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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

30–31 mars

Premiärhelg 
i allsvenskan 
och super-
ettan med 
matcher som 
Öis–Norrby 
och AIK–
Öster sund.

Nej, nu är det väl för tusan snart dags att vika in långkalsongerna längst 
in i garderoben! Jag har lite svårt att bli kompis med det underliga systemet 
som har varit förhärskande de senaste åren; först ingen snö och kyla alls med 
en grön jul som resultat. Sedan en bra bit in i februari ett rejält snökaos och 
arktisk kyla. Det borde ju vara tvärtom!

Men om ni är fler som, likt jag, 
börjar ruttna betänkligt på den sena 
vintern kan jag trösta med att rädd-
ningen är nära. Om ett par veckor är 
det vårdagjämning och kort därefter 
är det dags att vrida fram klockan 
till sommartid – det finns hopp!

Dessutom är det snart dags för 
årets Mipim, utan tvekan höjdpunk-
ten för många i branschen och en 
slags inofficiell start på den svenska 
fastighetsvåren.

Vi på Fastighetssverige ser 
som vanligt med värme fram emot 
Mipim. Vi kommer i vanlig ord-
ning att ha en enorm exponering 

på mässan. Magasinet du håller i din hand distri bueras med ett antal tusen 
exemplar i Mipims alla tidningsställ och på alla de större hotellen utmed La 
Croisette, såväl i lobbyer som i sviter. Självklart kommer vi också att i vanlig 
ordning leverera dagliga Mipim-nyheter direkt från mässgolvet i vårt nyhets-
brev och på vår nyhetswebb, inte minst för alla som inte är på plats. Där kan 

du läsa om det viktigaste som hänt och det 
viktigaste som kommer att hända under 
dagen. 

Vi ses i Cannes!

12–15 mars

Mipim 30-års-
jubilerar i 
Cannes.

Save 
the 
date
Några datum att 
lägga på minnet.

Räddningen är nära  
– Mipim står för dörren

Chefredaktör  ⁄⁄  Eddie Ekberg 

… Pelle Frisack 
om nysatsningen 
efter att ha lämnat 
Lindahl.

Sid 68

Missa 
inte …

Ledare // Mars 2019

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.

1 2019 // Årgång 15
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         Om ett par 
veckor är det  
vårdagjämning 
och kort därefter 
är det dags att 
vrida fram klock-
an till sommartid 
– det finns hopp!«

24 april

Angelägna se-
minariet Stora 
Bostadsdagen 
arrangeras för 
första gången 
i Göteborg.

4 april

Seminariet 
Fastighets-
marknadsda-
gen Jönkö-
ping sätter 
Jönköpings-
marknaden i 
fokus.

På omslaget  ⁄⁄ Ulrika Hallengren 
Läs intervjun på sidan 74. 
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Lena Fahlén  //  Handelsbanken

Makroanalysen

 Även om 2018 ser ut att bli det starkaste året, tillväxtmässigt, 
sedan 2011 gick avslutningen i moll. Stor osäkerhet kring 
både den ekonomiska och politiska utvecklingen i kombi-

nation med oro för stigande räntor bidrog till stora fall på världens 
börser. Världsindex – liksom den svenska börsen – var ner runt 10 
procent förra året. 

Blickar vi framåt lär även 2019 präglas av osäkerhet. Den 
makroekonomiska statistiken fortsätter att komma in svagt – inte 
minst från Euroområdet där prognosmakarna nu skriver ner sina 
tillväxtprognoser. Men även den tidigare så starka amerikanska 
konjunkturen börjar nu visa tecken på inbromsning. Stämnings-
läget inom industrin har sjunkit rejält, om än från höga nivåer. 
Vidare har räntekänsliga delar av ekonomin – som exempelvis 
husmarknaden – utvecklats svagt på senare tid. Den kinesiska 
ekonomin får allt större betydelse för den globala konjunkturen 
och åtgärder för att bromsa en kraftigt stigande skuldsättning och 
komma till rätta med miljöproblemen har bidragit till en svagare 
utveckling än väntat även här. Sammantaget pekar det mesta 
därmed på att tillväxten i världsekonomin nu har toppat och vi ser 
att den bromsar in ytterligare både i år och nästa år. Detta beror 
på att en lång period med relativt stark tillväxt gjort att fl askhalsar 
uppstått på allt fl er ställen i världen – exempelvis förekommer stor 
arbetskraftsbrist i många länder och sektorer. I USA bidrar också 
högre räntor till att fortsätta dämpa tillväxten samtidigt som den 
amerikanska fi nanspolitiken bli åtstramande under nästa år. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att vi inte ser framför oss någon dra-
matisk inbromsning i världsekonomin. Arbetslösheten är fortsatt 

på låga nivåer, i USA på de lägsta nivån sedan 1969 och i Euro-
området på nivåer vi inte sett sedan före fi nanskrisen. 

När det gäller fi nansiella marknader så har den amerikan-
ska centralbanken kommit en bra bit på väg med att normalisera 
penningpolitiken och har i sen tid uttryckt oro för utvecklingen 
och därmed kopplat ur autopiloten med en höjning i kvartalet 
– inkommande data kommer avgöra huruvida vi får ytterligare 
höjningar. Den europeiska centralbanken har visserligen avslutat 
sitt stora obligationsköpsprogram, men frågan är om man överhu-
vudtaget kommer att kunna höja styrräntan i år – vi är tveksamma. 

Förutom oron för den ekonomiska utvecklingen så råder det 
för närvarande stor osäkerhet kring den politiska utvecklingen. 
Handelskriget mellan framförallt USA och Kina oroar liksom 
turerna kring brexit-förhandlingarna. När det gäller brexit bedömer 
vi att sannolikheten är stor för att denna skjuts på framtiden och 
att vi antingen får ett nyval eller till och med en ny folkomröstning. 
I vår stundar även ett val till Europaparlamentet där populistiska 
partier väntas gå framåt, något som ytterligare spär på osäkerheten. 
Även om vi inte bedömer att någon av dessa politiska risker stjälper 
världskonjunkturen så bidrar de till ökad osäkerhet och risk för att 
investerings- och konsumtionsbeslut skjuts på framtiden. 

För Sveriges del har tre frågor dominerat hösten och vintern 
– den politiska utvecklingen, utvecklingen på bostadsmarknaden 
samt Riksbankens penningpolitik. Gällande bostadsmarknaden 
räknar vi med stabila bostadspriser, åtminstone för befi ntliga 

Skakigt i världsekonomin

 Den globala tillväxten bromsar in och central-
bankerna blir mer försiktiga med penningpolitiken. 
Handelsbankens Lena Fahlén ger här sin syn på 
det ekonomiska läget under 2019. 

LENA 
FAHLÉN

Ålder: 44 år.

Bor: Kungshol-
men, Stockholm.

Familj: Man och 
två döttrar.

Titel: Chef 
Handelsbankens 
makroanalys.

På Handels-
banken sedan: 
2001.

Fritidsintres-
sen: Mycket 
sport och frilufts-
liv, gillar löpning, 
skidåkning och 
svampplock-
ning.

bostäder, i Sverige framöver när stark sysselsättning och stigande 
inkomster väger upp ett större bostadsutbud och högre räntor. 
Men samtidigt färdigställs många bostadsprojekt under 2019 som 
påbörjades längre tillbaka, vilket utgör en risk för nytt prisfall. För 
ekonomin som helhet bedöms riskerna ändå vara begränsade. 

Riksbanken valde i december att höja styrräntan till -0,25 
procent. Riksbanken signalerar att nästa höjning sker under 
andra halvåret 2019. Vi räknar nu med att det inte blir mer än en 
räntehöjning i år och att reporäntan därmed når 0 procent till 
årsskiftet 2019/20. När det gäller regeringsbildningen så lär vi få en 
svag minoritetsregering vilket gör att större reformer av exempelvis 
bostads- arbetsmarknads- och skattepolitiken inte är sannolika 
vilket långsiktigt riskerar att begränsa tillväxten. Kortsiktigt har 
de många turerna kring regeringsbildningen dock inte påverkat 
vare sig ekonomin eller fi nansiella marknader. Goda statsfi nanser 
i kombination med ett stort förtroende för det fi nanspolitiska ram-
verket har bidragit till detta.

Även den svenska tillväxten lär bromsa in framöver – bygg-
investeringarna minskar nu relativt kraftigt samtidigt som en sva-
gare global ekonomisk utveckling slår negativt på en liten öppen 
ekonomi som Sverige. 

Så summerar vi utsikterna för 2019 ser vi att den globala tillväx-
ten nu bromsar in och att världens centralbanker därför kommer 
att gå mycket försiktigt fram med penningpolitiken. De politiska 
riskerna lär vara fortsatt stora och vi kan räkna med en fortsatt 
skakig utveckling på fi nansiella marknader.  

BILD: HANDELSBANKEN
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NYHETER Här redovisar vi de   mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan oktober. Siff rorna anger 
nyheternas placeringar i mest lästa-listan.  Text: Axel Ohlsson

Missat något? 
Beställ din egen kostnadsfria prenumeration 
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.

20

PLUS   BOSTÄDER  I Malmö Skofabrik planerar Sundprojekt, 
som är en del av Åke Sundvalls-koncernen, att bygga 56 
nyproducerade bostadsrättslägenheter. På sin hemsida 
beskriver bolaget de ”attraktiva drömlägenheterna” som 
läckert utformade med så väl takterrasser som etage och 
högt i tak.

Projektet, som går under namnet Skofabriken, har de 
senaste åren varit ett av de mest uppmärksammade 
bostadsprojekten i Malmö och på projektets hemsida har 
det i veckan gått att läsa att hela 35 av de 56 ”spatiösa 
lägenheterna” är listade som sålda medan tre står som 
reserverade. Trots det fick nyligen köparna besked om att 
projektet avbrutits.

Anledningen ska enligt uppgift vara att ett större antal 
köpare hävt sina förhandsavtal på grund av att projektet 
försenats – och att det i sin tur fått långivarna att backa. 
I det ursprungliga prospektet beräknas inflyttningen ske 
någon gång under det tredje kvartalet 2019, men detta har 
Sundprojekt sedan skjutit fram till tredje kvartalet 2020.

I ett mejl till Fastighetssverige förklarar Sundprojekt att 
”en rad oväntade konstruktionstekniska problem” ligger 
bakom den försening som fått köpare att hoppa av.

”Detta beror bland annat på att de äldre ritningar som 
legat till grund för bygghandlingarna i större utsträck-
ning än förväntat inte har varit helt korrekta. Eftersom 
huset i vissa delar inte ser ut som det beskrivits har ett 
flertal handlingar därför behövts göras om. Vid rivning av 
invändiga väggar, undertak och golv har det dessutom 
visat sig att huset byggts om ett flertal gånger under sin 
levnadstid. Vid dessa ombyggnader har inte den gamla 
konstruktionen rivits och därmed har Sundprojekts riv-
ningsarbete tagit betydligt längre tid än beräknat”, skriver 
man bland annat.

Förseningen har lett till att Sundprojekt beslutat att 
omstarta projektet helt, med en ny säljstart våren 2019, 
och bolaget menar att intresset fortsatt är mycket stort 
för projektet samt att många intressenter kvarstår trots 
förseningarna. 2018-12-06

Ännu en boutvecklare tvingas 
dra i handbromsen

Butikskedja bommar igen tio 
butiker: ”Ingenting får vara heligt”
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 BOLAG  I september utsågs Bo Westin till ny försäljnings-
chef för SSM – nu lämnar han bolaget. Samtidigt gör SSM 
fler förändringar i sin koncernledning.

Försäljningschef Bo Westin, som rekryterades till SSM 
i september, lämnar bolaget och sin roll som försäljnings-
chef. Mats Uhlén är utsedd som tillförordnad försäljnings-
chef under rekryteringsprocessen av en ny försäljningschef.

Samtidigt genomför SSM flera för-
ändringar i koncernledningen. Christer 
Ljung blir avdelningschef produktion 
och Ann-Charlotte Johansson får en utö-
kad roll med ansvar för varumärke, extern och 
intern kommunikation, inklusive kundkommu-
nikation, marknadsföring, hållbarhet samt IR. 2018-11-29

Lämnar SSM – efter två månader

Tung trio utvecklar Göteborg 
precis vid Göta älv.
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 HANDEL  Venue Retail Group, med egna varumärken som 
Don Donna, Rizzo, Handskmakaren och A-TO-B, gallrar 
rejält i sin butiksportfölj och stänger tio butiker.

– Vi har under mer än två års tid sett över, 
ställt om och anpassat vårt butiksnät för att 

möta den stora omställning som pågår 
inom detaljhandeln och vi är definitivt på 
rätt väg.

– Vi fortsätter att fokusera på kunden, 
den digitala aff ären och renodla vår 
verksamhet för förbättrad lönsamhet. 

Ingenting får vara heligt eller bygga på att ”vi gör som vi 
alltid gjort”, skriver bolagets vd och koncernchef Jonas Ot-

tosson i samband med att bolaget senaste delårsrapport.
Ottosson menar att en strikt analys för lönsamhet och 

tillväxt måste ligga till grund för alla beslut och av den an-
ledningen gör man en radikal förändring av aff ärsmodellen 
gällande dotterbolaget Rizzo.

– För att bättre utnyttja potentialen i varumärket Rizzo, 
kommer vi att fokusera på online och större enheter 
såsom department- och flagship stores. Detta då vi inte 
ser den traditionella aff ärsmodellen med mindre butiker 
för skor som långsiktigt lönsam.

– Vi har därför fattat beslut om att avveckla butiksked-
jan Rizzo och stänger därmed 10 butiker under 2018/2019. 
2018-10-18

BIL
D: V

ENUE RETAIL GROUP

PLUS   BYGG/ARKITEKTUR  Tillsammans med Robert 
Dicksons stiftelse och Hemsö ser Riksbyggen ut att få 
gå vinnande ur racet gällande Carnegie Brygga, alldeles 
intill Göta älv.

Enligt en tjänsteutlåtande från fastighetskontoret 
föreslås nämligen trion tilldelas en tre års avgiftsfri mark-
reservation för bostäder med mera inom fastigheterna 

Majorna 165:2, 165:3, 165:4 och delar av Majorna 720:417 
och 720:342.

De aktuella fastigheterna ligger i anslutning till Klip-
pan på den norra sidan av det så kallade Jaegerdorff s-
motet och området, som gränsar mot Oscarsleden och 
Stena Lines Tysklandsterminal, utgörs i dag främst av 
parkeringsplatser.

Markreservationen omfattar drygt 120 bostäder i fler-
bostadshus samt eventuella verksamheter och kontor.

Själva beskriver trion – som tagit fram förslaget 
tillsammans med Liljewall arkitekter – som en stadsdel 
som ”läker och länkar mellanrummen mellan staden 
och älven, mellan historien och framtiden”. 
2018-12-10

Tung trio bygger nytt – intill Göta älv11

2
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Jonas Ottosson.
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 STORA KONTORSDAGEN  Fastighetsjätten vann den prestige-
fyllda utmärkelsen Sveriges Snyggaste Kontor på Stora 
Kontorsdagen.

Atrium Ljungberg vann utmärkelsen före tvåan 
HiQ och trean Ideas. Atrium Ljungberg har skapat sitt 

nya huvudkontor tillsammans med 
Koncept.

– Jag är väldigt stolt över vinsten 

i tävlingen Årets snyggaste kontor. Vår målsättning är 
att ligga i framkant med vårt kontorserbjudande och 
därför är det extra roligt att vi uppmärksammas för 
vårt eget nya huvudkontor. Det här är en modern, es-
tetisk arbetsplats som verkligen stimulerar samarbete, 
kreativitet och eff ektivitet, något som är avgörande 
parametrar för att ett företag ska lyckas, säger Annica 
Ånäs, vd för Atrium Ljungberg. 2018-11-06

Atrium Ljungberg har Sveriges Snyggaste Kontor 20186

Charlotta Skog, Koncept, och Pehr Westman, Atrium 
Ljungberg, tar emot pris när Atrium Ljungberg vann 
Sveriges Snyggaste Kontor 2018.

WALLENSTAM KÖPER 
ANRIK FASTIG HET I 

GÖTEBORG 
PLUS  TRANSAKTIONER  
Wallenstam har förvärvat 
fastigheten Inom Vallgraven 
19:16 i korsningen Korsgatan 
12-Kyrkogatan 34–36 i cen-
trala Göteborg.

Enligt fastighetsjättens del-
årsrapport för tredje kvartalet 2018 restes den 
nuvarande byggnaden år 1929 och omfattar 
1 630 kvadratmeter butiksyta, 631 kvadratmeter 
kontor samt en lägenhet med 60 kvadratmeter 
bostadsyta.

Fastighetens har ett taxerat värde om 
45 261 000 kronor och bland hyresgästerna 
finns Josephssons Glas & Porslin (Royal De-
sign), City Invest och Handelsbolaget Knapp-
Carlsson. 2018-10-25

STORUTHYRNING I GÖTEBORG AV 
BLACKSTONE OCH AREIM

 UTHYRNING  Kruthuset 17, en av Göteborgs störs-
ta fastigheter med cirka 65 000 kvadratmeter 
uthyrningsbar yta, får en ny hyresgäst till våren 
2020 då Tullverket flyttar sitt region-
kontor från Nordstan. Tullver-
ket har tecknat ett sexårigt 
hyresavtal om cirka 8 500 
kvadratmeter kontorsyta. 
I tillägg genomförs även 
en omfattande uppgra-
dering av fastighetens 
gemensamma utrym-
men. 2018-12-20

STENA STÄLLER OM I ÄNNU 
ETT PROJEKT

PLUS   BOSTÄDER  I början av 2018 ställde Stena 
Fastigheter om ett hundratal bostadsrätter till 
hyresrätter i Uppsala. Nu gör man en omställ-
ning i ytterligare ett projekt vid Nybergstorg i 
Jakobsberg.

– Tankarna har gått precis som de gjorde 
när vi ställde om i Uppsala. Det är lite samma 
eff ekt nu som då. Under en kort period har det 
funnits lite för mycket på marknaden för att 
man ska kunna absorbera det och då finns inte 
förutsättningarna för att ha bostadsrätter i pro-
jektet. Men det är klart att vi tror på en fortsatt 
marknad för både hyres- och bostadsrätter i 
framtiden, säger PG Sabel, bolagets vd i Stock-
holmsregionen om beslutet. 2018-11-16

4

Wallenstam adderar anrik 
byggnad till portföljen.

20

BILD: VICTOR FRIBERG

BILD: KRUTHUSET17

16
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NYHETER
>> fortsättning

VICTORIA PARK STOR-
KÖPER AV AKELIUS

TRANSAKTIONER Victoria Park genom-
för sitt största förvärv hittills – köper 

2 340 lägenheter av Akelius 
Residential Property för 

4,7 miljarder kronor. 
Victoria Park räknar 
med att förvärvet 
innebär 95 miljoner 
kronor i förbättrat 

förvaltningsresultat. 
2018-12-19

CASTELLUM I BYTES-
AFFÄR – FEM MILJARDER I 

FASTIGHETSVÄRDE
 TRANSAKTIONER  Castellum säljer 
hela sitt Sundsvallsbestånd för 3,3 
miljarder kronor till Lilium. Samtidigt 
säljer Lilium sitt Linköpingsbestånd 
till Castellum för 1,6 miljarder kronor.

De sex fastighe-
terna i Linköping 
är kontorsfas-
tigheter om 
cirka 67 000 
kvadratmeter, 
centralt be-
lägna i nära 
anslutning 
till Castellums övriga 
fastigheter i Linköping. Förvärvs-
priset uppgick till 1 638 miljoner 
kronor inklusive omkostnader och 
bedömd uppskjuten skatt om totalt 
87 miljoner kronor. 2019-01-12

KUNGSLEDEN REKRYTE-
RAR TRANSAKTIONSCHEF

KARRIÄR Kungsleden har rekryterat 
Victoria Sandkvist, närmast från 

Hemsö, som ny transaktions-
chef. Hon tillträder tjänsten i 
början av mars 2019.

– Jag ser fram emot att 
bli en del av Kungsledens 
transaktionsteam och att 

få vara med och bidra 
till en fortsatt positiv 

utveckling av fastig-
hetsportföljen, säger 

Victoria Sandkvist. 
2019-01-11

PLUS  KARRIÄR Efter fyra år på bolaget slutar 
Oscar Properties försäljningschef. För 

Fastighetssverige berättar hon varför 
hon nu hoppar av bolaget och vad 
hon ska göra härnäst.

Malin Gangnor som har en 
bakgrund som civilekonom och 
marknadschef på JM Bostad Stock-

holm rekryterades som försäljnings-
chef till Oscar Properties för fyra 
år sedan. 

Uppdraget var att skapa en säljorganisation som kunde ta 
bolaget från att sälja enstaka ROT-projekt per år till att sälja flera 
stora nyproduktionsprojekt. 

› Varför går du nu vidare? 
– Nu kände jag att det var dags att lämna över till en ny 

försäljningschef som kan ta över ansvaret för försäljningen i en 
mer konsoliderande fas hos Oscar Properties. Det är därför jag 
nu lämnar stafettpinnen vidare till en av mina närmsta kollegor 
Ulrika Stålberg. Hon är en självklar efterträdare med sin gedigna 
erfarenhet inom bostadsutveckling och sitt varma och entusias-
merande ledarskap. 2018-10-22

 BOLAG  Ramsbury Property håller just nu på att evakuera samtliga 
hyresgäster i fastigheten Inom Vallgraven 21:20 på Kungsgatan 
55 i Göteborg.

Första hyresgäst att stänga var McDonalds, som sålde sin sista 
Big Mac på adressen under förra veckan.

– Det stämmer att vi har stängt och att hyresavtalet för den 
aktuella fastigheten är uppsagt, säger Henrik Nerell, presschef för 
McDonalds till Fastighetssverige.

Hamburgerjätten har varit medveten om vad som komma 
skall under en relativt lång tid.

– Vi har vetat om att vi skulle behöva stänga, eftersom fast-
ighetsägaren ska genomföra omfattande renoveringar, säger 
Henrik Nerell.

Och renoveringarna är minst sagt omfattande. Ramsbury Pro-
perty, som ägs av Stefan Persson, ska nämligen grundförstärka 
byggnaden – och därför måste samtliga lokaler tömmas.

– Kåken har ganska många år på nacken och är således i rela-
tivt dåligt skick, vilket gör att vi helt enkelt måste grundförstärka.

– Sett till hur omfattande och tidskrävande en sådan renove-
ringsprocess är så måste vi tomställa hela fastigheten, säger Lars 
Drangel till Fastighetssverige.

› Ni måste alltså stänga H&M-butiken också?
– Ja, hela byggnaden ska evakueras. Vi kan inte ha någon verk-

samhet alls i fastigheten under arbetet, så under våren kommer 

alla att flytta ut. Men det tar lite olika tid för de olika hyresgäs-
terna att komma iväg, säger Lars Drangel.

› Hur länge kommer byggnaden att behöva stå tom?
– Vi har inte gjort klart med någon entreprenör för renove-

ringsarbetet ännu, så helt säkert vet vi inte. Men vi hoppas att det 
bara kommer att behöva stå tomt i 1–1,5 år.

