirka
838 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
• 49 procent av portföljen utgörs av kontor, 37 procent av
industri/logistik, 7 procent hotell och 6 procent retail.
• Vid halvårsskiftet 2014 var fastighetsvärdet 7,6 miljarder
kronor.
• Claes Malmkvist är vd.
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KiSTA. Den svenska delen av Starwoods köp av Sveareal och Fortin (i Norge) var den största transaktionen
i Sverige under 2014. Sveareal värderades vid halvårsskiftet 2014 till 6,8 miljoner kronor.

Affärsjurister som gör det
lättare att komma överens
dlanordic.se/overens

Nettoköpare // Topp 10

Hemfosa, med Jens Engwall i spetsen, var med 8,1 miljarder kronor den
största nettoköparen på den svenska fastighetsmarknaden under 2014.
Här är de tio största nettoköparna. (Uppgifterna är framtagna av Newsec.)

Hemfosa var, med 8,1 miljarder kronor, den
största nettoköparen på den svenska fastighetsmarknaden under 2014. Även 2015 har
inletts med en köpoffensiv – i Norge.
Vd Jens Engwall berättar att den största
tveksamheten handlade om – att de verkade
vara ensamma om att se möjligheterna i
Norge.
– Vi tänkte: ”Varför har ingen annan sett det
här? Vad är det vi har missat?” Text: Nicklas Tollesson

Text: Nicklas Tollesson

hemfosa växer snabbast
Topp 10 // Nettoköpare

1

Hemfosa fastigheter
Vd: Jens Engwall.
Volym: 8,1 mdkr.

I november kommunicerades att Hemfosa
och Hemsö genomfört en bytesaffär i
vilken Hemfosa förvärvade fastigheter
för närmare 3,3 miljarder kronor och Hemsö för drygt
1,1 miljarder kronor. Hemfosa förvärvade 60 samhällsfastigheter utspridda på elva orter i Sverige. den totala
uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 275 000 kvadratmeter. Samtidigt avyttrade Hemfosa life science-fastigheten
Novum, tomträtten Medicinaren 19, i Huddinge.

2

D. Carnegie & Co
Vd: Ulf Nilsson.

Volym: 8,0 mdkr.

d. Carnegie & Co tecknade i juni avtal
med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II
AB, som förvaltas av Obligo Investment
Management, om en sammanslagning av deras respektive
fastighetsportföljer. d. Carnegie & Co blev i samband med
detta det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9 500
miljoner kronor. d. Carnegie & Co börsintroducerades i april
2014 på Nasdaq OMx First North.

3

Starwood Capital Group
Vd: Barry S. Sternlicht.
Volym: 6,8 mdkr.

Amerikanska Starwood Capital Group förvärvade i december svenska Sveareal och
norska Fortin. Affären innehöll Sveareals 79
fastigheter i Sverige. Beståndet omfattar 838 000 kvadratmeter och utgörs i huvudsak av kontors- och logistikfastigheter.
SveaReals bestånd värderades vid halvårsskiftet 2014 till 6,8
miljarder kronor. Starwood Capital Group gjorde entré på den
nordiska marknaden under 2013 då sju större handelsplatser
förvärvades från KF Fastigheter för 3,9 miljarder kronor.

4. Rikshem

6. Heimstaden

9. Olav Thon Gruppen

Vd: Jan-Erik Höjvall.

Vd: Patrik Hall.

Koncernchef: dag Tangevald-Jensen.

Volym: 4,2 mdkr.

Volym: 3,9 mdkr.

Volym: 3,3 mdkr.

Nacka kommun avyttrade i november fastigheter för 1,8
miljarder till Rikshem efter en exklusiv process. Portföljen
var blandad och bestod av skolor, äldreboenden och
förskolor. Rikshem åtog sig, som en del av affären, att bygga
500 hyresrätter. det innebär att den totala investeringen
för bolaget, när de tänkta hyresrätterna är färdigställda,
uppgår till närmare 3,5 miljarder kronor. I avtalet ingick att
fastigheterna eller bolagen de ligger i inte får säljas förrän
den 1 januari 2025.

Heimstaden offentliggjorde i november att de köpt aktierna
i Henry Ståhl Fastigheter med ett bestånd omfattande cirka
350 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Norrköping,
Linköping och Örebro. Säljare är Mikael Ståhl.

Norska Olav Thon Gruppen svarade för en rejäl inbrytning
på den svenska marknaden när de i juni 2014 förvärvade
fem svenska köpcentrum från norska Steen & Ström. Köpeskillingen för portföljen, som omfattar en total uthyrbar area
om totalt 123 000 kvadratmeter, uppgick till 3,3 miljarder
kronor. Affären var därmed det dittills största förvärvet av
en utländsk aktör under 2014.

5. Klövern
Vd: Rutger Arnhult.
Volym: 4,1 mdkr.
År 2014 inleddes med en transaktion av de större slaget då
Klövern, som under de senaste åren varit stor nettoköpare,
genomförde ytterligare ett förvärv. The Carlyle Group
avyttrade Globen City, beläget strax söder om Stockholms
innerstad, samt fastigheten Startboxen 3 i Solna till en
bedömd köpeskilling om 3,8 miljarder kronor. Totalt omfattar fastighetsbeståndet närmare 140 000 kvadratmeter
uthyrbar yta av vilket den absoluta majoriteten är kontor.
The Carlyle Group förvärvade de aktuella fastigheterna i
juni 2007 och har sedan dess genomfört ett omfattande
uthyrningsarbete inom beståndet.

7. Balder
Vd: Erik Selin.
Volym: 3,5 mdkr.
I april förvärvade Balder 14 hotellfastigheter av Pandox för
2,2 miljarder kronor. Portföljen omfattade 127 000 kvadratmeter fördelade på 2 400 hotellrum. Över 40 procent av
fastighetsvärdet låg i region Stockholm och resterande
värden återfinns på mellanstora orter.

8. Stenvalvet (fd Lönnbacken)
Vd: Magnus Edlund.
Volym: 3,3 mdkr.
Stenvalvet, då Lönnbacken, köpte i september samtliga aktier i Roxanne Fastighetsfond AB och utvidgade ägarkretsen
med Kåpan Pensioner Försäkringsförening och Stiftelsen för
Strategisk Forskning. Fastighetsvärdet i affären uppgick till
cirka 3 miljarder kronor. Roxannes fastighetsbestånd bestod
vid förvärvstidpunkten av 35 fastigheter.

10. Fastpartner
Vd: Sven-Olof Johansson.
Volym: 2,8 mdkr.
Merparten av fastighetsvärdet i de förvärv Fastpartner
genomförde under 2014 utgörs av kontorsfastigheter i
attraktiva lägen i Stockholm och Solna. I slutet av november kommunicerades att fastigheten Hilton 2, belägen i
Frösunda strax norr om centrala Stockholm, förvärvats
från deka Immobilien. En månad senare meddelande Fastpartner att de förvärvat fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48
i Stockholm samt fastigheterna Hammarby-Smedby 1:457
och Hammarby-Smedby 1:458 i Upplands Väsby.
Sammanställningarna avser transaktioner över eller lika
Källa: Newsec
med 100 miljoner kronor per affär.

”Vad är
det vi har
missat?”
BILd: HEMFOSA
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I skrivande stund har Hemfosa gjort tre affärer i Norge, värda
cirka tre miljarder kronor.
– Vi har tittat på andra marknader – Finland och Norge – i
ungefär ett år, eftersom Sverige har varit så hett. Vi kom fram till
att Norge ser väldigt bra ut – bra avkastningsnivåer, bra räntor, inga
större kulturella eller juridiska skillnader. Vi satsar bara på samhällsfastigheter i Norge, och det finns egentligen ingen industriell
aktör där, de som finns är finansiella. Det finns plats för ett större
fastighetsbolag med inriktning mot samhällsfastigheter. För hyresgästen kan det jämförelsevis vara mer intressant att ha oss som
hyresvärd. Om de vill att fastigheten ska byggas om krävs det annars att investerarna bakom det lilla syndikatet har pengar just då.
– Det är underligt att så få svenska aktörer har gått in i Norge.
Det var inte helt lätt att övertyga vår styrelse heller, helt enkelt beroende på att ingen annan har sett möjligheterna. Samtidigt har vi
träffat på en del svenskar i Oslo under året, så fler svenskar är på väg.
› Den norska kronan har sjunkit ganska mycket i värde. Har det
spelat in?
– Nej, det har det inte. Men det har ju blivit en positiv effekt,
kalkylerna ser ännu bättre ut.
› Hur mycket tror du att ni kommer att växa under 2015?
– Vi vill växa rejält i Norge och vi siktar på fortsatt tillväxt i
Sverige också. Sammanlagt kanske fem, sex miljarder i år. Fast
det är hård konkurrens, främst i Sverige – det är låga räntor, god
tillgång till kapital och gott om köpare.
› Ni har tittat på Finland, hur ser du på den marknaden?
– Vi följer den, men har sett en del nackdelar. Vi vet inte hur
Finland drabbas av den ekonomiska turbulensen. Sedan är det
ganska dålig likviditet, det är få aktörer på marknaden, försäkringsbolagen dominerar så att de nästan har en oligopolställning.
Samtidigt som Hemfosa växer inom samhällsfastigheter renodlar bolaget inom andra segment. Exempelvis sålde man nyligen
logistikfastigheter till Estancia för 900 miljoner.
– Vi kommer att sälja en del som inte passar in i beståndet. I
vilken takt beror bland annat på hur snabbt vi växer. Om vi köper
för två miljarder kanske vi säljer för en.
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Bygg // Äldreanpassat byggande

»Man är inte medveten om vad
man, med enkla medel, kan
göra för att anpassa lägen
heterna efter äldres behov.«

VILL BYGGA FÖR ALLA. Eva Eriksson och Bengt Johansson på Forsen Projekt oroar sig för hur Sverige
ska klara av att tillhandahålla bostäder för en åldrande befolkning.

