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Fastigheter

Lokaler och bostäder i Jönköping och Värnarna
Varje dag utvecklas företag och familjer i våra fastigheter och vi ser det
sam vår uppgift att tillhandahålla de allra bästa förutsättningarna för att
dessa saker skall fortsätta att utvecklas.
Vi är din lokalpartner i Jönköping och Värnarna
Kontakta oss på tel. 0770-22 01 50 eller besök

BYGGNADSBOLAGET CURT LUNDAHL & CO AB

nivika.se
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ANSVARIG UTGIVARE
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

Missa
inte …

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

… Björn Ulvaeus
väg från Abba
till fastighets
branschen.

Höjdpunkten Mipim
står för dörren

Sid 16

Vissa saker inträffar med stor självklarhet varje år. Typ midsommar,
jul, födelsedag och VM i ishockey. En annan sak är den förvandling som
sker med oss nordbor vid den här tiden. Efter att ha varit djupfrusna i ett
halvår slänger vi nu av oss kavajen så fort solen tittar fram. Trots att kvicksilvret knappt orkar sig upp till det röda ska lunchen intagas på uteservering endast iförd skjorta. Jag är likadan själv, har redan skippat kavajen på
lunchen flera gånger. Och frusit.

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

19 mars
R&B-legendaren D’Angelo
kommer tillbaka till Stockholm för sin
första svenska
konsert på
fyra år.

22 mars
Succéseminariet Fastighetsmarknadsdagen
Digitalisering
kommer för
första gången
till Malmö.

19 april
Premiär för
seminariet
Fastighetsmarknadsdagen
Jönköping
County där
Jönköpingsmarknaden
sätts i fokus.

För många
i branschen är
Mipim årets
verkliga höjd
punkt där det så
klart ska knytas
nya kontakter.«

Men det kanske inte är så
konstigt, kanske är det vårt sätt att
hylla den annalkande våren och den
så efterlängtade värmen.
På tal om värme så är det i skrivande stund 15 grader och solsken i
Cannes. Och det är fortfarande ett
par veckor kvar till Mipim, så med
lite tur hinner det bli ännu något
varmare.

För många i branschen är
Mipim årets verkliga höjdpunkt där
det så klart ska knytas nya kontakter och grundläggas nya affärer.
På Fastighetssverige kommer vi
i vanlig ordning att ha en enorm
exponering på mässan. Magasinet du håller i din hand distribueras med ett
antal tusen exemplar i Mipims tidningsställ och på alla de större hotellen
utmed La Croisette.
Självklart kommer vi också att i
vanlig ordning leverera dagliga Mipimnyheter direkt från mässgolvet i vårt
nyhetsbrev och på vår nyhetswebb.
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg
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Vi har byggt upp ett nätverk utan motstycke med kontors-, coworking- och mötesplatser som företag kan
använda i varenda stad världen över. Det är en infrastruktur som stödjer alla affärsmöjligheter.
Vårt nätverk med arbetsplatser gör det möjligt för företag att driva verksamhet var som helst, utan att behöva betala etableringskostnader
eller göra kapitalinvesteringar. Det ger våra kunder omedelbara kostnadsfördelar och möjlighet att helt utlokalisera sin kontorsportfölj.
Det är ett nätverk som är utformat för att öka produktiviteten och sammanföra 2,5 miljoner
likasinnade yrkesmänniskor: en omedelbar global gemenskap där alla får plats.

För mer information, ring oss på +46 8 5052 1077, besök regus.se/Fastightssverige
eller ladda ned vår app
På omslaget ⁄⁄ Benny Thögersen
Läs intervjun på sidan 82.

Vi ses i Cannes!
Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för åter
givande av artiklar och illustrationer. Magasinet
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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EN GLOBAL INFRASTRUKTUR
BYGGD FÖR FÖRETAG

VI UTÖKAR VÅRT NÄTVERK
Om du har utrymme i din fastighet, besök
regus.se/Fastightssverige

OM DU ÄR MÄKLARE
Ring +46 8 5052 1077 för att få 10 % provision

Innehåll // 1 2018

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.

~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Christina Nyman om vilka frågor som
dyker upp när fler länder är på väg in i
högkonjunktur.

30 // Fastighetsﬁnansieringen
Martin Malhotra om varför obligations
marknaden blir allt viktigare.

34 // Fastighetsanalytikern
har ordet

Tema: Utländskt intresse

De utländska jättarna har
på nytt fått upp ögonen
för Sverige
~22~

Tor Borg analyserar hur den svenska fastig
hetsbranschen står sig mot trendmässig
stagnation.

58 // Revisorn har ordet

82

Ingemar Rindstig om ett skatteförslag med
katastrofala följder.

Benny Thögersen tog en ovanlig
väg till vdposten på Catena.

62 // Bostadskommentaren
Cattis Carlén om varför bostadsfrågan bör
vara prioriterad i höstens valrörelse.

78 // Arkitektkommentaren

16

44

50

Rahel Belatchew frågar sig hur städer ska
kunna utvecklas för att anpassas till vårt
framtida flexibla samhälle.

66

106 // Krönika
Karolina Bertorp om Oscar Engelberts roll
som folkbildare.

Från låtar till kåkar

Analyspanel

Ny roll

Björn Ulvaeus byter Abba och Duvemåla
mot fastighetsbranschen.

Novi Real Estates vd, Marie Bucht, och Atrium Ljung
bergs vd, Annica Ånäs, om fastighetsåret 2018.

Christel Armstrong Darvik slutar som vd
– men lämnar inte branschen.

Valåret – Hur ser partierna
på bostadsfrågan?
Stor genomgång med de åtta riksdagspartiernas
bostadspolitiska talespersoner.

Makroanalysen
Christina Nyman // Handelsbanken

Vi är på väg mot en stark inledning av 2018 med allt fler länder
som går in i högkonjunktur – det för med sig nya frågor, skriver
Handelsbankens prognoschef Christina Nyman.

Kan den starka
tillväxten fortsätta?
T
CHRISTINA NYMAN
Ålder: 51 år.
Familj: Gift, två döttrar.
Bor: Sollentuna.
Titel: Prognoschef, Handelsbanken.
På Handelsbanken sedan: Septem
ber 2017.
Tidigare arbetsgivare: Riksbanken,
Konjunkturinstitutet, SEB, ABB.
Fritidsintressen: Sjöliv, cykling och
hantverk av alla slag.

BILD: HANDELSBANKEN
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illväxten i världen tog fart ordentligt under 2017 och överträffade våra och andras förväntningar. Trots det har inflationen varit dämpad och räntorna är fortsatt låga. Kombinationen har gynnat aktiemarknaden globalt men även tillgångsslag
som till exempel fastigheter. Vi ser framför oss en stark inledning
på 2018 och att allt fler länder kommer gå in i högkonjunktur. Det
för med sig nya frågor. Kan den starka tillväxten fortsätta? Blir
2018 året då inflationen tar fart?

tionsuppgång, men om den blir omfattande och långvarig skulle
den tvinga fram en snabbare omsvängning av penningpolitiken. Det
kan i sin tur leda till en större ränteuppgång än väntat vilket skulle
tvinga fram en generell omvärdering av tillgångsmarknader med risk
för större prisfall. Och därtill en risk för svagare ekonomisk utveckling då den globala skuldsättningen är hög. Centralbanker skulle
också ha mindre möjlighet att motverka en svagare ekonomi genom
att återigen lätta på penningpolitiken om inflationen förblev hög.

Uppgången har hittills varit bred och synkroniserad bland
länder, regioner och sektorer, med en stark utveckling för industriproduktion och världshandel. Så här få länder med negativ tillväxt
har vi inte sett på decennier. Vi räknar med att den globala tillväxten blir fortsatt stark i närtid men att den dämpas under andra
halvåret då företagens begränsade produktionskapacitet blir mer av
ett hinder för fortsatt expansion. Sedan finanskrisen 2008/2009 har
investeringarna globalt sett varit eftersatta. Även om de nu har börjat öka tar det tid att bygga upp ny kapacitet. Och trots att arbetslösheten precis kommit ner till mer normala nivåer i många länder
säger många företag att de har svårt att få tag på arbetskraft, till och
med i många europeiska länder där arbetslösheten fortfarande är relativt hög. Vi står fast vid vår syn att den globala tillväxten bromsar
in 2019 och att USA kommer vara först att gå in i lågkonjunktur.

Svensk ekonomi får stöd av den starka omvärldsutvecklingen samtidigt som oron på bostadsmarknaden väcker frågor
om vart svensk ekonomi är på väg. Under senare delen av fjolåret
backade bostadspriserna i stora delar av landet även om nedgången
var störst i Stockholm. En faktor som antagligen bidrog till att
priserna föll är att antalet nyproducerade bostäder ökat kraftigt.
Även om försäljningstiderna har ökat något har vi inte sett något
kraftigt fall i antalet försäljningar. Vi har inte heller sett att oron på
bostadsmarknaden har spridit sig till andra sektorer. Hushåll och
företag är fortsatt optimistiska och vi ser framför oss en stabilisering på bostadsmarknaden med små spridningseffekter. Alltfler har
jobb, inkomsterna ökar och hushållen har en stor buffert i form
av ett högt sparande. Dessutom innebär den stora befolkningsökningen att efterfrågan på bostäder kommer vara fortsatt stor.

Risken för högre inflation blir ett viktigt globalt tema för
2018, och kan få stora effekter för penningpolitiken och aktiemarknaden. Trots förbättrad arbetsmarknad har inflationen förblivit låg.
Det har fått många att ifrågasätta sambandet mellan arbetsmarknad
och inflation. Men enligt vår uppfattning gäller sambandet fortfarande. Framöver väntar vi oss därför att inflationen stiger gradvis
men vi vill också varna för att det underliggande pristrycket kan
överraska uppåt. Centralbanker skulle initialt välkomna en infla-

När bostadspriserna svänger brukar det dock påverka byggandet. Vi räknar med en tydlig inbromsning i nybyggandet 2018.
Men det kommer med marginal uppvägas av en starkare export
och en ökning i andra investeringar, så vi har faktiskt höjt vår
BNP-prognos för 2018 till 2,7 procent. Sammantaget ser vi därför
framför oss att högkonjunkturen fortsätter och sysselsättningen
ökar ytterligare i år, vilket banar väg för en inflation runt målet på
två procent och försiktiga räntehöjningar från Riksbanken.

1 2018

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

9

NYHETER

20

Missat något?

Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan november. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästalistan. Text: Axel Ohlsson

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

Här är Mall of
Scandinavias nya namn
1

PLUS BOLAG SSM skjuter upp produktionsstarten för fem
projekt, och i samband med detta rasade aktien med
över tio procent. För Fastighetssverige berättar bolagets
vd, Mattias Roos, hur trögt försäljningarna faktiskt gått
och varför man använder sig av både hängslen och
livrem när man köper nya byggrätter i Hägersten.
I SSM:s Q3rapport meddelade bolaget att man skjutit
upp produktionsstarten för fem olika bostadsprojekt, om

totalt drygt 820 lägenheter. 272 av dessa lägenheter lig
ger i premiumprojektet Bromma Boardwalk, som omfat
tar 24 000 kvadratmeter BTA längs Bällstaån, och som
SSM betalade Niam närmare 500 miljoner för i våras.
När SSM:s Q3rapport släpptes rasade aktien initialt
med över tio procent, och när Fastighetssverige frågar
bolagets vd hur de faktiska försäljningssiffrorna ser ut
svarar han så här:

– Marknaden har ju absolut förändrats … Vi har
fortfarande ett väldigt stort intresse för våra projekt inför
säljstart, med drygt tio–tolv intressenter per lägenhet,
men till skillnad från förr är intresset hos dem nere på
50–60 procent i dag när vi väl säljstartar.
– Och när vi väl är erbjuder en lägenhet är konver
teringsgraden på helt andra nivåer än vi vant oss vid
tidigare, säger Mattias Roos. 2017-11-16
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upp samarbetet med den utpekade entreprenören –
trots att inget framkommit som bekräftar mediebilden.
– Det blev så mycket skriverier kring det här så därför
väljer vi att avsluta samarbetet, säger Peter Strand till
Fastighetssverige.
Men ni är fortfarande nöjda med den här entreprenören?
– Vi tycker att samarbetet fungerat utmärkt, men det
blev för mycket helt enkelt.
Uppstår någon kostnad för Victoria Park i och med
att ni avslutar samarbetet?
– Nej, inte alls. Samarbetet ser ut som så att när vi
slutar att beställa tjänsten så upphör även kostnaderna.
2018-01-16

ÄNNU ETT TUNGT NAMN LÄMNAR COLLIERS

På mindre än ett år har Colliers tappat så väl transaktionschefen Robert Treutiger
som uthyrningschefen Sophia Heurlin. Nu kan Fastighetssverige avslöja att ännu ett tungt
namn lämnar för en konkurrent.
Thomas Jalde – som jobbat på Colliers i mer än elva år – lämnar inom kort bolaget för att
istället bli en del av NAI Svefas team. 2018-01-22

PLUS BOLAG

Thomas Jalde.

Vi kan fastigheter
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1) Göteborgs Kommun
Antal fastigheter: 7 116
Bostadsfastigheter:
1 250 stycken om 4 733 858
kvadratmeter
Totalt taxeringsvärde: 74 170 230 000 kronor

www.naisvefa.se

3) Wallenstam
Antal fastigheter: 131
Bostadsfastigheter: 67 stycken om 187 874
kvadratmeter
Totalt taxeringsvärde: 9 870 425 000 kronor
2017-12-21
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SBB TAR ÖVER
ARENAPROJEKT I UPPSALA

TRANSAKTIONER Uppsala kommun säljer Uppsala
Eventcenter till SBB. SBB är sedan tidigare engage
rade i projektet, och ska även långsiktigt äga och
förvalta anläggningen. 2018-01-30

Gröna Skrapan.

18

STENA STORSÄLJER I GÖTEBORG

TRANSAKTIONER Stena säljer fyra kontorsfas
tigheter, bland annat Gröna Skrapan, i Göteborg till
Folksam för 1,63 miljarder kronor.
Totalt handlar det om drygt 36 000 kvadratme
ter uthyrningsbar kontorsarea. Folksam tillträdde
fastigheterna den 27 december 2017. 2018-12-27

BILD: STENA FASTIGHETER

Bromma Boardwalk.

BILD: COLLIERS

Därför drar SSM i handbromsen

O

D:

Mall of Scandinavia får nytt namn..

Efter skriverierna – Victoria
Park avbryter samarbete

4

PLUS LISTA Fastighetssverige
räknade ner året genom
att lista de tio största
fastighetsägarna i
landets tio största stä
der. Näst sist ut var
Sveriges näst största
stad, Göteborg.

2) Vasakronan
Antal fastigheter: 35
Bostadsfastigheter: 
Totalt taxeringsvärde: 9 893 335 000 kronor

6

PLUS BOLAG Efter den havererade affären i Lövgärdet
bryter Victoria Park samarbetet med den utpekade
underleverantören – trots att samarbetet fungerat utan
problem.
Andra veckan i januari omgärdades Victoria Parks
planerade bytesaffär med Framtidenkoncernen i Löv
gärdet i Göteborg återigen av mörka rubriker, sedan AB
Framtiden dragit i handbromsen efter att
ha tagit del av underrättelseinforma
tion som pekat på att Victoria Park
anlitat en entreprenör med kopp
lingar till organiserad brottslighet.
Nu meddelar Victoria Park via
ett pressmeddelande att man säger

HÄR ÄR GÖTEBORGS
STÖRSTA FASTIGHETSÄGARE

BI L

BILD: UNIBAIL-RODAMCO

BILD: SSM

PLUS HANDEL Den världsomspännan
de mångmiljardaffären mellan Unibail
Rodamco och Westfield kommer att
sätta bokstavliga avtryck även inom
Sveriges gränser. I dag kan Fastighets
sverige avslöja vad Mall of Scandina
via kommer att heta i framtiden.
– Vi ser ju våra shoppingcentrum
knappt som centrum, utan vi pratar
alltid om shoppingdestinationer
… Tanken är att vi ska marknads
föra våra 56 flagship assets under
Westfieldnamnet, så någon gång i
framtiden kommer Mall of Scandina
via med största sannolikhet att heta
Westfield Mall of Scandinavia, säger
LarsÅke Tollemark, Nordenvd på
UnibailRodamco. 2017-12-13

9

NYHETER
>> fortsättning

H

EM

S
FO

A

D:

med Lehmankraschen, och det är nog få
som ser mig som en långsiktigt gnetande
förvaltare … Så om jag säger att jag inte har
någon åsikt i frågan ännu kommer ingen
att tro mig.
– Det är rätt uppenbart att det opportu
nistiska och transaktionsinriktade ligger
mig närmare om hjärtat även om min
huvuduppgift är att se till att det blir en bra
delning, säger Jens Engwall. 2017-11-09

Den gamla tapetfabriken blir hotell.

Swedbank-kvartett startar nytt bolag

Personerna som tidigare drivit
Swedbank Kommersiella Fastigheter i
västra Sverige sedan 2006 etablerar nu
bolaget Mike Kommersiella Fastigheter.
Bakom Mike finns Mikael Nyberg, Micha
el Johansson, Bodil Wijk och PerAnders
Nauclér. Alla har genom olika perspektiv
gedigen erfarenhet av rådgivning och
transaktioner av kommersiella fastigheter.
Sedan 2006 har drygt 400 fastighets
transaktioner utförts i bolagets regi.
Mike blir ett fristående och oberoende
varumärke, samtidigt som medarbetarnas
kompetens om fastigheter och starka re
lationer med branschen är intakta. Tanken
är att man under sitt nya varumärke kan
vara öppnare, friare och lite personligare.
– Vi på Mike tror att förändring är bra.
Efter många år i gott samarbete med
Swedbank står vi nu helt fritt på egna ben
under nytt namn. Med oss tar vi allt som
är bra men gör det ännu bättre, säger
Michael Johansson, en av de erfarna trans
aktionsrådgivarna bakom satsningen.
2018-01-19

Vi kan fastigheter

burys föddes hos Per Svensson för ett drygt halvår sedan.
– Man kan väl säga som så att om man försöker bygga upp ett
konsultbolag och vill jobba snabbt och smart, så märker man ganska
snart att det inte finns särskilt många nytänkande tjänster i bran
schen … Och då är det lätt att se möjligheten att starta något nytt.
– Hela vår affärsidé bygger på att utmana det inslagna arbets
sättet så både jag personligen och samtliga kollegor, springer
med jämna mellanrum på tjänster och lösningar i branschen som
är klart undermåliga av olika anledningar, säger Per Svensson.
2017-11-14

GO

WILNER ANDERSON FÅR LÄMNA AGORA

Agora har inte utvecklats enligt styrelsens
förväntan – då får vd Wilner Anderson gå.
Wilner Anderson har varit vd för Agora sedan
starten 2015.
– Wilner Anderson har varit med från början och
har gjort goda insatser för Agora under de två och
BOLAG

Wilner Anderson.

KARRIÄR CBRE
har utsett
E
BR
Susanne
Kraft till
Associate
Director.
Hon
kommer
närmast
från konsult
Susanne Kraft.
och rekryte
ringsföretaget
SW in Scandinavia. 2017-11-28
C

RA
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CBRE REKRYTERAR
SUSANNE KRAFT

D:

PLUS BOLAG Tillsammans med fastighetsjättar som bland annat
Balder, Klövern och Wallenstam startar Croisette investeringsbola
get SF Invest. För Fastighetssverige berättar Per Svensson, vd på
Croisette, hur superkonsortiet kom till.
Croisette har meddelat att man startar konsortiet Svenska
Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag tillsammans med
Balder, Corem, Kungsleden, Klövern, Midroc, Novi Real Estate,
Svenska Hus, Wallenstam och Wihlborgs. Och fler fastighetsgi
ganter väntas ansluta inom kort. Idén till att starta vad som på
pappret för tankarna till ett fastighetsbranschens Traveling Wil

UTHYRNING Atrium Ljungberg
tecknar avtal med Nordic
Choice Hotels om att öppna ett
Clarion Collection Hotel i Sickla,
Nacka. Hotellet öppnar våren
2020 i byggnaden där Kåbergs
startade tapettillverkning för
över hundra år sedan.
Hotellet som öppnar våren
2020 kommer att erbjuda
156 hotellrum och en 2 000
kvadratmeter stor lobbyyta med
restaurang, evenemangsytor
och konferenslokaler.
– Jag älskar byggnader med
en historia. I tapetfabriken kan
man formligen känna doften av
den gamla tapettillverkningen.
Det här kommer att bli ett hotell
som kommer att knocka besö
karna med all atmosfär. För mig
blir det oemotståndligt, säger
Petter Stordalen. 2018-01-08

20
Mike Kommersiella Fastigheter blir en ny spelare på marknaden.

STORDALEN ÖPPNAR
HOTELL I SICKLA

BIL

Så bildades
superkonsortiet
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Jens Engwall.

BOLAG
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”FÅR SE HUR
PROCESSEN SKA SE UT”

PLUS TRANSAKTIONER Sedan Tobin
Properties tvärnitat och skjutit
upp 225miljonersförvärvet av
Fjärdingenfastigheterna i Upp
sala, tvingas säljande Region
Uppsala ta hand om fastighe
terna tillsvidare.
– Det primära för oss nu är
att hyresgästerna inte påverkas.
Man ska kunna lita på Region
Uppsala som hyresvärd och
som hyresgäst ska man inte alls
behöva känna någon oro över
framtiden … Vi har skickat ut ett
informationsbrev till samtliga
hyresgäster.
– För oss handlar det inte bara
om pengar, utan vi tycker att det
är viktigt att fastighe
terna är i goda
LA
P SA
P
U
N
händer. Vi vill att
O
detta ska bli
något positivt
som utvecklar
Uppsala som
stad, säger
Thomas Thun
Thomas Thunblom.
blom. 2017-11-02
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PLUS BOLAG Hemfosa utvärderar möjligheten att dela upp koncer
nen i två noterade bolag. För Fastighetssverige berättar bolagets
vd Jens Engwall om vilket av de två bolagen som han vill styra.
Styrelsen i Hemfosa har meddelat att man utvärderar förut
sättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade
bolag. Ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett
transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag, i syfte att skapa större
aktieägarvärde. Nu berättar Hemfosas vd, Jens Engwall, vilket av
bolagen som lockar honom mest vid en eventuell delning.
– Hemfosa startade ju som ett opportunistiskt bolag i samband

BIL

7

Det bolaget vill Jens Engwall
styra efter Hemfosas delning
14

BILD: MIKE KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Fastighetsbranschen omsätter
dagligen miljardbelopp, men på
vilket bolag har man egentligen
högst löner? Fastighetssverige
har kartlagt medellönerna på 36
noterade bygg, fastighets och
bostadsbolag i jakt på det bolag
som betalar bäst.
Listan (medellön i kronor per
månad, i fallande skala):
1) Catena:
71 717 kronor/månad
2) Sagax:
64 583 kronor/månad
3) Agora:
63 101 kronor/månad
4) Hufvudstaden:
57 205 kronor/månad
5) Fabege:
57 109 kronor/månad
2017-11-14

BIL

Flera stora bolag är inblandade i skapandet av SF Invest.

PLUS EKONOMI/FINANSIERING

BILD: ATRIUM LJUNGBERG

DÄR TJÄNAR
MAN BÄST

BILD: SF INVEST

2

ett halvt år han har varit vd i Agora men bolaget har
tyvärr inte utvecklats enligt förväntan. På mina egna
och styrelsens vägnar vill jag tacka Wilner för hans
engagemang och arbete, kommenterar Knut Pousette,
styrelseordförande i Agora.
2017-12-22

www.naisvefa.se

NYHETER
>> fortsättning

PLUS BOLAG Enligt Q3-rapporten har
Balder med sina åtta förvärv om 2,8
miljarder kronor återigen nått sitt
nettoinvesteringsmål. Men faktum är att
bolaget inte förvärvat några fastigheter
sedan i juli. För Fastighetssverige berät
tar Erik Selin hur han ser
E SSON
TOLL
AS
på höstens stiltje.
KL
IC
– Man kan absolut
säga att vi förvärvat
ovanligt lite sett till
vår storlek … Och an
ledningen till det är
att vi inte sprungit på
tillräckligt bra affärer.
Erik Selin.
Det har varit hård konkur
rens och det gör att det är
svårt att hitta affärer med tillräckligt stor
avkastning, säger han. 2017-11-03

OSCAR PROPERTIES STORSÄLJER TILL FASTPARTNER

D:

D

PLUS BOLAG Sålde nästan halva sitt aktie
innehav i höstas. Nu kan Fastighetssve
rige avslöja att den tidigare vd:n fortsatt
att kapa sina finansiella band med den
förre arbetsgivaren – och sålt 650 000
teckningsoptioner för 3,84
E
EG I
kronor styck. Försälj
RN
CA
ningen skedde enligt
finansinspektionens
insynsregister i tre
separata affärer, och
omfattade tecknings
optioner av typen 7b,
8b och 9b. 2017-12-07

Ulf Nilsson.