› Vad har ni för planer för fastigheten när renoveringen är klar?
– Det är inget omvälvande på så sätt. Det kommer fortsatt att 

handla om butikslokaler, och en del kontor. 2019-01-11

Ramsbury tomställer hel 
fastighet i centrala Göteborg

 BYGG/ARKITEKTUR  Ett av världens största trähusprojekt 
kommer att byggas i Hagastaden i centrala Stockholm. 
Det står klart sedan Stockholms stads kommunfull-
mäktige gett klartecken till projektet Cederhusen, som 
börjar byggas i januari 2019.

Projektet etablerar den storskaliga satsningen på 

trähusbyggande som är ambitionen 
med Folkhem, där Veidekke och 
Rikshem är parter. Projektutvecklingen 
och genomförandet ligger inom Vei-
dekke Bostad AB respektive Veidekke 
Entreprenad AB. 2018-12-18

 TRANSAKTIONER  Serneke köper NREP:s 50 procent av Karlasta-
den och blir återigen ensam ägare av projektet.

Serneke köper samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB. 
Då projektet nu går in i en fas med produktion och fortsatt utveck-
ling finns behov av förenklad styrning och snabbare beslutsvägar.

– Karlastaden skapar en ny siluett i Göteborg och är Sveriges 
mest spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med 
NREP har vi lagt grunden för ett område som tillåter Göteborg 
att växa, men då projektet kommit in i en ny fas där byggnation 
tar vid planering, har Serneke fått möjlighet att förvärva NREP:s 
andel i projektet. Det möjliggör för Serneke att fortsatt kontrol-
lera och driva projektet framåt och ansvara för färdigställandet, 
säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.

– Karlastaden är ett visionärt och stort projekt, som tar 
mycket tid och resurser i anspråk. Att vi nu avyttrar vår andel 
i Karlastaden Holding AB beror främst på en vilja att frigöra 
utrymme för andra projekt. Genom att avyttra våra aktier till 
Serneke bidrar vi till att projektet blir lättare att koordinera och 
genomföra, säger Rickard S Dahlberg, partner på NREP.

Genom förvärvet kontrollerar nu Serneke sammanlagt 
240 000 kvadratmeter byggrätter för kontor, bostäder och 
handel i vad som blir en ny blandstad i Göteborg.

Förvärvet av samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB, 
vilka utgör 50 procent av det totala antalet aktier, uppgår till en 
köpeskilling om 600 miljoner kronor, att betalas i likvida medel 
vid tillträde. 2018-12-28
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tillbaka Karlastaden
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Karlastaden återigen Sernekes 
projekt till 100 procent.

McDonalds är först hyresgäst att 
bomma igen när Ramsbury tomställer.

Per Ekelund.
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Cederhusen.

BILD: KUNGSLEDEN

KARRIÄR Kungsleden har rekryterat 
Victoria Sandkvist, närmast från 

Hemsö, som ny transaktions-
chef. Hon tillträder tjänsten i 
början av mars 2019.

– Jag ser fram emot att 
bli en del av Kungsledens 
transaktionsteam och att 

få vara med och bidra 
till en fortsatt positiv 

utveckling av fastig-
hetsportföljen, säger 

Victoria Sandkvist. 
2019-01-11

BILD: KUNGSLEDEN
Victoria Sandkvist.
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17
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BILD: OSCAR PROPERTIES

Malin Gangnor.

18

ERIK SELIN OM 
HEMFOSA -DELNINGEN

PLUS   BOLAG  Hemfosa delades i 
två bolag med helt olika inrikt-
ning. Nu sitter tusentals 
aktieägare och 
funderar på hur 
de ska agera med 
sina aktier. Fast-
ighetssverige har 
pratat med Balder-
vd:n och super-
investeraren Erik Selin 
om den delikata frågan – och han 
tror mer på ett av bolagen.

Balders Erik Selin äger aktier i 
ett flertal noterade fastighetsbolag 
– för ett par år sedan gick han in i 
Hemfosa, men han finns inte med 
på listan över de största ägarna. 
När Fastighetssverige nådde ho-
nom på tisdagslunchen hade han 
ännu inte agerat efter delningen.

Hemfosa-aktien stängde på 
tisdagen på 71,55 kronor, att 
jämföra med substansvärdet på 
cirka 74, medan Nyfosa-aktien 
handlas med en betydligt större 
rabatt – den stängde i går på 
42,45, att jämföra med substans-
värdet på drygt 53 kronor.

– Jag skulle tro att Nyfosa över 
tid får en bättre utveckling. De 
har en bra aff ärsidé, att ta vara på 
tillfällen som dyker upp. Och Jens 
Engwall är väldigt duktig på att 
hitta bra aff ärer, säger Erik Selin.

– Den största farhågan när 
det gäller Nyfosa är hur länge 
Jens blir kvar. Han var ju på väg 
att lägga av redan för några år 
sedan. Även om man alltid kan 
säga att det finns andra som 
kan sköta det när han slutar så 
är det här bolaget ändå väldigt 
förknippat med honom och hans 
förmåga att hitta aff ärer, det kom-
mer man inte ifrån.

› Det känns som att du inte 
kommer att sälja något i närtid, 
om du agerar så är det på köp-
sidan och i Nyfosa?

– Jag kommer att agera men 
jag vet inte när. I slutändan hand-
lar det ju alltid om vad kurserna 
står i. 2018-11-28
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Allt vi gör 
på Niam 
handlar om 
att skapa 
värde.

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, fastighets- 
förvaltare, 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

NIAM_Annons_Fastighetssverige_240x285mm_februari2019.indd   1 2019-02-04   11:25

www.svefa.se
180817_Fastighetssverige_strip_SWE.indd   4 2018-08-20   15:21

NYHETER
>> fortsättning

PLUS   BOLAG  Under en längre tid har Migrationsverket haft stora 
problem med råttor i sina lokaler på Vestagatan 2 i Göteborg. 
Enligt uppgift till Fastighetssverige har jakten på skadedjuren 
intensifierats de senaste veckorna – och fällor har bland annat 
fått ställas ut i så väl pentryn som kontorslandskap.

Fastigheten, Gårda 1:15, ägs av Platzer sedan 1997, och fastig-
hetsägaren ser allvarligt på situationen.

– Vi har de senaste åren sett att råttor visat sig mer frekvent i 
bebyggda områden. Det grävs och skakas mycket i marken på 
grund av byggen runt om i Göteborg, vilket innebär att det blivit 
vanligare att vi ser dem. 

– I det aktuella området har vi noterat att det sprungit råttor 
på markhusytorna i närheten av Gullbergsån. Anticimex har 
varit inkopplade och satt ut fällor utomhus vid dessa tillfällen, 
men utan att lyckas fånga något, säger Kristina Arelis, kommuni-
kations- och marknadschef på Platzer, till Fastighetssverige.

Hyresavtalet mellan Migrationsverket och Platzer, som förläng-
des i september 2014, sträcker sig över sex år och omfattar totalt 
23 500 kvadratmeter, inklusive myndighetens lokaler i Kållered.

Enligt uppgift till Fastighetssverige intensifierades råttproble-
men på Vestagatan i december.

– För ett par veckor sedan upptäcktes för första gången spår 
av råttor i en lokal och Anticimex kopplades omgående in på 
ärendet. De gick igenom fastigheten för att hitta eventuella 
kryphål in och fällor placerades ut. I mellandagarna hittades en 
död råtta i en av fällorna, säger Kristina Arelis.

› Anser ni att problemet varit särskilt påtagligt?
– Det händer att råttor tar sig in i soprum eller garage, men 

det är mycket ovanligt att vi upptäcker spår av råttor i lokaler. 
Vi ser det som ett misslyckande att en råtta lyckats ta sig in i en 
lokal och gör allt vi kan för att få bukt på problematiken.

– Vi hoppas att detta är sista gången vi råkar ut för råttor 
inomhus.

› Hur jobbar ni generellt sett för att motverka den här 
typen av problem? 

– Det är svårt att kontrollera så att råttor inte springer in ge-
nom en öppen port eller en uppställd miljörumsdörr. Vi ser över 
andra potentiella vägar in genom att till exempel täta genomför-
ingar och se över brunnslock. Rena markytor och miljörum kan 
också motverka risken för ohyra.

– Vi har ett kontinuerligt samarbete med Anticimex och sätter 
ut fällor där vi upptäcker att råttor vistas, säger Krisina Arelis. 
2019-01-10

Myndighet drabbad av råttinvasion

PLUS   BOLAG  Förra veckan avbröts Best of Brands rekonstruk-
tionsprocess – och i torsdags försattes modekedjan i konkurs. 
Under hösten har Fastighetssverige återupprepande gånger 
rapporterat om kedjans svåra situation – där man så väl stängt 
butiker som dragit ner på personal i jakt på ökad lönsamhet.

En av de butiker som bommats igen är den hos AMF 
Fastigheter, i Moodgallerian. Butiken omfattade närmare 1 000 
kvadratmeter handelsyta – fördelat på två våningar – och i sam-
band med att lokalerna nu tomställts tänker AMF nytt.

Istället för att hyra ut den befintliga lokalen till en ny handlare 
väljer fastighetsägaren nämligen att separera de nedervåningen 
från den övre – för att låta övervåningen bli kontor.

– I stora drag knoppar vi av rulltrappan upp till övervåningen 
och anpassar den öppna retailytan till en uppdelad yta med 
kontor med pentry, säger Annika Ljungberg, marknadsområ-

deschef 
på AMF till 
Fastighets-
sverige.

Bakgrunden till 
omställningen är att AMF 
upplevt att det varit svårt att få till en 
fungerande tvåvånings-retail i gallerian, då kundvarvet inte 
framstår som lika tydligt på övervåningen som på entréplan.

Men det handlar inte om någon större omdaning av fastig-
heten, som på pappret går under namnet Oxen Större 21 och 
som har en total säljyta på cirka 10 000 kvadratmeter.

– Det handlar bara om Best of Brands-lokalen, 430 kvadrat-
meter, säger Annika Ljungberg till Fastighetssverige.  
2019-01-15

Efter konkursen 
– AMF gör om butik 
till kontor
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Annika Ljungberg.

HÄR ÄR BRANSCHENS 
HÖGST BELÅNADE BOLAG

PLUS   LISTA  Vilket bolag har minskat 
sin belåning med hela fem procent-
enheter? Och vilka har gått åt andra 
hållet? Fastighetssverige har tittat 
närmare på branschens högst 
belånade bolag.

1) NP3  61,3 % (60,9 %)

2) Klövern 60 % (58 %)

3)  Stendörren 60 % (56 %)

4) Hemfosa  58,7 % (56,8 %)

5) Catena  58 %  (57,6 %)

6) Corem  55 %  (56 %)

7) Diös  54,6 % (57,8 %)

8) Platzer  54 % (57 %)

9)  Wihlborgs  53 %  (53,5 %)

10) Hembla  53 %) (55 %)

I sammanställningen har vi valt att 
begränsa oss till large- och midcap-
bolagen på börsen. Uppgifterna 
är hämtade från respektive bolags 
delårsrapport för perioden januari-
september 2018. 

Se hela listan på Fastighetssverige.se. 
2018-11-22

KOMMUN VILL KÖPA 
FLERA FASTIGHETER

PLUS   BYGG/ARKITEKTUR  Har begärt 
att åtta fastigheter värderas – för att 
säkra stadens planerade expansion.

Skövde kommun utreder 
nämligen vad det skulle kosta 
att förvärva ett antal privatägda 
fastigheter, för att säkra vad som 
framöver bland annat är tänkt att 
förvandlas till bostäder.

Totalt rör det sig om en 
värdering av åtta fastigheter som 
Skövde kommun nu handlar upp. 
2019-01-08
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Affärsfokus

Upptäck mer på novire.se

Vi brinner för att utveckla och förvalta fastigheter. Vi testar ständigt nya 

metoder och verktyg för att modernisera, effektivisera och generera hållbar 

affärsnytta- högre värden- till våra uppdragsgivare.

2018 genomförde vi 80 st nyuthyrningar. Med hjälp av bl.a 360° visualisering 

genomfördes dessa uthyrningar snabbare, effektivare och hållbarare. Bra 

för dig, miljön och plånboken. En ansvarsfull förvaltning som gynnar alla. 

Vi kallar det Novi-effekten. 

Kontakta oss om du vill uppleva fördelen med Novi-effekten!

Sverige fortsätter vara ett hett villebråd för utländska investerare. Under de 
senaste åren har flera nya intressenter börjat titta hitåt, stora drakar köper mer 
medan andra återvänder. Fastighetssverige dyker ner och synar utlänningarna 
som kliver in på den svenska fastighetsmarknaden.

Tema: Utländskt intresse

18  Allianz återvänder till Sverige efter sex års frånvaro.

22  Italienarna blickar norrut.

24  NCAP tar utländska investerare till Sverige.

28  Manuel Böcher ska ta jätten Swiss Life till Sverige.

30  Nytt land som riktar kikaren mot Sverige: Sydkorea.

32  Efter intåget – Victoria Park spänner nya tyska muskler.

36  Age of Disruption: Så påverkar Weworks svenska entré.

40   … och så bör branschen förhålla sig till coworkingutmanare, enligt Milena Kuljanin.

42  Invesco ser potential.
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Vi bygger Göteborg ihop

Göran Spansk, byggledare Forsen

Sally Marzban, projektledare Projektgaranti

Vi är bättre tillsammans
Därför går Forsen och Projektgaranti ihop och blir Forsen,  
kort och gott. Tillsammans bygger vi ett ännu bättre Göteborg.

Läs mer om oss, våra visioner och vad vi kan erbjuda på forsen.com

UPPSALA     n     STOCKHOLM     n     NORRKÖPING     n     LINKÖPING     n     GÖTEBORG     n     HALMSTAD     n     MALMÖ     n     FORSEN.COM

Att komma tillbaka ska 
vara en schlager

 Efter sex års tystnad återvände Allianz 
Real Estate till den svenska marknaden med 
förvärvet av en fastighet på 30 000 kvadrat-
meter i Stockholm från AMF Fastigheter för 
175 miljoner euro. Med premiärköpet klart är 
man redo för mer i sin återkomst.
 – Vi fortsätter att lockas av den starka 
funda mentan i Sverige och förväntar oss att 
investera ytterligare i regionen, säger Anette 
Kröger, vd för Nord- och Centraleuropa.   
Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Allianz Real Estate

Allianz Real Estate sålde Jericho-fastigheten i Stockholm 
till AMF Fastigheter 2013. I juli 2018 återvände den tyska jätten 
till den svenska marknaden med sitt första köp på sex år när de 
förvärvade Gångaren 11 på Kungsholmen i Stockholm från samma 
företag som de sålde Jericho till.

Anette Kröger, vd för Nord- och Centraleuropa vid Allianz Real 
Estate, berättar för Fastighetssverige varför de valde att återvända.

– Vi ser Norden som en attraktiv investeringsmarknad och har 
fortsatt vår investeringsverksamhet under de senaste åren. Då ge-
nom deltagande i fonder som är inriktade på Sverige och Norden, 
säger hon.

– På grund av den svenska marknadens starka karaktär och vår 
fortsatta strategi för att diversifiera vår portfölj även för direct 
equity har vi ökat vår bevakning av den svenska marknaden för 
direkta investeringar under de senaste 24 månaderna och med 

ÅTERTÅGET. Gångaren 11 blev 
Allianz första direkta fastighets-
förvärv i Sverige på sex år.

TEMA: UTLÄNDSKT INTRESSE
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Pioneering 
strategic advice.
We are here for our clients. We are your 
strategic partner, providing advice at the highest 
level for major local and international players 
operating in the Nordic business landscape. 
That’s the Roschier Way.

www.roschier.com

Gångaren kunde vi genomföra vår första 
direct equity-aff är på några år. Vi fortsätter att 

lockas av den starka fundamentan i Sverige och 
förväntar oss att investera ytterligare i regionen.

Allianz såg flera fördelar med fastigheten. Läget på 
västra Kungsholmen ses som en av de bästa platserna utanför 
CBD med mycket bra off entliga och privata transportförbindelser 
och kommer att dra nytta av nya utvecklingar – vilket Allianz tror 
kommer att öka attraktiviteten för ytterligare. Byggnaden stod klar 
2009 och erbjuder hög standard och har också en stark hyresgäst i 
Skandia.

– Alla dessa punkter är oerhört viktiga för Allianz Real Estate 
eftersom vi vill investera i best-in-class-fastigheter som inte bara 
urskiljer i dag utan även kommer att förbli attraktiva för hyresgäs-
ter på lång sikt, säger Nicole Pötsch, transaktionschef för Nord- 
och Centraleuropa.

› Vad är din åsikt om Stockholm och den svenska marknaden?
– Generellt gillar vi de nordiska marknaderna och vill inves-

tera i kontorsfastigheter i alla huvudstäder, med särskild inrikt-
ning på Stockholm och Helsingfors. Vi anser att Stockholm i 
synnerhet har starka fundamenta och positiva utsikter. Allianz 
Real Estate är inriktad på den geografi ska diversifi eringen av vår 
befi ntliga portfölj, som är starkt allokerad i Tyskland och Frank-
rike inom Europa.

Förvärvet är den tredje direktinvesteringsinvesteringen i 
Norden (de två tidigare omfattar en kontors tillgång i Helsingfors 
CBD och 50 procent av Helsingfors köpcentrum Kamppi) för 
Allianz och de letar efter mer.

– Vi kommer att fortsätta att aktivt bevaka de nordiska mark-
naderna för lämpliga investeringsmöjligheter, eftersom vi vill öka 
vår exponering där. Att vi vill öka vår exponering där beror på 
attraktiva fundamenta, säger Nicole Pötsch och fortsätter:

– Allianz Real Estate vill öka vårt avtryck på den nord- och 
centraleuropeiska marknaden. Efter att ha öppnat ett kontor i 
Wien under 2018 året har vi planer på att öppna ett kontor som 
täcker de nordiska marknaderna på medellång sikt.  

»Generellt gillar vi de nordiska 
marknaderna och vill investera i 
kontorsfastigheter i alla huvud-

städer, med särskild inriktning på 
Stockholm och Helsingfors.«

Gångaren kunde vi genomföra vår första 
direct equity-aff är på några år. Vi fortsätter att 

lockas av den starka fundamentan i Sverige och 

 Anette Kröger.

 Nicole Pötsch.
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Med ett arv som sträcker sig hundra år tillbaka i tiden vågar vi säga att vi kan 
affärsjuridik. Vi kan det till och med riktigt bra – inom våra fokusområden är vi bland 
Sveriges ledande.

Den 1 januari 2019 öppnade vi med 125 medarbetare en ny advokatbyrå i Stockholm 
– Cirio. Vi har tagit med oss vår långa erfarenhet och expertis inom transaktioner och 
andra affärsjuridiska frågor. Precis som tidigare kommer vi också hjälpa våra klienter 
att forma och navigera den komplexa legala infrastruktur som omger just dem.

Samtidigt ska vi använda starten av Cirio som katalysator för att förändra och förnya 
hur en advokatbyrå arbetar. Vi ska också förändra vilken roll den spelar i näringslivets 
och samhällets utveckling. För oss är nämligen affärsjuridik ett proaktivt verktyg för 
att skapa klokare spelregler för en värld i snabb förändring.

Läs mer på www.cirio.se 

Klokare spelregler 
för en värld i 
snabb förändring

Cirio Advokatbyrå grundades 2019 i Stockholm och består av 125 medarbetare. Byrån bygger på ett arv från 1918 då 
Alf Lindahl Advokatbyrå grundades och är en av de ledande advokatbyråerna inom flera affärsjuridiska områden. Cirio 
erbjuder affärsjuridisk rådgivning inom transaktioner, finansiering, operativa och strategiska verksamhetsfrågor, speciella 
situationer som tvister och konkurser samt kollaborativ innovation. Byrån har särskild spetskompetens inom områden 
som fastigheter, förny elsebar energi och digitalisering.

Generali Real Estate, fastighetsgrenen hos italienska försäk-
ringsjätten Assicurazioni Generali, har äntrat Norden genom att 
förvärva en retailfastighet i centrala Köpenhamn. 

Bolaget vill diversifi era sin portfölj och tittar nu på de fyra nord-
iska huvudstäderna.

 Den italienska försäkringsjät-
ten Generali har genom sin 
fastighetsgren tagit klivet in 
på den nordiska marknaden. 
Efter att ha köpt i Köpenhamn 

berättar Giuseppe Cerami, 
Investment Manager på Generali 

Real Estate, att man öppnar för den svenska 
marknaden.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Generali

FÖRSTA STEGET. Generalis första 
köp i Norden gjordes i Köpenhamn.

berättar Giuseppe Cerami, 
Investment Manager på Generali 

– Vårt mål är att diversifi era vår europeiska exponering och vi 
ser den nordiska marknaden som en viktig del, säger Giuseppe 
Cerami.

› Var det någon särskild anledning att ni valde att göra ert nord-
iska öppningsköp i Köpenhamn?

– Det var drivet av möjligheten som erbjöds. Fastigheten i 
Köpenhamn checkade helt rätt boxar vad gäller läge, kvalitet på 
hyresgästerna och kvalitet på byggnaden.

Framöver är Stockholm en intressepunkt för Generali.
– Stockholm är en av städerna som vi tittar på. Stockholm 

besitter några av de drag som vi letar efter vad gäller kvalitén på 
fastigheterna, elasticiteten i tillgångarna och så klart även de eko-
nomiska fundamentan i staden, säger Giuseppe Cerami.

› Stockholm är generellt ansett vara ganska dyrt just nu. Är det 
någonting ni känt av?

– Det är så klart någonting vi kommer ta i beaktning när möj-
ligheter presenteras för oss.  

Från Italien, mot Stockholm

 Giuseppe Cerami.
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Den pan-europeiska storinvesteraren Catalyst Capital har 
tagit sina första kliv på den svenska fastighetsmarkaden genom 
förvärvet av Center Syd från Barings. Britterna går in i Sverige 
tillsammans med det nordiska investerings- och rådgivnings-
bolaget NCAP, vars partner Björn Hallin förklarar mer om vad 
som lockade med den skånska retailfastigheten.

– Fastigheten har ett etablerat upptagningsområde, är helt ny-
renoverad och fullt uthyrd. Dessutom har den starka ankare i form 
av bland annat Systembolaget och Ica Maxi. Barings har gjort ett 
jättefi nt jobb.

– Totalt omfattar fastigheten 60 000 kvadratmeter, varav 40 000 
kvadratmeter utgör uthyrbar yta, och sett till allt som händer inom 
detaljhandeln så tror vi att vi här har en väldigt bra möjlighet att 
möta kundernas framtida behov.

– Dessutom ser både vi och Catalyst detta som en långsiktig 
investering där vi ser fram emot att bygga upp ett starkt kassafl öde 
över tid, utan någon direkt tidshorisont, säger Björn Hallin.

 Efter Catalyst Capitals intåg i Sverige berät-
tar Björn Hallin på bolagets operating partner, 
NCAP, mer om förvärvet och framtiden.  
Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: Cushman & Wakefield

FÖRSTA FÖRVÄRVET. Catalyst Capitals 
intåg i Sverige sker genom förvärvet av 
Centrum Syd i Löddeköping.

”Vi är absolut 
intresserade av 
fler förvärv”
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Standing Tall 
Trust is the foundation of our business, 
and for over a century we have built a real 
estate practice that offers our clients the 
best possible full-service assistance in all 
property-related areas, including related 
specialist areas such as tax, finance and 
environmental matters.

www.wistrand.se 

› Detta är Catalysts första förvärv i Sverige, hur ser ni och 
Catalyst på den svenska marknaden i övrigt?