”Alla lägenheter borde
byggas äldreanpassade”
Att anpassa lägenheter efter äldres behov
behöver inte innebära stora merkostnader.
– Egentligen borde alla lägenheter byggas
äldreanpassade. Att det inte görs i dag handlar mer om okunskap än om ekonomi, säger
Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care.
Text & bild: Nicklas Tollesson
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Forsen Projekt, med vd Bengt Johansson, har länge haft
en bred kompetens kring äldreboenden, vårdboenden och andra
anpassade boendeformer. I slutet av 2014 startades det nya affärs
området Forsen Care upp.
Bakgrunden är att allt fler blir allt äldre. Behovet av vård- och
omsorgsboende kommer att öka drastiskt de närmaste tio åren
– enligt Forsen kommer 140 000 fler personer behöva vård- och
omsorgsboende om tio år jämfört med i dag.
En grupp som ofta glöms bort i bostadsdiskussionen är friska

äldre, en grupp som ställer allt högre krav på sitt boende – ska
man sälja villan och flytta till en lägenhet vill man inte ha sämre
standard till en högre kostnad.
En utökad satsning på äldres boende underlättar flyttkarusellen,
vilket motverkar bostadsbristen och även rent samhällsekonomiskt
finns stora besparingar att göra, enligt Forsen.
Eva Eriksson och Bengt Johansson menar att fastighetsägare kan få stora konkurrensfördelar genom att satsa på mer
tillgängliga lägenheter – bostäder som går en bra bit längre än de
gällande grundkraven.
– Traditionellt är fastighetsägare duktiga på att se till kundens
kunds behov när det gäller till exempel butiker. Men när det gäller
bostäder för äldre kan det bli bättre. Att visa att man tänker i nya
banor och bygger lägenheter som är hållbara genom att man kan
bo livet ut här är bra, inte minst marknadsföringsmässigt. Sam
tidigt som det inte behöver innebära några stora merkostnader,
säger Bengt Johansson.
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kostar fallolyckor hos äldre nästan tio miljarder kronor per
år.
– Genom att bygga anpassat, med till exempel mjuka golv,
bättre belysning och smarta hjälpmedel är jag övertygad om att
man kan minska de här kostnaderna rejält. För att inte tala om allt
lidande de enskilda kan slippa, säger Eva Eriksson.

Bygg // Äldreanpassat byggande

BILd: PER MyREHEd

Bland annat handlar kostnaderna om att anpassa en befintlig
bostad när den äldre ska rehabiliteras efter ett fall.
– Givetvis är det bättre att bygga ordentligt från början. Ta en
sådan sak som trösklar – det finns ju ingen som blir glad av dem,
varför använda trösklar överhuvudtaget?
Forsen menar att de offentliga aktörerna, med bakgrund i bland
annat de höga kostnaderna för fallolyckor, borde gå i bräschen för
mer genomtänkt boende.
På senare år har flera privata boendekoncept dykt upp,
som erbjuder allt från tropiska trädgårdar till bouletävlingar, utflykter och stora gemensamhetsutrymmen – en utveckling som rimligtvis kommer att fortsätta och som än så länge bara är i sin linda.
– Samtidigt ser man inte speciellt mycket hos de allmännyttiga aktörerna. Jag tror att det framför allt beror på att man bygger
som man alltid har gjort. Man är inte medveten om vad man, med
enkla medel, kan göra för att anpassa lägenheterna efter äldres
behov, säger Eva Eriksson, som också efterlyser någon form av
statligt stöd för vissa åtgärder.
– Det finns i dag stöd att få för så kallade trygghetsboenden,
där kraven är att minst en boende i hushållet ska vara 70 år. Jag ser
gärna en breddning av det här stödet.
Bättre bostäder för äldre leder också till mer fart i boendekedjan.
– Många äldre väljer i dag att bo kvar i den alldeles för stora
villan, för det finns inte – eller de känner inte till – några lockande
alternativ. Om det finns bra boenden – vanliga lägenheter, seniorboenden, trygghetsboenden och så vidare – väljer de att flytta i tid,
de kan få många år i ett bra boende samtidigt som deras villa kan
tas över av till exempel en barnfamilj, säger Bengt Johansson.

EnKELT. Enkla lösningar för äldreanpassade badrum: Ett ledljus som alltid lyser. Detta gör att man
ser var man sätter fötterna nattetid vid toalettbesök och på så sätt förhindras fall. Den minimala
tröskeln gör att badrummet är tillgängligt för personer med rollatorer eller rullstolar.
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En viktig del i detta är att öka attraktiviteten i de olika begreppen för boenden – inte många vill ju bo på ett ”ålderdomshem”
i dag. Samtidigt går det att göra väldigt attraktiva boenden för
äldre. Stor omsorg måste läggas på val av produkter så att boendet
inte lyser hjälpbehov. Mycket händer på marknaden när det gäller
produktutveckling där design är en mycket viktig faktor.
Forsen Care avslutade nyligen ett projekt med seniorlägenheter
i Strängnäs.

– Det är de dyraste bostadsrätterna i hela Strängnäs, vilket säger
en del om attraktiviteten. Där finns stora möjligheter för social
samvaro, de har dartkvällar och boulekvällar, sist jag var där planerade de en resa till Sydafrika. De har anlitat en butler som sköter
om mycket av det praktiska, och så vidare, säger Eva Eriksson och
Bengt Johansson fyller i:
– Det är så jag vill bo när jag blir gammal. Eller egentligen
redan nu …

TipS – Så bYggER DU äLDREAnpASSAT:

1

Badrummet
• Toalett som är förberedd för stödhandtag som monteras direkt på
toaletten.
• Handfat och duschstänger som är
greppvänliga och klarar belastningar.
• Greppvänlig termostatblandare.
• Jämnt fall mot golvbrunnen i hela
rummet (men inte där toaletten ska
stå) – lokala fall kan bli branta för en
person med balansproblem.

2 Köket
• Lådor istället för luckor underlättar
åtkomsten.
• Sidohängd lucka till spisen.
• Spis med vredpanel – inte touch.
• Diskbänkskåp med löstagbar
botten och sockel som skarvas för
lätt demontering för att lätt kunna
anpassas till boende med rullstol.
3 Nivåskillnader
• Så få trösklar som möjligt – våtrumströskel behövs inte om fallet till
golvbrunnen är över 20 millimeter.
• Lägg trall på balkongen så det blir
lätt att komma ut.
4 Teknik
• Ett eluttag per rum i handikappanpassad höjd.
• Uttag i köket på sidovägg för enklare
åtkomst.

• Timer på minst ett uttag vid arbetsbänken i köket.
• Spiskåpa med inbyggd sprinkler.
• Ledljus som alltid lyser på natten intill dörr i badrum cirka 20 centimeter
över golvet. Förhindrar fallolyckor.

5 Kontraster och kulörer
• Minst 0,4 i skillnad på NCS-skalan
mellan viktiga dörrar och väggar
eller mellan wc-porslin och kakel.
• Vita och blanka ytor kan vara bländande för personer med ögonsjukdom.
• Enhetliga övergångar på golvbeläggningar mellan trapphus, hall och
badrum.
6

Utemiljö
• Bra belysning vid entrén.
• Ramp med lutning 1:20 om det är
nivåskillnad vid entrén.
• Sittplatser (parksoﬀor etcetera).
• Jämn markbeläggning.

7 Övrigt
• Dörrautomatik på alla tunga dörrar.
• Tänk igenom placering av kodlås
etcetera.
• Sittplatser vid postboxar och tvättstugan underlättar spontana möten.
• Rörelsestyrd allmän belysning.
• Installera passagesystem med
brickor istället för nycklar.
Källa: Eva Eriksson/Forsen Care

Lokalnytt.se

– Sveriges modernaste sajt
för lediga lokaler
• Responsiv sajt
• Content marketing
• Intelligent sökmotor

Nytt bolag // Alma Property Partners

Simon de Château
i ny satsning
Under tio år personifierade Simon de Château fondbolaget Sveafastigheter.
Nu har han grundat Alma Property Partners – med en affärsidé som till stora
delar påminner om Sveafastigheters.
– En betydande skillnad är att Alma ägs, och kommer att ägas, till 100 procent
av personer som arbetar aktivt i verksamheten. Vi kommer inte att ta in några
finansiella ägare, säger Simon de Château. Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Pixprovider
Han var med och grundade Sveafastigheter 2003 och var vd
fram till hösten 2013, då han lämnade bolaget.
Tankarna på nya Alma Property Partners har funnits sedan i
våras, och efter sommaren tog de en mer fast form då Simon de

80

Fastighetssverige

⁄⁄

1 2015

Château och Christofer Lundquist (före detta Hemsö, Kungsleden
och Nordisk Renting) tog plats på kontorshotellet Park Venue på
Engelbrektsgatan i Stockholm. I början av januari anslöt Sloan
Wobbeking – som nu är Almas vd – från Niam.

SKANDIONKLINIKEN, UPPSALA / HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

nY SATSning. Sloan Wobbeking (före detta Niam) och Simon de Château leder nya Alma Property Partners
– vars aﬀärsidé till stora delar påminner om Sveafastigheters, bolaget som Simon de Château ledde i tio år.

Nytt bolag // Alma Property Partners

SiMon DE ChÂTEAU

SLoAn wobbEKing

• Partner, arbetande styrelseordförande och investeringschef på
Alma Property Partners.