STORA KONTORSDAGEN SEB har landets
snyggaste kontor 2017. Det stod klart
sedan storbanken fått ta emot utmär
kelsen på Grand Hotel i Stockholm i
samband med Stora Kontorsdagen i
november.
Övriga finalister var Important Loo
king Pirates, som arbetar med visuella
effekter, och fotbollsklubben Malmö FF.
Fastighetssverige och Lokalnytt
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genomförde Sveriges Snyggaste Kon
tor för sjunde gången. Castellum var
prissponsor.
Viveka Hirdman Ryrberg från SEB
och Sara Helder från Wingårdhs fick ta
emot förstapriset – ett konstverk från
Moderna Samlare, värt en halv miljon
kronor som får pryda kontoret i ett år –
på Stora Kontorsdagen på torsdagen.
– Det här betyder jättemycket för

oss. Vårt nya kontor har verkligen blivit
den samlingsplats vi ville ha, medar
betarna kommer till jobbet med ett
leende på läpparna. Vi har investerat
mycket i det här projektet och det här
priset är ytterligare ett bevis på att vi
har satsat rätt, säger Viveka Hirdman
Ryrberg.
Sammanlagt nominerades 86 kontor
till årets tävling. 2017-11-09

Wallenstam om omställningarna: ”För stor risk”

Wallenstams omställning från bo
stadsrätter till hyresrätter i Solberga tidigare i höstas
blev startskottet för den mediala debatten om det
svalare läget på bostadsmarknaden. Nu meddelar
bolaget att man omvandlat ytterligare tre projekt
och utöver 80 lägenheter i Orangeriets andra
etapp och 75 lägenheter i Umami Park i Stockholm
handlar det om 133 lägenheter i Stallbacka Allé i
Mölndal utanför Göteborg.
PLUS BOSTÄDER

– I Mölndal har vi inte påbörjat någon försälj
ning så det är svårt att säga hur stort intres
set skulle vara … Men vi såg 133 lägenheter
som en för stor risk sett till vad vi känt av i
Stockholm.
– Eftersom vi går plus på förvaltningen så
tycker vi inte att det finns någon anledning
för oss att ta en sådan risk, säger Susann Linde,
CFO på Wallenstam. 2018-01-08

W

FÖRE DETTA VD FORTSÄTTER
ATT AVYTTRA INNEHAV

SEB har Sveriges snyggaste kontor 2017.
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TRANSAKTIONER Oscar Properties avyttrar
Uppfinnaren 1 till Fastpartner för 934 mil
joner kronor före avdrag för latent skatt
om 85 miljoner kronor. Värdeutveckling
en sedan förvärvet i juni 2015 uppgår
till 284 miljoner kronor. Resultatet av
försäljningen innebär en negativ effekt i
det fjärde kvartalet om cirka 135 miljoner
kronor avseende värdeförändring för
valtningsfastigheter. För räkenskapsåret
2017 uppgår resultateffekten till cirka
150 miljoner kronor i värdeförändring
förvaltningsfastigheter. 2017-11-08

11

SEB vinner Sveriges
Snyggaste Kontor
3
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DÄRFÖR ÄR BALDER
OVANLIGT DEFENSIVA

BILD: NICKLAS TOLLESSON

N
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Susann Linde.

Välkommen till Sveriges mest oväntade
och inspirerande mötesplats
Global Business Gate fylls nu med företag
inriktade på internationella affärer.
Här skapas en exceptionell och hållbar miljö
baserad på mötesplatser, inspirationskällor
och coworkingytor. För företag betyder det
ökad konkurrenskraft och bättre möjligheter
till attraktiv rekrytering.

Global Business Gate kreeras mitt i en utökad, unik,
attraktiv och levande stadskärna vid Masthuggskajen,
på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg. Här stärker alla
aktörer i Global Business Gate både Göteborg och hela
regionen som centrum för internationella affärer.
Kontakta oss redan nu om ni vill finnas i en verkligt
internationell omgivning.
globalbusinessgate.se

www.naisvefa.se

Karriär // Joakim Alm & Björn Ulvaeus
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Från lå
Han har varit med i ett av världens största
band genom tiderna och skrivit flera musi
kaler som gjort succé på Broadway. Efter att
ha slagit sig ihop med Joakim Alm och Alm
Equity lägger Björn Ulvaeus nu sin kreativa
energi på fastigheter.
– Jag är väldigt glad över att jag fortfarande
är nyfiken. I dessa tider händer det saker dag
ligen, så det har aldrig varit så spännande att
leva som just nu, säger Björn Ulvaeus.
Text & bild: Axel Ohlsson

Det började som ett investeringstips men blev mycket mer
än så.
– Jag tyckte det verkade intressant, även om jag inte var intresserad av branschen över huvud taget, säger Björn Ulvaeus.
– Men så började jag gå på några styrelsemöten. Då kände jag
att det var kreativt och att det fanns någonting i det som appellerade till mig. Därifrån blev det fler projekt.
Björn Ulvaeus blev – efter grundaren och samarbetspartnern
Joakim Alm – näst störste aktieägaren i Alm Equity.

LJUS FRAMTID. Joakim
Alm och Björn Ulvaeus
har flera spännande
projekt i pipen.
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Just Joakim Alm och Björn Ulvaeus fann varandra direkt.
– Jag har alltid en magkänsla för folk och fick en bra känsla för
Björn direkt. Vissa får man energi av, det blir som ett fyrverkeri i
huvudet, säger Joakim Alm.
– Jag kände direkt att här bubblar det, här händer det saker. På
något sätt dras jag till sådana personer. Jag har några personer runt
mig som är på det sättet och Joakim är en av dem, säger Björn
Ulvaeus och fortsätter:
– Jag har privilegiet att jag bara gör saker som jag tycker är kul,
det låter underligt men det är sant. Jag gör bara roliga projekt och
här trivs jag verkligen.
› Vad ger det att komma utifrån, att inte vara en del av den
traditionella fastighetsbranschen?
– Den kreativa processen som vi använder oss av i Alm där vi ser

1 2018

⁄⁄
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Renderade bilder från projektet Näsby Slottspark.

Karriär // Joakim Alm & Björn Ulvaeus

»Hur kommer man fram till smartast tänkbara resursutnyttjande?
Hur skapar man en plats där
människor känner att de vill vara?«
alla projekt som nya där man utvecklas genom att testa hypoteser.
Den processen är nog lik andra kreativa processer, säger Joakim Alm.
– Just det där att tankar kan sticka åt ett annat håll på grund av
en association – och att man vågar låta dem göra det. Att tillåta
den processen tror jag inte är så vanligt i den här branschen. Men
det är som att skriva låtar eller skapa musikaler, då måste man låta
tankarna gå åt alla håll. Jag har lärt mig respektera de där associationerna, för det har hänt så många gånger om det så är en textrad
eller någon annan typ av idé. Man måste våga ge dem chansen –
för det lönar sig. Så upplever jag att det är här också, säger Björn
Ulvaeus.
– Att våga är det största problemet. Att man inte är rädd för
att verka dum. Låter man bara tankarna flöda är det lätt att man
framstår som lite korkad, säger Joakim Alm.
– Det tror jag att många människor är rädda för. Men det får
man inte vara i en kreativ process. Man måste få komma med
idiotiska grejer också. Det är A och O för man vet aldrig vad det
ger, säger Björn Ulvaeus.
– Ja, för de frågorna som verkar konstiga skapar också kreativa
processer. När jag tänkt ut något jag vill genomföra tycker jag det
är bra med människor som inte är inne i branschen som ställer
frågor för då måste jag tänka igenom allt som skulle kunna hända
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BILDER: ALM EQUITY

THE BRICK. Projektet vid Telefonplan skapas för att utveckla tankarna på hur man vill bo i framtiden.

och vilka risker som finns. För det kommer massa input från frågorna, säger Joakim Alm.
– Det handlar om visioner och nyfikenhet – och då att ha möjlighet att genomföra visionerna. I det här sammanhanget kan man
faktiskt skapa saker som The Brick där vi har en vision av vad det
ska bli, säger Björn Ulvaeus.
– Tror man att det går att genomföra så ger man inte upp utan
man försöker hitta vägar för att nå den vision man har, säger
Joakim Alm.
– I Alm Equity har vi musklerna för att kunna göra det. Både
mentalt och finansiellt. ”Vi kan göra det här och vi ska göra det.”
Det är så spännande! Det är så många människor som går runt
och drömmer men inte kommer längre än till drömstadiet. Att få
vara så priviligierad att man kan genomföra sådana drömmar är
livskvalitet, säger Björn Ulvaeus.
Samarbetet har utvecklats och nu arbetar duon med flera
nyskapande projekt. Däribland nämnda området The Brick vid
Telefonplan i Stockholm som ska konvertera den gamla Ericssonbyggnaden och kringliggande fastigheter till en ny, levande stadsdel för studenter och unga kreatörer. Tanken är att området ska
bli ett kluster av kreativitet med tusentals bostäder där människor

Det är inte
konstigt att
Niam är
Nordens ledande
fastighetsfondförvaltare.
Vi jobbar med
ständig utveckling.
FASTIGHETSUTVECKLING – I över 20 år har vi arbetat långsiktigt
med våra fastigheter. Vi är specialister inom projektutveckling samt
förvaltning av kontor, handel och bostäder.
SAMHÄLLSUTVECKLING – Tillsammans med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter utvecklar
vi våra fastigheter grundat på en genuin förståelse för våra kunders
behov och lokalsamhällets prioriteringar. Det bidrar till det lokala
samhällets utveckling.
VÄRDEUTVECKLING – Niam fokuserar på att kontinuerligt förbättra
fastigheterna vi investerar i. Fastigheterna utvecklas till sin fulla
potential samtidigt som vi ökar deras värde.
Låt oss prata om vad vi kan utveckla tillsammans.
Läs mer på www.niam.se

Karriär // Joakim Alm & Björn Ulvaeus

Nya sätt att se

»Man måste få komma med
idiotiska grejer också. Det är
A och O för man vet aldrig
vad det ger.«
fortsätter på det sätt vi gjort, man känner i magen att det är fel,
säger Björn Ulvaeus.
– Länder och regeringar verkar inte kunna förändra det här
utan det är personer med visioner som måste vara svaret, tillägger
Joakim Alm.
RADARPAR.
Björn Ulvaeus
och Joakim Alm
fann varandra
direkt.
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kan verka, bo och vistas, där Alm Equity utmanar det traditionella
sättet att skapa bostäder, arbetsplatser och service. Här vill de istället bygga ett område som utgår från relationerna bland de boende,
och det som skapas av dem.
– Det är oerhört spännande. Att vara med och bygga en stadsdel
med andra premisser än jag tror att man gjort tidigare. Tidigare
har det varit uppifrån och ner, här skapar vi något nerifrån och
upp. Där vi börjar med att titta på vad de som bor här behöver
och vad de vill ha. Hur kommer man fram till smartast tänkbara
resursutnyttjande? Hur skapar man en plats där människor känner
att de vill vara?, säger Björn Ulvaeus.
– Det är fascinerande när man har en yta som är helt outvecklad.
Där man kan skapa någonting nytt. När vi hade ett Hyper Islandevent 2013 frågade vi hur man vill bo i framtiden. Från början var
man ganska inboxad och fokuserade på om man exempelvis ville ha
helkaklat badrum eller hur stort man ville bo, säger Joakim Alm.
– Vi tänkte att det kunde vara ungdomar med den kreativitet
som finns på Hyper Island som vill bo där. Det som var frapperande var resursutnyttjandet och delningsekonomi. Det talades
inte om bilar och sådant utan det efterfrågades helt andra saker,
säger Björn Ulvaeus.
– Ingen hade talat om vad man eftersökte i lägenheterna. Utan
alla grupper fokuserade på det gemensamma ytorna och hur man
kunde dra nytta av varandra. Exempelvis genom att man delar en
borrmaskin i stället för att alla har varsin. Vi ger ytor och lokaler.
Sedan frågar vi vad som behövs för att skapa ett samhälle för de
som ska bo där vill ha, säger Joakim Alm.
– Det blir vårt försök att bidra till ett mer resurssmart samhälle,
vilket är absolut nödvändigt att skapa. Det är inte hållbart att vi
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Matina Koimtsidou
Projektledare

Den gamla Abba-medlemmens intåg har också inneburit en
satsning i Västervik. Där skapas just nu ett projekt på Slottsholmen, med moderna lägenheter och restaurangverksamhet, belägna
med sagolik havsutsikt.
– Det är helt andra förutsättningar. Jag växte upp där och det
är mest därför jag drog in Joakim i det, säger Björn Ulvaeus och
skrattar hjärtligt.
– Vi hade sagt att vi skulle fokusera på områden i Stockholm
som låg inom tre minuters gångväg från tunnelbanan. Men så
ringde Björn och jag tog mig ner till Västervik och området vid
vattnet där ligger verkligen unikt, säger Joakim Alm.
– Jag ser framför mig att man ska skapa det bekymmerslösa boendet. Man har roomservice, tvätt, städning, man har sin båt nedanför, fullständig service – om man vill. Jag tänkte att det skulle
kunna attrahera folk som har pensionerat sig men haft en bra lön.
Samtidigt som man kan göra hela området till ett nöjesställe med
bra restauranger, en mötesplats för Västerviksborna.
Alm Equity är inne i en spännande process men står inte stilla
där. I stället arbetar man ständigt med nya projekt för att kunna
fortsätta utveckla framtiden.
– Vi jobbar hela tiden med framtiden och nya projekt. Vi är
väldigt fokuserade på Stockholm och har en väldigt stor byggrättsportfölj här tillsammans med Småa. Nu arbetar vi väldigt
mycket på att jobba ihop organisationerna i Småa och Alm Equity
för att få ett ännu kraftigare verktyg för att kunna utveckla framtiden, säger Joakim Alm och tillägger:
– Vi har sådan otrolig tur som är födda i dag och får vara del av
den verklighet där vi har alla de här verktygen och möjligheterna
som går att utveckla. Det är fantastiskt.

Vi söker en göteborgare som kan se saker på nya sätt
Här på Forsen handlar mycket om att se saker på nya sätt. Därför söker vi projektledare till Göteborg
som hittar smarta lösningar på nya och gamla problem. Lösningar som gör att byggprocesser löper
smidigt och att byggen blir klara i tid utan fördyrande ”det fixar vi på vägen-lösningar”. Om du är
bra på sånt vill vi ha dig här hos oss. Har du inget emot att ställa upp på bild med konstiga glasögon
är det ännu bättre. På forsen.com/karriar kan du läsa allt om tjänsten.
Forsen
U P P S A L A ■ S TO C K H O L M ■ N O R R KÖ P I N G ■ L I N KÖ P I N G ■ G ÖT E B O R G ■ H A L M S TA D ■ H E L S I N G B O R G ■ M A L M Ö ■ F O R S E N .CO M

Tema: Utländska intressen
Det utländska intresset för Sverige och Norden fortsätter
att stiga. Under de senaste åren har vi sett en rad stora
bolag göra affärer här – och fler är på väg. För Fastighets
sverige berättar några av jättarna om sina svenska planer.
24

Deutsche Asset Management tar sikte på Sverige.

26

Efter köpet i Danmark – Blackrock på väg mot Sverige.

28

M&G-chefen öppnar för offensiv.

hjärta & hjärna

Som ny utmanare på förvaltningsmarknaden
tror vi på ett personligt bemötande i
kombination med smart digital teknik. Det är
kärnan i allt vi gör.

På drygt ett år har det tagit oss från noll till att
idag möta tusentals unika kunder som lever
och verkar i våra uppdragsgivares fastigheter.
Och vi har bara börjat.

Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig.

novire.se

TEMA: UTLÄNDSKA INTRESSEN

Tysk jätte
siktar på
Sverige

Ulrich
Steinmetz.

Tyska Deutsche Asset Mana
gement tog ett stort steg in i Nor
den när man köpte Nokias tidigare
huvudkontor i Helsingfors – nu finns
även Sverige på radarn. För Fastighets
sverige berättar Ulrich Steinmetz, portfolio
manager på Deutsche Asset Managements
OpenEnded Real Estate Funds, om bolagets
planer på den svenska marknaden.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Deutsche Asset Management

Tyska storbanken Deutsche Banks fastighetsbolag Deutsche
Asset Management köpte i början av december två av de tre byggnader som tidigare utgjorde telekombolaget Nokias gamla huvudkontor i Esbo från Exilion för 164 miljoner euro, motsvarande
cirka 1,63 miljarder kronor.
– Fastigheten är av god kvalitet, läget – som kommer bli ännu
bättre med den nya station som planeras i området – är väldigt bra
och det finns bra hyresgäster, säger Ulrich Steinmetz.

HUVUDKONTORSKÖP. Deutsche Asset Management köpte två
av tre byggnader i det som tidigare var huvudkontor för Nokia.
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Efter jätteaffären siktar man på att investera ytterligare i
Norden.
– På grund av underallokeringen av fondens portfölj i Norden
är vi intresserade av att göra ytterligare investeringar i flera olika
skikt, även om kontor och handel fortsätter vara vårt huvudfokus.
Med blicken mot Norden ser Deutsche Asset Management
även Sverige som en marknad av intresse.
– Vi har redan investerat i Stockholm men vill investera ännu
mer, säger Ulrich Steinmetz.
Deutsche Asset Managements fokus för Norden ligger fortsatt
på kontor och handel. Men i Sverige ser man möjligheter i ett
annat segment.
– För närvarande ser vi intressanta möjligheter inom logistik.

1 2018
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TEMA: UTLÄNDSKA INTRESSEN

Blackrock på väg
mot Sverige
En storspelare har gjort entré i Norden. Blackrock kliver in genom att
förvärva Næstved Storcenter sydväst om Köpenhamn. För Fastighets
sverige berättar Victor Persson, vice president för Blackrock i Norden,
om centrumköpet, bolagets nordiska framtidsplaner och synen på den
svenska marknaden. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Blackrock
Amerikanska jätteföretaget Blackrock har gjort sitt första
köp i Norden när man förvärvade Næstved Storcenter, Danmarks
nionde största köpcentrum, från Dansk Supermarket Group, Danmarks största livsmedelsaktör.
Næstved Storcenter utgörs av 41 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och består i dagsläget av 75 butiker.
– Det är ett mycket bra och välbesökt köpcentrum som kan
utvecklas och bli ännu bättre, säger Victor Persson, bolagets vice
president i Norden.
› Vad gjorde att detta blev ert första nordiska förvärv, varför
Danmark?
– Till viss del är det en tillfällighet för vi hade gjort samma
investering om vi hade fått möjlighet att göra den i ett annat
nordiskt land. Det är möjligheten i sig som är intressant snarare
än det specifika nordiska landet.

Victor Persson, vice president
för Blackrock i Norden.
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Blackrocks tanke är att den nordiska närvaron inte ska
stanna med ett köpcentrum 80 kilometer från Köpenhamn.
– Vi håller ögonen öppna för investeringar i alla nordiska länder
och hoppas finnas på plats på samtliga marknader inom en rimlig
framtid.
› Hur ser den nordiska målsättningen ut för Blackrock?
– Det finns inga specifika mål utan det handlar med om att
hitta individuella investeringsmöjligheter som är intressanta.
– Men de nordiska länderna är alla marknader vi vill investera i.
Det är inte bara för att jag sitter i Norden jag säger så, vi har stark
uppbackning från våra kolleger i övriga Europa vad gäller Norden
som en intressant marknad.

– Samtidigt letar vi efter relativt stora investeringar vilket kan
sätta en begränsning för antalet affärer vi gör.
› Letar ni efter några särskilda segment i respektive land?
– Vi är öppna för att investera i alla segment. Vad man kan säga
är att när det gäller kontor så fokuserar vi på huvudstäderna och
Göteborg. Gällande handel är vi lite mer öppna, då det är mer
beroende av det individuella caset. Man kan hitta bra platser för
att bedriva handel på i många olika städer i de nordiska länderna,
med starkt köpkraft och befolkningstillväxt.
– Det är svårt att sätta fingret på att en viss sektor skulle passa
bättre för en viss stad, annat än med kontor där vi vill vara i de
största städerna.
› Är det något särskilt som gör att Göteborg tar plats bland
huvudstäderna?
– Det är en stor och dynamisk stad som växer och utvecklas.
› Hur ser ni på den svenska marknaden?
– Vi ser positivt på den. Det är en stor och likvid marknad
där vi söker efter möjligheter och har kontinuerliga diskussioner
med olika aktörer – men där vi inte har hittat rätt investeringscase än.
– Sett till Norden är Sverige den marknad som i nuläget har
kommit längst i sin utveckling och där även en stor andel av den
kommersiella fastighetsstocken tillhör noterade fastighetsbolag.
Runt 20 procent av den kommersiella stocken är noterad jämfört
med mellan två till åtta procent i övriga Europa, vilket kan tänkas
leda till att svenska fastighetsbolag är specialiserade, skickliga och
har haft tillgång till kapital under de senaste åren. Detta kan i sin
tur ha haft en påverkan på priser och värderingar.
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TEMA: UTLÄNDSKA INTRESSEN
HÄR HAR M&G:S
EUROPEISKA FOND
INVESTERAT:
• Tyskland (26 procent)
• Frankrike (18 procent)
• Sverige (14 procent)
• Danmark
• Belgien
• Italien
• Spanien
• Portugal
• Polen
• Luxemburg
• Nederländerna
• Finland

Tony Brown, vd för M&G Real Estate.

HETT. M&G ser logistik i Göteborg som bland det mest attraktiva på den svenska marknaden.

BILD: ISTOCKPHOTO

M&G öppnar
för Sverigeoﬀensiv
Den utländska investeringsfonden har
betydande mängd kapital på väg in. Och
siktet är inställt på Sverige. Text: Victor Friberg
M&G Real Estates europeiska fastighetsfond har en ”signifikant
mängd kapital” och flera nya investerare på ingång. Det öppnar upp
för en ny Sverigeoffensiv och för Fastighetssverige berättar Tony
Brown, vd för M&G Real Estate, om framtidsplanerna.
I januari månad 2017 gav sig M&G Real Estate in i Sverige på
allvar, då man köpte loss tomträtten för kontorsfastigheten Blekholmen 1 i centrala Stockholm från Niam för 2,2 miljarder kronor.
Nu är bolaget redo för en ny Sverigeoffensiv.
– Vi har investerat i Sverige under ett antal års tid och eftersom
vi har en signifikant mängd kapital på väg in samtidigt som flera
nya investerare intresserar sig för vår europeiska fastighetsfond tror
jag absolut att det kan bli fler förvärv inom de närmaste månaderna, säger Tony Brown.
Bortsett från kontorskolossen vid Stockholms centralstation

äger M&G Real Estate även handelsfastigheter i Malmö och
logistikfastigheter i Göteborg.
– Göteborg är lätt att tycka om på grund av den stora hamnen, men Sverige är en attraktiv marknad när det gäller logistikfastigheter i allmänhet. Ni har ett starkt vägnät och dessutom är
internetanvändningen här hög vilket gör att e-handeln går bra,
säger Tony Brown.
Traditionellt sett har M&G arbetat med långsiktiga investeringar, men nu öppnar man även upp för mer opportunistiska
förvärv.
– Inom Storbritannien har vi haft en tendens att göra mer opportunistiska förvärv, och det är något vi gärna skulle göra på bred
front ute i Europa också, säger Tony Brown.
› Vilken typ av förvärv ser ni som mest attraktiva i Sverige
i dag?
– Kontor i Stockholm eller logistik i Göteborg, men som sagt
har vi investerat här i ett antal år och tycker om den svenska marknaden som helhet.
Samtidigt som M&G vill bli mer opportunistiska och flexibla i

BILD: EDDIE EKBERG

sina europeiska investeringar påpekar Tony Brown att man också
vill gå åt andra hållet.
– Vi är mer och mer intresserade av vad vi kallar för long
income real estate, där vi syftar på ett slags supercore-investeringar
med statliga hyreskontrakt på mer än 20 år.
– Sådana investeringar går närmast att likställa med obligationer
och den här typen av affärer kan vi absolut tänka oss i Sverige,
säger han.
M&G Real Estate är den näst största fondförvaltaren i Storbritannien och står för drygt fem procent av den inhemska marknadens årliga transaktioner. Men sedan två år tillbaka investerar
man mer ute i Europa än i Storbritannien.
– Det blev ett trendbrott 2016, och som det ser ut nu så kommer
det att vara så att vi investerar mer ute i Europa även under 2017,
säger Tony Brown.
› Hur kommer er investeringsförmåga i Europa att påverkas av
Brexit?
– Inte alls, skulle jag säga. Till skillnad från vad många tror så är
det vi investerar i Europa pengar från olika europeiska pensionsfonder. Och därför tror jag inte att Brexit kommer att påverka den
här delen av vår verksamhet särskilt mycket.
Även om M&G värderar Sverige och den svenska fastighetsmarknaden högst har man på senare tid investerat i så väl Danmark som Finland.
– Danmark är vi väldigt positiva till över huvud taget, även om
marknaden inte alls är lika stor som den svenska. Vi äger en kontorsfastighet i Köpenhamns hamnområde och en handelsfastighet
på Ströget, och nyligen köpte vi en logistikportfölj.
› Ni gillar Sverige, Danmark och Finland … Varför har ni aldrig
investerat i Norge?
– Det beror nog dels på att de har en annorlunda relation till
EU jämfört med övriga Norden och dels på att marknaden inte
riktigt visat upp samma potential sedan oljepriset sjönk för ett par
år sedan, säger Tony Brown.