– Vi är båda absolut intresserade av ytterligare förvärv. Både när 
det gäller ytterligare retailfastigheter som kontor.

› Hur går det till när man ”tar hit” ett utländskt bolag så att 
säga?

– Samtliga partners på NCAP har jobbat internationellt under 
en längre tid, framförallt i Tyskland och Storbritannien. Det stora 
kontaktnät vi skaff at oss genom åren är både brett och starkt och 
vi jobbar konstant väldigt nära våra partners, då dessa saknar lokal 
närvaro i regionen.

– Rent praktiskt så har vi nära kontakt med mäklarna i regionen 
men vi tittar även på potentiella investeringsobjekt själva också, 
som vi sedan tar med till vår partner.

Under 2018 har NCAP genomfört transaktioner till ett värde om 
cirka sex miljarder kronor i Norden. Och Björn Hallin har sett att 
allt fl er investerare lockas till regionens östra delar.

– De senaste åren har allt fl er utländska investerare intresserat 

sig för regionen som helhet. För sex–sju år sedan var det i stort 
sett bara Sverige som gällde och för ungefär fem år sedan så blev 
Danmark väldigt hett.

– Traditionellt sett så har de utländska investerarna en ganska 
mycket större del av kakan i Danmark, mycket tack vare att den 
inhemska fastighetsmarknaden i Sverige är så stark i sig. Den 
senaste tiden har dock avkastningskraven i Danmark kommit ner 
till nivåer som påminner om de i Sverige och då har allt fl er börjat 
röra sig mot Finland.

– För vår del står Finland för ungefär hälften av omsättningen, 
medan Sverige och Danmark har 25 procent vardera, säger Björn 
Hallin.

Det finska intresset tror Hallin dessutom kan öka ytterli-
gare under 2019.

– Sett till hur det sett ut i år så tror jag absolut att det kan bli 
så. Dessutom ska man inte underskatta det faktum att Finland 
handlar med euro, det underlättar avsevärt i fl era investerares 
ögon.    

»Det stora kontaktnät vi 
skaffat oss genom åren är 
både brett och starkt och 
vi jobbar konstant väldigt 
nära våra partners.«

»Det stora kontaktnät vi »Det stora kontaktnät vi 
skaffat oss genom åren är 

nära våra partners.«
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 Björn Hallin.
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GOTHENBURG 
AT MIPIM

12-15 mARS 2019
MONTER P-1.J24

Skandinaviens största stadsutvecklingsprojekt pågår 
just nu. 1000 miljarder investeras i Göteborgs- 
regionen. Träffa oss på Mipim så berättar vi mer. 

www.gothenburgatmipim.com 

Mipim_annons_SV_FINAL.indd   1 2019-02-07   15:09:03

Efter att ha ägnat sju år åt att etablera Deka Immobilien i 
norra Europa tog Manuel Böcher i våras över som ny Head of Inter-
national Investments på det Swiss Life-ägda bolaget Corpus Sireo.

Manuel Böcher – som även jobbat för Sverigebekantingen 
Commerz Real AG – inledde Dekas nordiska expansion genom 
att först förvärva två fastigheter i Oslo innan man började titta 
närmare på regionens övriga länder. För Corpus Sireo och Swiss 
Lifes del har det nordiska äventyret börjat i öster.

– I somras tog jag Swiss Life till Finland då vi köpte vi en 
fastighet i centrala Helsingfors för cirka 30 miljoner euro. Och för 
bara ett par veckor sedan var det dags för ännu ett förvärv, vilket så 
klart är ett tecken på att vi känner oss tryggare med området.

– Jag brukar beskriva Swiss Life som ett stort skepp, och när det 
stora skeppet väl är på väg mot ett område då är vi på väg ordent-
ligt.

Manuel Böcher är imponerad av den svenska fastighetsmark-
nadens utveckling de senaste åren.

– När jag besökte ExpoReal i höstas insåg jag att jag sett 
många av de fastigheter som nu presenterades som möjliga core-
investeringar fyra–fem år tidigare, men då presenterades de som 

projektmöjligheter och value-add.
– Att så många fastigheter utvecklats så starkt på så kort tid 

visar onekligen att Sverige och Norden gått väldigt starkt och för 
långsiktiga investerare fi nns det otroliga möjligheter, säger han.

Swiss Life investerar alltid med en horisont som sträcker sig 
minst ett decennium framåt.

– Ja, vi går inte in med en investering för att sedan dra vidare el-
ler kräva en särskild utveckling redan efter tre–fyra år. Vi ser minst 
tio år framåt.

Manuel Böcher hoppas att Corpus Sireo snart även tar klivet in 
i Stockholm.

– Jag har sett ett antal riktigt fi na möjligheter. Dessutom har jag 
sett att ett antal ”gamla vänner”, som jag brukar kalla fastigheter 
jag stiftat bekantskap med tidigare, ser särskilt intressanta ut.

Corpus Sireo är även öppna för att samarbeta med nordiska 
bolag, på olika sätt.

– Swiss Life behöver inte alltid investera 100 procent. Vi har up-
penbarligen i stort sett alltid möjlighet att göra det om vi vill, men vi 
söker även möjligheter att investera tillsammans med lokala partners, 
som känner till marknaden och dess behov, säger Manuel Böcher.  

 Swiss Life Asset Manager 
har hittills investerat 488 av 
sina totala tillgångar på 2 000 
miljarder kronor i europeiska 
fastigheter. Möt mannen som 
ska ta jätten till Stockholm. 
Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: Corpus Sireo

Han ska ta jätten 
till Stockholm

I ANTÅGANDE. Manuel Böcher 
ska ta Swiss Life-bolaget Corpus 
Sireo till Sverige.
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www.skandrenting.se

Frigör kapitalet i din fastighet och  
fokusera på din kärnverksamhet.

HYRESLÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR

European Spallation Source (ESS) är en 
forskningsanläggning med bland annat 
en 600 meter lång protonaccelerator som 
byggs strax utanför Lund. Här kommer 
forskare att kunna studera olika material 
på atomnivå. Neutronkällan blir världens 
kraftigaste och kommer att producera upp 
till 100 gånger starkare neutronströmmar 
än vad den här typen av anläggningar 
kan idag. 

Byggnationen av hela anläggningen  
startade 2014 och är i full drift 2025. 

Skandrenting finansierar byggnationen av 
campusområdet som står klar 2021.

Skandrenting_ESS_240x140_B.indd   1 2019-02-13   14:50

TRENDER. Fler koreanska bolag kommer börja titta på Norden, 
enligt Danny Kim.

Sydkoreanska AIP Asset Management slog till rejält när 
man gjorde sin första nordiska investering. För 1,65 miljarder 
kronor köpte man den 50 000 kvadratmeter stora kontorsbygg-
nad i Søborg, Köpenhamn, som huserar läkemedelsbolaget Novo 
Nordisk AS.

– Vi klev in på den europeiska marknaden 2015 med ett förvärv 
i Belgien och under 2018 har vi även gjort två förvärv i Storbritan-
nien.

– Norra Europa är mycket stabilare marknader än de i södra 
Europa på grund av den sunda och transparenta ekonomin. 

– Vi visste inte så mycket om den danska marknaden innan 
vi började titta på den. Men när vi börjat studera de nordiska 
marknaderna kände vi att den danska passade oss bäst på grund av 
det ekonomiska systemet och den kredibilitet som fanns i hyres-
gästerna.

– Vi är väldigt nöjda med vår investering och tittar redan efter 
nästa.

› När vill ni ha nästa aff är klar?
– Vi skulle gärna ha ett andra mål klart till Q2. Hittar vi något 

i prisklassen 200 miljoner euro eller över så är det en bra andra-
investering för oss.

› Hur ser ni på den svenska marknaden?
– Vi började i Danmark så det är nummer ett för oss men 

”Sverige är en ny måltavla”
Sverige är defi nitivt en ny måltavla.

› Vilka segment är ni intresserade av?
– Vårt huvudfokus är core-fastigheter; kontor i prime-lägen. Vår 

normala investeringsstorlek är mellan 150 och 300 miljoner euro. 
Efter kontor har vi logistik som vårt andra fokusområde och tittar 
på bostäder som nummer tre.

– Detta fokus har vi för såväl Norden som hela Europa.

AIP är inte de enda koreanska investerarna som börjat söka 
sig till Norden och utmana det tyska och amerikanska kapital 
som dominerat de utländska investeringarna senaste åren. Danny 
Kim tror att vi kommer få se fl er koreanska bolag som tittar på att 
investera i Norden framöver.

– Det bor omkring 55 miljoner i Sydkorea, varav 20 miljoner i 
Seoul-området. Vi har omkring 150 fastighetsinvesteringsbolag i 
Sydkorea och många stora pensionsfonder. Den inhemska mark-
naden är för liten för att kunna svälja allt.

– Så sedan 2010 har koreanska investerare börjat titta utom-
lands. Först mot USA, Australien, Storbritannien och Paris – men 
där är det väldigt stor konkurrens om core-fastigheter.

– Nu har vi och ytterligare två koreanska investeringsbanker 
investerat i Danmark, samtidigt som koreanska investerare köpt i 
Finland under 2017. Det här gör att andra koreanska bolag ser att 
det är sunda marknader, så jag tror vi kommer få se fl er koreaner 
närma sig de nordiska marknaderna.

– Nu investeras runt 10–15 miljarder dollar utomlands, varav 
50–60 procent i Europa. Jag räknar med att kapitalet som inves-
teras utomlands kommer att växa med fem till tio procent under 
de kommande fem åren. Så det fi nns goda chanser att få se fl er 
asiatiska investerare göra avtryck på de europeiska marknaderna.

Köpet i Danmark gjorde tillsammans med den lokala partnern 
Fokus Asset Management. Huruvida det är aktuellt att plocka 
in en lokal partner för förvärv i övriga Norden har AIP inte 
beslutat. 

– Vi är väldigt nöjda med det arbete Fokus gjort. Vi kommer 
inte samarbete med några andra i Danmark.

– Hur det blir med Sverige och Finland har vi inte bestämt.  

»Det här gör att andra kore-
anska bolag ser att det är 

sunda marknader.«
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 De nordiska marknaderna är fortsatt glöd-
heta för utländska investerare. Efter att tyskt 
och amerikanskt kapital dominerat bland de 
utländska investerarna börjar det nu röra på 
sig borta i öst. Precis före jul meddelade syd-
koreanska AIP Asset Management att man 
kliver in på den danska marknaden. I en inter-
vju med Fastighetssverige berättar bolagets 
vd Danny Kim om den danska investeringen, 
vad man letar efter, och varför han tror att en 
ny våg asiatiska investerare kommer blicka 
mot Norden.  
Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: AIP Asset Management
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FlemingsbergSolna 
Business 
Park

Före startskottet:Stora omvandlingen:Bara halvvägs:

Stadsdelsutveckling 
på riktigt.
S K A PA  R ÄT T  F Ö R U T S ÄT T N I N G A R

Det som kom att bli 
den största nordiska 
aff ären 2018 började 

egentligen inte med Vo-
novia. Innan den tyska 

giganten klev in och budade 
på Victoria Park hade ameri-

kanska Starwood lagt bud på 31,5 
procent av rösterna.

Vonovia kontrade blixtsnabbt med 
ett bud på 58 procent av rösterna i bolaget och 
kunde i september även köpa loss Starwoods 
andel.

– Vi har aktivt följt Victoria Park under de 
senaste tolv månaderna. Vi ser dem som en av 
de ledande aktörerna på den svenska markna-
den och som ett bolag som har många likheter 
med Vonovia. Därför var det här en möjlighet 

vi vill ta vara på, berättade Vonovias vd Rolf 
Buch för Fastighetssverige vid tidpunkten för 

budet.
– Victoria Park erbjuder Vonovia möjlighet att 

göra inträde på en attraktiv svensk bostadsmarknad 
som fungerar på liknande sätt som den tyska. Victoria 

”Har fått in ett antal 
extra hästkrafter”

Parks aff ärsmodell och strategi kompletterar oss på många olika 
sätt. De har en skalbar portfölj i attraktiva tillväxtregioner och vi 
får tillgång till en redan framgångsrik plattform.

› Varför beslutade ni er för att kliva in på den svenska marknaden?
– Eftersom den tyska och svenska marknaden har likheter. 

Precis som i Tyskland är den svenska marknaden reglerad, där 
att företag samarbetar med starka hyresgästföreningar för att 
erbjuda bostäder till överkomliga priser. Vi vet hur det fungerar 
och kan använda våra kunskaper och erfarenheter från vår egen 
marknad.

I slutet av året visade det sig på allvar vad den nya ägarens 
muskler betyder för Victoria Parks framtid när man genomförde 
vad som var den enskilt största bostadsaff ären på många år utökade 
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 Tyska Vonovia genomförda den största nordiska aff ären 2018 när 
man klev in på den svenska marknaden genom att köpa nästan 

80 procent av aktierna i Victoria Park. Ett intåg som gett Victoria 
Park nya muskler – vilket visade sig när man slog till och köpte 
bostadsportföljer av Akelius för 4,7 miljarder.  
Text: Axel Ohlsson och Victor Friberg

»Vi vet hur det fungerar och 
kan använda våra kunska-

per och erfarenheter från vår 
egen marknad.«

Det som kom
den största nordiska 
aff ären 2018 började 

egentligen inte med Vo-
novia. Innan den tyska 

giganten klev in och budade 
på Victoria Park hade ameri-

kanska Starwood lagt bud på 31,5 
procent av rösterna.

Vonovia kontrade blixtsnabbt med 
ett bud på 58 procent av rösterna i bolaget och 

 Tyska Vonovia genomförda den största nordiska aff ären 2018 när 
man klev in på den svenska marknaden genom att köpa nästan 

80 procent av aktierna i Victoria Park. Ett intåg som gett Victoria 
Park nya muskler – vilket visade sig när man slog till och köpte 
bostadsportföljer av Akelius för 4,7 miljarder.  
Text:

BILD: V
ICTORIA PARK

 Per Ekelund.

ett bud på 58 procent av rösterna i bolaget och 
kunde i september även köpa loss Starwoods 
andel.

den och som ett bolag som har många likheter 
med Vonovia. Därför var det här en möjlighet 

vi vill ta vara på, berättade Vonovias vd Rolf 
Buch för Fastighetssverige vid tidpunkten för 

budet.
– Victoria Park erbjuder Vonovia möjlighet att 

göra inträde på en attraktiv svensk bostadsmarknad 
som fungerar på liknande sätt som den tyska. Victoria 

ett bud på 58 procent av rösterna i bolaget och 

Per Ekelund.

BILD: VONOVIA

 Rolf Buch.
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Victoria Park sin portfölj med ytterligare 2 340 lägenheter i slutet 
av december. 

Att 4,7 miljarders-aff ären – som fi nansierades genom en kom-
bination av befi ntlig kassa och nya banklån – gick i hamn berodde 
delvis på Victoria Parks nya huvudägares ekonomiska styrka.

– Det är omöjligt att veta huruvida vi kunnat göra exakt lika-
dant med den tidigare ägarstrukturen, men det är inte otänkbart 
att vi hade behövt tänka lite mer kreativt och kanske dra någon 
obligation eller liknande, säger Victoria Parks vd Per Ekelund.

– Om man går till banken och säger att man vill köpa fastig-
heter för 4,7 miljarder så tittar givetvis de på hur ägarstrukturen 
ser ut, och då upplever jag det inte som någon nackdel att vi fått 
Vonovia med oss.

› Tidigare har du sagt att det är business as usual trots Vonovias 
intåg. Är det snarare så att det är business as usual fast att ni fått 
en turbo installerad?

– En turbo skulle jag inte kalla det. Men visst, vi har fått in ett 
antal extra hästkrafter i motorn.

Aff ären betydde inte bara att Victoria Park ökar sin Stock-
holmsnärvaro markant, det betyder även att bolaget redan nu 
joggat hem sitt tidigare uppsatta mål om att totalt fastighetsvärde 
på 20 miljarder kronor innan utgången av 2020.

– Så är det. Vi är absolut inte nöjda nu, utan vill fortsätta expan-
sionen, men vi måsta landa i hur högt vi ska sikta.

– I min värld ska ett bra mål vara jobbigt men ändå nåbart. Och 
då måste man ta sig lite tid att fundera på vad som är en lagom 
nivå.

Att Per Ekelund skulle ta över vd-stolen på Victoria Park efter 
Peter Strand stod klart redan i början av februari, långt innan Star-
woods och Vonovias segdragna budkrig om bolaget. Och även om 
Ekelund gärna pratar om att det är business as usual, så har den 
nya huvudägaren påverkat vd:ns vardag.

– Det går inte att sticka under stol med att det inte riktigt blev 
som jag trodde när jag tackade ja till jobbet, men det blev ju väl-
digt bra, säger Per Ekelund.  

 »I min värld ska ett bra mål vara 
jobbigt men ändå nåbart.«
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Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, som hyrt ut närmare 
10 000 kvadratmeter till Wework, både tror och hoppas att den 
amerikanska jättens ankomst får de etablerade fastighetsdrakarna 
att höja nivån på sin kundkontakt.

– I stort är vi för dåliga. Vi har varit för lönsamma för länge och 
blivit bekväma. I många fall består kundrelationen i ett säljsamtal 
som egentligen inte ger någon något. Vi sätter en bock i rutan 
trots att vi hör hyresgästen säga att de söker en ny typ av lokal, för 
vi vet att man troligtvis stannar hos oss ändå.

– Så vi välkomnar Wework med öppna armar. Vi tycker att det 
är kanon att de etablerar sig i Stockholm och vi är glada att kunna 
välkomna dem till Urban Escape, säger Mats Hederos.

För AMF:s del började bolaget snegla på coworking i början av 
2010-talet.

– Under ett besök i New York satt jag och drack ett par öl med 
ett par ägare till ett coworkingbolag på Manhattan, och ju mer 
vi pratade desto mer insåg jag att hyresgästerna faktiskt börjat se 
fastighetsägarna som fi enden istället för en partner.

– Väl hemma i Stockholm insåg jag att det började se likadant 
ut här. Det fanns ett glapp mellan det vi erbjöd och det hyresgäs-
terna ville ha och vi var rent ut sagt ganska dåliga på att möta våra 
kunder. Någonstans där drog vi igång arbetet med vad som senare 
skulle komma att bli Epicenter, säger Mats Hederos.

 För Fastighetssverige berättar AMF Fastig-
heters vd, Mats Hederos, om hur han hoppas 
att Weworks stundande Stockholmsentré får 
flera fastighetsjättar att växla upp.  
Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: AMF Fastigheter

”Vi har varit för     lönsamma för länge”

TAR PLATS. Wework 
öppnar sitt första svenska 
kontor i Urban Escape.

TEMA: UTLÄNDSKT INTRESSE
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www.dlapiper.com
www.dlapiperREALWORLD.com

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.

AMF-vd:n poängterar också att många har en felaktig bild av 
vilka bolag som dras till Epicenter.

– Många menar att det nästan bara är småföretag och start-ups 
men jag skulle vilja påstå att det tvärtom snarare handlar om stor-
bolag som SEB och Telia och scale-ups som Izettle och Spotify, 
som ju satt där ett tag.

– Tillsammans med giggare blir det en bra blandning.

På frågan om hur riskabelt det är att teckna ett långt avtal med 
en så ny aktör som Wework svarar Hederos att han såg annor-
lunda på saken.

– När man hyr ut till banker och andra stora hyresgäster så kan 

man gå från 100 procent uthyrning till noll på ett enda styrelse-
möte, det ser jag som en större risk.

– Om man har fyra 4 000 medlemmar hos en coworkingaktör 
så krävs det 4 000 beslut innan det är tomställt, det ger oss som 
bolag lite tid att hitta nya lösningar.

Mats Hederos menar att flera fastighetsägare borde se We-
works stundande intåg som en affärsmöjlighet.

– Om Wework är värderade till 360 miljarder kronor bara för 
att de faktiskt erbjuder det kunderna efterfrågar då finns det rätt 
mycket pengar för oss fastighetsägare att tjäna, om vi bara anpas-
sar oss.  

»När man hyr ut till banker och andra stora hyresgäs-
ter så kan man gå från 100 procent uthyrning till noll 
på ett enda styrelsemöte, det ser jag som en större risk.«

 Mats Hederos.

TEMA: UTLÄNDSKT INTRESSE
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Milena Kuljanin  //  Cushman & Wakefield

Fastighetsanalytikern har ordet

Hur ska fastighetsägare 
                          förhålla sig till     coworking?

 Vad betyder Weworks intåg i Sverige för hur fastighetsbranschen måste 
förhålla sig till coworking? Milena Kuljanin på Cushman & Wakefield analyserar.

BILD: CUSHMAN & WAKEFIELDBILD: CUSHMAN & WAKEFIELD

Oavsett vilken strategi 
svenska fastighetsägare anam-
mar framåt kräver tillståndet 
i branschen, ekonomin och 
världen, nytänkande aktörer 
som kan hjälpa kunderna att 
navigera en snabbrörlig 
tillvaro. Det fi nns idag en 
uttalad uppfattning om 
att fastighetsägare är alltför 
passiva och att de med stöd 
av rådande marknadsförhål-
landen dikterar villkor innan de 
diskuterar hyresgästens behov. Inte sällan 
upplever företag som söker kontorslokaler att 
de i stor utsträckning måste anpassa 
sina behov efter fastighetsä-
garnas krav. I takt med att 
coworking växer behöver 
fastighetsägarna fl ytta 
fokus till mer kon-
kurrenskraftiga och 
kundorienterade lös-
ningar i form av till 
exempel förenklade 
hyresavtalsproces-
ser, utökad service 
och tillämpning 
av ny teknik som 
hjälper hyresgäs-
ten att förbättra 
användarupplevel-
sen.  

att hyra ut kontorsyta till professionella operatörer fi nns det tre 
huvudsakliga strategier som fastighetsägare överväger: ingå part-
nerskap med en professionell aktör, köpa upp en coworking-aktör 
eller att utveckla egna coworking-koncept. 

London är den globalt största marknaden för coworking sett till 
både utbud i kvadratmeter och antal operatörer. Ett antal fastig-
hetsägare i Storbritannien, inte minst British Land, har utvecklat 
egna coworking-koncept, men de allra fl esta hyr ut till professio-
nella operatörer. Den positiva eff ekten har inneburit mer attraktiva 
byggnader och områden, men allteftersom operatörernas ytor och 
kunder blivit större har fastighetsägarna upplevt tilltagande kon-
kurrens och att avståndet till kunderna ökar. Konkurrensen har för-
stärkts ytterligare av att Wework nyligen börjat förvärva fastigheter.

De fl esta fastighetsägare som Cushman & Wakefi eld pratat med i 
Storbritannien anser inte att de själva har organisationen eller exper-
tisen för att ta sig in på marknaden och konkurrera med etablerade 
coworking-aktörer. En viktig nyckel till framgång hos Wework är 
företagets globala nätverk av nästan 300 000 medlemmar i cirka 90 
städer och 30 länder, och därtill en stor grupp av så kallade commu-
nity managers som bryggar möten och främjar relationsbyggande. 