• Partner och vd på Alma Property
Partners.

• Har drygt 20 års erfarenhet av transaktionsrådgivning och investeringar
på den svenska fastighetsmarknaden.
• Grundade Sveafastigheter 2003 och
var vd för bolaget till 2013. dessförinnan var han med och byggde upp
Leimdörfers corporate financeavdelning.

– Jag tror starkt på idén med ett mindre personalägt bolag. Det är
attraktivt för investerare, som vet att deras avgifter stannar inom
gruppen och att vi är med som medinvesterare. Att veta att det
finns möjlighet till delägarskap är också lockande när det gäller att
attrahera kompetent personal, säger Sloan Wobbeking.
– Jag trivdes väldigt bra på Niam, så det krävdes något extra
för att jag skulle välja att sluta. Jag kontaktade Simon för att höra
vad han hade för planer och vi delade många värderingar och
hade liknande tankar om hur en sådan här verksamhet borde vara
uppbyggd. Simon levererade varje år under tio år i snitt över 20
procents avkastning på eget kapital till investerarna, det är inte
många på den nordiska fastighetsmarknaden som kan konkurrera
med det. Hans track record är svårslaget och är det någon man vill
starta ett sådant här bolag med så är det Simon.
De tre grundarna och delägarna har ägnat den första
tiden på Alma Property Partners åt att resa kapital till två produkter:
• Alma Property I, som är en bred value add-fond (minst 16 procents årlig målavkastning på eget kapital) med inriktning på nordiska fastigheter. Minst hälften av kapitalet ska investeras i Sverige.
Tänkta investerare är svenska och internationella institutioner.
• Akka Bostad, som är ett samarbetsprojekt med Möller &
Partners, beskrivs som ett onoterat bolag med inriktning mot
högavkastande – sju–åtta procent – bostäder på växande små och
medelstora orter i Sverige. Här är de tänkta investerarna främst
svenska institutioner.

82

Fastighetssverige

⁄⁄

1 2015

• Har drygt 15 års erfarenhet av fastigheter, managementkonsulting och
finansiering.
• Kommer ursprungligen från USA.
Arbetade där för bland andra
Lehman Brothers, JP Morgan och
Advent International.
• Kom till Sverige 2007. Arbetade då
på Bain & Company i Stockholm.
Gick vidare till Niam 2010, där han
sedan arbetade främst med kapitalresning och affärsutveckling.

Hos oss är det högt
i tak om du vill
prata fastighetslån.
Om du behöver hjälp med finansiering till ditt företags nästa fastighetsprojekt så står Collectors dörr öppen. Våra rådgivare stöttar dig med
sin erfarenhet och kunskap. Vi jobbar främst i tillväxtområden som
Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

– Vi har kommit längre med Akka, där har vi träffat investerare
sedan i oktober. Vi hoppas på en stängning under våren på 500
miljoner kronor i eget kapital, säger Simon de Château, som fungerar som arbetande styrelseordförande i Alma Property Partners.
– Vi har också varit ute i Europa och Nordamerika och träffat
investerare som vi har kontakt med sedan tidigare och det finns ett
stort intresse för vår breda fond. Vårt mål är att resa 200 miljoner
euro (motsvarande nästan 1,9 miljarder svenska kronor) och göra
en första stängning i höst på cirka 100 miljoner kronor.
Internationella investerare står numera för en förhållandevis liten del av den svenska transaktionsvolymen, men detta
kan till viss del förklaras med att de i större utsträckning väljer att
investera i svenska fastighetsfonder.
– Istället för att investera i fonder som Morgan Stanley och
Whitehall administrerar väljer de numera i större utsträckning
fondförvaltare med lokala team som kan den här marknaden.
Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortfarande
väldigt stort.
› Vad har ni för långsiktiga ambitioner med Alma Property
Partners?
– Vi vill vara ett attraktivt val för investerare som söker exponering mot den nordiska fastighetsmarknaden, främst när det gäller
value add- och opportunistiska fonder. Det är viktigare att göra rätt
investeringar än att bli ett stort bolag, det finns inget självändamål
i det. Vi har pratat en del om hur stora vi vill bli och kommit fram
till att vi kanske bör vara 10-12 personer på kontoret.

Vi belånar upp till 80 % av det av oss bedömda marknadsvärdet och du
kan låna mellan 10–100 Mkr under en period från 3 månader upp till 4 år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
sven-erik eriksson, Göteborg
telefon +46 708-35 75 73 | e-post sven-erik.eriksson@collector.se
jörgen österberg, Stockholm
telefon +46 768-55 67 01 | e-post jorgen.osterberg@collector.se

Krönika
Lennart weiss // Veidekke

All makt förvaltas
av Finansdepartementet
bEKYMRAD.
Lennart Weiss
menar att
minister Kaplan
har höga mål men
ingen strategi för
hur han ska uppnå
dessa mål. ”Så länge
han saknar det
kommer busarna
på finansens
budgetavdelning att slita
honom i
stycken”,
skriver
Lennart
Weiss.
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egeringsformen
inleds med ”all
makt utgår från
folket”. Hur man
än letar finner man
dock ingen konsumentupplysning.
Någonstans borde det nämligen stå
”all makt förvaltas av Finansdepartementet”. För så är det och så har det i
praktiken varit i Sverige sedan 1950-talet.
Har det någon betydelse? Alldeles
självklart eftersom allt som ett statsråd
vill göra först måste passera och godkännas av ”finansen”. Det är därför som
tjänstemännen som arbetar där uppträder en smula malligt och självmedvetet.
Jag kommer att tänka på saken när
jag läser en intervju med bostadsminister
Mehmet Kaplan i Svenska Dagbladet i
början av februari. Först känner jag medlidande med denne säkert något missförstådde man. Ingressen inleds med ”Utskälld
minister”.
Kaplan försöker nu ta initiativet och riktar
kritik mot tidigare bostadsministrar för att de
”försökt lösa bostadskrisen på folks villatom-

Kaplan må ha
ett mål men det
han behöver är en
strategi.«
ter, med olika typer av uthus (man får anta att
han syftar på Friggebodar och Attefallshus) och
liknande. Det har inte riktigt funkat. Det har
heller inte andrauthyrningsreformen gjort. Den
har bara lett till att (…) priserna gått upp”.
Istället pekar Kaplan på regeringens mål
om 250 000 lägenheter till 2020 och betonar
”storskaligheten” som en markering eftersom det
sänder en signal om att ”vi har en regering som
förstår att byggandet är det enda verktyget vi
har”. Han rundar av sin appell med en hänvisning till den nya majoriteten i Stockholm som
beslutat att låta de kommunala bolagen fördubbla sin produktion, vilket är särskilt välkommet
”eftersom det handlar om hyresrätter”.
Jag lägger undan tidningen men statsrådets
sätt att prata om sin utmaning ger mig ingen ro.

St ads bibliot ek et i Göt eborg

Han talar som om vi befann oss 30 år tillbaka
i tiden, när politikerna hade just ”verktyg” att
beordra byggande. När det fanns allmännyttiga
företag som med schablonbeskattning, egna
finansieringsvillkor och med undantag för uttagsskatt på sin förvaltningspersonal kunde verka
på helt andra villkor än alla andra.
På den tiden, före 1993, definierade staten
bostadsbyggandet som en av sina kärnuppgifter.
Motorn i det ”statliga byggandet” var givetvis
finansieringen. Många tror att det var räntebidragen som utgjorde kärnan. Men det är ett
missförstånd. Huvudskillnaden bestod i att det
riskvilliga kapital som hushållet eller företag
måste svara för tidigare tillhandahölls, i praktiken gratis, av staten. Såväl botten- som topplån
ställdes ut till låg, garanterad ränta, inte minst till
nyproduktion av hyresrätter.
När systemet avskaffades störtdök byggandet
av hyresrätter. Parallellt förändrades i steg de
kommunala bolagens särställning. Med Allbolagens införande 2010 försvann i praktiken de sista
resterna av allmännyttans sociala uppdrag. Varje
projekt ska i dag underkastas ett affärsmässigt
avkastningskrav och det är förbjudet att subventionera hyrorna via ett lägre avkastningskrav.

Angered Arena, Göt eborg

St udent hus et F res c at i, St oc k holm

GÖT E B OR G
S t B a d h u s g a t a n 1 8 - 2 0 , 4 11 2 1 Gö t e b o r g
tel 031-10 95 00
S TOC K H OL M
F i s k a r g a t a n 8 , 11 6 2 0 S t o c k h o l m
tel 08-556 939 00

www.erseus.se

UTbiLDAR Sig TiLL SoMMELiER
Namn: Lennart Weiss.
Ålder: 56 år.
Familj: Gift, ett barn.
Yrke: Kommersiell direktör, Veidekke
Sverige.
Karriär i korthet: Politiskt sakkunnig i
Civildepartementet, marknadschef HSB,
försäljningschef Veidekkke, vd NAI Svefa
och nu Veidekke ”forever”.
Fritid: Vin (pågående utbildning till sommelier), golf, tennis, sommarhuset och
fritidsbåten – allt i goda vänners lag.