När det gäller fastigheter
Vi erbjuder fastighetsägande aktörer professionell och
lösningsorienterad rådgivning inom fastighetsrätt. Vår
spetskompetens i kombination med engagemang,
tillgänglighet och erfarenhet skapar mervärde,
förutsebarhet och trygghet i er fastighetsaﬀär.

www.steinmann.se
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Fastighetsﬁnansieringen
Martin Malhotra // Catella

HYBRIDFINANSIERING 2008–2017
Hybridfinansiering 2008–2017 (Nasdaq Main Market)
Mdkr
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Kapitalkostnad

14

MARTIN MALHOTRA

7,5 %

12

Ålder: 36 år.

3%

10

Bor: Stockholm.

8

Titel: Projektledare och
Partner.

6

7%

4

På Catella sedan: 2010.

2

Tidigare arbetsgivare:
The Boston Consulting
Group.
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Fritidsintressen: Böcker,
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Källa: Bolagsrapporter, Nasdaq

GENOMSNITTSRÄNTA 2000–2017
Genomsnittsränta 2000–2017 (Nasdaq Main Market)

%
7
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Obligationsmarknaden
allt viktigare
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Genomsnittsränta

Genomsnitt 2000-2017

5-årig ränteswap
Källa: Bolagsrapporter, FactSet

SKULDFINANSIERING PER BOLAG Q3 2017

Att allt fler fastighetsbolag emitterar
obligationer, framför allt ickesäkerställda i
både kronor och euro, är en av trenderna
som fortsatt – givet en attraktiv relativpris
sättning – för kapitalmarknad mot bank, nya
regelverk och rating. Catellas Martin Malhotra
synar trenderna.

D

et finns ett antal faktorer som kan komma att påverka kreditmarknaden för fastigheter under kommande år. Till exempel
ser vi att direktavkastningskraven har krupit uppåt i sekundära lägen och inom sekundära segment, och Catellas analysavdelning bedömer att transaktionsvolymen sannolikt fortsätter minska
mot det långsiktiga genomsnittet om cirka 120 miljarder kronor
under 2018. Dessutom påverkas marknaden externt av flera statliga
interventioner såsom begränsade ränteavdrag och paketeringsutredningen, som innefattar högre beskattning av fastighetstransaktioner.
I kölvattnet av dessa marknadspåverkande faktorer ser vi ett
antal trender på kreditmarknaden. Den kanske tydligaste trenden
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är att fler fastighetsbolag emitterar obligationer, och då framför allt
icke-säkerställda obligationer i både svenska kronor och euro. Under de senaste två åren har vi sett en tillväxt av företagsobligationer
och bland fastighetsbolagen på Stockholmsbörsens huvudlista är i
dag ungefär vart fjärde skuldkrona hämtad från kapitalmarknaden.
Större bolag som Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Fabege
och Sagax har varit särskilt aktiva på obligationsmarknaden.
Omställningen mot en ökad andel obligationer har fungerat bra
för de större bolagen, inte minst för Balder och Castellum, som
tillsammans står för cirka en fjärdedel av total räntebärande skuld
bland fastighetsbolagen på huvudlistan och samtidigt står för cirka
hälften av obligationsskulden.

Skuldfinansiering per bolag Q3 2017 (Nasdaq Main Market)
100%

Rating, investment grade

SFF

Rating, ej investment grade

Saknar rating

Räntebärande
skuld, exkl.
obligation
50%

Obligation

0%
Balder
Heba Pandox
Hemfosa
Catena
Klövern
Fabege
Sagax Castellum
Hufvudstaden
Kungsleden Wallenstam Diös
Fastpartner
(SFF)
(SFF) Atrium Ljungberg
Victoria Park Corem
(SFF)
D.Carnegie & Co
Platzer
NP3
(SFF)
Wihlborgs
(SFF)

350 MDKR

Källa: Bolagsrapporter

Husvärden – ett skäl att trivas

En annan trend på kreditmarknaden är att fastighetsbolagen
optimerar balansräkning och finanspolicy för att kunna erhålla en
formell kreditrating. Tidigare var de flesta bolag nöjda med en så
kallad skuggrating, men nya direktiv från ESMA innebär att en
formell kreditrating från ratinginstituten blivit vanligare. Av de noterade fastighetsbolagen på börsens huvudlista är det endast Balder
och Atrium Ljungberg som uppnått en investment grade-rating,
medan Sagax och Kungsleden har en rating som är steget under
investment grade. I avsaknaden av bankernas skuggrating och med
en vilja att nå euroinvesterare har en internationellt gångbar rating
blivit alltmer viktig för bolagen. En effekt av detta är att flera fastighetsbolag väljer att lösa in sina preferensaktier. Sagax har löst in mer
än 70 procent av sin emitterade volym av preferensaktier, som har
ersatts av D-aktier. Bolaget betalar ungefär samma höga utdelning
för de nya aktierna, men avsaknaden av preferens resulterar i en mer
fördelaktig rating. Vidare har Balder löst in samtliga preferensaktier,
som emitterades till ett belopp om 2,9 miljarder kronor och löstes
in till ett belopp om 3,5 miljarder kronor, för att istället emittera
en hybridobligation om 350 miljoner euro. För Balder fanns stora
besparingar att hämta från utbytet av hybridfinansiering, då bolaget
gick från en utdelning på preferensaktierna om drygt sju procent till
en ränta på obligationen om cirka tre procent där räntan till skillnad
från utdelningen även är skattemässigt avdragsgill.
Vid sidan av förvaltningsbolagen har bostadsutvecklarna
fått se sina instrument på kapitalmarknaden prisas om. Efter flera
år av kraftigt ökande bostadspriser har det blivit alltfler frågetecken kring bostadsmarknaden, med minskad efterfrågan bland
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CATELLA
Catella är en le
dande specialist
inom fastighets
investeringar,
fondförvaltning
och bank, med
verksamhet i
tolv länder i Eu
ropa. Koncernen
omsätter cirka
två miljarder kro
nor och förvaltar
kapital om cirka
170 miljarder
kronor. Catella är
noterat på Nas
daq Stockholm
inom segmentet
Mid Cap.

köpare och sjunkande priser. Catella identifierade redan hösten
2016 det ökade utbudet och dess negativa påverkan på byggrätter
och nyproduktionsprojekt, som främst ägs av bostadsutvecklarna.
Ett tiotal bostadsutvecklare har emitterat obligationer och har
relativt höga belåningsgrader och hög andel av räntebärande skuld
från kapitalmarknaden. En stor andel av de emitterade obligationerna förfaller de kommande åren, och om efterfrågan på bostäderna i underliggande projekt framöver inte blir stark nog behöver
bolagen hitta andra vägar för att refinansiera obligationerna.
Hur ser då framtiden ut på kreditmarknaden? Catellas
kreditbarometer CREDI mäter kvartalsvis hur de börsnoterade
fastighetsbolagen och bankerna ser på kreditmarknaden. Genomgående har bankerna varit mer pessimistiska än fastighetsbolagen,
vilket sannolikt beror på att bankerna även tar ställning till mindre
aktörer med svagare balansräkning medan de starka, börsnoterade
fastighetsbolagen har tillgång till såväl upparbetade bankrelationer som den alltmer attraktiva obligationsmarknaden. Under de
senaste två åren har CREDI:s huvudindex legat under 50, vilket
indikerar en försämring på kreditmarknaden. Under det fjärde
kvartalet 2017 nådde dock huvudindex över 50-gränsen för första
gången sedan september 2015, vilket indikerar en förbättring.
Sammantaget kan det konstateras att finansieringen via kapitalmarknaden sannolikt kommer att öka, med fokus på rating och
finansiering utanför Sverige. Samtidigt kommer bostadsmarknadens utveckling att ha en direkt påverkan på utvecklingsbolagens
förmåga till refinansiering, där en fortsatt nedgång bland annat
kan resultera i konsolidering.

Nordic Choice Hotel

Krokslätts Fabriker

Krokslätts Fabriker bostäder

Husvärden är ett personligt fastighetsbolag som äger, bygger och förvaltar. Senaste tillskottet i vårt
fastighetsbestånd är inflyttningsklara hyres- och bostadsrätter på Krokslätts Fabriker i Mölndal.
Det nya området växer fram till att bli en integrerad stadsdel med kontor, bostäder och service. Nästa steg är
ett nytt Quality hotell med 370 rum för hotellkedjan Nordic Choise Hotels. Vi tar även steget in i Göteborg med
nya Brygghuset på Lindholmen som är fullt uthyrt och inflyttningsklart till kommande årsskifte. Ett långsiktigt
ägande, nära kontakt med våra hyresgäster och ett aktivt engagemang är det som kännetecknar Husvärden.

Läs mer om oss på www.husvarden.com

Brygghuset Lindholmen

Fastighetsanalytikern har ordet
Tor Borg // JLL

Konjunktur eller trend?

TOR BORG
Ålder: 49 år.
Familj: Sambo och fyra barn.
Bor: Hammarby Sjöstad,
Stockholm.
Titel: Head of Research
Nordics, JLL.

Hur står sig den svenska fastighetsbranschen
mot trendmässig stagnation? JLL:s analyschef
Tor Borg ger sin bild av framtiden.

På JLL sedan: 2017.
Tidigare arbetsgivare:
Swedbank Robur, Folksam,
Riksbanken och SBAB.

Frigör kapitalet i
din fastighet och
fokusera på din
kärnverksamhet.

Fritidsintressen: Simning och
cykling.

J

ämfört med många andra branscher så framstår fastighetssektorn som en särdeles långsiktig bransch. Livscykeln för
många varor och tjänster är numera kortare än en vanlig
konjunkturcykel. En ny byggnad tar däremot flera år att uppföra (om hela produktionsprocessen med planering, projektering
och annat räknas in), underhållsplanerna sträcker sig ofta tiotals
år framåt och fastigheternas livslängder, både ekonomiska och
tekniska, mäts för det mesta i ännu längre tidsspann. Oavsett var i
sektorn de olika aktörerna befinner sig, om de är byggare, utvecklare, ägare, förvaltare, investerare, långivare eller rådgivare, så behöver
de nästan alltid ha en framåtblickande vy, se bortom nästa konjunktursväng och förutse hur utbud och efterfrågan kommer att se
ut på lång sikt. Det innebär att det ofta är viktigare att förstå sig på
demografiska trender och långsiktiga förskjutningar i produktionsoch konsumtionsmönster än Riksbankens senaste räntebeslut eller
dagens slutkurser på Stockholmsbörsen.
Bland de trender som har påverkat fastighetssektorn och
kommer att påverka framöver också kan nämnas digitaliseringen,
internationaliseringen och urbaniseringen. En effekt av dessa
trender är att möjligheterna att arbeta flexibelt ökat, för många
ryms arbetsverktygen numera i en liten väska. Den ökade arbetsspecialiseringen och framväxten av den så kallade gigekonomin
innebär också att flexibilitet vad gäller fysisk arbetsplats är på
uppåtgående. Flexiblare arbetsformer ställer krav på arbetsplatser
som lätt kan anpassas. Det innebär exempelvis att olika former av

34

coworking-lösningar, kontorshotell och aktivitetsbaserade
kontor växer. I företagens konkurrens om att attrahera talanger och specialister blir arbetsplatsen ett allt viktigare
konkurrensmedel. Det geografiska läget spelar naturligtvis stor roll, både utifrån pendlingsperspektiv och
närhet till olika sorters service, men också lokalernas
beskaffenhet och inhouse-service som servering, gym,
möjligheter till socialt umgänge med mera växer i
betydelse.
Handel- och logistikaktörer måste anpassa
sig till och utnyttja de möjligheter som e-handeln ger.
Redan nu måste de på allvar planera för hur innovationer som förarlösa bilar, drönare och 3D-skrivare
kommer att utnyttjas i framtiden. Inom bostadssektorn
är de viktigaste trenderna ofta de demografiska. Att
befolkningen blir allt äldre, andelen traditionella kärnfamiljer minskar, den geografiska rörligheten ökar och
städerna växer har stor inverkan på vilka bostäder som
kommer att efterfrågas i framtiden.
Den kanske viktigaste trenden av alla är hållbarhetstrenden. I takt med den globala uppvärmningen blir
hållbarhetsperspektivet allt viktigare i alla led. Hållbarhetshänsyn
är avgörande för arkitekternas och byggarnas materialval och
produktionsmetoder. Förvaltarna utvecklar styrsystem som håller

skandrenting.se
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För svensk del kan diskussionen förefalla konstig. Vi har ju
kunnat njuta av både relativt god tillväxt och låga räntor som drivit
på hyror och priser på fastighetsmarknaden de senaste åren. Sannolikt kommer dock inte denna trivsamma resa att fortsätta. Stämmer
hypotesen om trendmässig stagnation så kommer räntorna att förbli låga men tillväxten (och hyresutvecklingen) att bli mer medelmåttig. Inte så kul utveckling alltså. Stämmer hypotesen inte så kan
export- och investeringstillväxten visserligen överraska på uppsidan
men på bekostnad av att räntenivåerna då drar iväg uppåt. Och i en
ekonomi där räntekänsligheten förmodligen är högre än någonsin
tidigare så känns inte det heller riktigt som ett kul scenario.
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Ett intressant fenomen som observerats och diskuterats de
senaste åren är det som av vissa kallas sekulär stagnation. Under de
senaste 20–25 åren verkar den långsiktiga, trendmässiga ekonomiska tillväxten i de flesta utvecklade länder ha sjunkit. Även inflation
och räntenivåer (nominella såväl som reala) ser ut att ha parkerat
på en lägre långsiktig nivå än tidigare. En möjlig förklaring är att
demografiska förändringar och ökad ekonomisk ojämlikhet har
ökat sparbenägenheten samtidigt som lägre produktivitetstillväxt
medfört minskad investeringsvilja. Resultatet har blivit sparöverskott, dämpad efterfrågan, lägre tillväxt och sjunkande räntor.
Trots att räntorna dragits ned till extremt låga nivåer så har den
globala tillväxten endast ökat långsamt. Om trenden håller i sig så
kommer tillväxt, inflation och räntor att ligga kvar på låga nivåer.
Vissa menar dock att stagnationen bara beror på att det tar tid att

återhämta sig från en så stor smäll som den globala finanskrisen
2008/09 innebar. Det handlar bara om en extra kraftig och utdragen konjunkturnedgång. Det vi ser i omvärlden nu är därför bara
början på det konjunkturuppsving som kommer.

RD

nere energiförbrukning och minskar fastigheternas miljöpåverkan.
Även för investerare och långivare blir hållbarhet allt viktigare
genom till exempel certifieringar av fastigheter, hållbara lån och
gröna obligationer.
I och med att det tar tid för utbudet av fastighetstjänster
(kontorsytor, butikslokaler, bostäder med mera) att anpassa sig till
efterfrågan så kommer priser, hyror, vakanser, omsättning och annat att variera i takt med konjunkturcykelns efterfrågesvängningar,
trots aktörernas långsiktighet. Ofta kommer svängningarna i
fastighetssektorn också med en viss eftersläpning i förhållande till
andra delar av ekonomin.
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»I takt med den
globala uppvärmningen blir
hållbarhetsperspektivet allt
viktigare i alla
led.«

JLL
JLL erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Bolaget
verkar för att skapa och leverera värde till kunder, ägare och medarbetare i en
komplex värld som ständigt förändras. Med närmare 80 000 medarbetare
och 300 kontor i över 80 länder tillgodoser man lokala, regionala och globala
fastighetsbehov. JLL tillsätter team av experter som med insikt och framåtblick,
pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. JLL
är noterat på New Yorkbörsen. I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och
Göteborg och erbjuder rådgivning inom kapitalmarknad, transaktioner, uthyr
ning, hyresgästrepresentation, analys och värdering.

wistrand.se

Mipim
2018
När Mipim inleds den 13 mars blir det med en ny general.
Ronan Vaspart guidar Fastighetssveriges läsare genom årets
teman och höjdpunkter – och ger en inblick i hur han vill
sätta sitt avtryck på Mipim. Text: Axel Ohlsson

Framtidens
städer i fokus på Mipim
› Vad är nytt i årets Mipim?
– Mipim 2018 har temat Mapping World Urbanity (där urbanitet definieras som livskvaliteten i en stad). Detta tema fortsätter
vår diskussion om fastighetsbranschens nya verklighet som var
temat för Mipim 2017.
– Denna ökning av sammanlänkade stadsområden innebär en
omkonfigurering av världskartan över urbanisering, och i många
fall placerar det staden – snarare än staten – som den ekonomiska
maktfaktorn. Detta kräver att både offentliga och privata intressenter utforskar framtidens stadsliv, att de lokala myndigheternas
roll utvecklas och skapandet av nya stadsmodeller. För personer i
branschen går vägen till maximerad avkastning genom att uppnå
rätt balans mellan en global strategi och vision och en lokal strategi som beaktar lokala särdrag.
– Mapping World Urbanity behandlas inte bara i vårt konferensprogram, utan även i våra nya format som masterclasses,
prediktiva scenariosessioner och temafrukostar.
– Mipim är verkligen samlingspunkten för den internationella
fastighetsbranschen varje år och vi vill ge våra deltagare de bästa
kontakterna för att de ska kunna få ut så mycket som möjligt
av sina besök. Med tanke på detta har vi under de senaste åren
omgrupperat tilldelade segment av fastighetsmarknadssegmenten
på Mipim, med början på hotell och turism, Mipim Innovation
Forum och, mer nyligen, logistikpaviljongen. I år utvidgar vi vidare
detta koncept med ett juridiskt forum där advokater och jurister
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kommer att diskutera hur de europeiska ramarna och de nationella
lagstiftningarna påverkar fastighetsbranschen.
› Hur ser du på det svenska deltagandet?
– Sverige är ett nyckelland för Mipim när det gäller deltagande,
och är ett av tio länder som skickar flest deltagare. Det kommer
att finnas ett antal viktiga punkter på det nordiska programmet
som kommer att rikta uppmärksamhet mot Sverige som en viktig
investeringsdestination.
– Under onsdag är det ”Stockholm: Where investments meet
growth” där Stockholms näringsliv, som präglas av högteknologiska industrier, innovation och kreativitet, och som arbetar i nära
samarbete med många framstående universitet och vetenskapsinstitut, analyseras. Bland talarna finns Patrick Mesterton, vd för
och medgrundare av Epicenter Stockholm och Gertrud R. Traud,
ekonomichef på Helaba.
– Under finanskrisen ansågs Norden vara en ekonomisk fristad
med möjligheter till fortsatt utveckling även efter krisen. Det finns
emellertid fortfarande några utmaningar på horisonten. Under
onsdagen blir det en paneldiskussion (The Nordics: how to keep
riding the economic wave) där Juhani Reen, Head of Advisory i
Finland på Newsec Advice, Louise Richnau, partner, Brunswick
Real Estate, Bård Bjølgerud, vd och partner, Pangea Property Partners och Peter Winther, partner och vd, Sadolin & Albæk, kommer att diskutera om de nordiska ländernas ekonomi kan fortsätta
blomstra och hur man gör de nya utmaningarna till möjligheter.

BREXITFEBER. Fjolårets snackisar, Brexit
och Donald Trump, blir heta även i år, tror
Ronan Vaspart.
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– Ett annat framstående investeringsfokuserat samtal blir:
”Nordic investment market: trends and opportunities” som kommer att undersöka rekordnivåerna i Norden utifrån låga räntor och
intensiva marknadstransaktioner. Thorsten Slytå, Nordenchef för
M&G Real Estate, Rikke Lykke, chef för företagsintegration och
Nordenchef för Patrizia, och Michael Swank, vd för Blackstone
Real Estate, kommer att diskutera hur lång tid denna trend kan
hålla i sig och vilka för- och nackdelarna med att investera på den
nordiska marknaden är.
› Sverige har gått in i ett valår, är det något som kommer att
märkas på Mipim?
– Mipim är ett pulserande centrum där personer från alla världens hörn möts för att diskutera ämnen som har påverkan på såväl
den lokala som den globala fastighetsbranschen. Jag betvivlar inte
att de svenska och europeiska delegationerna kommer att diskutera
valet för att få många perspektiv på hur resultaten kan komma att
påverka affärstransaktioner och fastighetsinvesteringar.

»I år ville vi röra om i grytan genom att ge ordet till en
representant för den yngre
generationen som kan provocera fastighetspersonal och
få dem att tänka.«

NYKOMLING. Ronan
Vaspart, ny Mipimgeneral.

BILD: REED MIDEM
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› Förra året var både resultatet av Brexit-omröstningen i
Storbritannien och valet av Donald Trump som USA:s president
ganska färska. Med det tämligen tumultartade år som har passerat
sedan dess, tror du att situationen i världen kommer att bli ett
stort diskussionsämne även i år?
– Under förra årets Mipim var vi precis i inledningen av en ny
era med Trumps valseger och Brexit-resultatet. Ett år in kan vi
redan se stora effekter över hela världen som ett resultat av dessa
två händelser. Donald Trumps beslut att USA ska lämna Parisavtalet kommer att få drastiska effekter i kampen mot klimatförändringar. I linje med Mipims tema blir det intressant att se
städernas och de privata företagens roll/reaktioner när det gäller
regeringens beslut – vilket vi kan se i fallet USA där ett antal stater
har beslutat att fortsätta sina ansträngningar för en hållbar utveck-

MÖTESPLATS. Branschmänniskor från hela världen strålar samma under intensiva dagar i Cannes.

ling trots Trumps beslut. Den brittiska delegationen vid Mipim
fortsätter sin kampanj för internationella investeringar efter Brexit,
bland annat genom att DIT (Department of International Trade)
återvänder med ett tydligt program. Mipim är framför allt en årlig
mötesplats för fastighetsbranschen. Jag känner på mig att ämnena
Brexit och Trump att fortsätta att diskuteras i gränderna runt
Palais även detta år.
› Vad ska besökare tänka på innan de åker till Cannes?
– Förberedelser är verkligen nyckeln till att få ut mesta möjliga av Mipim. Varje företag måste ha klart för sig vilka mål man
har med sitt besök på Mipim och bör tillbringa veckorna innan
eventet med förbereder för det bästa sättet att nå dessa mål. Om
ett företag vill öka sin varumärkeskännedom borde det titta på att
skapa press- och nätverksevent. Om en stad söker internationella
investerare bör de identifieras och kontaktas väl innan Mipim för
att boka in möten. Mipim ger deltagare ett fantastiska verktyg för
att organisera sina möten i förväg genom databasen där du hittar
namn och kontaktuppgifter till alla deltagare.
› Vad ska besökarna tänka på under Mipim-veckan?
– Självklart finns det affärssidan av evenemanget samt ett stort
antal ämnen som diskuteras i konferensprogrammet. Mipims mål
är också att förbättra varje deltagares upplevelse genom att hjälpa
dem att hitta kollegor och potentiella partners. För att nätverkandet ska fungera på bästa sätt organiserar vi matchmaking-event
för olika segment: hälso- och sjukvård, logistik, hotell och turism
et cetera. Dessa ger en unik chans att skapa nya kontakter mellan
operatörer, utvecklare och investerare på lovande industrier.
› Vilka höjdpunkter ser du personligen fram emot mest i år?
– Jag är väldigt glad över vår öppningstalare, den 20-åriga amerikanska författaren och föreläsaren Adora Zvitak. I år ville vi röra

om i grytan genom att ge ordet till en representant för den yngre
generationen som kan provocera fastighetsmänniskor och få dem
att tänka. Hon utmanar fastighetsbranschen om morgondagens
städer och uppmanar dem att uppmärksamma förväntningarna
som den yngre generationen har.
– Hon är ett underbarn som publicerade sin första bok när hon
var åtta. 2010 var hon värd för en TED-konferens ”What Adults
Can Learn From Kids” som lockade fem miljoner tittare online.
Hon förklarade att ”världen behöver ’barnsligt’ tänkande: djärva
idéer, vild kreativitet och, framför allt, optimism.” 2013 deltog hon
i Ungdomsforumet i FN:s ekonomiska och sociala råd – tillsammans med generalsekreteraren Ban Ki Moon – och uppmuntrade
unga människor att förändra historiens riktning genom att våga
och genom sin fantasi. Jag hoppas att Adoras tal ska belysa hur
den yngre generationen ser morgondagens städer och inleda en
dialog mellan de människor som bygger dagens och morgondagens städer och de som bor i dem.
– Frågan om hållbarhet har varit en viktig del i konversationen om fastigheter över hela världen. När det gäller hållbarhet och innovation är nyckeln att komma ihåg att det i dag är
norm för utvecklare att konstruera byggnader som är gröna och
hållbara. Utöver smarta byggnader är det nu viktigt att överväga
hållbarhet ur ett stadsperspektiv och hur man ska gå till väga för
att uppnå det. Detta omfattar ett antal ämnen, såsom rörlighet,
infrastruktur, energieffektivitet men även materialanvändning.
Därför har vi beslutat att ägna en halv dag på Mipim till hållbarhetsfrågan. Sessionerna kommer att inriktas på låga koldioxidekonomier och avkastning på investeringar, inklusive passiva
och positiva energibyggnader, samt det växande användandet av
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STADSPLANERING. Urbanisering står i centrum under årets Mipim.

innovativa och hållbara material som används för att bygga dessa
byggnader.
– Innan jag fick den här rollen på Mipim hade jag en karriär
inom hotellbranschen, så det är fortfarande ett ämne som ligger
mig nära om hjärtat. Jag är glad att se de mycket innovativa, nya
hotellkoncepten som kommer att ställas ut och diskuteras i år.