I usa har Wework stärkt sin marknadsposition genom partner-
skap med leverantörer av diverse supportfunktioner. Med dessa har 
de kunnat hjälpa sina medlemmar att få mer prisvärd och lättåt-
komlig tillgång till bland annat HR-tjänster och sjukvård. Wework 
har dessutom en stark kultur och ett attraktivt varumärke som 
centrerar kring tillhörighet, kreativitet, mening och samhällsnytta 
– värdeord som står högt i kurs hos unga människor. 

I Sverige har ett antal fastighetsägare ingått partnerskap med 
professionella aktörer, investerat i etablerade operatörer eller till 
och med börjat utveckla egna coworking-koncept. Andra fastig-
hetsägare är mer avvaktande.

 Det har nog inte undgått någon i fastighetsbranschen att 
Wework öppnar sin första nordiska mötesplats i Stock-
holm under våren 2019. I höstas deltog jag i en paneldis-

kussion på Stora Kontorsdagen (anordnat av Fastighetssverige och 
Lokalnytt) om Weworks intåg i Sverige där Wework beskrevs som 
fastighetsbranschens ”disrupter”. Trots att renodlade coworking-
ytor inte utgör mer än en procent av den totala kontorsstocken i 
Stockholm, är det en av de mest omtalade trenderna. Coworking-
operatörerna har expanderat kraftigt de senaste åren och nästintill 
fördubblat sitt utbud i Stockholm under 2018. 

Tillväxten av fl exibla kontor har skakat om fastighetsbranschen 
och sett ett ökat antal fastighetsägare utveckla nya strategier för 
att införliva fl exibilitet i sina portföljer. Även om svenska fastig-
hetsägare upplever att de är lyhörda för kundernas behov medger 
många att de misslyckats med att uppmärksamma behoven i tid.

I grunden handlar coworking om att frilansare, start-ups och 
företag delar kontorsyta och ingår i en community där de utbyter 
kunskap och tjänster i betydligt större utsträckning än på traditio-
nella kontorshotell. Coworking-operatören hjälper medlemmarna 
att mötas på kontoret, via events och inte minst genom skräddar-
sydda digitala plattformar. När Weworks medlemmar själva fått 
berätta varför de valt Wework poängterar samtliga det sociala sam-
manhanget och utbytet med andra entreprenörer och företag.

När vi på Cushman & Wakefi eld genomförde en omröstning 
bland nästan 100 aktörer inom fastighetsbranschen identifi erades 
fl exibilitet som den faktor med störst påverkan på branschen. 
När våra hyresgästrådgivare utvärderar kundernas behov inser vi 
att det ligger mycket sanning i det som redan beskrivits många 
gånger förut: Vi lever och verkar i en värld av ständig förändring. 
Ny teknik, nya aff ärsmodeller, förändrade beteendemönster och en 
alltmer global värld medför nya utmaningar. Många av våra kunder 
vet inte hur deras verksamhet kommer att se ut om tre eller fem 

år. I en sådan värld är det inte hållbart av fastighetsägare att enbart 
erbjuda långa hyreskontrakt.

Coworking är inte längre intressant för bara frilansare och 
start-ups. Medlemssegmentet som växer snabbast inom Weworks 
portfölj är företag med fl er än 1 000 anställda. Dessa utgör idag en 
fj ärdedel av kundbasen och de tecknar både korta och långa avtal. 
Storbolag väljer coworking för fl exibiliteten och kostnadseff ekti-
viteten men också för tillgången till ett globalt nätverk av företag 
och mötesplatser.

Vi är många som undrar hur marknaden för coworking kom-
mer att påverkas av en ekonomisk nedgång. Skeptiker menar att 
coworking är en ”hype” och ett resultat av stark ekonomisk tillväxt.  
Det är dock osannolikt att trenden reverseras i lågkonjunktur. 
Efterfrågan på fl exibilitet är ett resultat av många samverkande 
faktorer. Analytiker som följt trenden menar att det är mer troligt 
att fl er företag kommer att efterfråga än mer fl exibilitet och 
färre långtidskontrakt i osäkra tider. I kölvattnet av den globala 
fi nanskrisen 2008 växte coworking kraftigt i London. Till följd 
av ekonomiska åtstramningar och osäkerheter i arbetsmarknaden 
uppkom nya arbetssätt och fl er människor som tog sig an tillfälliga 
uppdrag i sociala miljöer där de kunde bryta känslan av isolering 
och knyta nya kontakter.

Coworking utmanar den traditionella modellen genom att det 
förändrar hyresgästernas förväntningar på produkten och avtalet. 
Hur kan fastighetsägare förhålla sig till den nya trenden? Förutom 

»Coworking är inte längre 
intressant för bara frilansare 

och start-ups.«
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Som personligt fastighetsbolag är vi stolta över att i år fylla 25.  
Vårt långsiktiga engagemang innebär att vi inte bara äger utan även  
bygger nytt och förvaltar. I Krokslätts Fabriker har vi byggt bostäder, 
 nya moderna kontorshus och nu även ett hotell. Allt detta sida vid sida 
med de gamla fabriksbyggnaderna där det krävs stor kärlek både till 
människor och hus. Vi har åter tagit steget in i  Göteborg med nya  
Brygghuset på Lindholmen. 
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

Nordic Choice Hotel

Brygghuset

K21

Krokslätts Fabriker

Krokslätts 

Fabriker

Bostäder

i december sålde Invesco Real Estate 
och Scius Partners Skanskas huvudkontor 

till en fastighetsfond förvaltad av tyska DWS. 
Fastigheten är belägen på Västra Kungsholmen 

i närheten till Stadshagens tunnelbanestation och 
omfattar en topp modern byggnad om cirka 20 500 kva-

dratmeter som är miljöklassifi cerad till Leed Platinum. Fastighe-
ten färdigställdes 2013/14 och förvärvades av Invesco Real Estate 
och dess lokala partner i Norden – Scius Partners – från Skanska 
under 2014. 

– Vi är fortfarande attraherade av Norden i allmänhet, men i 
synnerhet Sverige och Stockholm, säger Matthew Hall, Director 
European Research på Invesco, till Fastighetssverige.

Hall ansvarar för prognoselementen i Invesco Real Estates eu-
ropeiska research och anledningen till att den amerikanska tung-
viktaren är särskilt förtjust i Sverige stavas i mångt och mycket de 
allmänt starka ekonomiska tillväxtutsikterna.

– Potentialen för att leverera verklig NOI-tillväxt i Stockholm 
är fortfarande en av de högsta i Europa, säger Matthew Hall.

Invesco köpte Skanskas huvudkontor 2014 för en miljard kronor 
men har valt att inte off entliggöra prislappen när man nu säljer 
vidare till DWS. Däremot kan bolaget komma att göra fl er aff ärer 
i Stockholm relativt snart.

– Den höga likviditeten på marknaden gör att vi söker möjlig-
heter för alla våra godkända fonder och strategier i regionen, säger 
Matthew Hall.  

STORSÄLJER. Invesco sålde Skanskas 
huvudkontor till DWS men ser fortfarande 
möjligheter i Sverige.

”Potentialen är enorm”
 Efter avyttringen av Skanskas huvudkontor 

berättar Invescos Europa-chef om bolagets 
fortsatta närvaro i Sverige.  
Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: Invesco

 Matthew Hall. 
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44   FASTIGHETSSVERIGE  ⁄⁄  1  2019

www.glimstedt.se

I starka partnerskap med näringsliv, stat och kommun deltar vi i den 
regionala och nationella fastighetsutvecklingen. Tillsammans gör vi 

skillnad. För ett bättre samhälle. För nästa generation.

Vi är med och bygger ett  
attraktivt Sverige.

Det krävs bara lite vasst  
tankearbete.

Karriär // Per Bolund

Miljöpartiets Per Bolund har utsetts till ny bostadsminister 
och biträdande fi nansminister, samtidigt som han behåller posten 
som fi nansmarknadsminister, i Stefan Löfvens regeringsbildning. 
47-årige Per Bolund har suttit i riksdagen under perioderna 2006-
2010 och från 2014 och framåt. Nu efterträder han sin partikollega 
Peter Eriksson, som istället blir ny biståndsminister.

– Det är ett otroligt spännande område och jag är verkligen hed-
rad att ha fått ett sådant viktigt område och ett område som många 
människor har starka känslor för. Det är alltid roligt att jobba med 
den typen av politik. För många är det en av de största investering-
arna man gör men också ett skäl till trygghet och stolthet.

– Vårt bostadsbyggande påverkar hela samhällsutvecklingen, så 
det är ett väldigt viktigt politikområde.

Bostadsfrågorna hamnar i Stefan Löfvens nya regering hos 
fi nansdepartementet. Miljöpartiets Per Bolund får posten som 
bostadsminister och biträdande fi nansminister samtidigt som han 
behåller posten som fi nansmarknadsminister. Han blir en av tre 
ministrar på fi nansdepartementet tillsammans med fi nansminister 
Magdalena Andersson (s) och civilminister Ardalan Shekarabi (s).

– Jag tror det är en väldigt positiv förändring att bostadsfrå-

gorna nu kommer in i fi nansdepartementet och därmed ligger när-
mare besluten om den ekonomiska politiken. Vi vet att ekonomisk 
politik och fi nansmarknadsutveckling i väldigt stor utsträckning 
påverkar bostadsmarknaden och tvärtom.

– Jag tror att det är alldeles utmärkt. Där har vi nu också förut-
sättningarna att till exempel göra en större skatteöversyn som kan 
få väldigt positiva eff ekter på bostadsmarknadsutvecklingen.

Bostadsmarknaden brottas med stor utmaningar med 
bostadsbrist i fl era svenska städer. Per Bolund är välmedveten om 
att han står inför utmaningar.

– Det är så klart viktigt att vi nu efter många år av underinves-
teringar i bostäder börjar komma i kapp och att vi har en hög nivå 
av byggande under de kommande åren.

– När vi inte har en balans mellan tillgång och efterfrågan på 
marknaden så skapar det många olika problem: svårigheter för 
människor att skaff a boende att fl ytta dit man har bäst förutsätt-
ningar att leva och verka och risker för att det blir obalanser på 
den fi nansiella marknaden. Det ligger högt på min agenda.

– Sedan är jag också glad över att jag förutom bostadsfrågorna 

Sätter bostäderna 
på agendan

 Efter en segdragen process fick Sverige i januari 2019 en ny regering. Ny bostads-
minister blev Miljöpartiets Per Bolund som känner stolthet och ser utmaningar.
 – Jag är verkligen hedrad att ha fått ett sådant viktigt område och ett område som 
många människor har starka känslor för, säger han.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Miljöpartiet

PER BOLUND

Ålder: 47 år.

Familj: Sambo och tre barn.

Bor: Södra Stockholm.

Parti: Miljöpartiet.

Titel: Finansmarknads- och 
bostadsminister samt biträdande 
finansminister.

Fritidsintressen: ”Jag är mycket 
basketintresserad och tycker om 
att träna och röra på mig. Sedan är 
jag så klart miljöengagerad också.”

VÄRNAR HYRESRÄTTEN. 
Per Bolund ser hyresrätten 
som viktig för den svenska 
bostadsmarknaden.
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old?

old

new
Det gamla har kört fast. Samhället har förändrats. Idag värde-
sätts nya sidor av en fastighet. Det är en bra tid för att skapa 
värde. New Property genomför fastighetstransaktioner och är 
en av Sveriges största uthyrningskonsulter. Vi väcker gamla 
fastigheter och lokaler genom att ge dem nya arbetsuppgifter 
som skapar nya kassaflöden. Läs mer om vårt sätt att utnyttja 
förändringens vindar, newproperty.se Ny tid. Nya möjligheter.

Karriär // Per Bolund

också har fått stadsmiljö- och stadsutvecklingsfrågorna i regering-
en. Det är ett fantastiskt spännande område där jag faktiskt själv 
har forskat om hållbar stadsutveckling en gång i tiden. Det ser jag 
väldigt mycket fram emot att jobba med.

› Hur får vi upp byggtakten?
– Jag tror inte att det fi nns en åtgärd som löser alltihop utan jag 

tror att man måste jobba med många olika delar. En grundförut-
sättning är så klart att vi har en stabil ekonomisk utveckling. Där är 
jag glad och stolt över att vi har tagit stort ansvar för Sveriges eko-
nomi och har enormt stabila statsfi nanser. Dessutom har vi minskat 
riskerna på kreditmarknaden och med hushållens skuldsättning.

– Men sedan behöver vi titta på om det fi nns möjligheter att 
göra regelförenklingar och också se om tillgången till kapital fung-
erar väl för bostadsmarknaden.

– Jag tror att det fi nns många olika delar vi behöver titta på. 
Och självklart inte bara på den privata sektorns ansvar utan även 
vilket kommunalt och regional ansvar som fi nns för att ha en 
fungerande bostadsförsörjning.

› Hur ser du på hyresrättens roll i framtiden?
– Hyresmarknaden är så klart otroligt viktig. Inte minst för att det 

ska fi nnas en möjlig väg in för exempelvis unga människor som vill 
ha en bostad men kanske inte är beredda att skuldsätta sig direkt. Så 
jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en fungerande bostadsrätts-
marknad och villamarknad men också en fungerande hyresmarknad.

– I vår 73-punktsöverenskommelse, Januariavtalet, fi nns punkter 
som berör hyresutveckling.

Under den förra mandatperioden var Per Bolund fi nansmark-
nads- och konsumentminister. Men faktum är att han under 37 da-
gar även var tillförordnad bostadsminister när han ersatte Mehmet 
Kaplan när denne tvingades avgå våren 2016.

› Vad minns du av den vändan?
– Jag minns att det är ett otroligt spännande område som har 

väldigt stor vikt i svensk politik. Ambitionen var att få breda 
blocköverskridande samtal och vi hade också processer som var 
lovande men i slutändan lyckades vi inte att hitta en gemensam 
väg framåt. Jag hoppas att det kommer fi nnas förutsättningar 
under den här mandatperioden att skapa den långsiktighet som 
jag tror att marknaden verkligen behöver för att våga göra de stora 
investeringar som krävs.

– Vi kommer ha vår dörr öppen för att kunna för samtal även 
med andra partier utanför regeringen och utanför det samarbete vi 
nu har byggt med Centern och Liberalerna.  

CAROLA LAVÉN,
Investeringsdirektör och vice vd, Castellum

Castellum gjorde en tung förstärkning när man 
hämtade in Carola Lavén från NCC. På Castellum får 
hon det samlade ansvaret för att strategiskt ansvara 
för portföljens utveckling samt leda projekt såväl för 
transaktionsverksamheten som koncernen.

TERJE JOHANSSON
Vd, Framtiden

Efter flera år, först i Halmstad och sedan Malmö, 
vänder Terje Johansson hem till Göteborg. Där tar 
han över som ny och koncernchef för Framtiden, 
moderbolaget för Göteborgs allmännyttiga bolag.

VICTORIA SANDKVIST
Transaktionschef, Kungsleden

Kungsleden stärker sitt team genom att hämta 
in Victoria Sandkvist som transaktionschef. Hon 
kommer närmast från en tjänst som aff ärsprojekt-
ledare på Hemsö och har innan dess arbetat med 
fastighetsfinansiering.

LIZA NYBERG
Vd, Svensk Fastighetsförmedling

Efter att ha fått lämna Collector efter en kortare 
period har Liza Nyberg rekryterats till ett nytt 
vd-uppdrag. Nu kliver hon in för att styra skutan på 
Svensk Fastighetsförmedling.

BRITT-MARIE NYMAN
Vice vd, Eastnine

Britt-Marie Nyman, som tidigare bland annat varit 
vice vd för Klövern, lämnar Catella och vänder 
blicken österut för att förstärka det Baltikumfokuse-
rande bolaget Eastnine i rollen som vice vd.
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Fler på nya poster

»Vi kommer ha vår dörr öppen för att 
kunna för samtal även med andra 

partier utanför regeringen.«
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Bolag // Stenvalvet

När Fastighets AB Stenvalvets vd, Magnus Edlund, 
blickar tillbaka på fastighetsåret 2018 får han upp ett transaktions-
intensivt år på näthinnan. Sammanlagt genomförde bolaget affärer 
till ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka tre miljarder kronor 
och det enskilt största förvärvet var det av Mellringestaden i Öre-
bro, från Örebroporten.

Affären omfattade totalt 45 000 kvadratmeter och prislappen 
landade på drygt 800 miljoner kronor, vilket gjorde det hela till en 
av landets största fastighetsaffärer under det tredje kvartalet.

– Är det någon affär som sticker ut lite extra i år så är det den i 
Örebro. Det är en affär som passar oss väldigt bra och den är viktig 
för bolaget på längre sikt då vi etablerar oss på en ny marknad, i 
precis den typ av ort som vi vill växa i, säger Magnus Edlund.

Örebroporten gick ut med affären under våren, men det var 
först under hösten som transaktionen fick grönt ljus från kom-
munfullmäktige. Trots det var Magnus Edlund aldrig särskilt 
nervös under processen.

– Jag är för gammal för att bli nervös. Det var förvisso en väldigt 
viktig affär för oss, men även om det varit tråkigt så hade vi över-
levt även om den inte gick igenom.

– När fullmäktige till slut tog beslutet så kändes det snarare 
spännande än nervöst. Och skönt att allt gick enligt plan, eftersom 
man ändå lagt ner en del tid och engagemang under processen, 
säger Magnus Edlund.

Stenvalvets affärer om totalt tre miljarder kronor genom-
fördes trots det faktum att många kommuner hade fullt fokus på 
valet 2018.

– Sett till att vi fokuserar på samhällsfastigheter är det klart att 

det uppstår en viss beslutströghet när det är valår. Lugnet kommer 
nog att dröja sig kvar en bit in på våren men så fort allt har satt sig, 
och vi vet vilka vi ska prata med, så kommer det att snurra igång 
igen.

– Jag tror dessutom att vi kommer att få se en hel del utsträckta 
händer från kommunerna när det gäller samarbeten kring fastig-
hetsägandet, när vi börjar närma oss försommaren. Det har jag 
förvisso sagt förr, men sett till hur samhällsutvecklingen sett ut de 
senaste åren så måste det snart ske. Och då får vi nog se ett antal 
affärer, säger Magnus Edlund.

› Hur ser du på er fastighetsportfölj i dag?
– Jag tycker att den är fin, men vi vill att den ska bli mycket 

större och framförallt vill jag att vi återigen ökar antalet äldreboen-
den i portföljen.

› Varför då?
– Dels startade vi ju hela projektet Stenvalvet med äldreboenden 

men även eftersom det passar väldigt bra sett till vår ägarstruktur. 
Vi ägs ju av pensionskapital och då passar det bra att investera i 
boenden för äldre.

– Sedan är äldreboenden ett investeringsslag där man ofta job-
bar med långa hyresavtal, vilket skapar en stabilitet som jag tycker 
om, säger Magnus Edlund.

Stenvalvet har även ett antal större nybyggnationsprojekt 
igång. I Eskilstuna håller man bland annat på att förvandla ett helt 
kvarter i grunden – genom att öppna upp en tidigare väldigt sluten 
fastighet som byggdes för en enda hyresgäst från början.

– Vi kallar projektet för K43 och i grunden så handlar det om 
att vi tar ett rejält omtag av en fastighet som ursprungligen bygg-
des specifikt till vad som tidigare kallades för Fortifikationsförvalt-

”Kan säkert vara dubbelt 
så stora inom fem år”

Under 2018 genomförde Stenvalvet transaktioner för 
cirka tre miljarder kronor. Nu vill det expansiva bolaget 
växa ännu mer.  Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: Stenvalvet

ningen. Likt Garnisonen (som ägs av Vasakronan reds. anm.) på 
Gärdet är det en väldigt stor fastighet som inte varit särskilt rolig 
att gå förbi.

– Nu ska vi se till att skapa stadens modernaste kontorskvarter 
där, med ett publikt markplan med restaurang och konferensavdel-
ning. Det är verkligen ett spännande projekt.

› Ni har växt mycket, även sett till antalet anställda, det senaste 
året. Hur stor spelare vill du att Stenvalvet ska bli framöver?

– Stenvalvet är ju ett av ett antal bolag som verkar inom det 
här segmentet och vi kan säkert vara dubbelt så stora inom en 
femårsperiod.

– Personellt har vi växt intensivt på slutet mycket tack vare att vi 
rekryterat till ett antal nyckelroller som vi inte haft i bolaget tidi-
gare. Framöver tror jag snarast att vi i första hand kommer att växa 
genom utökad förvaltning i samband med fastighetsförvärven.

› Vad kommer ni att fokusera på under 2019?
– Initialt vill vi få igång ytterligare några av våra nybyggnads-

projekt. I övrigt tror jag att vi kommer att vända oss mer in i vårt 
fastighetsbestånd och se över vår egen utvecklingspotential, efter-

som transaktionsmarknaden varit ganska het ett tag.
– Men vi kommer givetvis att bevaka våra prioriterade markna-

der gällande potentiella affärer också. Vi har i stort sett avyttrat de 
solitärer vi hade i portföljen, men någon enstaka försäljning kan 
det kanske också bli tal om även om målet som sagt är att växa.

› Vad tror du om marknaden i övrigt 2019?
– I vårt segment tror jag att marknaden kommer att vara fortsatt 

god. Man kommer att fortsätta att satsa på vård, skola, omsorg 
och rättsväsende allt eftersom befolkningen växer samtidigt som 
jag tror att vi kommer att ha ett ränteläge som kommer att vara 
fortsatt gynnsamt för oss.

– Självklart kan det hända saker i den underliggande fastighets-
marknaden som gör att det blir en liten sättning, men det kom-
mer inte att påverka Stenvalvet särskilt mycket, bortsett från att vi 
kanske kan köpa ett par fastigheter lite billigare.

– Jag tror att 2019 blir ett ganska flackt år för branschen i 
stort medan det kanske kommer en liten rekyl neråt under 2020. 
Mycket beror på vad som händer med ränteläget, säger Magnus 
Edlund.  

LUGN. Stenvalvet vd 
Magnus Edlund blickar 
lugnt framåt: ”Jag är för 
gammal för att bli nervös.”
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Nordisk analys // 2019

› Hur blir transaktionsåret 2019?

 Ericsson

– Förutsättningarna ser bra ut inom de fl esta 
segment och geografi ska delmarknader. Generellt 
präglas marknaden av stabilt utbud och hög 
efterfrågan, hyrorna är stabila eller under fortsatt 

tillväxt och andelen spekulativ nyproduktion är 
begränsat. Trots en viss räntehöjning, är det från ett fortsatt 
rekordlåg nivå, vilket innebär att det, i kombination med god 
tillgång på eget kapital, ger goda förutsättningar för en fortsatt 
aktivt och bra transaktionsår. Utvecklingen på kreditmarknaden 
kan medföra att bankerna får svårt att möta efterfrågan vilket kan 
drabba marknaden negativt.

 Eriksson

– Jag tror att det kommer vara aktivt. 2018 var ett 
mycket aktivt år med nio miljarder euro i transak-
tionsvolym i Finland och vi ser inga tecken på att 
det skulle svalna av.
– Redan nu vet vi att det är en bra start på året 

och att det fi nns mycket stort intresse bland utländska investe-
rare för Finland.

 Bjølgerud

– Pangea tvivlar på att vi kommer upp i lika höga 
volymer som 2018, men det inte omöjligt. Den 
norska marknaden 2018 och 2019 drivs huvudsakli-
gen av syndikat och olika fonder, särskilt norska, 

men även några internationella PE-företag, som gör en hel del 
transaktioner. Vi ser också ökad aktivitet från livbolag med 
core-kapital. I allmänhet är det god tillgång på kapital, särskilt för 
rätt fastighetsprodukt, men få säljer kvalitetsobjekt.