Bostadsbyggandet har således fått helt nya ramvillkor. Men få verkar ha hängt med. Har Kaplan
hängt med? Han och många andra politiker fortsätter att tala som om subventionerna fanns kvar,
att staten via ekonomiska styrmedel kan styra
byggandet, och i tron att hyresboende skulle vara
en billig boendeform.
Självklart behövs hyresrätten. På en
dynamisk bostadsmarknad behövs bostäder som
är snabbt gripbara och där den enskilde slipper
binda kapital. Hyresrätten är dessutom ett bekvämt ”fullserviceboende” där hyresgästen slipper
bry sig värst mycket. Alltså är det dyrt och ska så
vara. Men en billig boendeform, lämplig långsiktigt för unga och resurssvaga hushåll? Knappast.
Villfarelsen går givetvis i takt med statsrådets
eget predikament. Har man inga verktyg får man
tala om sina mål. Och 250 000 lägenheter låter
imponerande. Men här hotar retoriken att bli en
bumerang.
Attefall ägnade sig givetvis inte åt utbudsinriktade åtgärder för att de hade högst prioritet.
Han gjorde det för att det var det enda som
”finansen” gav honom utrymme till. Jag tillhör
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Alltså måste
Kaplan hitta ett sätt
att stimulera efterfrågan hos de resurssvaga.«
de som menar att Attefall gjorde ett nödvändigt städarbete. Men ska Kaplan lyckas med sin
uppgift måste han nu formulera en egen och
betydligt mer djärv reformagenda.
Det senaste halvåret har det rullat in en
strid ström av data som visar att storstäderna inte
alls växer med unga och välutbildade. De växer
primärt genom födelseöverskott och en omfattande migration, alltså en i huvudsak resurssvag
befolkning.
Den gruppen saknar resurser att efterfråga.
Det är skälet till att en lång rad projekt i resurssvaga områden inte kommer igång, trots att

trångboddheten exploderar. Bostadsbyggandet
drivs alltså inte av demografi. Den drivs av dem
som har ekonomiskt utrymme att efterfråga.
Ska Kaplan lyckas med sin ambition måste
han således omgående inse två saker:
1. Vi står inför en snabbt växande bostadssocial
kris.
2. Det befintliga bostadsbyggandet drivs av
hushåll som har goda inkomster och möjligheter
att låna.
Båda frågorna handlar primärt om efterfrågan,
inte utbudet. Alltså måste Kaplan hitta ett sätt att
stimulera efterfrågan hos de resurssvaga. Samtidigt måste han också förhindra att nya åtgärder
införs som begränsar efterfrågan. Allt talar för att
om bolånetaket följs upp av tvångsamorteringar
(på nominellt belopp) kommer inträdesbarriärerna till marknaden höjas än mer och efterfrågan
minska. Min tro är att det blir betydande.
Kaplan må ha ett mål men det han behöver
är en strategi. Så länge har saknar det kommer
busarna på finansens budgetavdelning att slita
honom i stycken. För så är det, i ett land där all
makt förvaltas av Finansdepartementet.

Få ut det bästa av din fastighet!
FERAX–AKSP styrka är att hela tiden vara uppdaterad.
Med 30 år i branschen har vi full koll på läget!

Lars Ellsäter
lars.ellsater@ferax.se
www.ferax.se

• Kunskap om avgörande förhandlingsaspekter
• Spetskompetens inom projektuthyrning
• Kostnadseffektiv och kundorienterad projektledning.

Hammarby Allé 120 • 120 65 Stockholm
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Anette Ellsäter
anette.ellsater@ferax.se
www.aksp.se

Mipim
2015

Mipim

Stort fokus på den digitala revolutionen

En välmående fastighetsbransch innebär ett välmående Mipim.
Stort fokus på den digitala revolutionens inverkan på fastighetsbranschen.
Använd bekväma skor!
Mipimgeneralen Filippo Rean berättar här om årets nyheter och ger
sina bästa tips för ett lyckat Mipim. Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Reed Midem
› Hur påverkar läget i världsekonomin Mipim 2015?
– Det är allmänt positiv stämning i fastighetsbranschen och
internationella aktörer ser nya investeringsmöjligheter och är mer
riskvilliga än tidigare. Goda nyheter för branschen är goda nyheter
för Mipim. Nya internationella investerare, som exempelvis det kinesiska försäkringsbolaget Ping An Trust och pensionsfonder från
Danmark, Italien och Kanada bekräftar att intresset för fastigheter,
och för Mipim växer.
– På årets Mipim ser vi en anmärkningsvärd ökning av utställare
från europeiska länder som Tyskland, England, Holland, Portugal,
Danmark och Belgien, men även från USA, Kanada och Mellanöstern. I år förväntas 21 000 deltagare från cirka 90 länder delta på
mässan.
› Det är i år stort fokus på den digitala revolutionens inverkan
på fastighetssektorn?
– Mipim är världens ledande fastighetsmässa och därför är det
viktigt för oss att ligga i framkant när det gäller framtida trender.
Den digitala revolutionen är ett exempel på detta – exempelvis Big
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and Open Data, delade ekonomier och crowdfunding, och hur de
här fenomenen kan påverka fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen måste se över hur den kan anpassa sig efter nya trender. Nya
aktörer från den digitala industrin dyker ständigt upp på fastighetsmarknaden. Ta det här med Big and Open Data – lagring
och analys av enorma datakvantiteter, som kan förse företag med
alltmer sofistikerade digitala verktyg. Detta ger en möjlighet för
fastighetsbolag att öka sin omsättning i och med ökad kunskap
och förståelse för kundernas behov. Vår ambition är att presentera
möjligheterna denna revolution kan leda till.
– Crowdfunding är också en växande rörelse i fastighetsbranschen. Fundrise, till exempel, är en amerikansk crowdfundingoch investeringsplattform inom fastighetsbranschen. De ger
privatpersoner möjlighet att investera i den tredje byggnaden av
World Trade Center i New York. Mipims besökare har möjligheten att lyssna till en av företagets grundare under föreläsningen
”The power of the crowd – a game changer in commercial real
estate”.

MipiMgEnERALEn.
Filippo Rean
leder arbetet
med Mipim. I år
förväntas 21 000
deltagare från
90 länder delta
på mässan.

Ni äger eller förvaltar fastigheten, vi sköter
parkeringen. På www.parkman.nu kan du läsa
mer om oss och hur vi driver, förvaltar, projekterar och utvecklar lite mer personliga parkeringar
för bland annat Fabege, Diligentia, Storebrand
och Newsec. Och till alla de som älskar sin bil.

Mipim
2015

En advokatbyrå
med fokus
på fastigheter
› Hur viktiga är de svenska besökare för Mipim?
– Sverige har alltid varit välrepresenterat på Mipim. Sverige är
det femte största landet på Mipim sett till antalet representerade
företag och stora delar av den svenska branschen är på plats. De
nordiska länderna kommer att vara i fokus under Mipim Awards
med sju finalister i tävlingen, varav Würths svenska huvudkontor
i Örebro är ett – de är nominerade i kategorin “Best industrial &
logistics development”. Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region, är med i juryn för Mipim Awards för andra året i rad.
› Många fastighetsmänniskor åker till Cannes under Mipim,
men väljer att inte betala för att komma in på själva mässan. Hur
ser du på detta?
– Det är sant att vissa åker till Cannes för att dra fördel av
Mipim, och för att göra affärer, utan att registrera sig. Det är inte
rätt gentemot de tusentals företag och besökare som verkligen registrerar sig och många har uttryckt att detta är ett problem. Reed
Midems uppgift är att ta vara på våra kunders intressen. Inställningen gentemot dem som väljer att inte betala är att förklara för-

90

Fastighetssverige

⁄⁄

1 2015

delarna de får som legitima Mipim-besökare. Genom att registrera
sig får de tillgång till affärsmöjligheter som presenteras på mässan,
ett stort antal högintressanta seminarier och dessutom ett enormt
nätverk. Vår första prioritet är att övertyga dem om att registrera
sig. Som en sista utväg, och bara som en sista utväg, förbehåller
vi oss rätten att ta till juridiska åtgärder – de här aktiviteterna är
nämligen illegala enligt fransk lag.
› Slutligen, vilka är dina bästa tips för Mipimbesökarna? Hur
får de ut så mycket som möjligt av eventet?
– Förberedelse, förberedelse, förberedelse! Alla företag måste vara
medvetna om sina mål när de beger sig till Mipim, och därför behöver man tillbringa veckorna innan med att hitta de mest effektiva
sätten att nå dessa mål. Om ett företag vill öka sin varumärkeskännedom bör de anordna pressevents och events för nätverkande. Om
en stad söker internationella investerare bör de kontaktas och möten
bör bokas i god tid före Mipim – och detta kan göras via Mipims
online-databas.
– Det finns fantastiska nätverksmöjligheter och det finns ett

»Det finns fantastiska nät
verksmöjligheter och en stor
variation av diskussionsämnen
står på Mipimschemat.«
brett utbud av diskussionsämnen på Mipimschemat. Återigen
underlättar förberedelser – att företagen planerar så att de kan ha
någon eller några representanter på plats på alla seminarium som
är av intresse för dem. Det är många branschtrender på agendan så
seminarierna innebär ovärderlig information för framtida affärer.
– Sist men inte minst: Använd bekväma skor!