»I år har jag fokuserat mycket
på att betona vikten av
kundupplevelsen.«
På ”Hotels with an urban view: room for innovation” kommer de
nya hotellkoncepten som öppnas för att möta kraven från dagens
högkvalitativa globetrotters att lyftas fram. Serge Trigano, tidigare
vd för Club Med och nuvarande chef för Mama Shelter, kommer
att medverka i panelen.
Ronan Vaspart gör sitt första år som Mipimgeneral efter att ha
kommit från hotellbranschen. Han ser fram emot att på sikt fortsätta
utveckla Mipims roll som pionjär för fastighetsbranschens trender.
– Innan jag blev Mipimgeneral hade jag olika ledande befattningar inom Accor Hotels Group, inklusive VP Innovation and
Marketing Projects. Jag är utbildad vid ESSCA Business School.
Med min bakgrund i hotellbranschen har jag ett starkt fokus på
kundens upplevelse.
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› Hur kommer människor att märka att du är ny Mipimgeneral?
– Att det är en ny Mipimgeneral betyder inte nödvändigtvis att
man kommer att se en märkbar förändring direkt. Jag kommer
till en väloljad maskin, men på längre sikt är jag angelägen om att
fortsätta vår ambition att vara en föregångare för nya trender och
en pionjär för nya idéer och koncept. För flera år sedan introducerade vi Mipim Innovation Forum, som introducerade teknikföretag inom RE-community:n. Detta ledde till Mipim PropTech i
New York och nu i år kommer vi att lansera en specialevent i Paris
i juni: Mipim PropTech Europe, som svar på den växande efterfrågan att veta mer om denna nyutvecklade trend från sektorn.
– I år har jag fokuserat mycket på att betona vikten av kundoch klientupplevelsen. Vi har redan ett djupgående program för
Mipims förstagångsbesökare som säkerställer att förstagångsdeltagare tillgodoses på bästa möjliga sätt: ett speciellt registreringsområde och en First-Timer Lounge – som gör det möjligt för oss
att träffas och hälsa alla nya välkomna – samt speciella nätverksområden vid det öppnande cocktailpartyt ... förstagångsbesökare
uppmuntras verkligen att dyka in i Mipim-upplevelsen.
– Jag ser mer än någonsin ett starkt behov av att deltagarna är
välinformerade, väluppkopplade och har rätt stöd under sin tid
på Mipim. Starkt innehåll och diversifiering av konferensformat
för att tillfredsställa olika smaker är fortfarande avgörande. Med
anledning av detta har vi ett bumper-program för konferensmöten
och workshops som behandlar de nuvarande miljömässiga, sociologiska, tekniska och politiska frågorna vi står inför. Matchmaking
är en annan hörnsten i Mipims DNA som vi med hjälp av ny
teknik vill vi göra möjligt för alla våra deltagare. Överlag lägger vi
all vår energi för att möta behovet hos våra besökare.
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Hur blir fastighetsåret 2018?
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hänsyn till den skattemässiga oro som råder kopplat till möjligheter att sälja fastigheter via bolag men också risker för hårdare
ränteavdragsbegränsningsregler än övriga Europa.

– Fastigheter är ett fortsatt intressant investeringsslag, priserna har fortsatt stiga och med pågående
skatteutredning och annan osäkerhet kring
Bucht
vinstskatt med mera, finns vissa osäkerheter som
drar ned marknaden något. Jag tror att volymerna blir
fortsatt höga men något lägre än 2017.

› Utländska bolag har de senaste åren etablerat sig starkt på den
svenska fastighetsmarknaden. Hur tror du att utvecklingen för utländska aktörer på den svenska marknaden kommer att se ut 2018?
– Som jag tidigare nämnt så finns det en risk att
utländska bolag känner en oro för svenska
marknaden med hänsyn till de skatteförslag som
Ånäs
ligger, men Brexit kan å andra sidan ha en positiv
effekt.

LIN

G

Marie Bucht, vd,
Novi Real Estate

› Vilka typer av investerare tror du kommer att finnas på köpsidan
respektive säljsidan under det kommande året?
– Svenska börsbolag och institutioner tror jag
kommer stå på köpsidan. Jag ser en risk för att
utländska ägare minskar sitt intresse i Sverige med
Ånäs
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– Det finns fler köpare än säljare och jag tror fortsatt
på att svenska privata aktörer, börsbolag och fonder
av olika storlek kommer vara mest aktiva på
köpar- och säljsidan.
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Annica Ånäs, vd,
Atrium Ljungberg
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2017 blev ett nytt starkt år på
den svenska transaktionsmark
naden – men det var också
ett år då bostadsutveck
larna åkte på tuffa smällar.
När vi nu klivit in i ett år
som bland annat innehåller
ett svenskt riksdagsval ger
vd:arna Marie Bucht, Novi
Real Estate, och Annica Ånäs,
Atrium Ljungberg, sin syn fastig
hetsåret 2018. Text: Axel Ohlsson

› Vi kommer från ett par mycket starka transaktionsår på den
svenska fastighetsmarknaden. Var tror du att transaktionsvolymen 2018 landar?
– Förutsättningarna för 2018 tycker jag ser goda ut.
Det mesta tyder på ett fortsatt högt investerarintresse, låga vakanser och en positiv hyresutveckling
Ånäs
och dessutom en lågräntemiljö. Jag tror transaktionsvolymen kommer vara i motsvarande nivå som 2017.

Bucht

– Det finns en bredd i de utländska aktörerna och de
attraheras av det relativt stabila Norden och jag tror
att det blir fler affärer 2018 än 2017.
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GOTHENBURG
AT MIPIM

»Jag tror inte på en bostadsbubbla
i Sverige den närmsta tiden.«
– Annica Ånäs –

även fortsättningsvis se mer obligationsfinansiering och crowdfinansisering.

MIPIM 13-16 march
Booth P-1.J24

› Är vi på väg att få en bostadsbubbla i Sverige?
– Jag tror inte på en bostadsbubbla i Sverige den
närmsta tiden. Det är ingen större överraskning att
bostadspriserna har börjat sjunka, efter många år av
Ånäs
ökningar som varit snabbare än tillväxten i disponibelinkomsterna. Jag tror att nedgången i bostadspriserna blir måttlig i slutänden, eftersom jag tror på en fortsatt hög
sysselsättning samt låga räntor.

Bucht

– Nej, jag ser ingen bubbla men vi har haft en
prisnedgång under senhösten 2017 och början av
2018 som ytterligare späds på av de nya amorteringsreglerna och allmän oro kring vad som ska ske

»Jag tror att priserna kommer
att fortsätta ned något ytterligare och sedan stabiliseras.«
på bostadsfinansieringsmarknaden. Jag tror att priserna kommer
att fortsätta ned något ytterligare och sedan stabiliseras. Vi har en
tudelad marknad som består med hög efterfrågan på bostäder i
storstadsregionerna där jobben finns, vilket ger bra grund för en
grundläggande stark efterfrågan.

› Vilka blir de tydligaste trenderna på finansieringssidan framöver?
– Vi ser att fler och fler fastighetsbolag skaffar sig en
oﬃciell rating och söker sig ut på kapitalmarknaden. Det ger en bra differentiering i låneportföljen.
Ånäs
Grön finansiering blir också mer vanlig.

Bucht
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– Bankerna är fortsatt mer restriktiva till fastighetsfinansiering och till nya kunder. Det har också blivit
större skillnader i villkor för olika typer av aktörer
och man är särskilt restriktiva till investeringar i
utvecklingsprojekt. Vi har sett en ökning och kommer

› Somliga tror att fastighetspriserna har toppat av, vad tror du?
– Det tror jag beror på vilket fastighetsslag och
vilken delmarknad man pratar om. Självklart för
bostadsbyggrätter, men för kontor i Stockholm där
Ånäs
vakanserna är låga och där vi ser god hyrestillväxt
tror jag inte på sjunkande fastighetsvärden. Kommersiella fastigheter i attraktiva lägen i tillväxtorter kommer fortsatt
att tinga ett högt pris. Sedan tror jag intresset för samhällsfastigheter kommer vara stort.

Bucht

– Jag tror att priserna kommer stabiliseras men inte
att vi ser någon direkt nedgång under 2018 då
efterfrågan är fortsatt stark och det sker fortsatt
hyrestillväxt om än i långsammare takt framöver.

Skandinaviens största stadsutvecklingsprojekt pågår
just nu. 1000 miljarder investeras i Göteborgsregionen. Träffa oss på Mipim så berättar vi mer.
www.gothenburgatmipim.com
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› I september stundar ett riksdagsval. Ser du någon valfråga som
kommer få signifikant betydelse för fastighetsbranschen?
– Fastighetsbranschen mår bra när svensk ekonomi
mår bra. Därav välkomnar jag en diskussion kring
företagande och skattetryck som råder i Sverige.
Ånäs
Det hämmar Sverige utifrån ett globalt perspektiv. En valfråga kommer definitivt vara integrationsfrågan. Den är också starkt kopplad till svensk ekonomi.
Alla de människor som kommer stanna i Sverige behöver ett
arbete både för att må bra, men också för att bidra till svensk
tillväxt.

Bucht

– Det skulle väl vara den allmänna diskussionen och
inställningen kring vinster/privat kapital och
företagande som helhet. Ett mer företagarvänligt
klimat skulle påverka alla branscher och då också
fastighetsbranschen.

› Vilka faktorer blir de viktigaste att hålla ögonen på när det gäller
att förutspå vart marknaden tar vägen under året och vilka blir de
största utmaningarna för branschen?
– Vakansnivåer och räntan. Den största utmaningen
för branschen är digitaliseringen, att förutspå hur
det kommer påverka oss människor och vårt
Ånäs
beteende och vad det i förlängningen betyder för
våra hyresgäster och deras behov.
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»Den största utmaningen för
branschen är digitaliseringen,
att förutspå hur det kommer
påverka oss människor.«
– Hög global skuldsättning i världen så vi får hålla
koll på vad som händer när räntorna börjar stiga.
I övrigt i världsekonomin finns det risker i en
Bucht
upptrappad konflikt i mellanöstern, vad Korea
hittar på samt möjliga utspel från Donald Trump
som kan få effekter på börser och ekonomin i stort.
– En något svagare tillväxt i Sverige, när hushållen inte upplever
samma prisutveckling på bostäder samt effekten av räntesänkningar klingar av. I dagsläget pekar mycket på starkare efterfrågan
på exportprodukter vilket håller emot nedgången och ger tillväxt.
– Den svenska arbetsmarknaden har stärkts och många fler har
jobb i dag. Trots detta har vi en fortsatt utmaning med en utveckling mot en alltmer tudelad arbetsmarknad och samhälle vilket är
ett reellt hot mot den svenska modellen/ekonomin och fastighetsmarknaden.

IN THE HEART
OF THE HOUSE
Beautiful buildings and architecture have always
been of interest to Patricia Dorko. As a technical
manager at AFA Fastigheter, she is responsible for
part of a large property portfolio. For her, properties
are a little like people: each has its own personality
that has to be taken into consideration. One property
with a grand personality is Münchenbryggeriet –
a dignified lady in Patricia’s eyes. Overseeing the
technical management of such a historic building

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

is both challenging and complex. She is responsible
for maintaining, preserving and ensuring that the
present-day needs fuse together with the soul and
history of the property. She is passionate when it
comes to her profession and appreciates that AFA
Fastigheter thinks long-term about its properties.
That mindset results in the properties and tenants
getting the very best.

Fastighetsprofil // Christel Armstrong Darvik

Pionjären tar nya steg
Christel Armstrong Darvik gick ut med en stjärnsmäll. Efter
miljardaffären med Folksam lämnade hon posten som vd för
Stena Fastigheter – men det var inte det sista vi såg av henne
i fastighetsbranschen. Text & bild: Axel Ohlsson

– Jag brinner för att göra affärer, då får jag ett rejält adrenalinpåslag, säger Christel Armstrong Darvik.
Hon lämnade tjänsten som vd för Stena Fastigheter vid årsskiftet och det återstod bara dagar när affären om 1,6 miljarder kronor
med Folksam var i hamn.
– Att få stänga porten med en sådan affär kändes verkligen
perfekt, skrattar hon.
Känslan att ta en affär i hamn är långt ifrån det enda Christel
Armstrong Darvik brunnit för under sina 20 år som fastighets-vd.
– Jag älskar att se människor växa och får en riktig kick utav att
se min personal blomstra och göra ett fantastiskt jobb. Jag blir lika
glad själv som personen som åstadkommit något. Det kan göra
min dag, vecka eller månad.
– Jag har verkligen gillat att jag har kunnat göra skillnad för
människor, att jag via min roll kunnat påverka saker och ting till
det bättre och att det har varit en röd tråd i mitt sätt att jobba. Att
jag har kunnat få möjligheten att påverka människors liv och kunnat göra det till det bättre.

UT MED EN KNALL. Christel
Armstrong Darvik avslutade
tiden som vd på Stena Fastigheter med att stänga en affär
om 1,63 miljarder kronor.
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Möjligheten att spela den viktiga rollen i människors liv
har framför allt kommit under de elva åren som vd för Stena
Fastigheter.
– På Stena har jag fått utrymmet att utveckla fastighetsbolaget
så som jag tycker ett fastighetsbolag ska vara, inom de ramar som
ägaren sätter på lönsamhet och på vilken risk man är beredd att ta.
– Ett bevis för det är det som vi kallar för relationsförvaltning,
att vi tar ett stort socialt ansvar i våra områden. Vi lägger rätt
mycket pengar på det och det hade varit svårt att göra i ett börsnoterat bolag som kräver en avkastning och har kortare horisont.
– Arbetet med att bidra till socialt stabila områden tar väldigt
lång tid. Det kräver en hel del pengar och man kan få vänta länge
på payoff:en – men när den väl kommer gör den kolossalt stor
skillnad, både i förvaltningsresultat men också i värdetillväxt eftersom området blir mer attraktivt.

– Jag har gjort Stena Fastigheter väldigt värderingsstyrt vilket
har skapat en homogenitet i bolaget där vi har samma värdegrund.
Det har varit jättespännande att vara med och se hur stor betydelse
det har. Därför tycker jag att mina elva år i Stena har utvecklat
mig mest, för här har jag givits mest frihet. Samtidigt så hade jag
kanske inte kunnat göra den utvecklingen om jag inte haft min
erfarenhet från exempelvis Tornet.
Tiden på Tornet är den som Christel Armstrong Darvik benämner som den tuffaste i sin karriär.
– När jag fick uppdraget att sälja av fastigheter för 22–23
miljarder och egentligen lägga ner hela verksamheten som hade
250 anställda. Det var en jättejättetuff uppgift, men jag lärde mig
extremt mycket av den.
När hon nu lämnar över vd-posten i Stena Fastigheter
ersätts hon av Cecilia Fasth, som blir en av många kvinnliga
fastighets-vd:ar. Den situationen såg annorlunda ut när Christel
Armstrong Darvik själv klev in på posten som vd för Tornet.
– Jag kunde inte riktigt förstå att inte fler kvinnor hade kommit
fram när jag gjorde det. Som kvinna känner jag att jag har stor
förståelse för miljön och det man skapar och att det har betydelse
för varje mänsklig person. Det är lite grann omsorgstanken som
mamma att man har en förståelse för det.
› Känner du dig som en pionjär som banat väg för andra kvinnor?
– Det är många som har sagt att jag har varit en förebild eftersom jag just då var tämligen ensam och man kan ju konstatera att
det gick, för jag blev kvar som vd ganska länge.
– Sedan ska man också vara medveten om att den situationen
som jag var i då som ganska ensam kvinnlig vd, om man då är lite
ambitiös så är den kombinationen otroligt bra – för människor
märker det man uträttar och kommer ihåg en på ett annat sätt än
vad som kanske hade varit fallet om jag varit man. Det som krävdes var att jag var lite bättre än medelmåtta, säger hon och skrattar.
– Jag tycker det är jättestimulerande att så många kvinnor
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Fastighetsprofil // Christel Armstrong Darvik

» Jag tycker det är
jättestimulerande att
så många kvinnor kommit fram och att det är
så många som är
börs-vd:ar
i dag.«

kommit fram och att det är så många som är börs-vd:ar i dag. Jag
tycker fastighetsbranschen har blivit ett föredöme.
– Jag kan bara relatera till min egen ledningsgrupp. När det
skulle rekryteras en ny vd så letade vi naturligtvis i första hand
efter en kompetent vd, men sa att det hade varit en fördel om det
var en man så det jämnade ut fördelningen. Att behöva leta efter
fler män trodde jag inte att jag skulle behöva uppleva.
– Det har hänt jättemycket de sista åren men det finns fortfarande saker kvar att jobba med för att få balans mellan män
och kvinnor. Nu är det jätteviktigt att vi jobbar med att få in fler
kvinnliga fastighetsvärdar, att vi får in fler manliga ekonomer. Men
det vi jobbar allra mest med är att vi måste få in fler med utländsk
härkomst, så att man inte bara stirrar sig blind på manligt och
kvinnligt. Helst av allt vill jag ha personal som speglar de som bor
hos oss och där skulle vi definitivt behöva fler språk och fler som
förstår andra kulturer på ett bättre sätt.
› Utöver att det blivit mer balans mellan män och kvinnor, hur
tycker du att branschen utvecklats under dina år i den?
– Det som har förändrats allra mest är att vi i dag pratar om att
ta ett samhällsansvar, att vi är samhällsbyggare. Går man tillbaka
tio till 20 år så var det inte alls på det sättet utan då tillhandahöll
man lokaler eller bostäder. Men i dag säger man att man skapar
miljöer, och då handlar det inte bara om att skapa miljöer som är
precis vid tomtgräns utan man är en del av staden. Det tycker jag
är den stora skillnaden.
– Det har gradvis vuxit fram, kanske också för att politiken
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har varit lite krampaktig med hur de ska bete sig för att driva
detaljplaner, lösa bostadsbristen eller lösa otryggheter i samhället.
Samtidigt insåg vi som fastighetsägare att det inte var någon som
skulle lösa det åt oss utan vi var tvungna att ta eget initiativ för att
inte förlora affärer. Hade kommuner varit skickligare på detta och
matat vår bransch så hade den kanske inte utvecklats på riktigt
samma vis. Men det är en kombination för att få saker och ting att
hända.
› Vilka utmaningar tycker du att branschen står inför?
– Jag tror att politikerna blivit varse att man inte kan bygga bort
bostadsbristen, det är en utmaning. Det måste till en komplex lösning och politiskt mod.
– Vi måste se över hur vi bygger. Jämför man med Europa och
övriga världen så bygger vi i Sverige med väldigt hög kvalité. Det
är väl bra att göra det men man behöver ändå beakta att man behöver bygga med rätt kvalité beroende på vad det är för ändamål,
vem man bygger för och hur lång livslängd byggnaden ska ha. Vi
har alltid utgått ifrån att en byggnad ska stå i 100 år, men om man
tittar i resten av Europa så förändras städerna så mycket så att
byggnaderna kanske inte står i mer än 20 år och det perspektivet
har vi inte riktigt haft i Sverige.
– Sedan är det en utmaning med hyresrätten. Det kommer
alltid att vara den dyraste boendeformen av alla, samtidigt som
den vänder sig till kundgrupper som inte har så bra ekonomiska
resurser. Där gäller det att kunna erbjuda boendeformer som ger
möjlighet för människor att kunna betala den hyran som blir.

Bredd med spetskompetens
AG Advokat har genomfört en förflyttning till en specialiserad fullservicebyrå inom
fastighet och entreprenad. Från tidiga skeden – genom byggnation och uthyrning –
till transaktioner. Med över 50 fastighetsjurister har vi ett unikt erbjudande.
Välkommen till AG Advokat.

www.agadvokat.se

Fastighetsprofil // Christel Armstrong Darvik

DEN TRÄGNE ODLAREN. Med mer tid att själv disponera ska Christel Armstrong Darvik anlägga en medelhavsträdgård vid sitt sommarhus.

»På reselistan står även att
hyra båt i Söderhavet och
kunna kuska runt där i någon
månad – sådant man inte
riktigt haft tid till som vd.«
Jag är ganska övertygad om att de dyra hyresrätterna som byggs
i dag, kundgruppen för dem kommer att ta slut. Därför måste vi
lösa den problematiken på ett bättre sätt.
– Den lösningen är inte så rak och enkel, hade den varit det så
hade vi redan löst det. Den är kringskuren dels av regelverk och
dels att av traditionellt tänkande kring hur en lägenhet ska se ut.
Vi har börjat väldigt mycket med delningsekonomi och det skulle
man kunna använda för att hitta en ny form av boende för att
kunna bringa ner hyran. Man bör försöka skapa ett nytt sätt att ta
betalt där man bara betalar för det man nyttjar.
– Det finns många framtida utmaningar.
Fastighetsbranschens utveckling får hon fortsättningsvis
följa utan operativt ansvar. Men fortfarande som en del av den.
– Nu inledningsvis är jag senior rådgivare i Stena och har hand
om utlandsverksamheten. Det känns väldigt bra för det har jag
kanske inte riktigt kunnat göra fullt ut som jag har velat tidigare.

54

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

1 2018

– Vi har ganska mycket på gång. Vi har projekt nere i södra
Frankrike som kan dubbla vårt innehav där, jag funderar även på
om tiden är mogen att börja köpa i London igen och så har den
holländska marknaden hämtat sig så vi tittar på om vi kan förvärva
där. Allt detta ska bli jättespännande.
› Hur känns det nu när du lämnat vd-posten och tagit en annan
roll?
– Det känns riktigt bra. Det tar ett tag innan man själv mognar
in i att man inte är i position där man leder en verksamhet. Man
tömmer ut sig som vd och behöver nya utmaningar själv.
– Jag har haft strålkastarljuset på mig så länge. Nu kliver man
av scenen lite och det måste man vara mogen för, men det känns
väldigt bra. Jag tror at man själv måste vilja det och känna en tillfredsställelse. För frågan är ju vad man får istället och svaret är att
jag helt och hållet disponerar min egen tid.
› Vad ska du ägna din tid åt nu när du kan lägga upp dina dagar
mer som du vill?
– Jag ska ägna mer tid åt familjen. Sedan har jag alltid tyckt om
att odla växter. Jag har ett stort växthus ute på vårt landställe, där
har jag tänkt att skapa en medelhavsträdgård. Jag har väl kommit
halvvägs med lite citronträd och olivträd, men jag ska försöka få
till det bra.
– I familjen har vi alltid rest mycket och det skulle jag vilja göra
ännu mer. Jag skulle vilja åka till Australien, komma tillbaka till
Nya Zeeland och utforska hela Sydamerika. Sedan älskar jag att
segla, så på reselistan står även att hyra båt i Söderhavet och kunna
kuska runt där i någon månad – sådant man inte riktigt haft tid
till som vd. Det finns mycket sådana planer, så jag kommer inte att
sitta still.

Hur skulle en fyrdimensionell
fastighetsbildning se ut?
Hur man förhåller sig till tiden som parameter är bara en av alla
frågor som framtiden kommer att ge upphov till. Med framtidssäkrad
juridik kan vi ligga steget före. Lär dig mer på lindahl.se

Transaktioner // 2017

BILD: VENCOM PROPERTY PARTNERS

Vi är med och bygger
framtidens Sverige. Det krävs
bara lite pappersarbete.
Vi var jordbrukslandet som industrialiserades och demokratiserades, landet som
byggdes av järn och trä. Idag är Sverige
också ett land för utbildning, forskning,
högteknologi och en massa skön musik.
Och utvecklingen går vidare.
De närmaste åren kommer det att byggas
som aldrig förr runt om i landet. Det betyder att en rad aktörer ska samarbeta.
Det är här vi kommer in i bilden. Som en
av landets mest respekterade advokatbyråer

SÅLT. Bromma Blocks bytte ägare i den tredje största svenska affären under 2017.

De största svenska
aﬀärerna 2017
Topp 5 // Svenska affärer 2017
Precis som de föregående åren var det hög
intensitet på transaktionssidan 2017. Här är de
största affärerna som genomfördes på den
svenska marknaden. Uppgifterna har tagits
fram av Pangea Property Partners.
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D Carnegie köper av Akelius
Efter ett stillsamt transaktionsår, där det som rönt störst rubriker
kring D Carnegie var vd:n Ulf Nilssons beslut att lämna bolaget,
avslutade man med en jätteaffär när man köpte 1 420 lägenheter
– fördelade på 27 fastigheter – i Storstockholm av Akelius. Transak
tionssumman landade på 2,47 miljarder kronor.