 Marina

– En mognande fastighetscykel som utmanar 
investerare vid core-köp av kärnavtal i kombination 
med investerarnas ökade uppfattning om risker 
väntas leda till en mer försiktig inställning till 2019. 

Marknaden förväntas vara fortsatt stark med 
historiskt mått mätt, men med en eventuell måttlig minskning i 
omsättningsnivåer.

› Vilka är de hetaste segmenten?

 Ericsson

– Bostäder, där vi bland annat ser ett ökat intresse för 
studentbostäder, kontor och logistik. Det fi nns ett 
kontinuerligt stort intresse från globala investerare 
som söker stora investeringar i core-fastigheter, 

vilket är ett segment med begränsat utbud.

 Eriksson

– Kontor är mycket intressant för tillfället. Sedan har 
bostäder varit mycket populärt. I viss mån även 
logistik, men problemet där är att det inte fi nns så 
många produkter på en ganska liten logistikmark-

nad.

Hur blir det nordiska 
fastighetsåret?

 Hur ser blir transaktionsåret, hur ser det utländska 
intresset ut och vilka segment och områden är hetast 
på de nordiska marknaderna? Fyra branschprofiler 
analyserar läget.  Text: Axel Ohlsson
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Nordisk analys // 2019

– Så det är i praktiken kontor och bostäder som är de heta 
segmenten.

 Bjølgerud

– Kontor, logistik och hotell. Infrastruktur och 
off entlig fastighet/specialfastigheter kan också 
nämnas, men dessa är minisegment på den norska 
marknaden.

 Marina

– Utsikterna för eventuell nedåtriktad revision av 
bostadsuthyrningsnivåer samt en stark utveck-
lingspipeline har satt ett tak på bostadsinveste-
ringsnivåerna under 2018. Å andra sidan påverkar 

starka sysselsättningsfundamenta inom både kontor 
samt industri och logistik har en positiv inverkan på attraktivi-
teten hos dessa segment som investeringsprodukter.

› Vilka regioner och städer är intressanta?

 Ericsson

– Det fi nns många intressanta regioner. Ska vi 
nämna några så är det:

• Stockholm – kontor och bostäder
• Linköping och Lund – bostäder inklusive 

studentboenden
• Logistik kring storstäderna

 Eriksson

– Helsingforsregionen är klar etta, det är främst dit 
investerarna kommer. Men även universitetsstäder 
som Uleåborg, Tammerfors och Åbo är intres-
santa.

 Bjølgerud

– De är fortsatt mest fokus på Stor-Oslo, men 
intresset ökar för Stavanger, Bergen och Trondheim 
– i den ordningen. Tyvärr fi nns det för få aktörer i 
Norge med fokus på mer än en stad/region, till 

skillnad från Sverige där ett stort antal aktörer 
investerar i fl era delar av landet samtidigt.

 Marina

– Även om Köpenhamns andel av den totala 
investeringsvolymen minskade år för år under 2018, 
är centraliseringen av investerarnas intresse 
fortfarande uppenbar. Konjunkturcykeln förväntas 

öka efterfrågan på regionala marknader och Köpen-
hamns icke-centrala delar, eftersom investerare blir alltmer rådiga 
när det gäller att identifi era sätt att hitta exponering mot fastighe-
ter. Under 2019 förväntas investerarna öka sin exponering mot 
mindre nischsektorer eller förvärv av projekt tidigt i utvecklings-
fasen för att söka högre avkastning.

› Hur kommer det utländska intresset utvecklas under 2019?

 Ericsson

– Fortsatt starkt intresse från internationella 
investerare, som nu är mer benägna att investera 

utanför de traditionella segmenten, såsom exempelvis bostäder och 
logistik. Vi ser också att internationella investerare drivs av hur 
valutakurser och räntenivåer påverkar investeringarna. Det har lett 
till en minskad allokering till USA och ökad allokering till investe-
ring i Europa där även Norden hävdar sig väl.

 Eriksson

– Det har varit ett stort utländskt intresse för 
Finland de senaste åren och det syns inga tecken på 
att det skulle svalna av, så jag tror att det kommer 
fortsätta vara starkt.
– Den fi nländska ekonomin går bra och vi har den 

lägsta arbetslösheten sedan 2007. Det stärker de utländska investe-
rarnas efterfrågan.

 Bjølgerud

– Det fi nns fortfarande stort intresse för Norge bland 
ett stort antal internationella investerare, inte minst 
svenska, men de är selektiva både gällande plats, 
avkastningskrav och typ av egendom. Detta 

kommer att hålla i sig. Norge är fortfarande en ”safe 
haven”, men inte lika mycket som tidigare på grund av relativ 

prissättning jämfört med andra marknader. Det är till exempel 
dyrare att fi nansiera fastigheter i Norge än i EU-området. 
Skuldfi nansiering kan vara 100–150 procent räntespridning högre i 
Norge jämfört med fl era andra marknader i Europa.

 Marina

– Efter år med betydande korsregionala kapitalfl öden 
väntas globalt kapital bli en av de viktiga krafterna 
på den danska marknaden. Under 2018 var Dan-
mark mycket globaliserat när det gäller kapital-

fl öden, eftersom nästan 45 procent av alla förvärv 
gjordes av utländska köpare. Medan det mesta av det utländska 
kapitalet kom från andra europeiska länder, främst Sverige, gav 
kapital från utanför Europa ytterligare likviditet.  

»Norge är fortfarande en 
’safe haven’.«

–  Bård Bjølgerud –

»Kontor är mycket 
intressant för 

tillfället.«
– Janne Eriksson –
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Bostadskommentaren
Camilla Käll  //  Blooc 

 Vid 24 års ålder var jag med och grundade bostadsutveckla-
ren Blooc, som såhär omkring åtta år senare har utvecklat 
omkring 13 nyproducerade bostadsområden och sedan en 

tid tillbaka är delägt av Deromegruppen – en av Sveriges största 
träindustrier. Jag har arbetat tio år i fastighetsbranschen och anses 
fortfarande ung i jämförelse med andra beslutsfattare. Av naturliga 
skäl har mitt hemliga vapen varit nytänkande, mod och noggrann 
marknadsanalys. Jag skall berätta varför jag tror att mina hemliga va-
pen kan göra svensk bostadsproduktion till nästa stora exportsuccé. 

Jag tror på Sverige. Och jag är inte ensam. Bortsett från 
svensk politik verkar vänner och bekanta på de middagar jag bjuds 
på, nästan malliga över alla de framgångssagor som skapats på 
senaste tiden av svenskt näringsliv. Internationell press lyfter fram 
Sverige som en av världens bästa start-up-scener och livsstils-
tidningar skriver löpmeter om svensk design, krogupplevelser i 
världsklass och den rena luften.

Man skulle kunna säga att vi har ett gott nationellt självförtro-
ende när det kommer till musik, design och tech. Något annat som 
karaktäriserar oss är att vi har ett outtömligt intresse för bostads-
marknaden, det har blivit nästintill en folksport. Men när det 
kommer till vårt självförtroende i den frågan, varierar den minst 
sagt kraftigt. Jag skall ge er några exempel. 

Bostäder – nästa svenska 
exportsuccé  Sverige har alla förutsättningar i världen 

att göra bostäder till nästa svenska export-
succé – och så ska vi göra för att lyckas, 
skriver Camilla Käll, medgrundare och 
marknadschef på Blooc.

Blooc startades 2011 och lanserade sitt första nyproducerade 
bostadsområde med 20 parhus på Värmdö 2012. De som var med 
på den tiden vet att tältköer till visningar och avancerade bostads-
väljare lyste med sin frånvaro. Det var ett av de sämsta åren för ny-
produktion på mycket länge. Här gällde det att kavla upp ärmarna, 
utveckla rätt bostadsprodukt och lansera den på rätt plats, till rätt 
pris och sedan noggrant och tålmodigt bearbeta rätt målgrupp för 
att sedan genom väl utfört traditionellt mäklarhantverk teckna en 
bostad i taget. Och sedan en till och sedan ytterligare en till. Så 
höll det på ett tag och självförtroendet var således inte så högt i 
branschen. 

Allt fler av er kanske minns 2015–2016? Nyproduktionens 
glansdagar där tältköer till visningarna, toppbelånade föreningar 
och spektakulära kommunseminarier tillhörde vardagen. Fabrikerna 
sa sig vara fulltecknade fl era år framöver och entreprenörerna 
ändrade sina prislistor varje månad, uppåt. Självförtroendet kunde 
liksom inte bli mycket bättre och det kändes som om det skulle 
vara för alltid. 

Först kom attefallarna och sen kom 2017. Och självförtroendet 
gick rakt ner i botten. Från att både bostadsköpare och utveck-
lare hade skrutit om nyproduktionens alla fördelar på middagar 
kom det nästintill över en natt att bli ett skällsord. Inget kunde 

längre säljas på ritning sas det och media var inte sena på att 
förstå att här fanns en guldgruva. För oavsett hur det står till med 
det nationella självförtroendet kopplat till bostadsmarknaden, så 
fanns ju det outtömliga intresset kvar och ni ska bara veta hur det 
”klickades”.  

Nu skriver vi 2019 och ingen vet ännu säkert hur det skall 
komma att utvecklas denna gång. Experter talar om en stundande 
lågkonjunktur men samtidigt har behovet av fl er bostäder aldrig 
varit så stort. Det är inget nytt precis, men för en marknadsanaly-
tiker med mer långsiktighet än två–tre år i horisonten borde just 
den skyhöga efterfrågan efter ”någonstans att bo” vara tämligen 
intressant. För den nytänkande marknadsanalytikern kanske det 

CAMILLA 
KÄLL

Ålder: 32 år.

Titel: Med-
grundare och 
Marknadschef 
på Blooc AB 
samt ideellt en-
gagerad och an-
svarig för Young 
Professionals på 
Samhällsbyg-
garna. 

Bor: Jarlaplan, 
Stockholm. 
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”Årets Clarence 
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www.agadvokat.se

Vi är vassa inom fastighet 
och entreprenad.
AG Advokat samarbetar med stora och små klienter sedan mer än 30 år. Idag är vi närmare 
60 jurister som kan stärka upp hela eller delar av resan – från tidiga skeden, genom 
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medarbetare är grunden för ett lyckat samarbete.

Väl mött på MIPIM.

inte räcker med att tänka på den skyhöga efterfrågan i Sverige. 
För det verkar ju onekligen vara så att världens befolkning fortsatt 
växer och efter att ha läst Hans Roslings bok Factfulness vet vi att 
medelklassen aldrig någonsin ökat så snabbt i världen. Så efter-
frågan av ”någonstans att bo” borde även globalt sett öka år efter 
år. Det är sådana insikter som borde skapa ett starkare svenskt 
självförtroende anser jag. 

Jag anser att vi bör gräva mer där vi står. Och inte i den bemär-
kelsen som vi i branschen tidigare resonerat kring – att bostadspro-
duktion måste vara lokal eller regional. Utan att vi ska utnyttja allt 
det redan har i Sverige för att erbjuda världens bästa bostäder globalt. 

Det fi nns så mycket skäl till att samarbeta för att göra svensk 
bostadsexport till nästa exportsuccé, att utrymmet inte räcker till 
här. Att en utökad marknad ger spridning av risk, ökade möjlighe-
ter till tillväxt som ger ökad sysselsättning och mer skatteintäkter 
är inte svårt att räkna ut. Det borde få varje politiker att jubla. Men 
låt mig istället beskriva våra förutsättningar till att lyckas. 

Vi har en lång tradition i Sverige av att bygga, konstruera 
och rita bostäder. Med hög kvalité som ett resultat av vårt nordliga 

hårda klimat. Det har givit arkitekter, designers, konstruktörer, fa-
briker och leverantörer i världsklass. På få andra ställen i världen kan 
man hitta en så hög nivå av kvalité i det som byggs. Vi har en design 
som är internationellt erkänd och åtråvärd globalt och dessutom en 
av de absolut mest hållbara råvarorna för att utveckla bostäder, trä. 
Och skogen har aldrig varit större. För varje träd som tagits ner har 
två nya skott planterats och det har givit resultat. På senaste åren har 
det investerats stora summor i industriella produktionsanläggningar 
och eff ektiva logistiksystem som gör att vi i stort sett kan producera 
bostäder nästintill helt i fabrik. Att leverera 5 000 artiklar i lösa 
paket till en byggarbetsplats i Nederländerna är dömt att misslyckas, 
men att leverera färdiga bostäder i trä på en supertrailer till Neder-
länderna med ett utbildat montageteam. Det är framtiden. 

Så nu behövs bara mod. Mod att ta rygg på de bostadsbolag 
som börjat visa vägen. Heja Boklok och Bonava. För vi har en 
liten guldgruva här utan att vi vet om det. Vi har gjort det förut 
och vi kan göra det igen. Sverige borde ha alla förutsättningar 
som fi nns för att bli världens bästa land att exportera bostäder 
från. Visst borde vi utifrån detta ha lite bättre självförtroende och 
framtidstro?  

BLOOC

Grundades 
2011 och har 
huvudkontor på 
Skeppargatan i 
Stockholm. Bo-
stadsutvecklare 
som sedan star-
ten 2011 utvecklat 
13 bostadsområ-
den i Stockholm 
och Uppsala. 
Blooc utvecklar 
bostadsområ-
den med hus, 
lägenheter och 
hyreslägenheter 
i trä och är sedan 
2017 delägt av 
Deromegruppen, 
som är en av 
Sveriges största 
träindustrier med 
en årlig omsätt-
ning på 7,5 
miljarder kronor.

»Och skogen har aldrig varit större. För 
varje träd som tagits ner har två nya skott 
planterats och det har givit resultat.« 

BILD: ISTOCKPHOTO
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Under hösten sipprade 
nyheten ut att Lindahls Stockholms-

kontor var på väg mot en delning där en 
stor andel medarbetare var på väg att bryta sig ur för att öppna upp 
en egen byrå. I januari blev det offi  ciellt.

Med 125 medarbetare med förfl utet på Lindahl öppnade Cirio.
– Vi har under lång tid funderat på vilka som är de största 

utmaningarna som vår bransch står inför och hur man bäst möter 
dem. Efter noga övervägande kom vi fram till att den här formen 
är den som gör oss bäst lämpade att möta de utmaningarna och 
framförallt kunna ge det bästa och mest relevanta stödet till våra 
klienter, säger Mikael Stabo.

– För att då kunna realisera den strategi vi tagit fram, kunna 
göra nödvändiga investeringar och kommunicera med marknaden 
på det sätt som vi själva vill så har vi konstaterat att det här är en 
bättre väg än att fortsätta inom ramen för Lindahl.

› Vad blir de största skillnaderna här mot hur det var på Lindahl?
– Den största skillnaden är att vi nu har total frihet i hur vi 

realiserar vår strategi och tar vårt budskap till marknaden. Vi styr 
nu själva över hur vi kommunicerar med marknaden, vilket gör att 
vårt budskap blir både mycket tydligare och får ett större genom-
slag. 

– Sedan har vi också lagt en ny strategi som vi tror är rätt väg 
framåt. Den hade vi inte riktigt kunnat lägga inom ramen för 
Lindahl.

› Hur blir det att konkurrera med Lindahl?
– Vi tittar inte bakåt. Självklart fi nns det väldigt många duktiga 

jurister på övriga kontor i landet och, bortsett från många goda vän-
ner, är de professionellt numera konkurrenter som alla andra byråer.

Cirio är en advokatbyrå med stark expertis inom transaktio-
ner och andra aff ärsjuridiska områden samt med särskild spets-
kompetens inom progressiva områden som förnyelsebar energi, life 
science och digitalisering.

– Vi vill fi nnas top of mind och vara ett av de naturliga valen för 
fastighetsbolag och fastighetsinvesterare när de gör transaktioner, 
säger Mikael Stabo.

– Men även i arbete med moderniserings- hållbarhets- och digi-
taliseringsfrågorna ser vi en stor potential och där vår kompetens 
inom dessa områden kan vara till stor nytta för fastighetsbolagen. 
Det blir mer och mer komplicerad juridik även i den operationella 
verksamheten, till exempel vad man ska tänka på om man ska 
genomgå ett större digitaliseringsprojekt eller hur man hanterar 
frågor kring AI, hållbarhet med mera.

Tillbaka i ny   kostym
 Efter att ha lämnat Lindahl bakom sig slås nu portarna upp för en 
ny advokatbyrå när Cirio öppnar med 125 medarbetare. Med tre 
synergiområden i fokus kliver man in på den stora scenen med 
blicken mot toppen.
 – Vi vill finnas top of mind och vara ett av de naturliga valen 
för fastighetsbolag och fastighetsinvesterare när de gör transak-
tioner, finansiering eller digitaliseringsprojekt, säger Mikael Stabo, 

partner och ansvarig för fastighetsgruppen på Cirio.  
Text: Axel Ohlsson

– Men självfallet kommer transaktion och fi nansiering fortsatt 
vara en central del av vår verksamhet.

› Ni är 125 nu. Har ni någon tanke på hur ni ska växa? Finns det 
tankar på att addera ytterligare jurister?

– Vi har redan ett antal rekryteringar på väg in och det är klart 
att vi kommer att växa någonting från hur vi ser ut i dagsläget – 
men det är inget självändamål att bli så enormt mycket större.

– Redan i dagsläget känner vi att vi har den kritiska massa som 
krävs för att genomföra den strategi vi har och hantera den typ av 
projekt vi fokuserar på, sedan kommer vi naturligtvis fortsätta växa 
något såväl organiskt som genom sidorekryteringar.

Fastigheter och infrastruktur är ett av de tre fokusom-
rådena på Cirio och kommer ha en framträdande roll, men exakt 
hur stort det blir är i nuläget svårt att avgöra, menar Mikael Stabo. 
Detsamma gäller hur stor andel av de 125 medarbetarna som kom-
mer att vara inriktade mot fastigheter.

– Det beror lite på vad man menar med att vara inriktad mot 
fastigheter … jag tror att man får se på det med lite andra ögon än 
man gjort hittills.

– Tidigare har det var ganska vanligt att de som jobbar med 
jordabalksjuridik är de som anses jobba med fastigheter, men nu 
är fi nansiering, kapitalmarknad och digitaliseringsfrågor också 
centrala frågor som rör fastighetsbranschen. Man behöver ha 
fastighetsglasögon på sig även när man tittar på annat än rena 
fastighetsrättsliga frågor, samtidigt som fastighetsbranschen na-
turligtvis i sin tur måste se och lära av andra branscher.

– Det är klart att vi är ett kärngäng på ett drygt tiotal personer 
som i traditionell mening arbetar med fastighetstransaktioner och 
fastighetsrätt, men det är betydligt fl er än så som är engagerade 
i och fokuserade på fastighetsbranschens möjligheter och utma-
ningar.

› Vilka trender ser du för året vi är i inledningen av?
– Dels tror jag att transaktionsläget kommer att vara fortsatt 

relativt gott, om man kan kalla det för en trend. Sedan tror jag 

att just digitaliseringsfrågorna kommer att få en ökad betydelse. 
Här fi nns en enorm potential för fastighetsbolagen, samtidigt som 
lagstiftarna får kämpa för att hänga med i den tekniska utveck-
lingen. Ytterligare en trend, som visserligen pågått ett antal år men 
som vi bara ser mer och mer av, är samarbeten – där tror vi också 
att det fi nns väldigt mycket att förändra i hur man lägger upp sina 
strategiska samarbeten i fastighetsbranschen. Alldeles för många 
samarbeten fokuserar i dagsläget enbart på hur var och en mini-
merar sina risker, snarare än hur man gemensamt skapar värde. 
Det är vi gärna med och ändrar på. 

Nystarten som sker med Cirio markeras inte minst av namnet 
– som gör bolaget till ett blankt ark.

– Vi hade tidigt bestämt att vi ville ha ett namn som inte bety-
der någonting. Det gör att vi kan bygga vårt varumärke med det 
innehåll vi vill att det ska ha snarare än att folk har någon förutfat-
tad mening eller att namnet för med sig någon innebörd om vad 
varumärket står för.

– Det var en medveten strategi att ha ett namn som inte för 
med sig några associationer, utan det är helt upp till oss att bygga 
det varumärket med det innehåll vi vill ha.  

BIL
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»Det beror lite på vad man 
menar med att vara inriktad 
mot fastigheter … jag tror 
att man får se på det med 

lite andra ögon än man gjort 
hittills.«

LEDER 
NYSTARTEN. 
Mikael Stabo 
är ansvarig för 
fastighetsgrup-
pen på Cirio.
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Bolag // Ursprung

Call me by  
       your name

 Under hösten bytte D Carnegie namn till Hembla. Det fick 
Fastighetssverige att börja fundera på varför övriga fastig-
hetsbolag heter som de gör. I en undersökning av de notera-
de fastighetsbolagen gömmer sig idel skatter. Vilka bolag har 
namn efter grundaren, vilket namn signalerar list och vilket 
namn är bara taget ur luften?  Text: Axel Ohlsson

BALDER
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Balder kommer från den fornnordiske guden.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– När bolaget skulle noteras på börsen köptes Enlight AB upp. Enlight 
blev Balder efter att Erik Paulsson som hade ett bolag registrerat som 
Fastighets AB Balder i sin sfär gav namnet till Erik Selin utan kostnad 
2005.

I september skickade D Carnegie ut att förändringar skulle 
ske i bolaget. Namnet skulle bytas från D Carnegie till Hembla för 
att ”rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten” – nämligen 
hemmet.

– Idén om ett namnbyte har växt fram successivt och är ett na-
turligt steg i vår utveckling som bolag. Våra hyresgäster och deras 
hem är vår prioritet. Det nya namnet tydliggör denna inriktning 
både för våra hyresgäster och andra som kommer i kontakt med 
oss. Hembla är en kärnfull sammanfattning av vårt varumärkes-
löfte, sa vd:n Svein Erik Lilleland.

Namnet klubbades igenom i slutet av oktober och Hembla följde 
där med i spåren av andra bolag som skiftat namn under sin livstid.

I samband med Hemblas namnbyte valde Fastighetssverige att 
undersöka hur övriga noterade bolag på large- och midcap-listan 
fått sina namn.  

ATRIUM LJUNGBERG
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Bolagsnamnet Atrium Ljungberg härstammar från de två bolagen 
Ljungberggruppen och Atrium Fastigheter. Dessa fusionerades 2007 
och i samband med detta bytte det nya bolaget namn till Atrium Ljung-
berg.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.
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HEMFOSA
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet Hemfosa kommer från den gård som vår tidigare vd och 
grundare, Jens Engwall, äger. Hemfosa Gård ligger på Södertörn strax 
söder om Stockholm.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

HEBA
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet Heba Fastighets AB är efter de två grundarna och byggmästarna 
Karl Holmberg och Folke Eriksson Byggnadsaktiebolag.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Ja, 1994 bytte vi namn från Heba Byggnadsaktiebolag till dagens Heba 
Fastighets AB, i samband med vår börsintroduktion. Heba Fastighets AB är ett 
mer korrekt namn då vi numera är en ren byggherre och ett förvaltande bolag.

FASTPARTNER
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Fastpartner kommer från Fastighetspartner NF AB.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Vi bytte namn år 2000. Fastpartner AB är tydligare och snabbare att 
kommunicera än det tidigare längre namnet.