Allié består av advokater med ett genuint
intresse för fastigheter, juridik och problem
lösning. Vår bakgrund av arbete med fastig
hetsrelaterade frågor vid större advokatbyråer,
fastighetsbolag och domstol gör att vi gemen
samt kan erbjuda spetskompetens för fastig
hets och entreprenadbranschen.
Advokatfirman Allié AB
Drottninggatan 69 • SE411 07 Göteborg
info@allielaw.se • +46 (0) 31 788 47 80

Transaktionsmarknaden // Catella

”big boxes kan
vara en möjlighet”
Catellas Johan Ericsson om läget hos
Catella och nästa stora nischbolag

Näringslivets skatterådgivare.
www.skeppsbronskatt.se

första

Det
nyhetsbrevet med

CATELLA. Johan
Ericsson har varit
med sedan Catella
grundades 1992. Nu är
han återigen ansvarig
för fastighetsrådgivningen på svenska
Catella.
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Vi har sett flera väldigt nischade aktörer ta stora
marknadsandelar inom sina segment de senaste
åren. Vilka ”luckor” finns kvar på marknaden för nya
liknande aktörer?
– Jag tror att externhandelsfastigheter, så kallade
big boxes, kan vara en möjlighet, säger Johan Ericsson, chef för Catellas svenska fastighetsrådgivning.
Text & bild: Nicklas Tollesson

norDiska

fastighetsnyheter!
www.nordicpropertynews.com
# nordicPropertynews

Transaktionsmarknaden // Catella

»Yieldnivåerna ligger ofta över åtta
procent på de här objekten. En aktör
med stor branschkunskap kan säkert
lyckas med det här.«

De senaste åren har ett antal aktörer som är starkt fokuserade på en speciell sektor eller ett geografiskt område dykt upp.
Som Hemsö, Lönnbacken och Hemfosa inom samhällsfastigheter,
Redito/Trophi inom livsmedelsbutiker, D Carnegie och Victoria
Park inom miljonprogram, NP3 med inriktning mot Norrland, och
så vidare. Det rör sig om starka aktörer, ofta med institutionellt
kapital i ryggen, som har gedigna kunskaper inom sitt område
och som kan bygga bolag med stora volymer inom sina respektive
nischer.
Många sektorer har täckts upp, men det finns alltid nya
möjligheter för rätt investerare.
Johan Ericsson, som har tagit över som chef för Catellas svenska
fastighetsrådgivning, menar att så kallade big boxes utanför storstadsregionerna kan vara en tänkbar sektor för nästa stora nischbolag.
– För rätt typ av investerare kan det vara en intressant sektor.
Visst finns det investerare som köper den här typen av fastigheter
i dag, men ingen har gått in i sektorn med pondus, och försökt
bygga upp en större förvaltningsportfölj.
– Yieldnivåerna ligger ofta över åtta procent på de här objekten.
En aktör med stor branschkunskap kan säkert lyckas med det här.
› Varför har då ingen hittills valt att göra en sådan här satsning?
– Många är rädda för att e-handeln ska konkurrera ut den
traditionella handeln. Sedan krävs det väldigt mycket kunskap om
den här branschen.
Johan Ericsson började på Catella som ansvarig för den svenska
fastighetsrådgivningen. Han blev senare utsedd till koncernchef
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johAn
ERiCSSon
Ålder: 63 år.
Familj: Fru och
två barn, 23 och
20 år.
Bor: Stockholms
innerstad.
Fritidsintressen: Konst, litteratur – och Paris.
”Jag har länge
tyckt om Paris.
Jag jobbade där
för 30 år sedan,
vi gifte oss där
för 25 år sedan
och vi köpte ett
boende i Paris
innerstad för
några år sedan.
Inte helt perfekt
tajming, det var
2007 när alla
trodde på en
evig uppgång …”

för Catella och efter det ansvarig för Catellas internationella
corporate finance verksamhet. Men när sju personer – bland andra
Anders Nordvall och Thomas Persson – valde att gå över till Cushman & Wakefield tog Ericsson hand om ansvaret för den svenska
fastighetssidan.
› Hur känns det att vara tillbaka?
– Det känns bra. Jag älskar att göra affärer och vi har en enorm
kompetens när det kommer till mer komplicerade affärer som
exempelvis innefattar kapitalanskaffningar. Vanliga transaktioner,
som när en fastighet i Stockholms innerstad byter ägare, finns det
många som kan göra, men jag stimuleras mycket av att arbeta med
affärer som innefattar mycket mer än så.
› Vad har det betytt för Catella att ni har tappat Cushmangänget?
– De som jobbar inom vår fastighetsrådgivning jobbar ofta
länge hos oss. Men vi har haft två vulkanutbrott inom den svenska
fastighetsrådgivningen, 2008 när Tenzing bildades och nu 2014.
Det var duktiga medarbetare vi tappade och de kommer säkert att
lyckas bra framöver. Men det som har hänt, både 2008 och nu, är
att det har blivit en generationsväxling på bolaget. Den yngre generationen har klivit fram och tagit för sig mer. Men självklart har
vi ju också anställt ersättare, som Britt-Marie Nyman från Klövern
och Arvid Lindqvist från Newsec.
› Fast chefen på verksamheten är ett undantag från generationsväxlingen … Hur länge tänker du sitta på den här positionen?
– Haha, det är sant. Jag är 63 år men pension är inget som
lockar. Jag passar på den frågan …

Vi är nyfikna på
morgondagens mötesplatser.
Är du?

Brostaden ingår
i Castellumkoncernen,
ett av Sveriges största
börsnoterade fastighetsbolag. Vi är en stabil partner som investerar långsiktigt och fokuserar på
kundens behov.

Karriär // daniel Kronheffer

DET ÄR HÄR FRAMTIDEN
HÅLLER HUS. SEDAN 1945.

Tillbaka
på Fasticon
– som vd

1940-talet

1950-talet
1960-talet

1980-talet

En strukturerad fyrabarnspappa som
brinner för organisations- och företagsutveckling. Möt daniel Kronheffer, ny vd för Fasticon.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Pixprovider

DAniEL KRon hEFFER
Ålder: 40 år.
Bor: På Lidingö.
Familj: Sambo och fyra
barn, 6, 4.5, 3 och 1.5 år
gamla.
Fritidsintressen: ”Efter
andra barnet har de mer
eller mindre försvunnit. Jag
försöker spela innebandy
någon gång i veckan och
umgås en del med vänner.”
Utbildning: Civilingenjör
och civilekonom från KTH.
Bakgrund: Managementkonsulten Boston
Consulting Group, Tyréns,
Stronghold, Newsec, Fasticon, energibolaget Rindi.

TiLLbAKA. Daniel Kronheﬀer har en sejour som regionchef på Fasticon bakom sig.
Nu är han tillbaka som vd.
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1970-talet

Det var företrädaren på vd-posten för Fasticon Holding,
Lennart Andersson, som tog kontakten med Daniel Kronheffer,
som då var vice vd på energibolaget Rindi Energi AB.
– Det var väldigt bra tajming. Rindi hade blivit uppköpt av ett
norskt bolag. När det skedde studerade jag situationen utifrån
hur jag själv hade hanterat det om jag var köparen. Och jag kom
fram till att jag hade sparkat mig själv … Ungefär samtidigt ringde
Lennart och presenterade den här tjänsten, säger Daniel Kronheffer, 40.
Daniel Kronheffer har tidigare varit regionchef för Fasticon i
Stockholm och ansvarade då för affärsstöd och förvaltningsstöd.
– Jag känner många av medarbetarna sedan tidigare och det
känns jättekul att nu komma tillbaka som vd.
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– Fasticon är ett intressant bolag med väldigt många
kompetenta medarbetare. Man var bland de första med rekrytering
specifikt inom fastighetsbranschen och har en unik ställning inom
affärs- och förvaltningsstöd. Fasticon har ett långt och gott rykte
både inom den offentliga och privata sektorn och jag är övertygad
om att det går att utveckla bolaget och erbjuda nya tjänster till
kunderna.
Initialt är Daniel Kronheffer tillförordnad vd i sex månader.
– Det är en lösning som både Fasticon och jag är nöjda med.
Initialt har jag ett klart uppdrag. Fasticon har nu nått milstolpen
100 miljoner kronor i omsättning och nästa steg är att göra en
strategisk översyn för framtidens Fasticon. Det blir en av mina
viktigaste arbetsuppgifter och det ska jag göra i vår.

1990-talet

1940-talet:
Första flerfamiljshuset, Hägersten.
1950-talet:
Rad- och kedjehus i Ella Gård, Täby.
1960-talet:
En av Hötorgsskraporna, Stockholm.
1970-talet:
Kulturhuset, Stockholm.
1980-talet:
Tysta huset, Lund.
1990-talet:
Söder Torn, Stockholm.
2000-talet:
Stockholms högsta bostadshus –
Kista Torn.

E
2000-talet

n levande stadsutveckling skapar
mångfald och variation i samhället.
Och även om metoder och hjälpmedel
förändras, så är vissa saker tidlösa för
oss. Som t ex insikten om att vi inte
bara bygger hus, utan faktiskt lägger
grunden för människors tillvaro.
Vi sätter kort sagt framtiden i första
rummet. Precis som för 70 år sedan.

Karriär // daniel Kronheffer

Fler på nya poster

BILd: PIxPROVIdER

THOMAS ERSÉUS
Chef för Ericssons fastighetsverksamhet

BILd: FOLKSAM

LARS JOHNSSON
Chef, Folksams fastighetsavdelning

BILd: WSP
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BILd: NEWSEC
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Thomas Erséus, före detta vd för Kungsleden är nu
chef för Ericssons globala fastighetsverksamhet.
Erséus var vd för Kungsleden mellan 2006 och
2013 och han var dessförinnan vd för WSP Europe.
Sedan Erséus slutade på Kungsleden på våren
2013 har han bland annat blivit styrelseordförande
för Forsen Projekt, Bengt dahlgren Göteborg och Chalmersfastigheter.
MIKAEL DE FAIRE
Chef för förhandlingsverksamheten,
Fastighetsägarna Stockholm

– En fördel med fastighetsbranschen är att den är relativt liten,
det finns en ”alla känner alla”-känsla. Jag undervisade lantmätare
på KTH i ungefär fem år under tiden att jag själv studerade, så
många av dem som gick åren efter mig på KTH har haft mig som
lärare. Det tänkte jag inte på då, men det har gett mig ett värdefullt kontaktnät.
Som ledare beskriver Daniel Kronheffer sig som strukturerad
och lyssnande.
– I ledningsgrupper eller i andra sammanhang är jag verkligen
inte sorten som pratar mest. Jag tror att jag är bra på att lyssna in
och sedan ta beslut och genomföra dem utifrån vad gruppen tror
på.
Den strukturerade sidan har han nytta av också utanför jobbet –
där hemma har han fyra barn mellan ett och ett halvt och sex år.
– Fritidsintressena har tyvärr successivt försvunnit, skrattar
han.