Alecta inleder året med en stjärnsmäll
2017 hade knappt hunnit starta när Alecta slog till och köpte tio
fastigheter – om 110 000 kvadratmeter – i Nacka från Carlyle. Be
ståndet, som Carlyle köpt av Vasakronan 2012, utgörs mestadels
av kontor, hotell, publika lokaler och utbildningslokaler. Alecta
betalade 2,3 miljarder kronor för fastigheterna.

3
4
5

Bromma Blocks får ny ägare
Ett av Stockholms mest namnkunniga köpcentrum bytte ägare när
CBRE Global Investors köpte Bromma Blocks från Starwood. Köp
centret huserar solida hyresgäster som Coop, Åhléns och H&M på
de 57 000 kvadratmeter som kan bli komma att expanderas. CBRE
Global Investors köpte Bromma Blocks för cirka 2,3 miljarder kronor.

M&G kliver in på den
svenska marknaden
Sverige var ett tomt ark när brittiska M&G Real Estate i januari
gjorde sitt första svenska förvärv genom köpet av den nyreno
verade kontorsbyggnaden Blekholmen 1, belägen vid Stockholm
Central. Köpet var M&G:s största i Europa och kostade bolaget
2,2 miljader kronor. Säljare var Niam.

Kinesiska CIC in i Sverige
genom Logicor
I Blackstones jätteförsäljning av Logicor till China Investment
Corporation ingick en svensk del. Hela köpet kostade CIC 12,25
miljarder euro av vilka 204 miljoner euro, motsvarande cirka två
miljarder kronor, fanns på den svenska marknaden.

www.glimstedt.se

med fastighetsaffärer som specialitet står
vi bakom tillväxten i landet. Med tretton
lokalt förankrade kontor känner vi våra
omgivningar utan och innan.
Det innebär att vi har stor förståelse för
våra klienters affärer och kan hjälpa dem
att genomföra dem precis som tänkt.
Tillsammans bygger vi framtidens Sverige
och utvecklar ett land som är öppet och
inkluderande för alla. Först behöver vi bara
göra lite pappersarbete.

Revisorn har ordet
Ingemar Rindstig // EY

BILD: EY

INGEMAR
RINDSTIG
Bor: Uppsala.
Familj: Hustru
och son.
Titel: Auktorise
rad revisor inom
fastighet och
bygg.
På EY sedan:
1970-talet.
Fritid: ”Böcker
och musik –
mest opera
och jazz – och
så nationaleko
nomi.”

Skatteförslag med
katastrofala följder
Sverige är på väg att göra det mycket
svårt för fastighetsbolag genom att gå längre
än EU-direktivet när det gäller att begränsa
ränteavdrag. Förslaget kommer att få för
ödande konsekvenser – beror det på att
fastighetsverksamhet anses samhällsonyttig?,
frågar sig EY:s Ingemar Rindstig.

N

u är det allvarliga försämringar på gång skattemässigt för
de svenska fastighetsbolagen. Och då talar jag inte om den
så kallade paketeringsutredningen utan om begränsningen
av avdrag för externt betalda räntor i affärsverksamheten. Det kom
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ett EU-direktiv om detta i juni 2016, som medlemsländerna ska
införa per 1 januari 2019. EU-direktivet avser begränsa internationell skatteplanering, varför det är obegripligt att externa räntor alls
berörs – det borde ju bara avse närståenderäntor … EU-direktivet
begränsar ränteavdragen till 30 procent av det så kallade EBITDA-resultatet (resultatet före avskrivningar och räntor). Direktivet
medger dock en rad undantag, där man ändå får fullt avdrag. Man
kan undanta lån som togs före juni 2016, undanta bolag där lånen
är lägre än koncernens belåning, undanta infrastruktur och så finns
ett schablonundantag om tre miljoner euro.
Finansdepartementet utformade i somras ett förslag till
svensk lagstiftning – men detta går långt utöver EU-direktivet, vilket alltså skulle orsaka än större negativa konsekvenser för Sverige.

GLOBALLY CONNECTED
DLA Piper has the largest team of real estate
lawyers in the world.
We connect you wherever you are in Europe,
the Americas, Asia-Pacific, the Middle East and Africa.
We talk real estate. Talk to us.

www.dlapiper.com
www.dlapiperREALWORLD.com

EY
EY grundade tidigt en
RHC-enhet (Real Estate,
Hospitalty & Construc
tion) som specialiserat
sig på fastighet och
bygg. Den har nu
vuxit till 200 personer i
Sverige, 400 personer
i Norden och 15 000
personer globalt. Den
innefattar allehanda
specialister inom olika
områden från redovis
ning/rapportering till
transaktioner, hållbar
het och organisation/
strategi. Utöver detta
finns även ett stort
antal skattespecialister
för branschen.

Förslaget begränsar ränteavdraget till 25 procent av EBITDA och
medger inga undantag utom ett schablonavdrag om 100 000 kronor. Det finns också ett alternativt förslag med avdrag 35 procent av
EBIT-resultatet (resultat efter avskrivningar). Vanligtvis ger EBIT
sämre avdrag, så vi får hoppas att lagstiftningen blir EBITDA.
Förslaget är försåtligt eftersom det i dagens låga ränteläge (som kanske ofta är två procent?) inte påverkar beskattningen
särskilt mycket. Men redan i ränteläget fyra procent, skulle ett
normalt bostadsbolag betala mer än 100 procent i skatt. Alla företag
som investerar och lånar till investeringarna får högre skatt. För
dem som investerar i tillgångar med låg avkastning, till exempel
hyresbostäder, blir det mest katastrofalt. Sabo talar i ett remissvar
om en ”tickande bomb”. Bolag som går med förlust kan tvingas
betala skatt. Underhåll kommer man knappast att ha råd med
om överskottet går åt till skatt. Reglerna kommer med säkerhet
innebära högre bostadshyror och att färre hyreslägenheter byggs.
Alla andra fastighetsbolag som lånar (och det gör ju alla) kommer
förstås också få sämre ekonomi och kassaflöde genom högre skatt
– cirka 50 procent kommer nog att bli ganska normalt.
Om vi vill ha investeringar i billiga hyresrätter så är förslaget alltså en katastrof. Därför är det obegripligt oklokt av Sverige att
gå längre än EU-direktivet – i stället borde effekterna minimeras genom att använda alla tillåtna undantag. Så gör Tyskland. Enligt vad
jag hör överväger England att undanta fastighetsbranschen eftersom
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den avser infrastruktur, som kan undantas enligt EU-direktivet.
EU-direktiv på områden som har med internationell handel/kapitalrörelser att göra borde tillämpas lika i alla EU-länder. Om vi
vill ha internationellt kapital till Sverige är det förödande att vi har
andra regler än EU-direktivet. Det ska till tunga skäl för detta – de
skälen borde redovisas. Det är den som anser att vi bör ha andra
regler än EU som ska argumentera och förklara varför – jag har
inte hört den argumentationen.
Jag vill också framhålla två andra aspekter:
Om man har ett system med beskattning av bolagsvinster,
så måste alla utgifter man har för att åstadkomma vinsten vara
avdragsgilla (med undantag för böter, utgifter av privat karaktär
etcetera). Det leder helt fel att börja laborera med att väsentliga/
nödvändiga utgifter inte är avdragsgilla. Då är det bättre att ha en
högre skattesats!
Fastighetsbranschen är redan beskattad högre än andra branscher, vilket framgår av den statliga ”Paketeringsutredningen”
(sida 97), så det finns verkligen ingen orsak att beskatta denna
verksamhet ytterligare – varken genom ränteavdragsbegränsning
eller genom paketeringsutredningens förslag att beskatta försäljning av fastighetsverksamhet medan alla andra verksamheter kan
säljas skattefritt via bolag. Vad är det man lägger straffskatt på – jo
verksamheter som är skadliga – till exempel alkohol och tobak.
Straffskatt på fastighetsbranschen måste då innebära att fastighetsverksamhet anses vara samhällsonyttig …

Law Firm of the Year.
Three years in a row.
For the third consecutive year, Delphi has been awarded Law Firm of the Year in Regi’s
annual quality and industry survey. Thank you to all our clients and co-workers.
By combining knowledge and industry experience, Delphi’s commercial real estate
group advises the real estate industry on transactions and other real estate matters.
We focus on presenting customised solutions in which we guide the client through
the projects, from start to finish. That way, we help our clients gain more from their
transactions and projects.
Learn more about Delphi at delphi.se

Bostadskommentaren
Cattis Carlén // Riksbyggen

Blir bostadsfrågan
en valfråga i topp?
BILD: KARI KOHVAKKA

Bostadsfrågan är en samhällsfråga som
berör oss alla. Riksbyggens Cattis Carlén ana
lyserar varför den bör vara en het fråga för
partierna inför riksdagsvalet.

D

e flesta, också politikerna, är överens om att det finns stora
utmaningar på dagens bostadsmarknad, även om de har
svårt att enas om gemensamma lösningar. Varje mandatperiod kännetecknas av sin särprägel och det finns gott om politiska fullträffar och misslyckanden. Oavsett om det är rätt eller fel
beslut som har tagits fortsätter det vara en stor diskrepans mellan
nationell och lokal bostadspolitik. Det märks ute i kommunerna
som hanterar obalanserna på bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden och bankerna matchar inte människors vardag och möjligheter
till att efterfråga bostäder. Samtidigt matchar inte bostadspolitiken
behoven.

CATTIS CARLÉN
Ålder: 35 år.
Familj: Härlig hälft och tre döttrar.
Bor: Stockholm.
Yrke: Bostadspolitisk expert på
Riksbyggen.
Bakgrund: Samhällsplanerare och
kulturgeograf, tidigare på Boverket,
Statskontoret, Länsstyrelsen i Stock
holm och jagvillhabostad.nu.
Fritidsintressen: Familjen, vänner,
löpning, att resa och att nörda ner mig
i stadsutvecklings och bostadsfrågor.
Otippat framtidsyrke: Sportkom
mentator.
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Några kännetecken för 2000-talets bostadsmarknad är att
det både har varit ett lågt och ett högt bostadsbyggande. Det har
varit ett stort fokus på behovet av renovering av bostäderna som
byggdes under rekordåren. Det har både hunnit införas och avvecklas stimulanser och stöd för både nyproduktion och upprustning. Vakanser av hyresrätter var i början av 2000-talet ett reellt
problem för många kommuner, men i dag är istället bostadsbristen
för specifika grupper en huvudfråga. Hållbarhetsdimensionerna
har fått naturligt utrymme med stort fokus på energifrågor.
På senare tid har engagemanget för boendesociala frågor ökat.
Bostadsbristen har kopplats ihop med tillväxtfrågan, rekryteringsproblem på arbetsmarknaden och möjligheterna att söka sig
till högre utbildningar. Bostadsbyggandet har fått en tydligare
koppling till infrastruktursatsningar, arkitektur och stadsutveckling. Flera reformer för en förenklad plan- och byggprocess har
genomförts och statliga intressen har reviderats. De skattepolitiska
frågorna som rör bostadsfrågan har få kunnat missa. Sammantaget
ger detta en hint om vad som har hänt inom bostadspolitiken de
senaste fyra–fem mandatperioderna.

STYR DINA STEG TILL EN GOD AFFÄR
newproperty.se

T H O R N R E K L A M BY R Å

Smarter
Better
Faster

BILD: RIKSBYGGEN

Vad hinner hända i människors liv under fyra–fem mandatperioder? Ganska mycket skulle jag säga. Under 18 års tid går du igenom
barn- och ungdomsår, eller hinner leva en ålderdom, eller lever
första delen av vuxenlivet. I genomsnitt förväntas en person byta boende elva gånger i sitt liv och de flesta flyttar sker av förklarliga skäl
i åldern 18–35 år. Faktum är att det i dag är riktigt svårt för många
människor att komma in på bostadsmarknaden. Det är även svårt
för människor att röra sig på bostadsmarknaden – både mellan upplåtelseformer och boendeformer och mellan olika geografiska platser. För den enskilde kan det skapa stora problem. Att tacka ja till
ett jobb eller en studieplats blir en omöjlighet för en del. För andra
förblir det en dröm att kunna flytta närmare sina barnbarn. Många
har kvar sina barn som inneboende under lång tid efter att de har
blivit vuxna. För att möta behov på bostadsmarknaden krävs långt
mycket mer än dagens bostadspolitiska satsningar. Det handlar inte
nödvändigtvis om fler utgifter, utan snarare om politiska eftergifter.
Det behövs överskridande beslut med långsiktiga ambitioner.
Marknaden och politiken avgör i dag förutsättningarna för
bostadsbyggandet. Skillnader finns såklart beroende på var i landet
det ska byggas. Nyproduktion hänger ihop med rörelse bland

RIKSBYGGEN
Riksbyggen är
ett kooperativt
företag som ut
vecklar bostäder
i nyproduktion,
både bostads
och hyresrätter.
Riksbyggen är
också en av
Sveriges största
fastighetsför
valtare med
bostadsrättsför
eningar samt
kommersiella
och offentliga
fastighetsägare
som kunder.
Riksbyggen
har cirka 2 400
anställda i 261
kommuner över
hela landet.

bostäderna i det befintliga beståndet, som i sin tur hänger ihop
med renovering av bostadsbeståndet. Precis som branschen önskar
kommunerna långsiktiga förutsättningar att agera efter. Bostadsfrågan är därför en samhällsfråga eftersom den berör oss alla. Men
bostadspolitiken görs sällan till en samhällsfråga, även om de flesta
är överens om att utmaningarna på dagens bostadsmarknad är
många.
Bostadsmarknaden präglas förstås av gårdagens bostadspolitik, men trots lärdomar av det förvånas jag över bristen på
insikter om verkligheten för människor på bostadsmarknaden. Vi
pratar oftare i generella termer och mer sällan om vilka konsekvenser politiska beslut verkligen kan ge i slutändan. Positivt är
att social hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga och jag skulle
inte bli förvånad om social bostadspolitik blir valårets ”buzzord”.
Däremot tror jag inte bostadsfrågan i sin helhet blir en valfråga i
topp även om det är en viktig väljarfråga, särskilt unga vuxna ser
den som en av de viktigaste frågorna. Den översköljs för övriga
väljare förmodligen av andra politiska frågor. Blir då bostadsfrågan
en valfråga i topp 2018? Min personliga önskan är förstås att den
blir det.

Etablera dig med oss
När du ska etablera din verksamhet behöver du anpassningsbara
logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En plattform för lönsam tillväxt.
Vi tror på kraften i att samarbeta och hjälper dig gärna så tidigt som
möjligt. På så sätt kan vi ge de bästa råden och utveckla en logistiklösning som är anpassad för din verksamhets behov och tillväxtresa.
Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.
Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering och
samarbete.

Raka spåret till smartare logistik
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Efter fyra händelserika år som bland annat innehållit den mycket
uppmärksammade Decemberöverenskommelsen och en mängd stora
namn som lämnat politiken stundar nu ett nytt svenskt riksdagsval.
Med bara månader kvar tills svensson går man ur huse för att utse vem
som ska bli regeringschef fram till 2022 har Fastighetssverige frågat de
åtta riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner hur de ser på
bostads och fastighetsfrågorna inför valet. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Istockphoto
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Vilken plats
får bostadsfrågan?
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Har aldrig varit
viktigare med
fler bostäder
Mats Green, Moderaterna
› Vilka är de viktigaste bostadspolitiska
frågorna inför valet 2018?
– Sverige måste ha fler bostäder. Det har
aldrig varit viktigare. Bostadspolitiken och
vikten av fler bostäder är en av Sveriges absolut
största samhällsutmaningar. Särskilt för kommunerna, deras utveckling och deras möjligheter.
Migrationsutmaningen, storstädernas befolkningsökning,
landsbygdens befolkningsminskning, studier, arbetsmarknad,
tillväxt, skattekraft. Listan kan göras lång.
– Enligt Boverkets prognos behövs 600 000 nya bostäder
till 2025. För att behovet ska kunna mötas krävs rejäla reformer
av bygg- och bostadspolitiken. Prognoser inför 2018 visar på en
vikande byggtakt. Det är det sista vi behöver.
– Dagens bygg- och bostadsmarknad kännetecknas av
en rad motsägelser. Bostadsbristen är enorm, men ändå görs inte
tillräckligt för att varken öka rörligheten på bostadsmarknaden
eller för att det befintliga beståndet ska nyttjas bättre. Samtidigt
subventionerar regeringen byggande, trots rådande högkonjunktur. Bostadsbristen är en av Sveriges största samhällsutmaningar.
Bristen gör att studenter måste tacka nej till studier, att företag
har svårt att rekrytera och att nyanlända får svårt att komma in på
arbetsmarknaden. Den hämmar tillväxt och bromsar utveckling.
Boendestrukturen är alltså inte bara en reflektion av samhällsproblem och utmaningar som utanförskap, skolproblem och sociala
problem utan är i mångt och mycket också själva grunden och
orsaken till dem. Det är i varje fall anledningen till att det biter
sig fast och blir svårt att göra någonting åt om man inte ger sig på
grundproblemet – det vill säga boendet och boendestrukturen.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– Alliansregeringen genomförde omfattande regelförenklingar
som tillsammans med ett uppdämt behov är en av anledningarna
till att vi nu har det högsta bostadsbyggandet på flera decennier.
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Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter reform- och förenklingsresan. Inte bara på marginalen, utan vågar förändra grundfundamenten, om vi ska hantera nuvarande och framtida bostadsutmaningar.

SV ED BE RG

Viktigt med
bostäder i olika
kostnadsnivå
Johan Löfstrand, Socialdemokraterna
› Vilka är de viktigaste bostadspolitiska frågorna inför valet 2018?
– Det viktigaste är att långsiktigt lösa bostadsbristen. Därför
menar vi att det är mycket viktigt att hålla en fortsatt hög takt i
bostadsbyggandet.
– Människor måste också ha råd att efterfråga de bostäder som
byggs. För oss socialdemokrater är det viktigt att vi har bostäder
på marknaden på olika kostnadsnivåer, så att alla har råd med en
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bostad. Inte minst därför är det viktigt att motverka de förslag om
marknadshyror som exempelvis Moderaterna lagt fram. En sådan
reform skulle leda till högre hyror för vanligt folk. Detta kan vi
socialdemokrater inte acceptera.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– Huvudansvaret för bostadsförsörjningen ligger på kommunal
nivå. Därför måste kommunerna ta sitt ansvar för att bibehålla ett
högt byggtempo. Vi måste även hitta sätt att bygga billigare, så
fler kan efterfråga de nya bostäderna som kommer till. Här måste
också staten bidra genom att stödja kommunernas arbete i större
utsträckning. För det krävs att staten och dess myndigheter verkligen prioriterar bostadsbyggandet.
– Den nuvarande regeringen har gjort mycket på området, även
om en hel del arbete naturligtvis kvarstår. Under mandatperioden
har vi genomfört flera reformer som syftar till ökat bostadsbyggande. Totalt omfattar dessa reformer nästan sex miljarder kronor.

Bland annat investeringsstöd för byggande av hyresrätter, byggbonus för kommuner som tar ansvar för bostadsförsörjningen samt
stimulanser för upprustning och renovering. Vi har också genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi
vill ha en standardisering för serietillverkade hus.
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Socialdemokraterna menar att beskattningen ska vara neutral
mellan boendeformer, vilket inte är läget i dag. Därför vill vi få till
stånd en bred uppgörelse över blockgränsen för hur vi ska kunna
harmonisera villkoren mellan olika boendeformer. Dessutom
menar vi att beskattningen av bostadssektorn måste få en bättre
fördelningspolitisk profil än i dag.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– Den frågan får vi återkomma till när vi presenterar vårt valmanifest.

Vi vill främja
villaboendet
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– För att lösa bostadskrisen behöver samtliga partier våga
lyfta på alla stenar. Vi vill ha breda och blocköverskridande långsiktiga överenskommelser där vi på allvar och prestigelöst börjar
hantera Sveriges enorma bostadsutmaning på djupet. Vi behöver
utöver fortsatta genomgripande regelförenklingar framförallt även
se över bostadsskatter, hyresreglering, stimulera rörlighet, flyttkedjor och bättre utnyttja det befintliga beståndet.
– Framförallt behöver vi en politik som ger möjligheter för alla,
i synnerhet unga och de med lägre inkomster, att äga sitt boende.
Ägandet är grunden i bostadsmarknaden och måste också vara det
i bostadspolitiken. En politik för allas möjlighet att kunna köpa
och äga sitt boende är också i sig själv en åtgärd för ökat bostadsbyggande.
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Vi föreslår
därför att uppskovstaket slopas och att uppskovsräntan sänks. På
sikt vill vi också se över möjligheten att all beskattning skjuts upp
tills utträde från bostadsrätt- och villamarknaden sker samt hur
reavinstbeskattningen långsiktigt kan sänkas och överväga att ta
bort uppskovsräntan helt.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– En mycket stor plats.

Caroline Szyber,
Kristdemokraterna
› Vilka är de viktigaste bostadspolitiska frågorna
inför valet 2018?
– Att få bostadsmarknaden att bli rörligt funktionell igen med en social hänsyn. Alltför många lever
med bostadsfrågan dagligen. Folk bor trångt, för stort eller
inte alls på grund av bostadsmarknadens tillkortakommanden.
– De flesta har någon form av bostadsdröm, att till exempel
kunna ha en bit trädgård i anslutning till sitt boende eller att få bo
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› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Ja, för ränteavdragen samt flyttskatterna. Reformer kring
ränteavdragen bör göras utan att boendekonsumenters köpkraft
försvagas, till exempel genom att inkomstskatten sänks.
– Reavinstskatterna måste kunna skjutas upp, även betalningen
av räntan på uppskovet.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– Bostadsfrågorna får naturligen en väldigt framskjuten plats
i valrörelsen. Kristdemokraterna är beredda att ta tuffa beslut för
att lossa på de knutar som förlamar politiken i dag, vi har visat det
tidigare i regeringsställning och vill gärna ta uppgiften igen.
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– Framförhållning i bostadspolitiken,
den stora faktorn till bostadsbristen
ligger i en misslyckad migrationspolitik vilket man kunnat förutse
men valt att blunda för. Här finns
det en tydlig koppling till att antalet
otrygga och utsatta områden i
Sverige ökat, bostadsområden blivit
allt mer trångbodda och segregationen
brett ut sig. Den höga bostadsbristen har
främst drabbat nybildade familjer, studenter
och unga som söker sin första bostad. Samtidigt
har det blivit svårare att finansiera sitt boende genom nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling. Vidare lyfter vi
fram att det behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– Avskaffa anvisningslagen som tvingar kommuner att ordna
och prioritera bostäder till nyanlända invandrare samt slopa lagen
om egenbosättning (EBO-lagen) för asylsökande vilken lett och
leder till segregation och trångboddhet. Slopat tak och tidsgränsen
för användande av uppskovsbeloppet möjliggör flyttkedjor inom
bostadsbeståndet. Här behövs även fler finansieringsmöjligheter
så som startlån för unga och fördelaktigt bostadssparande. En förbättring av byggkrediten för mindre byggbolag så att fler företag
kan konkurrera på byggmarknaden vilket skulle leda till minskade
bygg-, bostads- och hyreskostnader.
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Sverigedemokraterna har lagt fram förslag på en skatteväxling
genom minskat ränteavdrag mot en sänkt inkomstskatt.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– Bostadsfrågorna brukar vara bland de viktigaste valfrågorna
för väljarna som på ett eller annat sätt påverkar hela samhället. Vår
ambition är att tydliggöra behovet av en fungerande bostadspolitik
för trygghet, tillväxt och företagande. Vikten av en fungerande
bostadspolitik har vi tryckt på under hela mandatperioden och
kommer så fortsatt göra under valåret.
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»Kristdemokraterna är
beredda att ta tuffa beslut för
att lossa på de knutar som
förlamar politiken i dag.«

Roger Hedlund, Sverigedemokraterna

BIL

– Till skillnad från många övriga inom politiken vill vi
också främja villaboendet. Det är en boendeform många eftersträvar samtidigt som det byggs alldeles för få nya villor. Här är
markfrågan med avgöranden för strandskydd, naturreservat och
infrastruktur för vägnät och avlopp viktiga.

Avskaﬀa
anvisningslagen
BIL

överhuvudtaget, med nuvarande situation är det dock få av dessa
drömmar som kan gå i uppfyllelse. Skatter, priser och ren brist på
bostäder står i vägen. I synnerhet villor saknas.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– En hel del tuffa politiska beslut behöver tas kring ränteavdrag, hyressättningssystemet och fastighetsbeskattningen. Med de
besluten kan vi också ta bort amorteringskrav och investeringsstöd.
Det behövs också en avsättning i samband med nyproduktion för
socialt boende.