FABEGE
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet Fabege härstammar från 1969 när bolaget Fastighets AB Birger 
Gustavsson (Fabege) bildades av Birger Gustavsson.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Bolaget bildades 1946 som Byggnadsaktiebolaget OP Wihlborg & Son. 
2004 köpte Wihlborgs upp det börsnoterade bolaget Fabege. Året efter 
koncentrerades verksamheten i Wihlborgs till kommersiella fastigheter i 
Stockholmsregionen och man bytte namn till Fabege AB.

EASTNINE
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet Eastnine representerar dels den geografiska inriktningen för 
våra fastighetsinvesteringar, men också datumet 9 november 1989 då 
Berlinmuren föll vilket öppnade upp Baltikum för utländska investerare.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Eastnine hette fram till juni 2017 East Capital Explorer. Bolagets namn-
byte till Eastnine markerade en viktigt omvandling i bolagets strategiska 
inriktning, från att ha varit ett externt förvaltat investmentbolag till ett 
renodlat fastighetsbolag inriktat på A-klass-kontorsfastigheter i de bal-
tiska huvudstäderna.

DIÖS
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Diös Fastigheter grundades 2005 då ett antal investerare träffades i Åre 
med en gemensam vision om att starta ett fastighetsbolag i norra Sverige. 
Initiativtagare var entreprenören och fastighetsnestorn Erik Paulsson som 
tillsammans med bland andra Humlegården, Klövern, Catella Fonder och 
LRF bildade bolaget.

– Det ”gamla Diös Fastigheter” drevs fram till år 2000 då AP Fasitgheter 
köpte ut bolaget från börsen. Erik Paulsson med kompanjoner köpte 2005 
36 fastigheter från AP i Dalarna och Gävleborg för drygt en miljard kronor. 
De blåste lite i historien och döpte företaget till Diös Fastigheter AB. I maj 
2006 togs klivet in på börsen. Namnet Diös har sitt ursprung i ett bygg- och 
fastighetsbolag grundat av Anders Diös 1921, vilket återupplivades i sam-
band med bolagets affär med AP Fastigheter. Kopplingen mellan dagens 
Diös och dalkarlen Anders Diös livsverk sitter framför allt i namnet och i vår 
logotyp, Anders egen namnteckning.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

COREM
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– När Corem bildades för drygt tio år sedan vill vi ha någonting som ut-
gick från ”core”. Corem var ledigt och innebörden kan vara Commercial 
Real Estate Management.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

CATENA
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Catenas historia börjar 1967 då Volvo bildar AB Volvator för att strukturera 
om sitt återförsäljarnät. Företaget namnändras till AB Catena (betydelse 
ungefär ”att länka/kedja”) i samband med börsintroduktionen 1984 då Volvo 
minskar sin ägarandel till 40 procent. Därefter expanderar företaget inom 
områden som finans, handel och fastigheter. 1994 startar en renodling 
av verksamheten till fordonsdistribution och det mesta av verksamheten 
utanför kärnaffären säljs.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– 1997 namnändras Catena till Bilia. Utvecklingen av fastighetsbeståndet 
sker vid sidan successivt, 2005 äger Bilia i bolaget Catena 34 fastigheter 
med ett marknadsvärde av 2 020 miljoner kronor. Bilia beslutar på bolags-
stämman 2006 att dela ut Catenas aktie till sina aktieägare och Catena 
noteras på Stockholmsbörsen 26 april samma år.

CASTELLUM
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Castellum bildades i samband med finans- och fastighetskrisen i början 
av 1990-talet. Målsättningen var att utveckla Castellum till en stabil, svensk 
fastighetskoncern. Namnet som kan betyda borg eller torn är valt med 
anledning av det och ska signalera stabilitet.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej, vi har inte bytt namn.

BESQAB
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Besqab betyder beställd kvalitet.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Vi har alltid hetat Besqab.

CATELLA
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Catella betyder kedja/liten kedja och namnet syftar till att Catella agerar länk 
mellan fastighets- och finansbranschen. Catellas grundare Gunnar Rylander 
ligger bakom namnet som funnits med sedan bolaget grundades 1987.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Tidigare bedrev man verksamhet under namnet Scribona men i samband 
med att Scribona förvärvade Catella 2010 bytte Scribona namn till Catella.

HUFVUDSTADEN
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– 20 september 1915 bildades aktiebolaget Hufvudstaden. Eftersom det nya 
fastighetsbolaget skulle verka i Stockholm var namnet tänkt att bli Holmia. 
Men på den maskinskrivna bolagsordningen som klubbas på mötet har 
Holmia, av oklar anledning, på samtliga ställen strukits över och ersatts av 
ett handskrivet Hufvudstaden.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej, bolaget har aldrig bytt namn.

JM
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Vårt nuvarande företagsnamn JM kommer ursprungligen från 
byggmästare John Mattson. Han grundade sitt företag John Mattson 
Byggnads AB 1945, det som i dag är JM AB.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Genom åren har vi bytt namn vid ett tillfälle och det var kring millen-
nieskiftet i samband med att JM:s affär renodlades till att fokusera på 
projektutveckling av bostäder.

»Klövern är bara taget  
ur luften.«
Rutger Arnhult, vd, Klövern

KLÖVERN
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Klövern är bara taget ur luften. Det fanns tidigare ett annat börsnoterat 
bolag med namnet.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Det har alltid varit samma namn.

MAGNOLIA BOSTAD
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Det var grundarna av bolaget som valde bolagsnamnet Magnolia 
Bostad. Namnet har anknytning till Fredrik Holmströms sommarhus där 
Magnoliaträden blommade. Magnoliablomman har funnits i miljontals år. 
För oss symboliserar den långsiktighet, hållbarhet och skönhet.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

Bolag // Ursprung
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 Ola Serneke.

”Oavsett namn 
ska man göra 
sitt yttersta”

Serneke startade som Sefa men stöptes om 2014 när man 
tog grundaren Ola Sernekes namn och kort och gott blev Serneke. 

Hur kändes det för dig när beslutet fattades att byta namn till 
Serneke? 

– Helt okej då jag blivit övertalad av vår marknadsavdelning. 
De gjorde en enkät till kunder, leverantörer och personal vad det 
tyckte om bytet, säger Ola Serneke.

Vad betyder det för dig att bolaget bär ditt namn? Ger det en 
extra press att leverera? 

– Nej, jag anser att man oavsett namn, titel och så vidare skall 
göra sitt yttersta för att lösa frågor på bästa sätt.  Fotnot: Listen är avgränsad till noterade bolag på large- och mid-cap-listorna. Vissa bolag har valt att 

inte skicka in svar.

SERNEKE
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Vår grundare, huvudägare och koncernchef heter Ola Serneke.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Ja, 2014. Det tidigare namnet Sefa och profilen speglade inte det 
engagemang och driv som finns i bolaget. Vi ville helt enkelt sätta rätt 
kommunikation på ett fantastiskt bolag. Som ett led i denna process dis-
kuterade vi ett namnbyte och kom fram till att det fanns många fördelar 
med detta. Vi är ett personligt bolag och det var således naturligt att ta 
namnet på den person som grundat bolaget och som är den främsta 
ambassadören för varumärket. Namnet gav oss dessutom en tydligare 
positionering, möjlighet till internationellt varumärkesskydd, kostnadsef-
fektivitet med mera.

WIHLBORGS
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Första fröet till Wihlborgs går ända tillbaka till 1924 då O.P. Wihlborg 
grundade sin byggnadsfirma. 1946 bildades byggnadsaktiebolaget O.P. 
Wihlborg & Son. 1990 noterades bolaget som Wihlborgs Fastigheter AB 
på Stockholmsbörsen. Än i dag heter vi Wihlborgs Fastigheter AB, men i 
dagligt tal använder vi bara Wihlborgs. 

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Vi har i princip inte bytt namn, utan det är i grunden samma namn 
som har justerats.

WALLENSTAM
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Det kommer sig av att grundaren av bolaget hette Lennart Wallenstam.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Bolaget hette från början Lennart Wallenstam Byggnads AB. Vi bytte namn 
2008 till Wallenstam AB för att det skulle bli kortare och mer hanterbart 
kommunikativt och även för att namnet mer skulle signalera ett bolags-
namn snarare än ett personnamn.

VICTORIA PARK
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet kommer från den tid då vi utvecklade livsstilsboenden. Victoria 
kommer från en av de dåvarande huvudägarnas barnbarn och Park 
skulle associera till den utvändiga miljön som skapades.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

STENDÖRREN
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Stendörren är uppkallat efter naturreservatet i den sörmländska skärgår-
den i närheten av Trosa och Tullgården. Den gamla skutleden, det vill säga 
farleden där vedskutorna seglade, går rakt genom det vackra naturreserva-
tet.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

SKANSKA
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Skanska bildades år 1887 under namnet Skånska Cementgjuterier, som 
en avknoppning ur Skånska Cement AB. Skånska Cement startade sin 
verksamhet i Lomma 1871, som Sveriges första cementfabrik.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Skånska Cementgjuterier bytte namn till Skanska 1984. Ett skäl var 
att många olika namn hade kommit i bruk: Cementgjuterier, Skånska, 
SCG och Skånska Cement. Frågan om namnbyte hade varit uppe flera 
gånger tidigare men i början av 1980-talet togs den upp på allvar. Skan-
ska hade varit namnet på den internationella verksamheten under tio 
års tid och bolagsstämman tog beslut att byta namn.

SAGAX
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Sagax är latin och betyder ”förutseende”, ”intellektuellt mobil” eller ”listig”. Vi 
tycker det är ett bra namn eftersom det enligt vår uppfattning är viktigt att 
försöka vara just förutseende och intellektuellt mobil i en investeringsverk-
samhet som vår. Eftersom det är latin är namnet dessutom lätt att använda 
på flera språk vilket passa bra eftersom vi har vår verksamhet i flera länder.

– Bolaget som Sagax tog över 2004 hette Effnet, ett havererat IT-bolag från 
millennieskiftet.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Sedan 2004 då Sagax bildades har vi aldrig bytt namn.

PLATZER
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet är efternamnet på grundaren av bolaget. Han hette Sven 
Platzer och efternamnet är ursprungligen från Österrike.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Platzer har aldrig bytt namn.

PEAB
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Peab tog sitt nuvarande namn 1967. Det står för Paulsson Entreprenad AB.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– 1993 ändrade moderbolaget under en tid sitt namn till Tre Byggare, men 
namnet Peab levde kvar i bolag i koncernen. Senare återtog man namnet 
Peab även för moderbolaget. Anledningen till att man bytte namn under en 
tid hade att göra med att företaget gick samman med Hallström & Nisses AB.

PANDOX
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Pandox har grekiskt ursprung och betyder värd.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

NYFOSA
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Nyfosa snyltar lite på Hemfosa, som är en by. Nyfosa är något nytt och det 
är ett svenskt namn.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Vi har aldrig bytt namn.

NP3
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– N står för ”Norra Sverige. P står för ”Personligt”. 3 står för de tre perso-
nerna som startade bolaget, huvudägaren Lasse Bäckvall, vd:n Andreas 
Nelvig och tidigare styrelseordföranden Rickard Backlund.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– NP3 har inte genomgått några namnbyten.

NCC
› Varför heter ert bolag som det gör? Varifrån kommer namnet?
– Namnet NCC kommer från sammanslagningen av Nordstjernan AB och 
Johnson Construction Company, JCC, 1988.

› Har ni någon gång bytt namn? Om ja, varför?
– Nej.

»Pandox har grekiskt  
ursprung.«

Anders Nissen, vd, Pandox

Efter att ha startat som Sefa bär numera 
Serneke grundarens namn. För Ola Serneke 
själv innebär dock bolagsnamnet ingen 
extra press.

Bolag // Ursprung
BI

LD
: P

ANDOX

»Vi tycker det är ett bra namn eftersom det  
enligt vår uppfattning är viktigt att försöka 
vara just förutseende och intellektuellt mobil  

i en investeringsverksamhet som vår.«
David Mindus, vd, Sagax

BILD: SAGAX
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Vi är inte tusentals anställda världen över 
och vi har inte funnits längst. 
Vi är däremot stora nog och samtidigt 
tillräckligt små för att bibehålla det som 
genomsyrar oss – en stark drivkraft och ett 
hundraprocentigt personligt engagemang. 
- Något som vi vet adderar värden i våra 
uppdragsgivares fastighetstransaktioner, 
såväl vid förvärv som avyttringar. 

Läs mer om oss på panreal.se

etthundra procent 
engagemang. 
varje gång.

TRANSAKTIONS-
RÅDGIVNING 
TRANSAKTIONS-
RÅDGIVNING 

Logotyp vit 

Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hof-
mann inleder en satsning på lager- och logistikfastigheter – Malmö-
bolaget Swedish Logistic Property.

– Efterfrågan på lager- och logistikfastigheter är mycket stor 
och vi ser att det fi nns utrymme för ytterligare aktörer på mark-
naden. Med den ägargrupp som ligger bakom bolaget får vi både 
fi nansiell styrka och gedigen kompetens inom segmentet, säger 
bolagets ordförande Peter Strand.

Peter Strand och Greg Dingizian arbetade länge tillsammans 
inom Victoria Park. Även Balder-Erik Selin var tidigare en av 
storägarna i Victoria Park. Mikael Hofmann står bakom Er-Ho 
Bygg, som bland annat tillhör de större ägarna i Brinova, tillsam-
mans med Balder.

 Fastighetsprofilerna Erik Selin, Greg Dingi-
zian, Peter Strand och Mikael Hofmann ger 
sig in i logistikfastighetsbranschen och startar 
Swedish Logistics Property. Bolagets styrel-
seordförande Peter Strand berättar om sats-
ningen, hur bolaget föddes och varför man 
startar utan vd.
 – Det finns utrymme för ett bolag till inom 
den här spännande sektorn, säger han.  
Text: Victor Friberg

Tunga namn sjösätter 
bolag – utan vd

SLP är för närvarande inne i ett fl ertal förvärvsprocesser 
och räknar med att kunna genomföra sina första förvärv redan 
under början av 2019. Bolagets expansion kommer att ske både 
genom förvärv av befi ntliga enheter och genom utveckling av nya 
logistiklägen.

Styrelseordförande Strand lägger ut texten ytterligare om hur 
det gick till när den tunga ägarkvartetten slog sina påsar samman.

– Det gick relativt snabbt att dra igång det här faktiskt, det tog 
väl egentligen bara ett par veckor, säger Peter Strand.

› Vem var det som kläckte idén till att dra igång ett nytt bolag?
– Det var faktiskt ingen som kom med idén på det sättet, utan 

det var mer en diskussion som mynnade ut i det här. Vi känner ju 
alla varandra sedan tidigare och såg som sagt att det åtminstone 
fi nns utrymme för ett bolag till inom den här spännande sektorn, 
säger Peter Strand.

Utöver de namnkunniga ägarna har Swedish Logistic Property 
även rekryterat Catena-duon Christian Berglund och Nicklas 
Schmidt som fastighets- respektive uthyrningschef. Men det kan 
dock dröja innan man tillsätter någon vd.

– Just nu har vi ingen sådan process igång alls, utan vi tror att 
ägarstrukturen räcker gott initialt.

– I dagsläget äger vi ju faktiskt inte några fastigheter, även om vi 
har ett par spännande förvärv och due dilligence-processer igång, 
och till dess att vi fått lite volym i det här kommer vi att jobba 
med den organisationen vi har, säger Peter Strand.

› Om vi blickar framåt, fi nns det några tankar på att notera 
SLP? Eller hur ser ni på den saken?

– Vi får se vilka objekt vi hittar och vilka volymer vi kan nå, 
men inledningsvis kommer bolaget att ägas av oss fyra. Men visst, 
framöver kommer det säkert att fi nnas intresse från så väl andra 
privatpersoner som den institutionella sidan och vi stänger inga 
dörrar.  

 Erik Selin.

Peter Strand.
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Karriär // Pelle Frisack

När Fastighetssverige träffar Pelle Frisack har det gått 
drygt fyra månader sedan det blev känt att den tidigare vd:n för 
Lindahl Göteborg skulle lämna byrån. Trots det omvälvande be-
slutet har det dock i stort sett varit business as usual för bransch-
profilen under hösten 2018.

– Det har varit fullt ös precis som vanligt hela vägen. På många 
sätt har det varit skönt. Jag har liksom inte riktigt haft tid att 
fundera för mycket, säger han.

Officiellt började det nya kapitlet i Pelle Frisacks arbetsliv 
den 7 januari. Då fick han nämligen tillgång till det coworking-
kontor på Kungsportsavenyn som han hyr tillsammans med sin 
tidigare Lindahlkollega Gabriel Lázár. Duon har nyligen startat 
det gemensamt bolaget Heyman & Friends, och även om de ännu 
inte slagit fast exakt vad bolaget ska ha för huvudfokus har de 
redan vunnit sin första förhandling.

– När vi var och tittade vad som skulle komma att bli vårt nya 
kontor blev vi först visade ett rum på tredje våningen i byggnaden. 
Även om vi båda tyckte att rummet var fint och skulle duga gott så 
hade vi hört att det skulle finnas ett annat kontorsrum, som var yt-

terligare lite vassare, på den sjätte våningen. Trots att vi blev informe-
rade om att rummet högst upp var ”lite halvbokat” så bad vi om att 
få åka upp och titta. Och när vi klev in där så enades jag och Gabriel 
ganska snabbt om att undersöka hur bokat rummet faktiskt var.

– Vi skrev under hyresavtalet samma dag, säger Frisack.

Parhästen Gabriel Lázár lärde Frisack känna då han själv 
rekryterade marknads- och försäljningsexperten till Lindahl för 
snart 2,5 år sedan.

– Jag kände bara Gabriel lite grann innan dess men rätt så 
snart från det att han började hos oss upptäckte jag att vi funkade 
väldigt bra ihop.

– Det var lite love at first sight så att säga och när vi sent under 
hösten började prata om att dra igång något tillsammans så sa vi att 
”vi börjar med att välja varandra, och så tar vi allt praktiskt senare”.

Medan Frisack ägnat hösten åt att ta flera av sina större 
projekt i mål har Lázár ägnat sig åt arbetet som exekutiv produ-
cent för sin fru Mia Skäringers kritikerrosade show NMFTG, 
som sålt slut arena efter arena runt om i landet. Pelle har själv sett 
föreställningen tre gånger.

– Mia är fantastisk. Där kan vi snacka om energi.
Energi är ett ord som Frisack återkommer till ofta under inter-

vjun, särskilt i samband med att han berättar om sitt partnerskap 
med Gabriel Lázár.

– Vi har bestämt oss för att alltid försöka göra den andra bättre. 
Och om jag varje dag försöker att göra dig bättre, samtidigt som 
du försöker göra mig bättre då uppstår en otrolig energi och det är 
i sådana situationer som ett plus ett faktiskt kan bli tre.

– För mig är det alldeles självklart att målet med alla samarbeten 

Slutpläder  ingen
är att man får den sammanlagda nyttan eller summan att bli större 
än vad den blivit om alla jobbat var och en för sig själv. Om jag 
inte känt att jag hade den grejen med Gabriel, då hade jag lika 
gärna kunnat vara kvar i min nuvarande roll, säger Frisack.

I början av december 2018 har det gått 20 år sedan 
Pelle Frisack började på Lindahl och 23 år sedan han 
tog sin juristexamen. Och även om han nyligen skickat 
in en begäran om utträde ur Advokatsamfundet så har 
fastighetsbranschen inte på långa vägar sett det sista av 
49-åringen.

– Att jag begärde utträde beror främst på att det 
underlättar mitt och Gabriels arbete med det nya 
bolaget. Det finns en väldig massa regler och direktiv 
för hur advokatbyråer ska vara uppbyggda och se ut, 
och genom att jag inte längre kallar mig advokat blir 
vi friare att göra det vi vill.

– Jag kommer fortsatt att kunna praktisera och 
utträdet betyder ju inte att jag blir av med min 
drygt 20 år långa erfarenhet av yrket heller, även 
om min titel numera bara blir "Pelle", säger han.

Att fastighetsjuridiken även kommer att 
utgöra ett ben i Frisacks nya verksamhet råder 
det inget tvivel om.

– Så kommer det bli. Dels finns det ett antal 
klienter som varit väldigt tydliga med att de vill 
att jag ska fortsätta att representera dem eftersom 
vi inte är i mål ännu, men även på grund av att 
jag tycker att fastighetsdelen utgjort den roligaste 
delen av mitt arbete de senaste åren, säger han.

NY KOSTYM. Pelle Frisack har 
lämnat Lindahls kontor bakom 
sig och återfinns nu på cowor-
kinghubben Convendum.

 Han har begärt utträde ur Advokatsam-
fundet och hyrt ett coworking-kontor på 
Kungsportsavenyn. Nu berättar Pelle Frisack, 
tidigare vd på Lindahl Göteborg, mer om vad 
som komma skall med nya bolaget  
Heyman & Friends.   
Text: Victor Friberg  ⁄⁄  Bild: Axel Ohlsson
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PALAIS DES FESTIVALS, 
CANNES, FRANCE

När jag frågar om han minns någon särskild transaktion eller 
process särskilt när han blickar tillbaka på sina 20 år på Lindahl, 
ler Frisack och säger:

– En sak som direkt dyker upp i huvudet är den gången när jag 
jobbade med vad som troligen är Sveriges hittills största strand-
skyddsmål. Länsstyrelsen hade gett sig på en fastighetsägare och 
krävde att denne skulle riva byggnader och återställa markområden 
på ett väldigt omfattande sätt, ett otroligt ingrepp, och det där drev 
vi hela vägen till Mark- och miljööverdomstolen.

– Mark- och miljööverdomstolen har oftast inte vad vi kallar för 
syn då den delen brukar vara avklarad redan i underinstanserna, 
men eftersom det här målet var så maffigt så genomfördes syn och 
sammanträde. Och eftersom man i den här typen av domstolar 
inte har huvudförhandling på samma sätt som i civilmål så fick jag 
plädera där på plats efter synen medan folk drack kaffe och hela 
överdomstolen satt på altanen iklädda mössor och jackor. 

– Det var en speciell upplevelse, att ta en tugga av wienerbrödet 
samtidigt som man förklarar varför Länsstyrelsen har fel. Eftersom 
vi senare hade framgång i målet så minns jag kanske det hela ännu 
starkare.

I övrigt ser Frisack en klar förändring av juristens roll i fastig-
hetsbranschen de senaste åren.

– En ganska tydlig trend jag tycker mig se är att juristerna i dag 

ses som en naturlig spelare i hela processen och att vi allt oftare 
kopplas in mycket tidigare i projekten.

– Nu sitter jag exempelvis i ett stort projekt där jag varit med 
hela vägen från planprocessen och i förhandlingarna om ex-
ploaterings- och genomförandeavtal. Det gör ju att jag även blir 
en bättre rådgivare längre fram, eftersom jag har en helt annan 
direktkunskap om vad som diskuterats och hur man tänkt tidigare, 
jämfört med vad jag hade haft om jag kommit in först senare.

– Förr kopplades advokaterna oftast in när det var konflikt. I 
entreprenadbranschen lade exempelvis bolagen tidigare närmare 
90 procent av kostnaderna för juridisk konsultation på reaktivt 
tvistlösningsarbete medan man lade tio procent på proaktivt 
arbete. Så ser det inte ut i dag.