Anders Erlandsson lämnar rollen som kontorschef
hos Tengbom i Göteborg och blir ny vd för Semrén
& Månsson. Han har tidigare arbetat för bland annat
Sweco och Norconsult.

BILd: FASTIGHETSÄGARNA

»Jag är väldigt intresserad av
organisationsutveckling och
affärsutveckling, att få före
tag att växa och utvecklas.«

BILd: SEMRÉN & MÅNSSON

Daniel Kronheffer har lång erfarenhet från fastighetsbranschen – men också från andra branscher.
Efter att ha gått ut KTH med en dubbelexamen – han är både
civilingenjör och civilekonom – arbetade han i några år som
managementkonsult innan han via Tyréns gick till Stronghold och
Newsec.
– Jag är väldigt intresserad av organisationsutveckling och
affärsutveckling, att få företag att växa och utvecklas. Sedan behöver det inte nödvändigtvis ha med fastigheter att göra. När jag
gick på KTH sa jag att ”fastigheter ska jag aldrig arbeta med, det
verkar för tråkigt”. Fast det kanske du inte ska skriva, skrattar
Daniel Kronheffer.

ANDERS ERLANDSSON
Vd, Semrén & Månsson

Fastighetsägarna Stockholm har rekryterat Mikael
de Faire till chef för förhandlingsverksamheten.
Mikael de Faire, som är utbildad jurist, har mycket
lång erfarenhet som chef inom fastighetsbranschen,
framför allt som vice vd för Stockholmshem.

Lars Johnsson tillträder den 2 mars som ny chef för
Folksams fastighetsavdelning, där han efterträder
Torbjörn Wiberg.
Lars Johnsson har 27 års erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som vice vd och chef för
fastighetsinvesteringar på Vasakronan. Han har och
har haft olika styrelseuppdrag för bland andra Vasallen, Fortifikationsverket och Willhem.
MONICA BRUVIK
Fastighetsutvecklare, WSP
WSP Analys & Strategi rekryterar Monica Bruvik
som fastighetsutvecklare och förstärker därmed sin
kompetens inom stadsutveckling och retail. Monica
Bruvik kommer närmast från Centrumutveckling,
där hon som specialist har haft ledande befattningar inom projektledning, analys och marknad.
Hon kommer i sin nya tjänst att projektleda och samordna WSP:s
kompetenser i stads- och fastighetsutvecklingsprojekt, från bostäder,
kontor och logistik till handel.
ANNA KULLENDORFF
Transaktionschef, Profi
Profi Fastigheter rekryterar Anna Kullendorff som
ansvarig för transaktionsverksamheten.
Anna Kullendorff är ekonom från Lunds
Universitet och har mer än tio års erfarenhet från
kommersiella fastighetstransaktioner och fastighetsfinansiering.
Hon kommer närmast från Newsec där hon varit director inom fastighetstransaktioner. Hon har arbetat på Newsec sedan 2008. dessförinnan arbetade hon för Akelius Fastigheter.

RÅDGIVARE INOM RISK
OCH FÖRSÄKRING
Kontakta oss:
Marsh Real Estate Practice Sweden
Mats Lindberg • 08-412 42 79
www.marsh.se

Kilpatrick Townsend har mångårig
erfarenhet och branschkunskap
inom fastighetsområdet
Det är dessutom enkelt och trevligt
att arbeta med oss. Vi erbjuder
rådgivning och affärsjuridiska lösningar
i samband med bl.a. förvärv och
försäljningar, plan- och bygglovsfrågor,
hyrestvister, upphandlingsfrågor och
utvecklingsprojekt.

ATLANTA
AUGUSTA
CHARLOTTE
DENVER
LOS ANGELES
NEW YORK
RALEIGH
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SEATTLE
SHANGHAI
SILICON VALLEY
STOCKHOLM
TOKYO
WALNUT CREEK
WASHINGTON D.C.
WINSTON-SALEM

www.kilpatricktownsend.se

Fastighetsanalytikern har ordet
peter wiman // Savills

BILd: HENRIK EKBERG

Namn: Peter
Wiman.

BILd: SAVILLS

gåR En
RUnDA goLF

Ålder: 38 år.
Titel: Analyschef.
År på Savills:
Åtta.
Fritid: Samlar
på dammiga
vinylskivor, läser
och går någon
runda golf då
och då.

Förra året sattes det transaktionsrekord och fortsatt starka fundamenta
talar för ett starkt 2015.
Savills analyschef Peter Wiman
målar upp en ljus bild för kommande
fastighetsår.

2015 – ytterligare ett
starkt fastighetsår
Transaktionsåret 2014 slutade till slut på en årlig omsättning uppgående till hela 161 miljarder, vilket nästan nådde upp
till rekordåret 2008. Trots en relativt måttlig inledning på 2014 så
ökade såväl transaktionstempo som transaktionsstorlek rejält under
årets sista kvartal då fastigheter till ett värde om hela 69 miljarder
bytte ägare. Om kvartalet då Vasakronan såldes 2008 undantas
så var förra årets fjärde kvartal det starkaste hittills i Sverige. De
rekordhöga volymerna är en tydlig signal på det starka intresse för
fastighetsinvesteringar som råder i dagsläget.
Vilka är då de bakomliggande orsakerna till det starka intresset
för investeringar i fastigheter? En mycket viktig faktor är den rådande lågräntemiljön. De historiskt sett mycket låga avkastningarna
på statspapper har medfört att inhemska institutioner och pensionsbolag har sökt efter andra placeringsformer än aktier och räntebärande papper, vilket innebär att fastigheter är ett naturligt alternativ
med en upplevd riskjusterad avkastning som ligger mellan aktier och
obligationer. Alltsedan åren efter 2008 års finanskris har de svenska
institutionerna markant ökat sin exponering mot fastighetssektorn.
Dels har detta skett via direkta investeringar, men framförallt via
indirekta investeringar i specialiserade fastighetsbolag. Det institutionella kapitalet har till stor del riktats mot de bästa objekten på
marknaden samt mot vissa specialiserade segment som exempelvis
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SAViLLS
Savills är ett
ledande globalt
fastighetskonsultföretag med
ett nätverk med
över 500 kontor
världen över.
I Sverige har
bolaget kontor i
Stockholm och
Göteborg och
erbjuder tjänster
inom transaktionsrådgivning,
värdering &
analys, fastighetsförvaltning,
projektledning
samt uthyrning.

hyresbostadsfastigheter och samhällsfastigheter. Institutionernas
fokus har lett till en kraftig konkurrens för vissa typer av fastigheter,
som resulterat i kraftigt fallande avkastningskrav och höga värden.
Avkastningskraven inom vissa delsegment är på historiskt sett låga
nivåer. En annan faktor som spelar in för den starka marknaden är
att bankernas intresse för att låna ut mot fastigheter har fortsatt att
öka och villkoren har blivit gradvis bättre för låntagarna. Då möjligheten att erhålla god finansiering har förbättrats så har intresset för
fastighetsplaceringar stärkts ytterligare då även aktörer som är beroende av lånefinansiering i sina förvärv har fått bättre konkurrenskraft.
Vad kan vi då förvänta oss av 2015? Med tanke på den stora
mängd kapital, såväl eget som lånat, som riktas mot fastighetssektorn är det sannolikt att 2015 kommer att bli ytterligare ett
starkt år ur transaktionsperspektiv. De allra flesta delsegment, både
avseende fastighetstyp och geografiskt läge, uppvisar stabila fundamenta vilket talar för en bra marknad. Avkastningskraven för de
mest attraktiva objekten kan möjligen falla ytterligare något, men
framförallt bör vi se en minskad skillnad i avkastningskrav mellan
de bästa objekten och sekundära fastigheter. Vissa fastighetstyper
har inte heller haft den kraftiga värdehöjningen som vissa segment
uppvisat och avkastningskraven bör sjunka då kapitalet söker alternativa placeringar bortom de bästa objekten.

URSTARK MARKnAD. Peter Wiman, analyschef på Savills menar att även
2015 blir ett starkt fastighetsår. Och det gäller de allra flesta delsegment, både
avseende fastighetstyp och geografiskt läge.

Finns det inga moln på himlen för fastighetsmarknaden under de kommande åren? Finanskrisen 2008 var ett tydligt exempel
på hur obalanser i det globala finanssystemet kan ge stora effekter
på fastighetsmarknaden och detsamma gäller även geopolitiska
skeenden, men dessa har dock visat sig svåra att förutspå. Mer nära
till hands är dock våra egna politiska risker troligen den största
risken för fastighetsmarknaden. Exempelvis kan förändringar som
redan diskuteras, såsom förändring av företagsbeskattningen eller
förbud mot paketering, ge betydande negativa effekter för fastighetsmarknaden och det är nog dessa man bör vara uppmärksam på
ur ett kortare perspektiv.