Behovet av en grön
bostadspolitik är stort
Emma Hult,
Miljöpartiet
› Vilka är de viktigaste bostadspolitiska frågorna inför valet 2018?
– För Miljöpartiet är de viktigaste bitarna i bostadspolitiken att
(1) se till att de som står utanför bostadsmarknaden får en bostad,
och (2) att säkerställa att det som byggs ska bli så bra som möjligt
för både människor, miljö och klimat.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– För att få fler in på bostadsmarknaden behövs fler bostäder till
rimliga kostnader där det i dag råder brist. Sedan Miljöpartiet fick

bostadsministerposten har antalet påbörjade bostäder per år mer
än fördubblats jämfört med under den förra regeringen. Investeringsstödet är ett viktigt medel för att fler ska ha råd med hyran,
inte minst unga och ensamstående. Miljöpartiet vill också se över
hur de olika upplåtelseformerna beskattas och stimulera flyttkedjor
så att fler lediga lägenheter frigörs i det befintliga beståndet.
– För att få till en grönare byggprocess behöver vi titta på hela
byggcykeln och minska miljö- och klimatpåverkan både från uppförande, brukande och rivningsfasen. Vi vill att fler hus ska byggas
i trä. Att planera för ett samhälle med blandad bebyggelse, olika
upplåtelseformer, närhet till kollektivtrafik, skola och service är
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Hyresbostäder
är skattemässigt
missgynnade
Nooshi Dadgostar, Västerpartiet
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› Vilka är de viktigaste bostadspolitiska
frågorna inför valet 2018?
– Lösa bostadsbristen, värna och
utveckla allmännyttans ställning och
stärka hyresgästernas ställning.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– För att lösa bostadsbristen krävs
flera åtgärder. För det första behöver
staten ta ett större ansvar. Vi behöver
en aktiv bostadspolitik som stimulerar
ökat bostadsbyggande med fokus på hyresrätter som folk har råd att efterfråga. Under
mandatperioden har Vänsterpartiet och regeringen
infört olika former av stöd för byggande av främst hyresrätter.
Vi vill utveckla dessa stöd och även införa statliga topplån för
produktion av hyresrätter och studentlägenheter. För det andra
behöver byggpriserna pressas och konkurrensen i byggsektorn
öka. Vänsterpartiet vill därför inrätta ett statligt byggbolag med
fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror. För det tredje
behöver kommunerna ges en mer offensiv roll. Förköpslagen bör
därför återinföras och kommunerna bör ges ökade möjligheter
att återta en byggherres markanvisning i syfte att få tillgång till
byggbar mark.

»Vi säger nej till ineffektiva
byggsubventioner.«
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Öppna bostadsmarknaden
för fler
D:

BI

också helt avgörande för att skapa social och ekologisk hållbarhet.
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Vi vill inte gå tillbaka till den tidigare fastighetsskatten, men
vill gärna se en större skattereform där olika typer av skatter kopplat till boende ses över. Bland annat borde fastighetsavgiften differentieras så att det lönar sig att göra energibesparande åtgärder i
bostaden.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– För Miljöpartiet kommer bostadsfrågorna att ha en central
roll inför valet 2018 eftersom vi ser att behovet av en grön bostadspolitik är fortsatt mycket stort. Trots att utsläppen minskat mycket
tack vare fjärrvärmenätet står bostadssektorn fortfarande för cirka
35–40 procent av den totala energianvändningen i Sverige, samtidigt som vi ser att det finns ett stort behov av att rusta upp och
bygga mer. Grön bostadspolitik kommer att vara helt avgörande
för möjligheten att bygga ett mänskligt, miljövänligt och levande
samhälle med resurseffektiva energisystem.

Robert Hannah,
Liberalerna
› Vilka är de viktigaste
bostadspolitiska frågorna
inför valet 2018? Vilka
lösningar ser ni på dessa?
– Att öppna bostadsmarknaden för fler, underlätta rörlighet
och stärka marknadsmekanismerna.
Vi prioriterar en reformerad hyresmark-
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– Vi vill att hyresgästens prioriteringar får större genomslag i
bruksvärdessystemet för befintligt bestånd. Det är rimligt att lägesfaktorn får ökad tyngd. För nybyggda hyresrätter vill vi tillåta fri
hyressättning i avtal mellan hyresvärd och hyresgäst. För att hyresgästen ska ha trygga villkor ska hyresnivån därefter knytas till en
förutsägbar indexering under den tid som hyresförhållandet består.
– Vi säger nej till ineffektiva byggsubventioner. Vi prioriterar
hellre inkomstförstärkningar direkt till de hushåll som har det
tufft, till exempel genom bostadsbidrag och bostadstillägg.
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Liberalerna vill öka rörligheten på bostadsmarknaden genom
att sänka flyttbeskattningen. Vi föreslår permanent slopat tak på
uppskovsbeloppet och slopad räntebeläggning av uppskovet.
– Fastighetsavgiften ska behållas. För att öka trycket på
byggherrar att förverkliga projekt är vi beredda att höja fastighetsskatten på obebyggd detaljplanelagd tomtmark som är avsatt för
bostadsbyggande.
– Vi är kritiska till det höjda amorteringskravet och vill hellre
stegvis trappa ner ränteavdraget från 30 till 20 procent under en
tioårsperiod. Detta ska växlas mot andra skattesänkningar till
hushållen, som sänkta flyttskatter och sänkt skatt på jobb.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– Bostadsfrågorna är en viktig del av vår ekonomiska politik och
politik för integrationen och mot sociala klyftor. Likaså är bostadsfrågorna centrala i klimatpolitiken. Allt detta är stora frågor för väljarna
och kommer självklart att ha en viktig plats i valrörelsen för oss.
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nad, bosparande till första köpet och borttagna byggsubventioner.
– Det blir allt svårare för ungdomar och nyanlända att ta sig in
på bostadsmarknaden. För många ungdomar blir enda utvägen
att be föräldrarna om hjälp till kontantinsatsen, men den vägen
är bara öppen för vissa. Därmed ökar klyftorna ännu mer mellan
insiders och outsiders.
– Liberalerna vill införa ett skattegynnat bosparande till det
första bostadsköpet. Det skulle betyda mycket för ungdomar och
nyanlända, men gör det också lättare för hyresgäster att ta steget
till en ägd bostad.

– För att värna och utveckla allmännyttans ställning bör
det finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje kommun.
Vidare bör de allmännyttiga bolagens försäljningar av våra gemensamt ägda bostäder förhindras. Vi vill därför att det ska krävas
tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av allmännyttiga bostäder. Vi vill även införa ett tioårigt moratorium för ombildningar av
allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätt.
– För att stärka hyresgästernas ställning bör så kallade renovräkningar och styckvisa renoveringar motverkas. Hyresgästerna bör
ges större inflytande inför renoveringar och det bör bli lättare att få
nedsatt hyra vid bristande underhåll.
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Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet
du behöver vid fastighetstransaktioner och
i fastighetsrelaterade frågor
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Ja. Hyresbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med
ägda bostäder, vilket konstaterades i Bostadsbeskattningskommitténs betänkande (SOU 2014:1). Vänsterpartiet vill ha bättre
skattemässiga villkor för hyresrätten. Vi vill bland annat utreda
införandet av skattefria underhållsfonder för hyresbostäder.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– Bostadsfrågorna är en central del av Vänsterpartiets politik
och kommer därför att få en stor plats i valrörelsen.

Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com
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Ola Johansson, Centerpartiet

T

› Vilka är de viktigaste bostadspolitiska frågorna
inför valet 2018?
– Vi har i dag en bristande rörlighet på bostadsmarknaden, som bland annat beror på höga
flyttskatter och en illa fungerande hyresmarknad. Följden blir att människor som är i behov
av sitt första boende, till exempel ungdomar och
människor som kommit till Sverige från andra
länder får svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.
Bostadsköerna i storstäderna är nu rekordlånga.
Och i slutändan förstärker det den klyvning av Sverige som vi ser i dag. Där människor riskerar att hamna i
ett långvarigt utanförskap om inget görs.
› Vilka lösningar ser ni på dessa?
– Flyttskatterna behöver sänkas. Hyressättningen behöver bli
friare, till att börja med i nyproduktion. Men det behövs också en
fortsatt hög byggtakt för att möta behoven. Det måste vara möjligt
att bygga bra bostäder i hela landet. Därför behövs fortsatta
regelförenklingar. Riksintressen, strandskyddet och andra statliga
regleringar ses över så att byggbar mark kan frigöras.
› Ser ni några skiften som bör göras inom skattefrågorna
rörande fastigheter och bostäder?
– Som sagt så behöver de höga flyttskatterna åtgärdas. För
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Flyttskatterna
behöver sänkas

74

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

1 2018

Innovativa
glaskonstruktioner.
Vår styrka är att ständigt anpassa ny
teknik till en växande marknad med
ständigt ökande krav på säkerhet,
miljövänlig energi
energilösning
lösning ar, komplexa konstruktioner samt mångsidiga behov. Vi anpassar glas- och
metallkonstruktionen
tionen till kundens
vision och krav.

många blir det i dag för kostsamt att flytta, trots att man egentligen vill och skulle behöva göra det. Inom ramen för en bred
överenskommelse bör också en reform av ränteavdragen ingå.
› Hur stor plats får bostadsfrågorna när ni går till val?
– Vi har ännu inte antagit vår valplattform. Men det är tydligt
att bostadsfrågorna är en del av de frågor som rör såväl livskraft
i hela landet som integration och arbetsmarknad. Och detta är
frågor som har hög prioritet för Centerpartiet.

Projekt: Nya Arkitekturskolan,
Stockholm. Vinnare av
Kasper Salin-priset 2015.
www.fasadglas.se

Teknik // Eric Anderbjörk

Framtidens
Med digitaliseringen skapas ett nytt sam
hälle med nya behov och nya möjligheter.
Genom sin banbrytande app tillhandahåller
TMPL inte bara nya lösningar för tekniska be
hov och serviceerbjudanden – man kopplar
även samman människor.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: TMPL

TMPL:s resa startade i Uppsala, som ett projekt i Rosendal
Fastigheter. Bolaget upptäckte att det började komma frågor man
inte hade för vana att hantera, framför allt från yngre människor i
åldrar mellan 18 och 33.
Genom intervjuer började man kartlägga vad som egentligen
förväntas av nästa generations boende. För att möta behoven
skapade man en plattform.
– Det är väldigt stor skillnad på vad man kallar vertikala appar
– appar som bara har ett syfte – och horisontella – med flera
funktioner. Där vertikala är populära inledningsvis men faller
snabbt i glömska. Vi ville skapa en app som skulle bli naturlig för
de boende att komma tillbaka till – ett ekosystem med en lösning som tillgodoser många behov i en och samma app, säger Eric
Anderbjörk, vd för TMPL.
– Så vi tittade väldigt mycket på vad som skulle vara ”core”. Vi
trodde på förhand att det skulle ha med ”smarta hem” att göra: att
man kan tända och släcka lampor, se sin energiförbrukning, styra
sitt lås. Men när vi tog appen i bruk i ett område med 500 lägenheter märkte vi att så inte var fallet.
– Däremot hade vi lagt in en väldigt simpel chattfunktion så
att man kunde konversera med sina grannar, och den användes
jättemycket.

Eric Anderbjörk.
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Man gick vidare och tittade på hur man kunde utveckla
flödet för att skapa en gemensam plats för de boende att interagera
på. Bland annat genom att erbjuda kontakt med serviceinrättningar, låta folk jämföra sin el- och vattenförbrukning med sina
grannar (något som fått förbrukningen att sjuka med cirka åtta
procent), låta de boende dela med sig av resurser som slagborrmaskin, cykel, stege eller andra saker de själva bara använder vid
enstaka tillfällen och som övrig tid står orörda.
– En intressant sak som vi upptäckte när vi studerade flödet var

ekosystem
hur de boende hjälpte varandra. Vi hade ett nybyggt hus med 350
lägenheter, vilket innebär att det kommer väldigt många frågor.
När vi efter fyra månader räknade på hur många ärenden där
boende hjälpt boende som fanns hittade vi 70 fall där det annars
hade varit solklart att felanmäla hos sitt fastighetsbolag och få
hjälp den vägen, men där man istället löst sitt ärende med hjälp av
en granne, säger Eric Anderbjörk.
– Bara genom att det boende hade löst saker med hjälp av varandra hade det fastighetsbolaget sparat 350 000 kronor som annars
hade gått till servicekostnader. Det var en sidoeffekt vi inte hade
räknat med. Människor vill verkligen hjälpa varandra.
TMPL har fortsatt utveckla sin app genom att kontinuerligt göra undersökningar av vad användarna efterfrågar och utveckla
fler tjänster och koppla på mer service; exempelvis smarta sätt att
teckna hemförsäkringar eller lösningar för att beställa matkassar
och få dem levererade – olika former av gruppavtalserbjudanden.
En viktig del handlar också om att hitta hållbara lösningar.
– I våra undersökningar har vi sett att bilen har tappat som
statussymbol. Det gör att man är mycket mer benägen att dela
en bil. Dessutom står en bil stilla 97 procent av dygnet – varför
skulle man då inte kunna hyra ut sin bil då? Där håller vi på att
försöka arbeta fram en lösning med försäkringsbolag för att man
ska kunna hyra ut sin bil till sina grannar. Vi har redan byggt in
möjligheten att ha en privat bilpool i appen.
– Vi tittar också på lösningar för att effektivisera användandet av kollektivtrafik där man ska kunna få information om hur
effektivt exempelvis bussen är kontra att cykla eller gå beroende på
trafik.
– Vi försöker också komma med lösningar för hur man kan ge
smarta tips till de boende – exempelvis om hur man kan spara el,
beroende på när man tvättar. Men att säkerställa att det görs utan
att man gör integritetsintrång. Algoritmerna är så pass smarta
i dag att kan man göra det på ett snyggt och icke-integritetskränkande sätt så finns det jättemycket att göra på den fronten.
Lösningarna görs inte bara för att driva den progressiva utvecklingen framåt utan även för att se till att man tillgodoser den
kundgrupp som inte vill använda sig av en digital lösning.
– Hur man till exempel via entrédisplayer kan fusionera det
digitala med det analoga så att man har samma tillgång till service
och inte missar viktigt information som dyker upp i flödet från
hyresvärdar och styrelser. Det var en utmaning vi inte hade räknat

med på förhand men som vi jobbar hårt med för att lösa.
TMPL har redan kommit långt i sin utveckling. Mycket tack
vare progressiva ägare som både skjutit till pengar och erbjudit
canvas att testa produkten på.
– Vi hade aldrig kommit såhär långt om vi inte haft ett ben i
it-världen och ett ben i fastighetsvärlden. Det som gör att start-ups
brukar fallera är att de inte har någon relation med verkligheten. Man
har ett teoretiskt tyckande om vad som fungerar, men sedan visar det
sig att verkligheten inte riktigt stämmer överens med ens önskan.

»Människor vill verkligen
hjälpa varandra.«
– Genom att vi kunde använda Rosendal Fastigheters bestånd
som piloter kunde vi direkt se vad som fungerade. Vi gjorde många
fel och misstag i början som vi kunde rätta till. Det har varit oerhört värdefullt.
I arbete med att ta fram lösningen för Rosendal Fastigheter kände man var något större på spåren. Att möjligheterna för
TMPL-lösningen var större än att bara användas av grundbolaget.
Lösningen blev att bilda ett dotterbolag och ta fram en white
label-lösning, något som fått en rad stora bolag – såsom Stena
Fastigheter, Wästbygg och Tobin Properties – att inleda samarbeten.
– Genom att använda sig oss köper man direkt tre års erfarenhet, jämfört med om man försöka bygga en lösning själv. Vår
approach är att vi gör en lösning där vi sätter exempelvis Stena i
fokus. Det blir en app som ser ut som deras grafiska profil. När
hyresgäster eller lägenhetsköpare loggar in så är de hos Stena,
vilket innebär en väldig trygghet för användaren. Det har vi märkt
fungerar väldigt bra och blir en riktig usp för bolagen.
› Hade ni räknat med att produkten skulle bli såhär het?
– Vi hade gjort förstudier och visste att fastighetsmarknaden var
den sista analoga utposten som inte digitaliserats. Så vi visste att
det fanns en stor potential – men att såhär många skulle hoppa på
så snabbt trodde vi nog inte. Men vi tycker att det har gått jättebra
och är väldigt stolta över att så många fastighetsbolag redan har
hoppat på.
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Arkitektkommentaren
Rahel Belatchew // Belatchew Arkitekter

BUZZBUILDING. Ett projekt inom
Belatchew Labs som utforskar omprogrammering av städers rondeller där
det skapas plats för urbana insektsfarmer som ersättning för köttproteiner.

BELATCHEW
ARKITEKTER
Belatchew
Arkitekter är ett
Stockholms
baserat arkitekt
kontor. Projekten
kännetecknas
av arkitektonisk
verkshöjd, inno
vation och spets
inom hållbarhet
och finns främst
inom bostäder,
kontor och sam
hällsfastigheter.
Den experimen
tella studion
Belatchew Labs
har rönt stort
internationell
uppmärksamhet
för sina visionära
projekt.

Den digitala utvecklingen tar nya steg som kastar om vår
världsbild. Hur ska städer utvecklas för att kunna anpassas
till vårt framtida samhälle?, frågar sig Rahel Belatchew.

Framtiden är flexibel
BILD: BELATCHEW
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vara bra att påminnas om att Facebook startade 2004 men slog
igenom först 2007 och att Instagram föddes så sent som 2010.
Vilka de nya stora förändringarna blir framöver vet vi förstås inte.
Däremot kan vi vara säkra på att förändring kommer att ske, och
det sätt vi kan möta det på är genom att vara öppna och flexibla
för anpassning och förändring.
Mål 11 i FN:s globala mål fram till 2030 har rubriken ”Hållbara städer” och det är sannerligen i städerna den största tillväxten
och förändringen kommer att ske. År 2050 förväntas 70 procent
av världens befolkning bo i städer. Mega-städer, städer med fler än
tio miljoner invånare, förväntas växa från att ha varit tio stycken
1990 till över 40 år 2030, att jämföra med hela Sveriges befolkning

som just har passerat tio miljoner. Det är därför rimligt att anta att
de största utmaningarna för arkitekturen starkt kommer att vara
kopplade till städer.
Vill vi undvika att de växande städerna breder ut sig till ytan måste vi hitta nya strategier för att husera en växande befolkning, då inte
enbart genom sedvanlig förtätning, utan snarare genom att optimera
användandet av det som redan finns på plats i form av infrastruktur
och byggnadsverk samt addera flexibilitet i det nya som skapas.
Förvandlingen av en gammal järnväg i New York till promenadparken ’High Line’ är ett berömt exempel på urban omprogrammering.
Le Viaduc des Arts, förlagan i Paris, förvandlar på ett liknande sätt
en gammal viadukt till en förhöjd park. I viaduktens valv har man
dessutom skapat lokaler för gallerier och konsthantverk.

BOXARE
BILD: CAMILLA LINDQVIST

D

en mest hållbara byggnaden är den som inte behöver rivas
utan kan stå år efter år och förmå vara relevant genom att
ständigt kunna anpassa sig till nya behov.
Hållbarhetsfrågor ligger med all rätt högt på agendan i byggoch fastighetsbranschen. Den fortsatt vanligaste definitionen av
hållbar utveckling följer Brundtlandkommissionens definition från
1987 som definierar hållbar utveckling utifrån tre aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Jag vill lägga till en fjärde
aspekt av hållbart byggande, nämligen flexibilitet.
I tider av snabba tekniska förändringar som i grunden påverkar
vår livsstil är det svårare än någonsin att planera för morgondagen.
Hur vi väljer att bo, arbeta, konsumera och umgås är något som
under de senaste decennierna drastiskt har förändrats. Det kan

Vårt kontor, Belatchew Arkitekter, deltog i utställningen ’Reprogramming the City’ på Arkdes 2015 där Buzz Building,
ett projekt som omvandlar rondeller till urbana insektsfarmar, påvisade hur innovativ arkitektur dels kan nyttja befintliga men underutnyttjade stadsrum, dels hur städer genom insektsodling kan
lösa urban mat produktion på ett hållbart sätt. Ett annat exempel
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Namn: Rahel
Belatchew.
Ålder: 49 år.
Bor: Nacka.
Utbildning:
Ecole Spéciale
d’Architecture,
Paris. La
Sorbonne,
Paris, Uppsala
Universitet.
Fritidsintressen: Boxning,
resor, konst.
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BILD: BELATCHEW/SVEAFASTIGHETER

RUDBECKIA. Kollektivhus i Rosendal, Uppsala,
med 40 lägenheter. Hela bottenvåningen är en
stor gemensam yta som de boende delar på. På
taken finns ytterligare gemensamhetsutrymmen
och en stor takterrass.

DISCUS. Höghus som utforskar
vertikal programmering.

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.

ANCHORAGE
ATLANTA
AUGUSTA
CHARLOTTE
DALLAS
DENVER
HOUSTON
LOS ANGELES
NEW YORK
RALEIGH
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SEATTLE
SHANGHAI
SILICON VALLEY
STOCKHOLM
TOKYO

»De boende blir del av en social gemenskap och de får samtidigt mycket boyta i förhållande till den hyra de betalar.«

WALNUT CREEK
WASHINGTON D.C.
WINSTON-SALEM

www.kilpatricktownsend.se

på omprogrammering utgjordes av Edge Design Institute som adderade en stadspark i en befintlig urban trappa i Hong Kong.
Optimering innebär också att säkerställa att ytor används på
ett optimalt sätt. Många är de kvadratmeter skolor som står helt
oanvända på kvällar, helger och långa skollov. Den växande staden
måste kunna optimera nyttjandet av existerande ytor och har inte
råd med byggnader som endast används delvis.
Med växande städer följer utrymmesbrist och ökade boendekostnader vilket innebär att vi måste acceptera att leva mer kompakt. Liksom Tokyo länge har erfarit, håller de privata bostäderna
på att bli för små för att rymma större sällskapsytor. I stället möts
man utanför hemmet på restauranger och caféer vilket i sin tur
främjar krognäringen och stadslivet.
Det räcker med en titt på bostadsannonser till försäljning på
Hemnet för att se otaliga kreativa grepp som omvandlar en lägenhet på ett rum och kök till två rum och kök eller trollar fram en
trerummare av en tvårummare. Visst är den ekonomiska vinsten
som ett extra rum utgör vid försäljning en drivkraft för de boende,
men ofta handlar det lika mycket om en acceptans för att bo på en
mindre yta för att i gengäld få tillgång till staden.
Men även utan stockholmarnas kreativitet har bostadsytorna
som produceras stadigt krympt till ytan. Samtidigt har delningsekonomin omfamnat bostadsindustrin och skapat en mängd
så kallade ’co-living’ – enheter runt om i världen inspirerade av
’co-working’ där man tidigt hittade lösningar för att dela på kontorsytor. Co-living innebär att den privata bostaden blir liten till
ytan, inte helt olikt ett hotellrum, och i gengäld får man tillgång
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till generösa gemensamma rum för matlagning och umgänge samt
varierad grad av service.
Delning av utrymme är en nödvändighet i högkostnadsstäder
som New York, London eller Hong Kong. I mindre städer kopplas
utrymmesdelning mer till livsstil. Ibland är det en kombination av
båda, som i det kollektivhusprojekt vi för närvarande jobbar med i
Uppsala. Kollektivhusföreningen Rudbeckia med 40 relativt små lägenheter delar på stora gemensamma utrymmen på bottenvåningen
för matlagning, måltider och fritidsaktiviteter. På taket finns ytterligare gemensamma utrymmen samt en stor takterrass. Delningen av
ytor innebär att de boende blir del av en social gemenskap och de
får samtidigt mycket boyta i förhållande till den hyra de betalar.
Discus är ett annat projekt vi arbetar med just nu där vi undersöker vertikal flexibilitet för byggnaders program. Genom att
kombinera nya typer av kollektivt boende och delade arbetsplatser
med hyresrätter och bostadsrätter, skapas en flexibel byggnad med
ett rikt program vilket får till följd att byggnaden blir levande
dygnets alla timmar.
Slutligen, digitaliseringen omfamnar alla branscher
och börjar även omfatta städer. I dag har vi tillgång till stora
mängder data. Det kan hjälpa oss att identifiera och optimera
användningen av urbana utrymmen. I takt med att realtidsdata
om hur vi använder stadens rum blir tillgängligt kan vi utveckla en
flexibel stad som svarar på våra omedelbara behov.
Användning av data, omprogrammering av våra städer, optimering av användningen av ytor över tid och integrering av överlappande program i våra byggda miljöer är alla exempel på hur vi kan
använda flexibilitet som medel för att uppnå hållbarhet.