Annars är nätverket och relationerna något som Frisack tar 
med sig från sina 20 år i branschen.

– Det är väldigt roligt att jobba med och för fastighetsbranschen. 
Det finns en kollegialitet och ett samarbetsklimat här som jag tyck-
er är väldigt attraktivt, det är inte riktigt det där motpartsförhållan-
det som vi advokater ofta annars jobbar med. Dels beror det säkert 
på att marknaden varit stark under lång tid, men jag tror även att 
det beror på att det finns flera starka personer inom branschen som 
visar att man är mån om att varje affär ska leda till en bra relation, 
och det tror jag smittar av sig på nyare aktörer också över tid.

Även om mycket av vad som komma skall fortfarande står 
skrivet i stjärnorna – eller åtminstone ännu inte finns nedskrivet på 
papper – så avser Frisack inte att på något sätt slå av på takten.

– Absolut inte, jag har inga problem med att jobba mycket. Det 
gäller bara att se till att man tycker att man har roligt på jobbet 
och lever ett rikt liv på det stora hela.

– I mitt och Gabriels fall handlar det mer om att se till att vi 
inte jobbar för mycket.  

Vinjett // XXXX

RADARPAR. Pelle 
Frisack anställde Gabriel 
Lázár på Lindahl. Nu 
slår de sina påsar ihop 
och startar Heyman & 
Friends.

BILD: KARL LUNDHOLM

»Det gäller bara att se till 
att man tycker att man har 
roligt på jobbet och lever ett 
rikt liv på det stora hela.«

Karriär // Pelle Frisack
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Med din affär i fokus

www.kilpatricktownsend.se

Vi har mångårig erfarenhet och djup branschkännedom inom 

 fastighetsområdet. Vi erbjuder skräddarsydda och kostnads

effektiva affärsjuridiska lösningar i samband med bl.a. förvärv och 

försäljningar, plan och bygglovsfrågor, hyrestvister, upphandlings

frågor och utvecklingsprojekt.

 

Det är dessutom enkelt och trevligt att arbeta med oss.

Välkommen till Kilpatrick Townsend.

Analys // Stadsutveckling

Den nya tunnelbanan i Stockholm, som enligt den så kallade 
Stockholmsförhandlingen från 2013 innebär fyra nya tunnelbane-
sträckningar och 78 000 bostäder, ska preliminärt stå klar år 2026. 
CBRE har analyserat vad den nya tunnelbanesträckningen innebär 
för fastighetsmarknaden.

 – Idén kommer ursprungligen från mina kollegor i London. 
Där har man en stor infrastruktursatsning och bygger fl era nya 
tunnelbanestationer. I deras rapport har man kollat på sambandet 
mellan sträckor, med förkortade restider och vilken eff ekt det kan 
få på fastighetspriserna. Så vi tänkte göra samma sak i Sverige, 
säger Amanda Welander, Head of Research på CBRE.

En mycket viktig del i valet av tunnelbanesträckning är att 
möjliggöra en så stor ökad bostadsbebyggelse som möjligt. Exem-
pel på förlängningar är den blå linjen västerut mot Barkarby och 
norrut mot Hagastaden samt hur blå linjen skulle kunna kopplas 
samman med någon av de gröna linjerna vid Gullmarsplan.

– Generellt sett kan man säga att vinnarna är de områden där 

det inte går särskilt mycket spårbunden 
trafi k i dag, som ligger lite ”off ”. Helt 
enkelt områden där man i dag får förlita 
sig på buss eller bil. De får den största 
jackpotten, exempelvis Sickla, Nacka 
och Järla är stora vinnare, säger Amanda 
Welander.

› Vilka områden blir förlorare?
– De som inte vinner på det är till exempel 

Arenastaden i Solna, som redan har pendeln. Visst 
blir det tätare avgångar och det i sig är en vinst, men den är knapp. 
Samma sak med Barkarby. Alternativen där är bättre i dag än vad 
som fi nns i Nackaområdet.

I sin analys tar CBRE inte hänsyn till beståndets ålder, vilken 
socioekonomisk grupp som bor där eller övrig kvalitet. Utan rent 
av har man gått på restiden in till T-centralen, som utgör en stor 
del av Stockholms centralstation.

Utbyggandet av tunnelbanan ska börja under 2019.  

Vinnare och förlorare 
när Stockholms 
tunnelbana byggs ut

 CBRE har analyserat i vilka områden i Stockholm som fastighetsmarknaden 
kommer att blomstra i samband med den planerade utbyggnationen av tunnel-
banan. Head of Research Amanda Welander kommenterar utfallet.  
Text: Anthon Näsström

BILD: SLL

BILD: CBRE

 Amanda Welander.

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR. 
Den nya tunnelbanesträck-
ningen i Stockholm innebär 
förändringar för flera områden.
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Tätt inpå // Ulrika Hallengren

 V
äl medveten om den läkarhandstil 
som gjorde att jag i årskurs 6 blev 
ombedd att repetera skrivboken 
från årskurs 1 blickar jag oroligt ner 
mot min bandare när jag hör borr-

maskinen som är i full färd med att färdigställa 
de sista lokalerna för inflyttning i Gängtappen. 
Ulrika Hallengren ler när hon hör det lätta mull-
randet i väggarna.

– Som samhällsbyggande har jag inget emot 
ljudet av borrar.

Hon är utbildad byggnadsingenjör vid Lunds 
universitet och har erfarenhet från en rad stora 
projekt, inte minst Max IV i Lund. Intresset för 
byggande har funnits med sedan barnsben.

– Min pappa var snickare och vi har alltid 
pratat otroligt mycket hus och teknik.

– När jag var liten vill jag bli byggnadsingen-
jör, men jag brann också för att göra något bra 
för världen. Så jag tänkte att om jag blev bygg-

nadsingenjör först så kunde jag åka till Afrika 
och bygga skolor sedan.

– När jag väl började läsa byggnadskonstruk-
tion uppfattade jag att det fanns motsättningar i 
vår bransch; entreprenörerna pratade på ett visst 
sätt om arkitekterna och vice versa. Då blev jag 
snabbt också intresserad av att jobba med något 

där man kunde få folk med olika kompetenser 
att arbeta tillsammans.

› Kom du någonsin till Afrika?
– Nej, det gjorde jag inte. Inte än i alla fall, 

säger Ulrika Hallengren och tillägger med ett 
skratt:

– Men jag har byggt skolor.

Wihlborgs själva flyttade in i Gängtap-
pen under förra sommaren, strax efter att Ulrika 
Hallengren klivit in som vd och efterträtt Anders 
Jarl. Efter ett par månader i sin nuvarande tjänst 
kan hon se tillbaka på en händelserik första tid.

– Rent generellt tycker jag att det känns bättre 
i dag än vad jag hade förväntat mig att det redan 
skulle göra, för det tar ändå ett tag innan saker 
och ting sätter sig.

– Det känns också som att vi är på god väg 
att öppna upp för nya tankar för hur vi måste 
rusta oss för framtiden. För det är inte något 

Ulrika 
Hallengren

Hon är flyttfågeln som rotade sig. Med stadig bas i 
Skåne leder Ulrika Hallengren Wihlborgs framåt. För 
Fastighetssverige berättar hon om bolagets framtid, 

avgörande karriärsval, Öresundsregionens utveckling 
och charmen med enduro. 

Text & bild: Axel Ohlsson 

        Så jag tänkte att 
om jag blev bygg-
nadsingenjör först 
så kunde jag åka till 
Afrika och bygga 
skolor sedan.«

FÄRSK. Ulrika Hallengren 
tog över som vd för Wihl-
borgs under våren 2018.
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1.  Var finns världens bästa skidåkning? »Det är en 
kombination av Chamonix och Kittelfjäll.«

2.  Vilket var ditt första jobb? »Jag sålde kläder på 
Klädhängaren i Ullånger.«

3.  Vad gör dig arg? »Svekfullhet. När man inte står för 
vad man tycker eller har gjort.«

4.  Beskriv dig själv med tre ord. »Positiv, möjlig-
görare, envis.«

5.  Vilken talang skulle du vilja ha? »Kunna gå på lina. 
Fokuserat, smidigt och coolt.«

6.  Hur ofta kollar du 
Wihlborgs börskurs? 
»Jag kollar den en gång 
om dagen.«

7.  Var åker du helst på 
semester? »Jag åker nog 
gärna till någon plats där 
det är snö.«

8.  Vilken person – död eller levande – skulle du 
helst vilja träff a? »Just nu skulle jag säga Astrid 
Lindgren. Hon har betytt mycket för mig.«

9.  Ger du pengar till tiggare? »Ja.«

10.  Vilken är din favoritfärg? »Blå.«

11.  Vilket var ditt favoritämne i grundskolan? 
»Matematik.«

12.  Tror du på Gud? »Ja.«

13.  Vilka språk behärskar du? »Svenska, engelska 
och kroppsspråk – samt en skånska som till och 
med lyckats lura Bengt Madsen.«

14.  Vilket är det bästa råd du har fått? »Bli aldrig 
bitter.«

15.  Vilken är din bästa respektive sämsta privata 
aff är? »Den bästa är vårt hus i Lomma, min sämsta 
aff är nog en del dåligt utnyttjade träningskort som 
jag köpt genom livet.«

16.  Hur träff ade du din man? »Jag och en kollega 
uppfann en tävling, en mycket sen natt för ganska 
exakt 20 år sedan. Vi var säkert både trötta och 
rätt berusade och det enda vi kunde komma på 
att tävla i var tre saker som började på bokstaven 
D. På en kvart skulle man hitta någon att dansa 
en dans, dricka en drink och ha en två minuters 
diskussion med. Jag vände mig om och då stod Ulf 
där med två drinkar. Så man kan säga att jag vann 
honom. Och jag brukar säga att han räddade mitt 
liv. Han räddade mig från att jobba ihjäl mig och 
det har han fortsatt med sedan dess.« 

17.  Vilken är din största extravagans? »Jag är rätt 
billig i drift … kanske saff ran och ostron.«

18.  Har du någon paradrätt i köket? »Min boeuf 
bourguignon är rätt 
bra.«

19.  Hur kopplar du bort 
jobbet? »Jag har reno-
verat flera hus. Det har 
tagit en del tid.«

20.  Är du fåfäng? »Måttligt, 
men jag har lite ålders-
noja och det är väl en 
fåfäng grej.«

Tätt inpå // Ulrika Hallengren

som vi kan göra utifrån en position utan det är 
något som hela bolaget kontinuerligt måste ha 
med sig i tankarna: Att vi alla tänker bredare, 
större och nytt – måste vi ha med oss hela 
tiden.

› Hur känner du dig i att vara ansiktet utåt 
och den som är högst upp?

– Att vara representant för något känns 
självklart och ganska naturligt, det har jag inget 
problem med alls: Att vara den som frontar och 
som tar ansvaret. Jag tror att jag är mer obekväm 
med situationer där det handlar mer om att 
fokus skulle vara på mig som person. För det 
vi levererar är inte sprunget ur mig som person 
utan vad vi som organisation kan leverera.

› Hur är du som ledare?
– Jag tror i grunden väldigt mycket på samar-

bete. Jag är övertygad om att det är när vi lyckas 
tillvarata våra olika kompetenser och våra olika 
infallsvinklar som vi hittar de bästa lösningarna. 
Då är det viktigt att man lyckas vara lyhörd så att 
även den som sitter tyst och tänker får utrymme 
att ge sin syn på saken.

– Det är någonting som jag tänker mycket 
på och jag tycker också att jag ofta har varit i 
situationer där människor har visat uppskatt-
ning för att de tycker att de kommer till tals. Det 
känns lite förmätet att säga att jag skulle vara 
särskilt lyhörd – men lyhördhet är en viktig fråga 
för mig.

– Jag tror inte på att smälla i dörrar och kasta 
pärmar, och jag säger det för att jag har mött den 
typen av ledarskap inte minst ute i projekt där 
jag jobbat. Rädslostyrda organisationer funkar 

väldigt dåligt om du vill ha riktigt bra saker 
gjorda. Jag vill skapa en känsla av samhörighet, 
en känsla av att det är högt i tak –  för att jag är 
övertygad om det är på det sättet vi uppnår det 
bästa resultatet.

› Vad ger det att faktiskt ha varit med och ha 
jobbat i projekten?

– För mig är det en väldig trygghet att veta 
och kunna mycket om det som är vår produkt 
– och det är faktiskt ett intresseområde för mig: 
Att bygga saker som är beständiga och som 
fungerar att förvalta under lång tid och som 
dessutom blir ett bidrag till den miljö som vi 
människor ska vistas i. Det gillar jag på riktigt.

– För mig är inte fastigheter bara en eko-
nomisk investering utan det är faktiskt väldigt 
mycket känsla och engagemang. Och jobbar man 
med produkter som man älskar är det klart att 
det skapar lite extra engagemang.

– Sedan fi nns det andra områden där jag inte 
är skolad på samma sätt. Hade man hämtat en 
person som jobbat mer med fi nansiella instru-
ment hade en sådan person kunnat bidra med 
andra saker medan jag får se till att ha kloka och 
kompetenta personer inom de områdena som 
kompletterar mig.

–  Jag tycker att vi har en väldigt bra helhet.
› Var det självklart att säga ja när du fi ck frå-

gan att ta över som vd?
– Ska jag vara ärlig så förstod jag inte ens 

frågan första gången Anders tog upp hur jag 
skulle känna för att bli börs-vd. Jag sa helt ärligt 
att: ”Nu förstår jag inte, jag kan inte ens relatera 
till det – vad menar du?”

– Jobbet är viktigt för mig och jag har alltid 
haft ambitionen att jag vill göra nytta, göra 
skillnad, bidra till att få saker att hända – men 
position eller titel är inte riktigt mina drivkrafter.

– Däremot ska man ha stor respekt för att 
med titel så följer mandat och då är det klart att 
man har möjlighet att påverka saker ännu mer. 
Därför är det inte oviktigt.

Faktum är att Ulrika Hallengren kunde ha 
försvunnit från branschen utan att ens ha fått 
frågan om att bli vd för Wihlborgs. 2010 när 
Anders Jarl ringde och frågade om hon vill bli vd 
för Fastighets AB ML 4 som skulle bygga Max 
IV var hon halvvägs ut genom dörren.

– Jag tänkte att jag ville testa något annat 
och hade tackat ja till ett jobb där jag skulle bli 
divisionschef inom energibranschen och arbeta 
mer med organisationsutveckling. Det var en 
himla tur att jag inte tog det till slut, säger hon 
och skrattar.

› Har du någonsin ångrat det?
– Nej, det har jag inte. Jag kommer alltid vara 

skyldig Anders ett stort tack för att han överty-

20 snabbfrågor

gade mig om att det var i den här branschen jag 
skulle vara.

› Hur arbetar du ihop med Anders Jarl i dag?
– Vi har tränat oss på att jobba ihop i ungefär 

åtta och ett halvt år. Och vi hade samma posi-
tioner med vd och ordförande under mina första 
fem år när jag var vd på Fastighets AB ML 4.

– Vi jobbar bra ihop med ett högt förtroende 
för varandra. Jag har den allra största respekt för 
Anders erfarenhet och kompetens. Det är en 
tillgång att kunna ha kvar den erfarenheten och 
ha den nära kopplad till bolaget. Hans engage-
mang för Wihlborgs är det ingen som kan tvivla 
det minsta på.

– På samma sätt som Anders spelar en stor 
roll så spelar också vår ägarstruktur en stor roll. 
Att ha engagerade, starka ägare med Erik (Pauls-
son) och hans familj i spetsen – där (dottern) 
Sara tar över och fortsätter ha en nära koppling 
till oss med sitt styrelsearbete – är viktigt för bo-
lagets kultur. Den präglar oss: Var har vi kommit 
ifrån? Här fi nns riktiga människor som har gjort 
stora insatser och svettats för att nå dit där vi är i 
dag, och det är vår uppgift att föra det vidare.

Det var inte bara ett karriärsbyte som kunde 
stått i vägen för Ulrika Hallengren och Wihl-
borgs. Med en uppväxt präglad av fl yttar fanns 
från början inte tanken på att bli kvar i Skåne 
särskilt länge heller.

– Jag är född i Västervik och har bott i 
Ljungby, Angelstad, Vallentuna, Ullånger, Örn-
sköldsvik, Sundsvall och Uppsala – Småland, 
Ångermanland och lite Uppland. Jag brukar 
beskriva mig som blandras när folk frågar var jag 
kommer ifrån.

› Hur kom det sig att ni fl yttade runt så?
– Det var inte så att vi tillhörde något cirkus-

sällskap utan det var nog tillfälligheter. Men då 
var det väldigt naturligt för mig att fl ytta och 
komma till nya miljöer. Det fi nns saker med det 
som är både bra och dåliga. Jag tror att det är bra 
att sätta sig i nya situationer och nya miljöer. Det 
skapar en fl exibilitet och anpassningsförmåga 
men kanske också en förståelse för att förstå hur 
det är på olika platser eller i olika organisationer.

› Får man lättare att skapa kontakt när man 
fl yttar runt mellan platser på det sättet?

– Ju fl er saker du ser och ju fl er olika sorters 

ULRIKA HALLENGREN

Ålder: 48 år.

Familj: Maken Ulf och barnen Mona, 
28, och Selma, 12.

Bor: Lomma.

Kör: Ducati och Husqvarna.

Tjänar: Ja.

Läser: Just nu ”Hur jag lärde mig 
förstå världen” av Hans Rosling.

Tittar på: På spåret.

Lyssnar på: Bo Kaspers Orkester.

        Rädslostyrda organisationer funkar 
väldigt dåligt om du vill ha riktigt bra saker 
gjorda. Jag vill skapa en känsla av sam-
hörighet, en känsla av att det är högt i tak 
–  för att jag är övertygad om det är på det 
sättet vi uppnår det bästa resultatet.«

INFORMERAR. Som verksamma i 
Öresundsregionen ser Wihlborgs det 
som sin uppgift att öka medvetenheten 
om regionen.
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miljöer du varit i ju fl er referensramar får du.  
Dessutom tvingas du att träna dig på att vara 
fl exibel och lyhörd.

– Sedan är det fortfarande viktigt att veta var 
man kommer ifrån och har sin tillhörighet. För 
mig är fortfarande tillhörighetsfrågorna det som 
är min känsliga punkt: Passar jag in här? Får jag 
vara här? Ska jag vara här?

– Jag tror att oavsett vad du är med om så kan 
man använda erfarenheterna från det och på 
något sätt ha lärdom av det i nya situationer.

› Hur hamnade du i Skåne?
– Jag hamnade här för att min dåvarande sam-

bo läste till landskapsarkitekt. På den tiden läste 
man två år i Uppsala och tre på Alnarp så vi fl yt-
tade hit ner -92 för att han skulle läsa på Alnarp. 
Då passade jag på att läsa här nere samtidigt och 
sedan dess har jag blivit kvar i Lomma.

– Men när jag kom till Skåne -92 var det 
också givet för mig att jag inte skulle stanna här 
för evigt, utan såg det bara som en plats där jag 
bodde ett tag för att sedan göra något annat. 
Men någonstans där kom jag till insikt att man 
kan göra större skillnad om du är kvar och ser till 
att påverka där du är. Det har jag försökt att göra 
sedan någon gång i mitten av 90-talet.

– Jag tycker att det fi nns en stor kraft i det. 
Du bygger förtroende och utifrån det förtroen-
det kan du agera och verkligen påverka.

Orden skulle kunna handla om Wihlborgs 
snarare än om Ulrika Hallengren själv. Med hu-
vudkontoret i Malmö och övriga verksamheter i 
Lund, Helsingborg och Köpenhamn är man fullt 
inriktade på att verka i Öresundsregionen – men 
också på att göra regionen mer känd.

– Vi vill fortsätta bidra till att bygga den här 
regionen så att vi därigenom också kan växa i 
vår aff är. Vi har vårt fastighetsvärde på dryga 40 
miljarder som vi förväntar oss en tillväxt i. Då 
behövs det också att den här regionen mår bra. 
Och att vi kan öka vårt engagemang i regionen 
tror jag är viktigt både för oss själva men också 
för våra kunder.

– Vi försöker vara väldigt fokuserade i våra 
satsningar som vi gör. Det är lättare för oss än 
för ett generellt fastighetsbolag att satsa i den 
här regionen eftersom det är här vi har hela 
vårt hjärta och hela vår aff är. Där tror jag vi kan 

göra ännu mer och lämna större bidrag.
› Hur ser du på den danska delen av er fram-

över?
– Arbetsmarknadstillväxten är större i Malmö 

än den är i Köpenhamn. Vi har 44 procent av 
vårt fastighetsvärde i Malmö, att ha det största 
värdet på den marknad som växer bäst känns 
ganska naturligt.

– Men det är också en fördel att vara stark på 
den ort man är. Vi är den största kommersiella 
aktören både i Malmö, Lund och Helsingborg. 
Vi är sjunde störst, mätt till ytan, i Köpenhamn 
– men där fi nns vi inte i de områden som har 
de allra högsta hyrorna utan vi ligger klustrade i 
fl era kranskommuner.

– Jag tror att vi kommer fortsätta växa på alla 
våra orter, men vi ska göra det i den takt som 
marknaden medger och tillåter. Det fi nns inte 
tillväxtkraft i Köpenhamn för att göra så mycket 

nybyggnation utan det är mycket utveckling i 
det befi ntliga beståndet som är den bästa aff ären. 
Medan vi i både Malmö, Lund och Helsingborg 
kan växa genom att också tillföra nya projekt på 
ett annat sätt.

– Men vi har fortsatta tillväxtplaner på alla 
våra orter. 

› Hur mycket ska ni växa?
– Hittills har Wihlborgs vuxit i snitt med 10-

12 procent per år. Det är klart att ju större vi blir 
desto mer behöver vi växa med för att hålla det 
procenttalet uppe.

– För mig är det ingen tvekan om att vi ska 
vara den aktör som är bäst på den marknad där 
vi fi nns. Det är det som är vår profi lering: Vi ska 
kunna erbjuda den bästa produkten i det bästa 
läget.

– Det innebär inte att det inte fi nns fl er som 
kan göra samma sak. Men att vara stor på en 

marknad ger verkligen möjligheten att kunna 
marknaden riktigt, riktigt väl och att känna våra 
kunder riktigt väl. Vi ska veta i vilken del av stan 
vi ska investera, och till och med i vilken del av 
kvarteret som värdet blir bäst.

› Har ni någon siff ra på var ni vill att ert fast-
ighetsvärde ska ligga vid nästa årsskifte?

– Vi kan ha målsättningar och uttalade krav, 
men hittills har vi lyckats slå fl era av de där talen 
hela tiden. Så vår ambition är att vi ska fortsätta 
växa på ett bättre sätt än vi kan prognostisera.

› Om man ser till regionen, vad behöver den 
och vad fi nns för utmaningar?

– Här fi nns många goda förutsättningar med 
en ung och välutbildad befolkning. Det fi nns 
bolag som i dag fl yttar hit för att de hittar rätt 
personer att anställa här. Här kan folk både få 
utbildning och hitta bra ställen bo på till rimliga 
kostnader. Så Öresundsregionen har många 

FOKUSERAD. "Vår ambition är att 
vi ska fortsätta växa på ett bättre 
sätt än vi kan prognostisera," säger 
Ulrika Hallengren.
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svefa.se

Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult 
som drivs av att skapa långsiktiga värden. Med 
spetskompetens inom fastighetsekonomi och 
samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning för hela 
din fastighetsaffär. 