»Om kvartalet då
Vasakronan såldes 2008
undantas så var förra årets
fjärde kvartal det starkaste
hittills i Sverige.«

S
BA X
FLE TAL
TO

NU PAKETERAR
VI VÅRA TJÄNSTER
ETT NYTT SÄTT ATT KÖPA KONSULTTJÄNSTER

Är du nyfiken på tre nytänkande lösningar för ett
smidigare sätt att köpa konsulttjänster? Då ska du kontakta
oss om våra smarta paket BAS, FLEX och TOTAL. Ring oss
eller läs mer, 010-476 66 34, Hifab.se. Välkommen.

www.hifab.se

Göteborg // Tomträttsproblematik

Fastigheter för
miljarder – med
oklar framtid
oRoLigA. Ringöns Fastighetsägarförening – med Niklas
Nilsson och Carl Sandén – bildades efter att en dom lett till att
Göteborgs stad slutat ersätta uppsagda tomträttsinnehavare. ”Vi
vill investera och utveckla Ringön
men det går inte. Nu handlar det
bara om att reparera det som går
sönder”, säger Niklas Nilsson.

I Göteborg upplåts fastigheter till ett värde om cirka tolv miljarder
kronor med tomträtt – med oklara framtidsutsikter. Bland annat gäller
detta Ringön, ett av Sveriges mest centrala industriområden.
– Vi vill investera och utveckla Ringön men det går inte. Nu handlar
det bara om att reparera det som går sönder, säger Niklas Nilsson,
ordförande i Ringöns Fastighetsägarförening. Text & bild: Nicklas Tollesson
Ringön är en del av Göteborgs visionsområde Älvstaden.
Området ligger ett par minuter med bil från Göteborgs centralstation och alldeles intill Frihamnen som nu ska bebyggas med
moderna bostäder och kontor.
Men fastigheterna på Ringön utvecklas inte speciellt mycket
– nödvändiga investeringar och upprustningar skjuts på framtiden. Anledningen är att 90 procent av fastigheterna upplåts med
tomträtt och de gamla tomträttsavtalen säger att om staden väljer
att säga upp dem ska byggnaderna rivas och fastigheterna återställas i befintligt skick.
Tidigare hade Göteborgs stad som policy att ge ersättning om
staden ville säga upp tomträttsinnehavaren, men när ett sådant beslut överklagades – Axfood/Axfast i Frihamnen – kom länsrätten
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och kammarrätten fram till att stadens agerande var olagligt: De
50 år gamla tomträttsavtalen ska gälla, staden har inte rätt att ge
ersättning. Regeringsrätten valde att inte ge prövningstillstånd.
Staden svarade då med att dra tillbaka sin uppsägning, men
domen – som kom för snart fem år sedan – har lett till stor osäkerhet över vad som egentligen gäller.
– Vi bildade Ringöns Fastighetsägarförening efter att
beslutet kom för att driva frågan kring tomträtterna. Det är fem år
sedan nu. Många av tomträttsavtalen här på Ringön kan sägas upp
år 2025. Både vi och staden vill komma fram till en lösning, men
rent juridiskt har ingenting hänt, säger Visionsgruppens vd Carl
Sandén, som är styrelseledamot i föreningen.

Stiltjen leder till att fastighetsägarna inte vågar investera i sina
fastigheter. Den leder också till att bankerna blir mer ovilliga att
låna ut pengar.
– Våra fastigheter kan i princip vara helt värdelösa om tio år.
Med de förutsättningarna kan banken gå med på ett tioårigt
låneavtal, inte mer. Sedan, om tomträttsavtalet inte sägs upp, kan
de förlänga låneavtalen. Men det är inte hållbart att arbeta på det
sättet, säger Carl Sandén.
– Det regnade in i en av mina kåkar sex gånger under förra året.
Jag hade velat satsa ordentligt men kan inte göra det som läget är
nu. Istället handlar det bara om att lappa och laga, säger Niklas
Nilsson, vars bolag Ringö Brygga äger 6 000 kvadratmeter på
tomträtt i området.

Tomträttsproblematiken gäller inte bara Ringön, utan flera
områden i Göteborg.
– Vi har gjort en grov uppskattning och kommit fram till att
fastigheter till ett marknadsvärde om tolv miljarder kronor finns
med tomträttsupplåtelse i Göteborg i dag. Men om avtalen sägs
upp utan att ersättning ges, ligger värdet snarare på minus fyra
miljarder, med tanke på rivnings- och återställningskostnader.
Nilsson och Sandén vill att fastighetsägarna ska ges
möjlighet att friköpa fastigheterna, alternativt att möjligheten att
säga upp avtalet tas bort.
Ett förslag från kommunen, som nu är återtaget, gick ut på
att fastighetsägarna vid uppsägning skulle ersättas med tekniskt
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RINGÖN. 90 procent av fastigheterna på Ringön upplåts med tomträtt. Trots det centrala läget, ett par minuter från Göteborgs centralstation,
satsas det inte mycket på området – detta beroende på ett oklart läge kring vad som gäller med tomträttsavtalen.

»Våra fastigheter kan i princip vara helt
värdelösa om tio år.«
nuvärde, vilket dock i realiteten betyder noll kronor för många av
fastigheterna.
– Vi stödde det förslaget initialt, och det gjorde även Fastighetsägarna, men så här i efterhand kan vi konstatera att vi inte förstod
vad det innebar.
Eva Odesten Romell är chef för arrende- och tomträttsenheten
på Fastighetskontoret på Göteborgs stad.
– Vi för en kontinuerlig dialog med tomträttshavarna på
Ringön om hur området ska utvecklas och är överens i många
frågor. Jag kan förstå deras oro men vi har inga planer på att säga
upp någon.
› Det har gått fem år sedan domen kring fastigheten på Fri
hamnen, varför har i princip inget hänt?
– Det är långa processer i sådana här frågor, speciellt när det
handlar om ett utvecklingsområde som man inte har vetat vad
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man vill göra med. Jag tror dock att vi kommer allt närmare en
bredare lösning allteftersom visionen för området klarnar och man
nu också har beslutat var den nya Göta älv-bron ska gå.
– Vi arbetar på en långsiktig lösning för tomträtts
havarna såväl på Ringön som i andra områden. Ett förslag har
precis presenterats för fastighetsnämnden och vi hoppas på
tydligare besked till tomträttshavarna inom kort. Det handlar om
möjlighet till friköp alternativt förlängda tomträttsavtal i vissa fall.
Ringöns Fastighetsägarförening menar att en lösning i frågan
hade inneburit väldigt mycket för området.
– Det här är ett fantastiskt läge och ett mycket spännande
område. Många fastighetsägare vill satsa stort här. Med stabila
förutsättningar går Ringön en strålande framtid till mötes, säger
Carl Sandén.

Revisorn har ordet
Viktor Sandberg // Svalner

Fastighetspaketeringar
kan komma att begränsas
Under 2014 flaggades det för förändringar
inom företagsskatteområdet vad avser möjligheten till skattemässigt avdrag för räntekostnader och så kallade fastighetspaketeringar.
Inom skattebranschen, och särskilt för oss
konsulter verksamma inom fastighetssektorn,
har detta onekligen tillhört förra årets stora
”snackisar”.

ViKToR
SAnDbERg
Titel: Managing
Partner.
På Svalner sedan:
2005.
SVALnER
Svalner är en
oberoende skattejuridisk byrå med
cirka 35 anställda
skattejurister.
Svalner arbetar
med svensk och
internationell
företagsbeskattning
samt indirekt skatt.
Svalners fastighetsgrupp består av
skattejurister med
bred och lång erfarenhet av skattefrågor för bygg- och
fastighetsbolag.
Svalner erbjuder
kvalificerad löpande
rådgivning inom inkomstskatt, moms,
fastighetsskatt
och avskrivningsoptimering. därtill
erbjuder bolaget
bland annat kvalificerad rådgivning vid förvärv,
försäljning och
omstrukturering av
fastighetsinnehav.

Den 1 januari 2013 infördes nya ränteavdragsbegränsningsregler i Sverige. Vi kan i dag konstatera att dessa regler är
oförutsägbara och svårtillämpliga. Förväntningarna var därför
stora på Företagsskattekommittén, som i sitt slutbetänkande i
juni 2014 presenterade sitt förslag på förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Vi var många som hade hoppats på att förslagen skulle innehålla regler som var både enklare att tillämpa och
mer förutsägbara.
Så blev det tyvärr inte. Merparten av remissinstanserna ansåg att
utredningens förslag inte kunde läggas till grund för lagstiftning,
bland annat till följd av bristfällig konsekvensanalys samt att de
föreslagna reglerna ansågs som otydliga och oförutsägbara. Därtill
ansågs förslagen medföra en negativ effekt på investeringsklimatet
och bostadsbyggandet i Sverige.

BILd: SVALNER
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Regeringsskiftet i höstas innebar en ökad osäkerhet
för vad som kommer att hända med förslagen. Reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016, men det är i skrivande stund
svårt att säga om denna tidplan fortfarande är rimlig. Enligt de
uppskattningar som Svalner gjort skulle dock ett införande av

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

Följ oss på Facebook och Twitter
# Fastighetssverige

En nationell allmännytta - en långsiktig
partner till tillväxtkommuner
Vi är en långsiktig hyresvärd som förvaltar
och utvecklar vårt befintliga bestånd för
framtiden.
Vi bygger nytt för morgondagens behov
och vi tror på att växa tillsammans med
kommunerna.

»Vår erfarenhet är att
merparten av fastighets
transaktionerna i Sverige
i dag sker som paketerings
försäljningar.«

Men vi nöjer oss inte med det.

Vi tror på att ge unga möjligheter för att kunna
påverka sin framtid. Därför erbjuder vi ungdomarna
som bor hos oss att söka sommarjobb i sina egna
områden.
Vi samarbetar även med Mentor Sverige och
Jobblotsen Sverige. Vi satsar på lokala samarbeten
i våra bostadsområden runt om i landet. Allt för att
skapa ett bra boende för våra hyresgäster.