Fastighetsbranschens skatterådgivare.
www.skeppsbronskatt.se

Tätt inpå // Benny Thögersen

”En udda
fågel”
Han tog en ovanlig väg in i branschen. Efter att ha
börjat arbeta med logistik på Ica som 15-åring leder
nu den MMA-intresserade idrottspedagogen Benny
Thögersen Catena i en tid där logistikbranschen står
inför stora skiftningar.
Text & bild: Axel Ohlsson

K

ung Bore har lagt ett vitt täcke
längs helst Västkusten, från
Strömstad ner till Malmö. Men
trots nattens överraskande snöfall
står sig tågtrafiken stadig mot
inställda avgångar och förseningar. Således
anländer jag en halvtimma tidigt till Catenas
högkvarter och kommer mitt i att frukosten
dukats upp.
Benny Thögersen tar sina mackor, sätter sig
ner med elva kollegor och äter under samtal som
sällan snuddar vid jobb.
– Vi börjar varje dag med att äta frukost tillsammans, berättar Benny Thögersen från sin plats vid
bordet med centrala Helsingborg i vyn bakom sig.
Som logistikbolag Catena lever sannerligen
som man lär. Bolagets huvudkontor – där tidningskoncernen Aller tidigare hade sin verksam-
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Det känns häftigt
för det är verkligen att
komma tillbaka till de
egna ”hoodsen”.«
het – ligger på Landskronavägen i södra delarna av
Helsingborg omgivet av logistik- och lagerlokaler.
För Benny Thögersen är den höga 70-talsbyggnaden verkligen som att vara tillbaka på
mammas gata.
– Att vara här är helt unikt för mig. Jag är
uppväxt två kilometer från huset och såg det
nästan varje dag i min ungdom, säger han och
fortsätter:

– När jag tittar ut genom fönstret ser jag bort
till klubblokalen vi hade i handbollslaget, åt ett
annat håll ligger planen där jag spelade fotboll
och lokalerna till den kampsportsklubb där jag
är engagerad och sitter i styrelsen ligger alldeles
i närheten.
– Det känns häftigt för det är verkligen att
komma tillbaka till de egna ”hoodsen”.

PÅ MAMMAS GATA. Att komma till
Catena har varit som att komma hem
för Benny Thögersen, som växte upp
två kilometer från byggnaden där
Catenas huvudkontor i dag ligger.

Han tillbringar – i sina egna ögon – för lite
tid i idrottslokalerna i dag. Tanken när han sökte
in till idrottshögskolan i Halmstad var att idrotten skulle bli hans dagliga verksamhet.
– När jag pluggade så hade jag två huvudspår:
det ena var in i idrottsrörelsen och det andra var
in i kommunal förvaltning.
› Har idrotten varit med dig hela tiden?
– Det har den varit. Jag hade en väldigt
frånvarande pappa och idrotten och förenings-

1 2018

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

83

Tätt inpå // Benny Thögersen

Röster om
Benny Thögersen
BILD: CATENA

FAJTER. På senare år har Benny
Thögersen blivit involverad i
kampsportsklubben Kaisho.
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Namn: Benny Thögersen.
Ålder: 51 år.
Familj: Två utflugna barn och en särbo.
Bor: Helsingborg.
Kör: ”BMW, men det tog emot
att plocka ut en sådan.”
Läser: ”Vetenskaplig litteratur
med betoning på neuropsy
kologi.”
Lyssnar på: ”Jag är sprungen ur
hårdrocken men är väldigt bred
i dag.”
Tittar på: ”Youtube, och då handlar det ofta om astro
fysik, neuropsykologi och AI.”
Tjänar: ”Bra.”
Fritidsintressen: ”Föreningsliv och friluftsliv.”

lennieskiftet och då drog vi igång det som i dag
är MMA.
– Jag tränade lite men jag var ännu mer
nyfiken på att instruera och coacha. Det gjorde
jag några år i början och det var fantastiskt kul.
Jag landade åtta år i svenska MMA-förbundet
och efter att ha suttit i styrelsen så är jag nu
ordförande i valberedningen till svenska MMAförbundet.
– Det är fantastisk miljö att få verka i där man
träffar oerhört många olika människor från alla
delar av samhället. Nere på mattan i Kaishos
lokaler är vi alla samma, av 700 människor i
klubben är det inte mer än kanske 30 som vet
vad jag har för yrke.
– Mitt engagemang i Kaisho kokas ner till det
sociala. Det var samma med mitt eget idrottande.
För mig har den svenska idrottsrörelsen, fören-

Är man nyfiken
så lär man sig saker
och innan man vet
ordet av så klarar man
själv av det.«
ingslivet och alla positiva ideella ledare betytt väldigt mycket för den jag är som person och individ.
› Vad ger det att komma in med bakgrunden
som idrottspedagog som fastighets-vd?
– Ledarskapet finns med väldigt tydligt. Men
jag har nog varit en lite udda fågel i den bemärkelsen att jag under de senaste 15 åren har varit

»Benny är väldigt målinriktad, är en lagbyggare och en väldigt god
kamrat. Hans fokus är
enormt.«
BILD: NETWORK
LOGISTICS

Framför allt ägnade sig Benny Thögersen åt handboll men han har på senare tid även
involverats i en tämligen ovanlig idrott – MMA.
Efter att ha smakat lite på kampsporten i tonåren tog det fart på allvar när han avslutade sitt
handbollsspelande vid 35 års ålder.
– Då ville jag prova på någonting annat. Så
jag började med traditionell jiujitsu men märkte
snabbt att det var tråkigt. Det här var runt mil-

»SPRUNGEN UR HÅRDROCKEN«
BILD: ISTOCKPHOTO

livet var den plats där jag hade massor av bra och
positiva förebilder, där jag hade kul och kunde
göra saker och ting som jag älskade att göra.
– Jag var aldrig hemma utan från elvaårsåldern så idrottade jag fyra till sex gånger i
veckan. Det har aldrig varit på elitnivå men det
har alltid varit kul och det har aldrig varit något
tvång.

Styrelseordförande, Catena

– Vi lärde känna varandra på en av våra trendspaningsdagar. När våra vägar korsades på allvar
för ett par år sedan kände vi nog båda två att det
här var meningen. Benny visste ingenting om
fastighetsbranschen men hade enorm kompetens
om automation och våra kunders framtida behov,
att få in det var ett enormt lyft för Catena. Han har
dessutom visat stor nyfikenhet och ambition att lära
sig mer. Det gjorde nog att jag kände att det skulle
bli jättebra, att Benny var den som skulle kunna leda
Catena vidare.
– Nu har vi en sådan volym att det handlar väldigt
mycket om att jobba med den kundstock vi har och
hjälpa de kunderna att bli ännu vassare – snarare
än att nödvändigtvis ta in så många nya kunder
som möjligt. Där kändes det som att vi aldrig skulle
kunna hjälpa kunderna på ett bättre sätt än att få
in en kompetent spelare som kan hjälpa till att öka
deras kunskaper inom automationsområdet och
guida dem.
– Dessutom gillar jag att tävla och vill prestera för
att hela tiden kunna se hur man kan bli bättre. Där
passar Benny väldigt bra in med samma grundvärderingar. Sedan är han empatisk, han gillar
människor och är en bra coach.
– Allting blev så bra! Det har varit en underbar
resa där jag har lärt mig jättemycket, och min bild är
att även Benny har gjort det.

omgiven av ekonomer och ingenjörer.
– Det gör också att jag måste ställa frågor
och det tror jag är nyttigt. Jag brukar säga att
det svåra är att formulera frågan, har man bara
lyckats med det så blir det ofta tydligt vilken väg
man ska ta för att få svar på den.
Idrottens betydelse till trots så blev
karriärsvalet ett annat för Benny Thögersen.
Vägen till Catena gick genom logistikverksamhet
– en väg han började vandra som 15-åring.
– Jag började sortera pall och plocka kolli på
Ica när jag var 15. Sedan gjorde jag en resa inom
Ica och blev första linjens chef, ställföreträdande
lagerchef när jag var 19, lagerchef/platschef när
jag var 25. Sedan rullade det på den vägen fram
till 1998 då jag blev operations manager på ett företag som då hette Everfresh Group, nuvarande
Nowaste Logistics.
– Från 2000 till 2008 arbetade jag med itlogistik och logistiksystem i flera olika roller
där jag gick djupt ner i systemmyllan. Och från
2008 till 2016 så jobbade jag med automation
på ett österrikiskt bolag som heter Knapp, där
jag under mina sista år på bolaget var vd för den
svenska och skandinaviska verksamheten.
Erfarenheten av alla steg ger Benny Thögersen
enorm kunskap om behoven hos de hyresgäster
Catena har. Att han skaffat sig den erfarenheten
handlar mycket om nyfikenhet.
– Det är bra att gå utanför sina trygghetszoner – även om man nödvändigtvis inte behöver
hoppa ut med båda fötterna.
– Alla förflyttningar jag har gjort har varit
att man sätter ut en fot i okänd terräng och har
en fot kvar där man känner sig trygg. Är man
nyfiken så lär man sig saker och innan man vet
ordet av så klarar man själv av det. Så var det när
jag klev ut i it-världen och när jag tog steget in i
automationsvärlden. Förstår man logiska princi-

Gustaf Hermelin

Paul Kleiby
Vd, Network Logistics

– Jag utbildade honom på Ica en gång i tiden för
ungefär 20 år sedan, det var så vi lärde känna varandra. Benny är väldigt målinriktad, är en lagbyggare
och en väldigt god kamrat. Hans fokus är enormt
och han har lyckats otroligt bra med utmaningen att
ta över efter Gustaf.
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NÄRKONTAKT. Benny Thögersen har ett nära samarbete med Gustaf Hermelin, som alltid bara är ett samtal bort.

per så förstår man hur man ska gifta ihop olika
saker med varandra.
Att Benny Thögersen 2016 hamnade som
vice vd på Catena handlade mycket om företrädaren på vd-stolen, Gustaf Hermelin.
– Jag träffade Gustaf när jag var talare på Catenas event Logistiktrender. När vi började prata
om hur marknaden ser ut, hur man driver affärer
och hur man som fastighetsägare kan addera
ytterligare värde var det verkligen en ”perfect
match” direkt.
– Jag tog med mig Gustaf och ett par till
från Catena ner för att träffa den dåvarande
ledningen på Knapp i Österrike för att prata om
möjligheter till samarbete för att utmana marknaden genom fastighetens funktion. Det var där
någonstans som jag och Gustaf verkligen möttes.
› Var tanken redan från det att du anställdes
att du skulle ta över efter Gustaf ?
– Ambitionen fanns från början. Men ingen
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av oss trodde nog att det skulle gå så snabbt som
det gjorde. Men saker rörde på sig, det var pusselbitar som trillade på ett sätt som gjorde att det
blev läge för detta.
› Vad betydde det att ha honom som vd över
dig i ett år?
– Jag har fantastiska medarbetare med otrolig
kompetens som ställer upp i alla väder. Det är en
extremt stabil maskin som rullar på i vardagen
bestående av kompetenta och dedikerade medarbetare. Det är en väldigt trygg grund.
– Samtidigt är Gustaf exceptionell. Han är en
man som har varit med länge, känner allt och
alla och är extremt duktig på att underhålla och
upprätthålla ett brett nätverk. Han är visionär
med stora tankar som sprutar ur honom hela
tiden. Han är alltid bara ett telefonsamtal eller
en timmes flygresa bort och det känns bra att ha
honom där.
– Vi har gjort en väldigt tydlig rollfördelning
där jag kör det operativa här och så har han

funnits med och supportrar i det som är IRrelaterat. I köp och sälj har han exempelvis varit
involverad i de stora affärerna, som när vi köpte
av Kilenkrysset senast.
› Hur har det första året som fastighets-vd
varit?
– Catena är ett fantastiskt företag att få kliva
in i. Vi verkar på en marknad som är spännande
och där det händer väldigt mycket. Det är riktigt,
riktigt kul att vara mitt i det.
– Fastighetsbranschen var också något helt
nytt för mig. Från att ha varit extremt resultaträkningsorienterad och jagat sekunder och
millimetrar – vilket så klart finns kvar – så är
det stora nu också att hålla koll på balansräkningen.
– Vi är 40 i vår organisation och av dem är 39
kungar och drottningar på fastigheter – då behöver inte jag vara riktigt lika stark på den delen
utan kan mer se till så att vi lär oss våra kunders
verksamheter istället.

Tätt inpå // Benny Thögersen

Osborne Clarke – över 250 års fastighetsrättslig expertis

20 snabbfrågor
1. Vilken är den viktigaste valfrågan i år? »Jag
önskar att politiken kom tillbaka och blev konkret
och framåtdriven. Jag hoppas på breda överenskom
melser som gör att vi får stabilitet i systemet. Det
som skrämmer mig är den ökade polariseringen. Så
det finns ingen enskild fråga, utan det är mer att vi
kommer tillbaka till klokskap, ansvarstagande och
förnuftighet i det vi gör.«
2. Vad gör dig arg? »Oschyssthet, orättvisor och
offermentalitet.«
3. Vilka tre ord beskriver Benny Thögersen?
»Mänsklig, engagerad och mer kreativ än vad
somliga tror.«
4. Du får 100 000 kronor att placera,
var investerar du dem? »Framåt
riktad teknikutveckling.«
5. Vilken talang skulle du vilja ha?
»Jag hade jättegärna velat kunna
sjunga eller spela trummor.«
BILDER: ISTOCKPHOTO

6. Vem är tidernas bästa fajter?
»Muhammad Ali. Tittar man i närtid så
är Conor McGregor en fantastisk fajter –
även om jag har lite svårt för hans personlighet.«
7. Var åker du helst på semester? »Jag åker helst på
en aktiv semester. Antingen skidåkning på vintern
eller träningsresor, där är Thailand fantastiskt för att
bara checka in på ett gym och köra lite thaiboxning
och MMA i ett par veckor.«

Tittar man på
ehandel så pratar
man om singula
risering – att man
i tidigare skede
bryter ner till gods
som ska till konsu
menten – och det
innebär att det är
mycket mer paket
i systemet.«

11. Tror du på Gud? »Jag är ärkeateist deluxe.«
12. Vad jobbade dina föräldrar med? »Min
mor jobbade inom vården hela sitt liv och
den far jag växte upp med körde lastbil.«
13. Har du några tatueringar? »Nej. Jag
har aldrig varit intresserad av att ha
någon själv men är väldigt nyfiken på
vad andra har för tatueringar.«
14. Vilka språk behärskar du? »Svenska, engel
ska och danska. Jag förstår även tyska men
har svårt att uttrycka mig själv där.«
15. Hur ofta kollar du Catenas börskurs? »Dagligen.«
16. Vilket är det bästa råd du har fått? »Där känslan
möter viljan händer det bra grejer.«
17. Vilken är din bästa respektive sämsta privata
aﬀär? »Bästa måste vara bostadsaffärerna och
sämsta är nog en bilaffär.«
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Osborne Clarke finns för närvarande
i 13 länder och har cirka 1575
anställda. Vår internationella
fastighetsgrupp består av 110
jurister och erbjuder full service på
fastighetssektorn.

Osborne Clarkes första kontor i
Norden öppnades i Stockholm
september 2017. Fastighetsgruppen
fokuserar på transaktioner,
entreprenadjuridik och kommersiell
hyresrätt.

Osborne Clarkes svenska och
internationella fastighetsteam
kommer att finnas på plats på
MIPIM den 12-15 mars 2018.
Vi ser fram emot att träffa er på MIPIM!

08/02/2018 15:38

Fastighetsmarknadsdagen

10. Vilket var ditt favoritämne i grundskolan?
»Matematik och gymnastik.«

20. Vad är det bästa med
Helsingborg? »Det är
fantastiskt att vara så
nära vattnet.«

MIPIM

OC Sweden 240x140mm Landscape Ad - Swedish [PRINT].indd 1

9. Ger du pengar till tiggare? »Ytterst sällan. Jag är
månadsgivare på ett par ställen istället.«

19. Är du fåfäng? »Nej, jag vill
inte tro det.«

Sverige

Nimrod Badur
Head of Real Estate
Sweden
M +46 72 383 53 09
nimrod.badur@osborneclarke.com

8. Vilken person – levande eller död – skulle du
helst vilja träﬀa? »Barack Obama.«

18. Vilken är din största extravagans? »Även om
jag har problem med hörseln på ena örat så har
jag blivit lite audiofil och har lagt ganska mycket
B IL D: T H E R E S E
pengar på en tvåkanalsstereo.«
AR

Internationellt

Med Gustaf Hermelin kvar som styrelseordförande och en trygg organisation fortsätter
Catena sin resa för at utveckla bolaget på en
marknad som är under stor förändring.
– För knappt fyra år sedan hade vi ett bestånd
om fyra miljarder, i dag har vi 13 miljarder. Ofta
handlar det om att ta trappsteg. Det här har
gjorts i en rasande takt och vi ska fortsätta att
växa och utvecklas, säger Benny Thögersen.
– Vi har en projektportfölj om 700 miljoner
som rullar. Vi har sagt att vi ska bygga om/till
och nyproducera för en halv miljard om året och
det fortsätter vi med. Nu har vi precis köpt fem
fastigheter från Kilenkrysset så det dröjer kanske
ett litet tag till innan vi köper något – men vi
kommer aldrig att utesluta möjligheter att göra
en bra affär.
– Vi har i hög grad tvättat beståndet men
det är en kontinuerlig process så vi kommer att
se över allt som inte passar in hos oss för att
kunna avyttra och sedan fortsätta att bygga och
förvärva.
– Marknadssituationen är väldigt bra. Vi är

mitt uppe i en stor omstrukturering – driven av
digitaliseringen tillsammans med millennials
– där det fysiska och det digitala ska integreras
mycket mer sömlöst. Det kommer att påverka
logistikstrukturen.
› Vilka utmaningar känner du att branschen
kring logistikfastigheter står inför?
– Det är en bransch som i mångt och mycket
varit ganska traditionell – vilket så klart varit betingat av hela systemet i sig med banker, säkerhet
och hur man ser och värderar en fastighet.
– Nu händer det väldigt mycket saker: automationen har blivit mycket mer generisk. Tittar
man på e-handel så pratar man om singularisering – att man i tidigare skede bryter ner till gods
som ska till konsumenten – och det innebär att
det är mycket mer paket i systemet.
– Det kommer inte att vara raka flöden som
man pratat om förr. Godset kommer att kunna
ta många fler vägar vilket betyder mer gods i
rörelse, fler omlastningspunkter, fler terminaler
och framför allt fler lager närmare staden. Vi är
mitt uppe i den omvandlingen.

DIGITALISERING
Studio Meetingpoint • Malmö • 22 mars

Alexander Bard

Keynote speaker:
Hur lever vi våra digitala liv i framtiden?

• Hur jobbar storbolagen? • Rätt ledarskap i digitaliseringsprocessen
• Hologram i byggprocessen • Så möjliggörs nya tjänster

Allt om proptech och digitalisering av
fastighets- och samhällsbyggnadssektorn!
Mer info och anmälan:
www.fastighetssverige.se/seminarier

Arrangörer:

Tätt inpå // Benny Thögersen

Nya
perspektiv

NUMEROLOG. "Jag har alltid
gillat att leka med siffror."

Jag är väldigt nyfiken och intresserad av skeenden.
Att försöka tolka och sätta det i ett sammanhang.«
– 2017 var den svenska e-handeln värd 70 miljarder och vi vet att den växer med 15–17 procent
årligen samt att strukturerna ändras. Jämför man
Sverige med Storbritannien så är e-handelspenetrationen där 17–18 procent, här ligger vi på åtta.
– Jag gillar att leka med stora tal. 70 miljarder
blir 140 miljarder som blir 280 miljarder. Om vi är
där om sju, tio eller tolv år det vet jag inte – men
jag är ganska säker på att det kommer ske inom
den tidsperioden. Vår viktigaste uppgift är att förstå de nya strukturerna och jag ser otroligt positivt
på vår egen marknad och våra egna möjligheter.
Om det handlar om att förstå strukturer och
konsumentmönster för unga kan det inte vara
helt tokigt att vara involverad i en kampsportsförening med massa ungdomar.
– Jag är besatt av neuropsykologi med hjärnan,
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beteenden, hur vi fattar beslut. Tidigare bodde
jag i ett område som heter Mariastaden, grabben
till en av mina bästa vänner där spelade gitarr
i ett band. Det häftiga med det bandet var att
de aldrig hade spelat tillsammans på plats utan
en person satt i Mariastaden i Helsingborg, en
person satt i Tyskland vid holländska gränsen
och den tredje satt i Förenade Arabemiraten. De
tre producerade musik tillsammans och pratat
om sig själva som riktigt bra vänner.
– Innan jag skulle prata på logistiktrender för
några år sedan frågade jag min grabb två frågor
när han satt och spelade dataspel. Det ena var
om han hade några vänner han inte träffat IRL,
han svarade att han hade ett par i Danmark, någon i USA och någon i Österrike. De pratar med
varandra på ett sätt som inte vi som inte är inne i
det förstår där de kan möta varandra med samma

typ av mimik som vi har när du och jag sitter och
pratar här. Det är på den nivån på deras sätt att
kommunicera.
– Den andra frågan jag ställde var hur många
de var i sina gaminglag. Han svarade att de var
fyra varpå jag frågade hur de gör för att bygga
sina lag. ”Det är inte så svårt, man ska ha någon
med skills och någon som är lite strategisk.” Vad
är det för skillnad mot företag och den verksamhet vi lever och verkar i?
– För dem är detta helt självklart. De tänker
inte på att de inte sitter och verkar på samma
ställe fysiskt. Det speglar allt de gör. Jag är
väldigt nyfiken och intresserad av skeenden. Att
försöka tolka och sätta det i ett sammanhang.
› Det låter som en spännande tid att leda
Catena i.
– Det är jättespännande.

Svenska Hus är ett familjeägt fastighetsbolag.
Stora nog att vara dynamiska. Små nog att vara personliga.
Vi utvecklar fastigheter och förvaltar dem med ett
evighetsperspektiv. Det är så vi skapar möjligheter för
människor att arbeta, leva och växa under många år.
Välkommen till oss när du vill ha nya perspektiv.

svenskahus.se

Make real estate better.
nrep.com

Tema: Norra Sverige
Sverige är ett av Europas största länder till ytan – men
hur mycket utnyttjas egentligen? Trots att ungefär
hälften av landmassan och flera tillväxtstäder finns
norr om Stockholm ligger norra Sverige i något av en
skuggsida på fastighetsmarknaden. Fastighetssverige
gör nerslag och känner av temperaturen.
94

Diös dominerar marknaden.

96

NP3 fortsätter utmana i norr.

100

Vad hände efter jätteköpet av Norrporten?

The most consistently outperforming
PERE manager worldwide
1

Building value hands-on
for tenants, investors and local communities

At home in the Nordics, NREP is a vertically integrated real estate product innovator, developer, investor and operator that
seeks to make real estate better. We take a multi-stakeholder approach and leverage our multidisciplinary team to develop
real estate products and real estate anchored businesses that create real long term value for tenants, investors and the
wider communities in which we invest. NREP was established in 2005 and currently has total assets under management of
€4 billion and employs more than 100 professionals across four offices in Copenhagen, Stockholm, Helsinki and Oslo.

1
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TEMA: NORRA SVERIGE

TILLVÄXTORT.
Sundsvall är en av de tio
växtorter Diös fokuserar på.