RiSK FöR bEgRänSning.
Paketering av fastigheter har
ifrågasatts som modell för att skattefritt realisera värdeuppgång. Nu finns det
risk för att dessa möjligheter begränsas.

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD
förslagen, förutom ett ökat arbete för de skattskyldiga och Skatteverket (och oss skattekonsulter), innebära en ökad skattekostnad
för många i fastighetsbranschen.
I samband med presentationen av budgetpropositionen för 2015
aviserades en framtida översyn av förekomsten av fastighetsförsäljningar genom paketeringar samt ”missbruk” av fastighetsbildningsåtgärder.
Direktiven för utredningens arbete har i skrivande stund
ännu inte offentliggjorts. Det är därmed oklart vilken väg lagstiftaren kan komma att välja i detta avseende. Gällande ”missbruk”
av fastighetsbildningsåtgärder tar regeringen sannolikt sikte på
åtgärder som enbart syftar till att reducera stämpelskatt i samband
med försäljningar, till exempel fastighetsreglering och klyvning.
I utlandet har möjligheten till fastighetspaketeringar begränsats
på bland annat följande sätt:
1) Begränsad möjlighet att genomföra skattemässiga underprisöverlåtelser av fastigheter.
2) Begränsad möjlighet att skattefritt avyttra andelar i fastighetsförvaltande bolag.
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3) Stämpelskatt vid avyttring av andelar i fastighetsförvaltande
bolag.
Utredningen kan naturligtvis komma att identifiera
andra möjliga alternativ till åtgärder, men det är inte osannolikt
att man kommer att titta på vilka åtgärder som vidtagits i andra
länder.
Vår erfarenhet är att merparten av fastighetstransaktionerna
i Sverige i dag sker som paketeringsförsäljningar. En begränsning av möjligheten till försäljning av fastighet genom paketering skulle därför sannolikt få långtgående konsekvenser för
fastighetsbranschen, bland annat i form av ökade skattekostnader.
Fastighetsbranschen anses i allmänhet som ”skattegynnad”, och möjligheten att skattefritt realisera värdeuppgångar
på fastigheter genom paketering har ifrågasatts. Denna uppfattning kan givetvis diskuteras, men vi bedömer att det finns en risk
för att möjligheten till fastighetspaketeringar i någon utsträckning
kommer att begränsas.

Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet
du behöver vid fastighetstransaktioner och
i fastighetsrelaterade frågor
Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com

Event // Lokalmarknadsdagen

Vi kan
fastigheter

FAVoRiTER. Pål
Ahlsén, med bakgrund som discjockey, berättade
om sina favoriter
från dansgolven.

CEnTRUM.
”Bygg på och
förtäta där det
finns puls, och
det är främst i
centrala stan”, sa
Sven Fraenkel.
Vad: Lokalmarknadsdagen.
När: 18 februari.
Var: Clarion Hotel Post,
Göteborg.
Arrangörer: Business
Region Göteborg, Fastighetssverige och Lokalnytt.

FöRSTA VåRUppLAgAn.
Fastighetssverige genomförde
nyligen den första vårupplagan
av Lokalmarknadsdagen i
Göteborg. Drygt 300 personer
besökte eventet, som avslutades med ett uppskattat mingel.

Partners: Catella, Göteborg Energi, Mannheimer
& Swartling och Plazagruppen.

Trångt på första vårupplagan
av Lokalmarknadsdagen
På den första vårupplagan av Lokalmarknadsdagen i Göteborg
avhandlades allt från en stekhet transaktionsmarknad till gamla
dansgolvsdängor. Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Rasmus Thedin
Den första vårupplagan av Lokalmarknadsdagen hölls i en
stad som förra året nådde en rekordhög transaktionsvolym – 14
miljarder kronor, jämfört med 4,9 miljarder kronor under 2013.
Eklandia vill växa, men bolagets vd Cecilia Fasth jämförde sin
situation med den gamle stavhopparen Sergej Bubkas konkurrenters.
– Det spelar ingen roll hur jag gör, även om jag bortser från
vakanser och stämpelskatt så är jag långt efter. Det är som med
Bubka, oavsett vad konkurrenterna gjorde så hoppade han alltid en
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halvmeter högre, sa Eklandias vd Cecilia Fasth.
– Därför satsar vi mest just nu på egna utvecklingsprojekt istället för att vara med och byta fastigheter med varandra.
Vakansgraden i Göteborgs CBD är nere under tre procent.
Göteborgs Lokallots vd Sven Fraenkel efterlyste en förtätning i
centrum, där efterfrågan är som störst.
– Bygg på och förtäta där det finns puls, och det är främst i centrala stan. Här kan jag hyra ut hur mycket som helst. Till kanonhyror, sa Sven Fraenkel.

TRAnSAKTionER. Cecilia Fasth, Anders Åberg
och Karl Persson diskuterade transaktionsmarknaden i Göteborg med moderatorn Carin Hjulström.

A N A LY S
FA S T I G H E T S I N F O R M AT I O N
FA S T I G H E T S U T V E C K L I N G

Akelius Pål Ahlsén berättade bland annat om sin relation till
Roger Akelius.
– Han är fortfarande extremt aktiv, jag får fem, sex mejl om
dagen från honom. Roger är en otrolig idéspruta och de flesta av
hans idéer är bra, och dem försöker vi implementera i verksamheten. Han är i dag inte så aktiv i själva driften av bolaget utan
arbetar mer med inriktning och vilka städer vi ska satsa på, finansiering och så vidare.
– Vi är överens i 95 procent av frågorna och i de sista fem procenten får han bestämma …
Pål Ahlsén har en bakgrund som professionell discjockey, och
han fick frågan om sina favoriter från dansgolven.
– Ace of Base fungerade alltid och Stonefunkers In Control.
När jag har dj:at lite på senare år har jag gärna kört Håkan Hellströms ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”.
Drygt 300 personer gästade Lokalmarknadsdagen.
– Lokalmarknadsdagen i höstas blev en stor succé och därför
valde vi att också göra en vårupplaga. Nu kan vi konstatera att
vi tänkte rätt, säger Rolf Andersson, vd på Fastighetssverige och
Lokalnytt som arrangerade tillsammans med Business Region
Göteborg.

SAMHÄLLSBYGGNAD
SKOG & LANTBRUK
TRANSAKTIONER
UTHYRNING
VÄRDERING

10-13 MARCH 2015
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PALAIS DES FESTIVALS

CANNES - FRANCE

Vad: Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland
När: 5 februari.
Var: Konsert & Kongress,
Linköping.
Arrangörer: Nulink,
näringslivskontoret i Norrköping, Fastighetssverige
och Lokalnytt.

pUbLiKREKoRD. 170 personer besökte Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland, vilket innebär ett publikrekord
för evenemanget, som genomfördes för tredje året i rad.

Partners: WSP, NCC,
Riksbyggen, Swedbank
och Stångebro Bygg.

DO GREAT MINDS REALLY “THINK ALIKE”?
Find out at MIPIM’S masterminds session

ilija batljan slog mot
branschen och politiker

CHRISTOPHE CUVILLIER
CEO and Chairman of the Management Board,
Unibail-Rodamco

Rikshems vice vd Ilija Batljan riktade frän kritik mot både fastighetsbranschen, politiken
och strandskyddet på Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland. Text & bild: Rasmus Thedin
Drygt 170 personer – vilket var rekord – besökte Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland som Fastighetssverige och
Lokalnytt arrangerade för tredje gången tillsammans med Nulink
och näringslivskontoret i Östergötland.
Bland talarna återfanns bland andra Nordeas Annika Winsth,
WSP:s Magnus Meyer, Heimstadens Patrik Hall, D Carnegies Ulf
Nilsson, Willhems Mikael Granath och Rikshems Ilija Batljan.
Batljan, som tidigare var S-politiker, menade att branschen hade
mått bra av att få in folk med andra erfarenheter.
– Fastighetsbranschen skulle vara betjänt av människor från andra yrken; logistiker, journalister, vad som helst. Det behövs andra
perspektiv. Jag har hoppat mellan olika branscher och fastighetsbranschen är en av de mest konservativa jag sett, sa han.
Nästa ämne han tog sig an var bostadsbristen:
– Vi har total bostadsbrist i dag, samtidigt har vi mycket central
mark som används till exempelvis parkeringsplatser, som vi inte
behöver. Jag vill inte säga att det är groteskt, men ... Jag har sett
parkeringsplatser som har den bästa havsutsikten.
Och på tal om havsutsikt, tycker han att de flesta borde kunna
ha strandtomt:
– Vi har så jävla mycket strand i det här landet så att alla skulle
kunna ha strandtomt.
Även politikerna fick sig en känga:
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LUCIANO GABRIEL
CEO,
PSP Swiss Property AG

CHRIS GRIGG
Chief Executive,
British Land

SERGE GRZYBOWSKI

KRiTiSK. Ilija Batljan menar att det inte borde vara så svårt att bygga som
det är i dag.

– Jag tror inte att det sitter i partifärgen. Det ligger något i väggarna där på väg ut mot Gamla Stan. Det är något knas där. Det
ska inte behöva vara så svårt att bygga som det är i dag. Kommuner måste samarbeta bättre med fastighetsägare och byggherrar.
Rolf Andersson, vd för Fastighetssverige och Lokalnytt, var
nöjd med dagen.
– Vi är väldigt tacksamma och tycker att det är jätteroligt att
uppslutningen varit så bra, säger han.

Chairman and CEO,
Icade

mipim.com
“MASTERMINDS CEO’S :
Growth of the European listed real estate sector”
Wednesday 11 March, 15.00
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