Tydligheten tar Diös framåt
Som största privata fastighetsbolag i norra Sverige har Diös blivit mycket tydligare som
bolag för att kunna fortsätta växa och utvecklas på en marknad med stor tillväxtpotential.
– Okunskapen gör att man ser det som en riskmarknad, när det egentligen är precis tvärt
om. För att skapa ett större intresse för vår marknad ska vi bli tydligare med att beskriva den,
säger Knut Rost. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Diös
Diös startades 2005 när ett antal investerare träffades i Åre
och beslutade att starta ett Norrlandsbolag. Med start i Mora började de investera i fastigheter i norra Sverige. Fram till 2012 gjorde
man många av de förvärv som gjort att man i dag har ett bestånd
om cirka 1,6 miljoner kvadratmeter fördelade över närmare 350
fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 20 miljarder kronor –
ett värde som näst intill fördubblats sedan 2014.
– Vi är ett kassaflödesorienterat bolag som jobbar på en lågriskmarknad och vill vara ett aktieägarvänligt bolag med hög utdelning, säger Knut Rost.
Knut Rost själv tillträdde som vd för Diös just under
våren 2014. Under hans tid där har bolaget stöpts i en form med
skarpare konturer.
– Framför allt har vi blivit tydligare. Tydligare med vilket mark-
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nader vi ska vara på – därav att vi sålt av vårt bestånd i Härnö
sand och Söderhamn och håller på att sälja på fler platser som
inte tillhör våra tillväxtstäder – och tydligare med att vi ska vara i
städernas CBD, säger han.
– Dessutom jobbar vi betydligt mer aktivt med våra relationer
med hyresgäster, samarbetspartners och kommuner samt är väldigt
affärsdrivna. Vårt fokus är affärer och relationer.
De tio tillväxtstäder som Diös satt i fokus är Gävle, Borlänge, Mora, Falun, Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Skellefteå
och Åre. Dessa orter är alla universitets- eller högskolestäder med
befolkningstillväxt.
– Att vara nischat mot en geografi är en fråga om både möjligheter och risker. Om vi börjar med riskerna så kan man säga att vi
är riskdiversifierade med tanke på att vi finns i tio tillväxtstäder;

går det dåligt i någon stad så går det bra i någon annan. Och i
denna högkonjunktur går det bra överallt, säger Knut Rost.
– Möjligheterna är just att det är tillväxtstäder. Är vi lokalt
duktiga så att vi kan ta hand om den här tillväxten så finns alla
möjligheter.
› Hur ser du på bilden som finns av möjligheterna i norra
Sverige?
– För det första vill jag göra distinktionen av Norrland och de
tio tillväxtstäder som vi opererar på. Låt mig ge ett exempel;
– Vi pratar inte om Norrbotten, vi pratar om Luleå. Så vår
affärsenhet heter Diös Luleå. Vår syn på utveckling är att om det
går riktigt bra för Luleå så går det bra för omgivande kommuner
också, de dras med i urbaniseringen, digitaliseringen och globaliseringen. För våra tio tillväxtstäder har vi en total arbetsmarknad på
ungefär en miljon invånare – lika mycket som Stockholm har. Det
är inte många som vet om detta faktum.
– Sedan är det en enorm urbanisering i våra orter. Umeå, som vi
kallar för vår huvudstad, är Sveriges yngsta stad med en snittålder
på 38 år. Den har vuxit med tio procent de senaste tio åren. Det
är ingen skillnad mot andra stora residensstäder, utan det är exakt
samma fenomen.
› Finns det en underskattning av de här tillväxtstäderna för att
de råkar ligga norr om Stockholm?
– Jag tror att det är okunskap som gör att man inte är norr om
Uppsala. Okunskapen gör att man ser det som en riskmarknad, när
det egentligen är precis tvärtom. Både volatiliteten på de här marknaderna och utvecklingsmöjligheterna är större än på många andra
ställen. Det har också att göra med att det är en befolkningstillväxt
och ett starkt fokus på dessa orter. Tittar man på alla de här städerna
som vi opererar i så har kommunerna tydliga tillväxtambitioner.
– Dessutom är värdet på våra fastigheter i våra tillväxtstäder
mer stabilt än de är i storstadsregionerna där det kan variera mycket mer. Det är därför vi pratar om att vi är ett kassaflödesbolag.
– Jag är övertygad om att framtidens fastighetsbolag kommer
att vara mer polariserat och specialiserat. Det kan se ut på olika
sätt. Vi har valt att polarisera vår kompetens och marknadsledning
på alla typer av fastigheter och då i centrala lägen. Det gör vi bland
annat genom att vara lokala. Bolaget har blivit riktigt stort och då
måste man vara decentraliserad i sin beslutsprocess. Handlar det
om köp och sälj så är vi med från huvudkontoret i Östersund, men
i alla andra fall så ansvarar de lokala affärscheferna för våra affärer.
– Det är en jätteframgångsfaktor. När någon av våra konkurrenter i Stockholm eller Sundsvall vaknar till kring en affär i Luleå

Knut Rost.

så är det redan försent. Våra medarbetare rör sig i sina nätverk, på
evenemang och träffar sina affärspartners. Vi är så stora i dag att vi
inte hade klarat av det från en central ledning.
Utöver att vara lokala arbetar Diös med flera andra strategier för att fortsätta växa och vara ett kassaflödesbolag.
– Att vara störst betyder egentligen inte speciellt mycket, utan
det handlar om att vara stor nog för att attrahera hyresgäster. Så
länge vi ses som attraktiva av hyresgästerna så kommer vi att växa
på vår marknad.
– Vi har valt en strategi som heter stadsutveckling. Det vill säga
att vi utvecklar centrum i våra städer, både med mötesplatser och
upplevelser, med vilket menas caféer, restauranger, handel, hotell,
kontor och bostäder.
– Dessutom har vi beslutat att vi vill spela på fler strängar. Vi
ska vara duktiga på förvaltning; att öka våra befintliga hyresintäkter och hålla våra kostnader, vi ska vara duktiga på transaktioner;
att vi kan sälja det som är färdigutvecklat och det som inte ligger
i ett bra läge för oss, det tredje är projektutveckling; 2018 måste vi
börja bygga nytt – vilket vi inte gjort tidigare. Vi har väldigt många
byggrätter med bra lägen.
› Vad har gjort att ni beslutat er för att börja bygga själva?
– Vi vill driva tillväxt i våra städer och bidra till att våra hyresgäster kan växa och nya kan etablera sig. Finns det ett behov som gör
våra hyresgäster mer lönsamma är det bra för oss som fastighetsbolag också. När hyresnivåerna stiger och efterfrågan från våra hyresgäster finns då finns det utrymme att bygga nytt i centrala lägen.
Vakanserna har sjunkit och då priserna på befintliga fastigheter blir
för högt är det läge att börja bygga och därmed utveckla städerna.
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Hela Sveriges
ledande rådgivare
i över 20 år

TEMA: NORRA SVERIGE

DNA. Norrland kommer alltid att finnas
med som hemmabas för NP3.

NP3 fyller
en lucka på
marknaden
Fler och fler får upp ögonen för fastighets
marknaden i norra Sverige. Det unga note
rade bolaget NP3 går starkt framåt och vill
fortsätta utmana.
– Det fanns en lucka på marknaden, säger
Andreas Nelvig. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: NP3
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Den senaste finanskrisen hade precis passerat när Andreas
Nelvig jobbade med bolaget Norrlandspojkarna, ett fastighetsutvecklingsbolag, vars uppdrag var att sälja färdigutvecklade fastigheter. Där uppstod ett problem: Det fanns i princip ingen att sälja
till.
– Det fanns en lucka på marknaden. När vi var runt och
lyssnade på marknaden i hela norra Sverige så fick vi samma
bild: att det var oerhört svårt att hitta en köpare till de färdiga
fastigheterna. Tanken på att kunna köpa på de här nivåerna med
de här hyresgästerna triggade oss. Vi kände att det fanns en
lucka som vi var tvungna att göra någonting med, säger Andreas
Nelvig.
Lösningen blev att själva börja investera i fastigheter. NP3
har med investeringarna gjorts till ett väldigt fokuserat bolag som
skalat bort väldigt stora delar av marknaden. Man äger inga bostäder och inga centrumfastigheter.
– Det är NP3:s kärna, vi äger inte prestigekåkar utan det handlar
om kassaflöde och vinst, säger Andreas Nelvig.

En viktig del i NP3:s kärna har hela tiden varit Norrland. Den
stoltheten visar sig på flera sätt, bland annat genom att alla bolagets medarbetare listar sin höjdare i norra Sverige. Andreas Nelvig
själv listar ”en laxmacka på Huberget i Stöde” som sin höjdare.
– Alla som jobbar hos oss kommer inte från norr, däremot så vill
vi visa att Norrland är vår hemmaplan och vår bas.
– Inledningsvis fick det nog till följd att många tyckte det var
väldigt skönt att sälja till oss för man visste att fastigheterna kom
i goda händer och att många ville satsa pengar i oss. Att de kände
att vi ville verka på marknaden och lära oss och verkligen kunna
marknaden.
› Är det lika viktigt att visa upp det norrländska i dag som när
ni startade?
– Det är viktigt i dag också, men det är mindre viktigt än
tidigare. Förut var det väldigt viktigt för vår identitet, i dag är det
mer att visa var vi har vårt ursprung och vår hemmabas. Däremot
är det klart att vi skulle kunna äga fastigheter på andra orter också.
Vi äger till exempel en i Småland och de är också lika välkomna
hos oss.

S T R AT E G I S K R Å D G I V N I N G & A N A LY S
VÄRDERING
FA S T I G H E T S U T V E C K L I N G & S A M H Ä L L S B Y G G N A D
F Ö R VA LT N I N G S R Å D G I V N I N G
TRANSAKTIONER & UTHYRNING

TEMA: NORRA SVERIGE

»Jag är förvånad över
att man inte har valt att
satsa på marknaderna här
för det är en väldigt
stabil marknad.«

Vi ses på MIPIM!

– Sedan är det klart att det triggar oss att vara snabbfotade i
våra processer så att vi faktiskt har en fördel jämfört med många
andra. Som gör att vi kan fortsätta handla lite billigare, fortsätta
hyra ut i bra omfattning. Det är klart att det triggar oss.
› Känns det överraskande att det är först på senare tid som
konkurrensen börjar bli hårdare?
– Jag har full respekt för att bland annat avstånden här gör att
det är svårt att komma in och svårt att skapa förvaltningsenheter
som är effektiva. Men det är klart att samtidigt är jag förvånad
över att man inte har valt att satsa på marknaderna här för det är
en väldigt stabil marknad.
Andreas Nelvig.

Den norrländska identiteten är fortsatt viktig. Särskilt
som man i dag ser mer konkurrens på sina marknader från större
bolag som vanligtvis hållit blicken längre söderut.
– I dag är det en mycket större konkurrens. Vi har fått in jättemånga aktörer på vår marknad. Det är klart att under många år så
gick det att handla till väldigt bra priser på sina hemmamarknader,
men den tiden är lite över och då söker man sig utanför sin hemmaplan för att hitta nytt.
– Det är det som har hänt i dag och där är Norrland kanske
en av de marknader som inte varit prio tidigare men där man nu
kommit in och upplever det som en bra marknad.
› Vad gör det för er som bolag att fler börja söka sig norrut?
– För det första så ger det trovärdighet till marknaden. Därför
välkomnar vi att alla bolag kommer in. Det är bara positivt för
NP3.
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Norrland kommer att fortsätta vara basen och Sundsvall
utgångspunkten med huvudkontoret för NP3 när man ska fortsätta
att utvecklas som tillväxtbolag framöver.
– För att våra aktieägare ska få rätt avkastning över tid så är
tillväxten central för NP3:s framtid. Vi skulle kunna bli än mer
effektiva i våra orter, vi vill få ännu bättre villkor på kapitalmarknaderna och då har storleken väldigt stor betydelse.
› Precis före jul köpte ni för 514 miljoner i Sundsvall. Vad
betyder en sådan aﬀär för bolaget?
– Vi har vuxit med ungefär en miljard om året. Det är klart att
ska man kunna växa med den volymen så måste det vara någon
större affär per år.
– Men de är svåra att hitta för ofta blir det portföljpremier
och annat som kommer med och det är inte vi intresserade av
att betala. Vi vill hellre se det som att köper man en korg med
många varor i affären så vill man snarare ha rabatt. Det är så vi
ser på det.
– Därför var det väldigt skönt när vi kunde ta i land den här
affären på så pass bra nivå.

Savills café
Sq Reynaldo Hahn, off Boulevard de la Croisette

Savills monter

Zone A, La Riviera, R7.E74 Palais des Festivals

Ses vi på plats? kontakta oss på event@savills.se

TEMA: NORRA SVERIGE

UNIKT
material – varje dag!

› Hur processen varit att bilda den nya regionen?
– Främst blev det två nya affärsområden i nya geografier för mig
att lära känna. Vi utsåg ansvariga chefer på respektive orter, båda
med gedigen lokalkunskap. För min del innebar det också att lära
känna nya kollegor och nya fastighetsbestånd, vilket jag tycker har
varit både roligt och intressant.
– Castellum finns i ett tjugotal städer uppdelade i fyra regioner.
Alla orter utom Region Väst fick ett tillskott av fastigheter och nya
kollegor genom förvärvet av Norrporten.
Två företagskulturer som skulle bli en. Att Castellum i dag är ett
bolag, jämfört med tidigare då vi bestod av flera olika dotterbolag,
tror jag blir tydligare för både våra medarbetare såväl som för våra
hyresgäster.
De regioner som fått delar från Norrporten i sitt bestånd kan
konstatera att det är både kvalitativt väldigt bra fastigheter och
kollegor som förstärkt organisationen.

Efter Norrporten
Det var det största som hänt sedan Vasakronanaffären 2008 och
slog ned som en bomb i fastighetsSverige. När snart två år passerat
sedan Castellum köpte Norrporten är det läge att ställa frågan – vad
har hänt sedan dess? Text & bild: Axel Ohlsson
Norrporten, med huvudkontor i Sundsvall, bildades i
mitten av 90-talet för att förvalta ett bestånd som gamla Nordbanken övertagit efter en konkurs. I april 2016 dök rykten upp att
Castellum ville ta över bolaget. Nyheten slog ned som en bomb
och bara dagar senare meddelades att Castellum köpt aktierna i
Norrporten för 10,4 miljarder kronor kontant och 23,4 miljoner i
Castellum-aktier.
Affären var inte bara den största sedan Vasakronan 2008. Den
bidrog även i hög utsträckning till att göra 2016 till ett rekordår på
den svenska transaktionsmarknaden.
– Det var en stor affär som innebar stora förändringar i organi-
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sationen – men vi kunde dra fördel av att vi redan fanns representerade på många av de orterna där Norrporten tidigare fanns, säger
Anders Nilsson, vd, Region Stockholm-Norr i Castellum.
Anders Nilsson var tidigare vd för Castellum Region
Stockholm. Efter uppköpet av Norrporten, skapades under 2017
en ny region kallad Region Stockholm-Norr där stora delar av det
som var det som tidigare var Norrporten inkorporerades.
– Vi sålde fastigheter i Östersund, Luleå och Umeå men behöll
fastighetsbeståndet i Gävle och Sundsvall. Dessa orter var för små
att bilda en egen region. Därför skapades Region Stockholm-Norr.

»Castellum finns i ett
tjugotal städer uppdelade
i fyra regioner.«
› Hur ser du på framtiden för Region Stockholm-Norr?
– Den är ljus. Vi vill fortsätta att växa med de företag som hyr
av oss och säkerställa att vi har koll på deras tankar kring sina
verksamheter och hur det påverkar lokalbehovet. Samtidigt vill vi
utveckla nya projekt, både genom mark vi har men även genom
att förvärva nya byggrätter – men också genom att utveckla våra
befintliga fastigheter så att de blir än mer attraktiva över tid. Det
är målsättningen för samtliga 20 orter inom Castellum.
› När ni blickar framöver, ser ni mer att ni är riktade mot de här
specifika orterna eller finns det tankar på utveckling i andra städer
i norr?
– Det är mycket mer sannolikt att investeringar sker där vi
redan finns. Ska vi in i någon ny ort så tror jag inte någon av de tre
vi sålt av i ligger högst på den listan.
– Vi har som utgångspunkt att bygga volym och kluster där vi
finns. På en liten ort kan man inte växa hur mycket som helst, men
vi är långt ifrån att ha vuxit färdigt i Gävle och Sundsvall utifrån
de möjligheter som finns där.

Fastighetsbranschens
bästa nyhetsbevakning
fastighetssverige.se/plus

Mat & vin // Hoze

Sushi på
svenska
Ingen alkohol, inga specialkrav på maten och en oansenlig lokal.
Trots det vallfärdar människor från hela världen för att få äta
omakase på kritikerrosade Hoze i Göteborg.
– Jag vill visa vad riktig sushi är, säger José Cerdá.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Hoze

I

backen upp för Stigbergsliden i utkanten
av Göteborgs innerstad ligger en lokal
med neddragna träpersienner. Den ser
inte mycket ut för världen utifrån men
inuti finns en av Sveriges hetaste restau-

ranger.
– På väg till det sista stället jag arbetade på
innan jag öppnade Hoze åkte jag förbi den
här lokalen med spårvagnen varje dag. När jag
bestämde mig att jag vill öppna eget var det här
andra lokalen jag hittade och jag kände direkt att
det var något speciellt, säger José Cerdá.
Intresset för Japan föddes genom manga,
anime och tv-serien Shogun när José Cerdás
familj bodde i Spanien under hans uppväxt.
Det var även där som den verkliga porten in till
japansk mat öppnades.
– Jag slog axeln ur led en gång. Då åkte jag till

102

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

1 2018

Principen är
att när du kommer
in så har du inte en
aning om vad sushi
är och det är min
uppgift att visa dig.«
vår lägenhet på Mallorca för att läka den nere
i värmen. Min kusin tog med mig på japansk
restaurang där jag blev kvar där i tre år och arbetade med en japansk kock som inte kunde ett ord
engelska eller spanska.

José
Cerdá
öppnade Hoze
i januari
2010, ett
par år senare
började även
hans pappa Gabriel
arbeta där. Lokalen har
sex platser för gäster som kommer dit och äter omakase, det vill säga att kocken
har fria händer.
– Principen är att när du kommer in så har du
inte en aning om vad sushi är och att det är min
uppgift att visa dig.
– Tanken är att ha väldigt mycket närkontakt med råvarorna. 90 procent av alla fisk vi
använder är härifrån. Egentligen är alla råvaror
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Mat & vin // Hoze

Hozes jordärtskocka
Ingredienser 2 portioner:
40 g jordärtskocka
15 g stekt champinjon
10 g kalixlöjrom
1 rå champinjon
Spenatpulver
1 yuzufrukt
Tallbarr
Jordärtskocka
Borsta av jordärtskockan från allt jord
och skölj rent. Baka sedan på 200° C i 45
minuter. Låt svalna i 15 minuter. Dela på
hälften och bränn av skalet med en fackla
tills svart skorpa.

Spenatpulver
Alternativt köp på hälsokostbutik eller
torka i svamptork och sedan mixa tills
pulver med en blender eller kryddkvarn.
Kan även torkas i ugn med öppen lucka
på 50 grader över natten.
Yuzu
En citrufrukt från Japan som påmin
ner om mandarin, grapefrukt och lime.
Alternativt går det att använda juicen från
en lime och en mandarin och sedan riva
skalet från dessa på om inte yuzu kan
hittas.
Uppläggning

Champinjon
Skiva 6 skivor på 1-2 champinjoner i 1,3
millimeter tjocklek på mandolin. Stansa nu
skivorna så de blir 2,5 centimeter i diame
ter. Hetta nu upp en stekpanna på högvär
me och addera sedan en klick smör och
en skvätt olja. Addera sedan kvarvarande
svamp och stek tills genomlagad. Addera
en skvätt lime/yuzu och mixa sedan slät
med en mixer. Salta efter behov.
Kalixlöjrom
Alternativt funkar löjrom från annanstans,
även sikrom eller stenbitsrom.

Lägg jordärtskockan med den öppna
sidan uppåt. Addera nu på varje halva 6-7
gram champinjonkräm. Täck nu champin
jonkrämen med 5 gram löjrom och toppa
med 3 skivor rå champinjon på varje. Jag
gillar att spruta lite yuzusaft på champin
jonhalvorna innan jag lägger på dom för
att addera syra, men det är upp till var
och en efter tycke och smak. Ta nu en
tésil och pudra på spenatpulver tills
champinjonskivorna har täckts. Riv
yuzuskal över och lägg halvorna
försiktigt på en värmetålig tallrik
som är täckt av tallbar. Bränn av
tallbarren lätt så att rök bildas och
servera.

Missa inte vårens
fastighetsseminarier
härifrån förutom soyan och riset, men där känner
jag de som producerar. Så att folk som sitter här
kan leva sig in i det. Om det kommer in en enkel
rödbeta kan jag berätta lite om var den kommer
ifrån.
Upplägget med omakase innebär också att
det inte finns utrymme för några specialbeställningar.
– Att jag lagt upp det där på menyn är för att jag
inte vill att gästerna ska begränsa sig själv – utan
att de ska öppna sina sinnen. Men är man sex
personer i sällskap så kan vi lösa det.
Inte heller serveras det någon alkohol.
– Är det bara ett par som dricker så blir det
obalans för de som dricker äter mycket långsammare. Eftersom alla äter samtidigt bryter det
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Jag gör
sushi som man
gör i Japan.«
rutinen. Därför har vi valt att inte servera vin,
även om jag själv älskar vin.
– Efter måltiden så brukar folk kommentera
just att det fungerar så bra med bara vatten och
att det är skönt att inte behöva dricka.
Under åren som gått har intresset kring Hoze
vuxit sig enormt stort och gäster från hela världen letar sig dit för att få äta. Restaurangen är
fullbokad månader i förväg.

– Varifrån gästerna kommer är bundet till
årstider. Det är alltid mycket göteborgare, men
under hösten är det väldigt mycket norrmän,
danskar och fransmän och under vintern kommer många från USA och Spanien.
– Det kommer även japaner, men det är mest
på våren och det är oftast relaterat till jobbresor.
De kanske ska åka till Hamburg eller något i
närheten och då tar de en avstickare till Göteborg för att kunna äta här eftersom de hört att
det här ska vara bra. Det är kul!
› Är det extra press när det kommer japaner?
– Nej, det är bara kul. Då kan jag visa skandinaviskt så de får testa något nytt. Jag gör sushi
som man gör i Japan, men med fisk härifrån så
det blir väldigt spännande för dem att äta fiskar
som de inte känner igen.

22 mars Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö
19 april Fastighetsmarknadsdagen Jönköping
8 maj Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Stockholm
30 maj Göteborg 400+
Anmälan och mer info på: www.fastighetssverige.se/seminarier

Krönika
Karolina Bertorp // Moderna Samlare

Oscar – en vågad
folkbildare som skapar
arkitekturhistoria

V

em är han, den där Oscar Engelbert? Med sitt bakåtkammade hår
och allvarliga uppsyn är han som
hämtad från en F Scott Fitzgeraldroman från 20-talet. Men är han så
cool som har ger sken av? Ja, tveklöst. Och jag
ska förklara varför.
”Ni tänker inte stort nog”, sa danske Uwe Bødewadt när en reporter frågade honom varför det var
ont om spännande samtidsarkitektur i Stockholm.
Året var 2007 och Bødewadt skulle precis lämna
som chef för Kulturhuset och hade under sina år i
Sverige slagits av att den internationella arkitektureliten sällan bjöds in till tävlingar i Stockholm. Jag
och många med mig hade gjort samma reflektion.
Med Oscar Properties fick Sverige en helt
ny typ av fastighetsutvecklare. I bolagets första
projekt sneglade man på New York och den växande trenden av konverteringar av industrifastigheter till bostäder. Några år senare började man
med nyproduktion.
Nyproduktion av flerbostadshus har länge
präglats av enkla fantasilösa hus, ofta i relativt
billiga material. Är man bara minsta lilla estetiskt
lagd så ser man ofta brister i proportioner och
basal färglära. Hammarby sjöstad är ett typiskt
exempel, 90-talsnostalgi i form av vitblästrade
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Är man bara
minsta lilla estetiskt
lagd så ser man ofta
brister i proportioner
och basal färglära.«
lådor med lite väl tilltagna inglasade balkonger.
Men det finns undantag: går man Hammarby
allé fram ser man byggnader av annan karaktär,
däribland en svart plåtkoloss som för tankarna till
modernismens industrifastigheter. Huset är ritat
av Johannes Norlander, en av sex nytänkande
arkitekter som genom Oscar Properties fått chans
att rita och uppföra var sitt hus i kvarteret HG
7. Kvarteret är en kreativ smältdegel. Och, likt
Johannes Norlanders hus, avspeglar alla den grad
av integritet och kompromisslöshet som ofta är
nödvändig för att skapa något beständigt.
Utöver att uppmärksamma de mindre och
kreativa byråerna i Sverige, lyckas Oscar Properties även kontraktera internationella storheter
som BIG (Bjarke Ingels Group), Herzog de

Meuron och Rem Koolhaas för att nämna några.
Att engagera Sveriges unga talanger och samtidigt övertyga de internationella storheterna tyder
inte bara på mod utan även på en känsla som få
fastighetsutvecklare besitter.
Så, när marknaden nu är skakig och rädslan
för nya amorteringskrav och höjda räntor skapar
oro, finns anledning att höja blicken och reflektera över vilka fastighetsbolag som man långsiktigt
vill se påverka vår stadsutveckling. På 1990-talet
kom fonder som bara investerade i etiskt hållbara
bolag, vilket blev en viktig påminnelse om vilket
samhälle vi egentligen vill leva i. De senaste
åren har fastighetsbranschen vuxit kraftigt.
Kanske bör vi på liknande sätt analysera vilka
av fastighetsbolagen som skapar en hållbar och
estetisk tilltalande stad; vilka bolag som kommer
att sätta Stockholm på kartan i ett internationellt
perspektiv.
Att bidra till en intressantare stadsbild genom
högkvalitativ arkitektur kan inte ses som något
annat än en stor samhällsinsats. Jag kan bara
hoppas att politiker, investerare och stockholmare i gemen förstår Oscar Properties betydelse.
Karolina Bertorp driver Moderna Samlare och bistår
Oscar Properties med konst i vissa fastighetsprojekt.

Bor: Stockholm city.
Gör: Driver företaget
Moderna Samlare, en konst
rådgivare.
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Fritidsintressen: Alla typer
av sporter, läsa, skriva och
umgås med vänner.

BIL

Vd för ett noterat fastighetsutvecklingsbolag – men mycket mer
än så. I tider av en skakig marknad för utvecklarna ser Karolina
Bertorp Oscar Engelbert som en vågad foklbildare.

Ålder: 38 år.

Oscar Engelbert.

BILD: MODERNA SAMLARE

KAROLINA BERTORP

Boka din annons
i kommande nummer
Fastighetssverige #2 kommer ut
i mitten av juni
Ring Rolf Andersson:
031-60 43 55
#3 – Expo Real/Internationellt nummer
#4 – Mapic/Internationellt nummer