Hela Sveriges 
ledande rådgivare

Tätt inpå // Ulrika Hallengren

fördelar och det är det som tillväxtbolagen 
behöver; tillgång till rätt folk och att det finns 
en växande befolkning. Det i kombination med 
de infrastruktursatsningar som finns här, goda 
kommunikationer, det skapar bra förutsättningar 
för fortsatt tillväxt.

– För att regionen ska fungera som en helhet 
måste man förstås jobba vidare med samarbetet 
mellan Danmark och Sverige så att man verk-
ligen får kraften från alla de här fyra miljoner 
människorna som bor här. Det finns 800 000 
arbetsplatser inom en timmes pendling från 
Malmö och Köpenhamn men med lite vatten, 
kulturskillnader och skatteregler emellan. Alla 
sätt man kan överbrygga det ger regionen fort-
satt kraft att växa.

› Kan det vara en fördel att det är mer fokus på 
Stockholm och att ni kan verka lite i skymundan 
här nere?

– Om folk tycker att den här marknaden är 
lite underordnad något annat så att de hellre läg-
ger sina pengar någon annanstans så får de gärna 
göra det, för vi vill lägga våra pengar här.

– Men vi värderas också som bolag utifrån den 
affär vi driver och jag tycker kanske inte vi får 
full värdering när man tittar på oss som bolag. 
Värderingen gör inte vi, men det är vår uppgift 
att berätta om och ge en balanserad bild av den 
här regionen. Det tycker jag ligger i vår uppgift.

› Vilket är det mest spännande projektet ni 
har på gång?

– Det beror lite på vilken tidshorisont man 
har.

– Vi hoppas kunna bidra till att utveckla ännu 
fler attraktiva kontor i Lund för att den markna-
den ska fortsätta få en skjuts. Då är det viktigt att 
kunna erbjuda riktigt bra lokaler för att företag 
ska kunna fortsätta växa där.

– I Malmö är det intressant att fortsätta vår 
tillväxt i Hyllie. Med tiden är det sedan Nyham-

nen som är det stora tillväxtstadsdelen. Centrum 
är ändå centrum.

– I det korta perspektivet är Prisma i Hel-
singborg jättespännande. Att kunna erbjuda 
den marknaden nya fina kontor i ett superläge. 
Vilken grej va!? 

Även om hon rotat sig i Skåne finns saker 
som Ulrika Hallengren saknar från norr – inte 
minst snö. Något som i förlängningen gett upp-
hov till ett tämligen ovanligt intresse: Enduro.

–  Jag är – och har alltid varit – väldigt förtjust 
i att åka skidor och snowboard. Jag älskar snö, 
vilket man inte får säga när man är i fastig-
hetsbranschen eftersom snö kostar pengar här, 
säger Ulrika Hallengren och skrattar innan hon 
fortsätter:

– När jag flyttade ner hit saknade jag saker att 
göra utomhus på vintern. Då tänkte jag att jag 
skulle ta grönt kort och spela golf för det gjorde 
folk på vintern också. Jag tog mitt gröna kort 
men sedan dess har jag inte använt klubborna 
alls.

– När jag träffade min man Ulf så tyckte 
jag att motorcyklar bara var ett miljömässigt 
katastrofprojekt, men sedan har jag ändrat 
mig. Enduro är faktiskt lite grann som att åka 
snowboard offpist i skogen. Du måste hela tiden 
förhålla dig till nytt underlag, välja spår. Enduro 
betyder uthållighet, det handlar om att ta sig från 
en startpunkt till ett mål på så snabb tid som 
möjligt och fatta massa beslut längs vägen. Och 
om jag inte är där mentalt – om jag till exempel 
tänker på jobbet – kommer jag sitta som ett 
frimärke i trädet och det gör jäkligt ont. 

– Det är inte alltid den charmigaste sporten. 
Man blir ju skitig och jävlig och så blir jag van-
sinnigt arg när jag kört fast. Men det är fantas-
tiskt kul och dessutom träffar man massa trevliga 
människor.  

ROTAD. Efter att ha flyttat 
runt mycket som ung har 
Ulrika Hallengren stannat 
kvar i Lomma sedan 1992.
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Transaktioner // 2018

4 Heimstaden 
omstrukturerar

Köpare: Heimstaden Bostad.
Säljare: Heimstaden.
Objekt: Flera bostadsportföljer.
Pris: 8,4 miljarder kronor.
* Justerat för ägande före och efter transaktionen. 

5 Pareto lanserar Cibus 
med jätteköp

Köpare: Pareto-bolaget Cibus.
Säljare: Sirius.
Objekt: 123 livsmedelsbutiker i Finland.
Pris: Åtta miljarder kronor.

6 Morgan Stanley köper 
finländskt köpcentrum

Köpare: Morgan Stanley.
Säljare: Wereldhave.
Objekt: Itis köpcentrum.
Pris: 500 miljoner euro (5,1 miljarder kronor).

7 Victoria Park köper 
jätte portfölj av Akelius

Köpare: Victoria Park.
Säljare: Akelius.
Objekt: Bostadsportföljer om 2 340 lägenheter.
Pris: 4,7 miljarder kronor.

8 Asset Buyout Partners 
köper Mongstad

Köpare: Asset Buyout Partners.
Säljare: EQT Infrastructure.
Objekt: Mongstad Group.
Pris: Fyra miljarder norska kronor (4,17 miljarder kronor).

9 Klövern plockar upp 
Agora

Köpare: Klövern.
Säljare: Agora.
Objekt: Agora.
Pris: 3,9 miljarder kronor.
* Fastighetsvärde för hela bolaget enligt Q3-rapport.

10 Scala och Salto slår sig 
samman

Köpare: Scala Retail Property.
Säljare: Salto Eiendom.
Objekt: Salto Eiendom (fusion).
Pris: 3,5 miljarder norska kronor (3,66 miljarder kronor).

Kildare tar över 
Technopolis
Köpare: Kildare Partners.
Säljare: Många.
Objekt: Technopolis.
Pris: 1,6 miljarder euro. 
(16,3 miljarder kronor).

* Fastighetsvärde hela bolaget enligt Q3-rapport.

Danica köper SEB 
i Danmark
Köpare: Danica.
Säljare: SEB.
Objekt: SEB Pension Danmark.
Pris: 6,2 miljarder danska kronor. 
(8,47 miljarder kronor).

* Fastigheter som ingick i större bostadsförvärv.

Största nordiska 
transaktionerna 2018

Vonovia köper 
Victoria Park
Köpare: Vonovia.
Säljare: Starwood med flera.
Objekt: Victoria Park.
Pris: 17,1 miljarder kronor.

* Fastighetsvärde hela bolaget enligt Q2-rapport.

Topp 10  //  Svenska aff ärer

Uppgifterna är framtagna av Pangea Property Partners.  Text: Axel Ohlsson

1 2 3

BILD: TECHNOPOLIS

NY ÄGARE. Technopolis projekt på Götgatan 
i Stockholm har numera Kildare Partners som 
huvudägare. 
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Missa inte vårens  
fastighetsseminarier

Anmälan och mer info på:  
www.fastighetssverige.se/seminarier

Anmälan och mer info på:
www.fastighetssverige.se/seminarier

4 april
Fastighetsmarknads-
dagen Jönköping
Brett seminarium med 
Jönköping i fokus. Hur ser 
trenderna ut, hur och var ska 
staden växa?

24 april
Stora Bostadsdagen, 
Göteborg
Hur djup är nyproduktions
krisen? Vad händer på 
bostadssidan på Göteborgs
marknaden?

8 maj
Fastighetsmarknads-
dagen Digitalisering, 
Stockholm
Digitalisering är numera en 
självklar makrotrend. Här tar 
du del av de senaste tren
derna i branschen.

21 maj
Göteborg 400+
Ett utpräglat framtids och 
visionsseminarium med 
Göteborg i fokus. För de lång
siktiga samhällsbyggarna.

Transaktioner // 2018

En av årets mest uppmärksammade af-
färer var när tyska Vonovia efter budkrig med 
Starwood köpte större delen av Victoria Park. 

Men det var långt ifrån den enda bolagsaff är som 
gjordes. I början av året köpte Hembla merparten 

av fastigheter na i Byggmästare Anders J Ahlström, 
Klövern tog över både Tobin Properties och Agora un-

der hösten och i november la EQT Partners bud på Stendörren.
Även i Finland gick trenden att skönja där Blackstones storköp 

av Sponda 2017 följdes upp av att Kildare Partners la bud på 
Technopolis.

– Jag tror att utköpen kommer fortsätta så länge det är dyrare 
att köpa fastigheter på direktmarknaden, då är det intressant 

att titta på om man kan köpa hela bolag till rabatt. Även krisen 
bland bostadsutvecklarna kan vara en trigger.

Även om fl era bolag försvinner från börsen i och med utköpen 
tror Mikael Söderlundh att investeringsmodellen kommer fort-
sätta stå sig stark.

– Det fylls på med nya bolag. Framförallt noteringar av mindre 
bolag på First North som sedan fl yttar upp till huvudlistan. Sten-
dörren var ett sånt exempel. Även Nyfosa och Kojamo är två större 
nytillskott på börsen under året.

– Det fi nns rekordmånga noterade fastighets- och byggbolag i 
Norden och de är förhållandevis billiga så det borde vara ett hett 
investeringstema nästa år också. Inte minst om det stora intresset 
från utländska investerare håller i sig.  

”Hett investeringstema 
även 2019”

 Vonovias intåg i Victoria Park, EQT Partners la bud på Stendörren och Klövern köpte 
Agora och större delen av Tobin – bolagsuppköp har blivit en trend. För Fastighetssverige 

berättar Mikael Söderlundh, analyschef på Pangea, varför trenden kommer fort-
sätta vara het under 2019.  Text: Axel Ohlsson  ⁄⁄  Bild: Camilla Mårtensson och Linus Tenman

INTÅG. Tyska Vonovia köpte 
upp svenska Victoria Park 
som specialiserat sig på att 
rusta upp bostäder i miljon-
programsområden.
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 Mikael Söderlundh.
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Alexandra Hagen  //  White Arkitekter

Arkitektkommentaren

 V i har tolv år på oss att bromsa den globala uppvärmningen 
och klara 1,5-gradersmålet. Och eftersom byggbranschen 
står för 36 procent av koldioxidutsläppen i EU har vi en 

stor del av ansvaret. Därför måste vi i byggbranschen förändra hur 
vi arbetar för att minska materialåtgång genom återanvändning 
och cirkulärt byggande. Det var också en viktig del i den färdplan 
för en fossilfri byggbransch som White arkitekter tillsammans 
med många andra undertecknade 2018.

För 100 år sedan var byggmaterial dyrare och arbetskraft 
billigare än i dag. En handslagen tegelsten eller en munblåst 
glasruta var en dyrbar tillgång. Överblivet byggmaterial lades inte 
på tippen, det användes till nästa bygge. Industriell produktion 
har gjort byggmaterial tillgängligt och billigt. Att riva och byta 
ut går snabbare och är enklare än att bygga om och återvinna. I 
vår linjära byggprocess producerar vi för att sedan kassera. Det 
håller inte. 

Förändring och återbruk ingår i stadens utveckling. När 
samhället och vår livsstil förändras i takt med ny teknik och nya 
sociala mönster förändrar vi också den byggda miljön. Vi har 

 Hur kan återbruk av material hjälpa oss att nå 1,5-gradersmålet? 
Alexandra Hagen, vd för White Arkitekter, ger sin bild.

ÅTERBRUK. Kirunaportalen, idén om en plats för 
återvinning och återanvändning av rivningsmaterial i 
samband med flytten av Kiruna.

BILD: WHITE ARKITEKTER, GHILARDI + HELLSTEN, TEGMARK

alltid omvandlat gamla byggnader och återanvänt byggdelar för 
nya ändamål.

Nyligen besökte jag kyrkan Santa Maria Degli Angeli i Rom. 
Den uppfördes efter ritningar av Michelangelo under 1500-talet i 
den badanläggning kejsare Diocletianus anlade på 300-talet. Efter-
som badet fi ck en ny funktion som fortfarande används har de 
bevarats och vi kan uppleva dem än i dag. Arkitekturen är ett ut-
tryck för vår kultur och ansvarsfull transformation av det befi ntliga 
byggnadsbeståndet ingår i förvaltningen av vårt kulturarv. Det har 
alltid varit en viktig uppgift för arkitekten att kreativt ta sig an det 
redan byggda för användning i en ny tid. 

Vi kan minska kostnader och miljöpåverkan genom återvin-
ning och transformation, men det kräver gedigna analyser och 
nytänkande. Skärpta krav på livscykelanalyser, metoder för rivning 
och återbruk redan i upphandlingsskedet kan driva på utveck-
lingen i hela byggprocessen.

Vi behöver tekniker och system för att kvalitetssäkra återvunnet 
material mot de krav som ställs på byggkomponenter i ett modernt 

WHITE 
ARKITEKTER

”White är ett av 
Skandinaviens 
ledande arkitekt-
företag och det 
tredje största i 
Europa. Bolaget 
har över 900 
medarbetare 
och 13 kontor 
i Sverige, Dan-
mark, Norge och 
England. White 
grundades år 
1951 och ägs av 
medarbetarna: 
650 aktieägare 
varav 125 part-
ner. Bolaget har 
uppdrag i tolv 
länder och om-
sättningen 2017 
var 964 miljoner 
kronor.”

INTRESSERAD AV HISTORIA

Namn: Alexandra Hagen

Ålder: 46 år.

Bor: Ljunghusen, Skåne.

Familj: Make och två barn.

Titel: Arkitekt, vd.

På White sedan: 2000.

Fritidsintressen: Framför allt 
familj och vänner, men 
även historia, litteratur, 
konst, skidåkning 
och segling när 
tillfälle ges.

BILD: CAMILLA SVENSK

bygge. Inte minst är frågan om gifter i återvunnet material en stor 
utmaning att lösa.

Byggbranschen behöver bli bättre på att använda spill-
material som råvara vid nytillverkning. Det fi nns bra initiativ, 
men de behöver bli fl er. White medverkar tillsammans med bland 
andra RISE, Chalmers, KTH, Stora Enso, Rangsells och Pheno-
type Studio i projektet Would Wood. Där omvandlas spill från 
trä industrin till ett formbart och hållbart byggmaterial. Målsätt-
ningen är att kunna 3D-printa byggkomponenter med cellulosa-
baserade material i full skala.

Återanvändning förutsätter att vi kan lagra, transportera och 
handla materialet eff ektivt. I samband med fl ytten av Kiruna 
fanns idén om en återvinningsportal med redan i tävlingsskedet. 
Utmaningen att realisera idén ligger i lagring och logistik. NCC:s 
plattform Loop Rocks handlar med återvunna fyllnadsmassor, 
men vi behöver fl er liknande initiativ och bättre förutsättningar 
för handel med återvunnet material.

Sist men inte minst behöver vi utveckla byggteknik och de-
signmetoder. Vi har redan kommit långt på inredningssidan. I ett 
kontorsprojekt i Luleå kunde White minska kostnaderna genom 
återbruk och inköp av begagnade inventarier. Där bestod över 80 
procent av inredningen av återbrukade material och möbler. Men 
även där kan vi göra mer.

Många moderna byggelement är sammansatta konstruktioner 
som är svåra att separera och återvinna. Vi behöver utveckla design 
och teknik där material enkelt kan demonteras, separeras och 
återanvändas. Att bygga demonterarbart ger dock nya utmaningar 
med akustik och täthet i konstruktionerna.

Det sägs att kopiering är den främsta formen av beröm, men 
det för oss knappast framåt. Det gör istället förmågan att förädla 
och förändra det befi ntliga så att det kan användas på nytt. Jag 
hoppas att vi kommer att kunna berömma oss för det när vi klarat 
1,5-gradersmålet.  

Transformation genom     återbruk förädlar 
          våra livsmiljöer



niv1ka. 
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 nivika.se 

BYGGNADSBOLAGET CURT LUNDAHL & CO AB
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› Det här är den 30:e 
upplagan av Mipim. Hur 

kommer det att fi ras?
– Vi kommer att ha en strålande cere-

moni på torsdagskvällen men vi bestämde oss i år för att öppna 
evenemanget på tisdag med en fantastisk keynote från FN:s tidi-
gare generalsekreterare, Ban Ki-moon. Det är fantastiskt för oss att 
kunna välkomna en sådan prestigefylld person och att kunna dela 
detta med våra besökare som kommer att få möjlighet att lyssna på 
honom i Palais.

– Naturligtvis vill vi fi ra detta 30-årsjubileum – men målet är 
inte att se bakåt utan att kunna förutse vad som kommer hända 
under de kommande 30 åren. Så huvudtema för årets Mipim är 
att engagera framtiden. Eftersom vårt mål är att se vad de bästa 
strategierna för långsiktiga nytta och långsiktiga investeringar 
kommer det att vara hjärtefrågan under denna Mipim-upplaga. Vi 
har tre huvudpelare för att engagera framtiden: socialt, samhäl-
leligt, hållbart.

› Vad är nytt vid årets Mipim?
– Det är viktigt för oss att involvera de unga ledarna och den 

nya generationen. Fastighetsbranschen är långsiktig och dagens 
beslut kommer att påverka framtiden. Så vi har skapat ett nytt 
seminarie som heter ”Th e Young Leaders Summit”. Tanken är 
att kunna lyssna på deras förväntningar och att utmana dagens 
beslutsfattare att integrera den nya generationens önskemål och 
tankar. Det här kommer att bli väldigt viktigt.

– Utöver detta har vi ett särskilt möte om familjefonderna och 
deras investeringar. Och en annan heter ”Health & the City: 
Ageing in the City” som fokuserar på hur dagens människor kom-
mer att leva när de är pensionerade. Seniorfokuserade samhällen 
kommer att vara kärnan här.

› Gör några länder sin Mipim-debut?
– Vi är väldigt glada att välkomna två nya stora länder utanför 

Europa: Egypten och Sydkorea.
– Egyptens utställning kommer att visa upp projektet New 

Cairo, den stad som byggs i öknen söder om Kairo och vilken 

 När Mipim gör sig redo för 30-årsfirande berättar 
Mipim generalen Ronan Vaspart för Fastighetssverige 
om firandet, årets teman och sina bästa råd till besö-

karna.
 – Passa på att interagera med hela världen – det är 

därför Mipim finns, säger han.  Text: Axel Ohlsson

BILD: REED MIDEM

Den nya 
generationen 
i fokus

 Ronan Vaspart.

BILD: S. CHAMPEAUX - IMAGE & CO
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INTERAKTION. Möjligheten att få kon-
takt med hela världen är Mipims storhet, 
enligt Ronan Vaspart. 
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inverkan den kommer att ha på huvudstaden.
– Sydkorea har två utställningar. En är Seoul Housing & 

Communities Corporations utställning som visar sitt nya smart 
city-projekt Magok District som är både en stad med miljövänlig 
innovation och en självständig stad av högteknologiska konver-
gens.

– Den andra är K-Water (Korea Water Resources Corporation) 
som marknadsför sitt smart city-projekt Busan Eco Delta Smart 
City, vilket har utnämnts som ett nationellt smart city-projekt av 
den koreanska regeringen.

 › Hur ser du på det svenska deltagandet?
– Sverige har alltid varit ett riktigt viktigt land för Mipim. Vi är 

överlyckliga över det svenska deltagandet. Vi har specifi kt innehåll 
för detta: nätverksevent för Sverige och i större utsträckning de 
nordiska länderna, samt några konferenser och en frukost.

› Ännu en gång är det omöjligt att bortse från situationen i 
USA med Donald Trump i centrum. Kommer han vara ett stor 
diskussionsämne även i år?

– Rent generellt är aff ärsvärlden inte alltför förtjust i osäkerhet, 

så vad gäller investeringar i USA fi nns det helt klart ett frågeteck-
en. Så det kommer givetvis att föras diskussioner om detta.

– Men än mer har vi Storbritannien, en mycket viktig marknad 
för Mipim, som har en mycket speciell situation med deras utträde 
från Europeiska unionen som ska äga rum bara några veckor efter 
Mipim.

– Det kommer att bli några konferenser som ägnar sig åt 
Storbritannien, investeringsmöjligheter där och givetvis åt Brexit. 
Så jag är säker på att det kommer att bli några intressanta Brexit-
diskussioner.

› Utifrån sett har man fått bilden av att det varit väldigt rörigt i 
Frankrike med Gula väst-rörelsen och de våldsamma protesterna 
i vinter. Hur arbetar ni för att förhindra att detta påverkar Mipim 
om protesterna skulle komma till Cannes i mars?

– Den nationella debatten har lugnat situationen och jag är över-
tygad om att Mipim kommer att äga rum utan några incidenter.

– Våra besökares säkerhet är vår första prioritet, så vi är i ständig 
kontakt med de franska myndigheterna för att se till att våra klien-
ter kan bedriva sin verksamhet i en säker miljö.

› Vad ska besökare tänka på innan de åker till Cannes?
– Jag säger alltid samma sak till alla, oavsett land: Förberedelser, 

förberedelser, förberedelser och förberedelser.
– Vi hade 26 000 besökare förra året, så om du inte förbereder 

dina möten och vilka konferenser du vill närvara på, så kommer du 
inte få ett lyckat Mipim. Oavsett om du vill rikta in på investerare, 
arkitekter, stadsledare eller något annat måste allt vara förberett i 
förväg. Det är väldigt stort här nere, vilket alltid är överraskande 
för förstagångsbesökare. Du kommer att känna dig mycket lugnare 
om du har säkrat några möten innan du kommer.

»Du kommer att känna dig 
mycket lugnare om du har 
säkrat några möten innan 

du kommer.«
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BILD: S. D’HALLOY - IMAGE & CO

KOM FÖRBEREDD. 
Förberedelser är A 
och O för ett lyckat 
Mipimbesök.
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NORDISKA 
 MARKNADENS 

SKYLTFÖNSTER
MOT VÄRLDEN

Det första nyhetsbrevet med nordiska fastighetsnyheter
www.nordicpropertynews.com

Följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter: @NPN_Online

Mipim
2019

»För mig är detta Mipims storhet, du har alla länder och 
alla generationer tillsammans – och att kunna samarbeta 

för att skapa och bestämma fantastiska saker för 
morgondagens värld.«

› Vilka höjdpunkter ser du personligen fram emot mest i år?
– Att ha det privilegium att organisera ett jubileum är spän-

nande för mig och mitt team.
– Utöver detta kommer de två stora sakerna för mig dels vara att 

kunna välkomna Ban Ki-Moon, för jag är säker på att det kommer 
att påverka fastighetsbranschen och jag är väldigt stolt över att 
kunna välkomna honom och att prata med honom.

– Dels allt kring de unga ledarna. Mitt mål är att kunna blanda 
de unga ledarna med pionjärerna och dagens ledare. För mig är 
detta Mipims storhet, du har alla länder och alla generationer till-
sammans – och att kunna samarbeta för att skapa och bestämma 
fantastiska saker för morgondagens värld. Att kunna ge röst till 
unga ledare i många paneler är något viktigt för att de är en del 

av fastighetsgemenskapen och de kommer att vara de som leder 
fastighetssamhället under de närmaste åren.

› Slutligen har du några avslutande ord till läsarna av Fastig-
hetssverige?

– Det jag ser mycket är att människor från samma länder håller 
sig tillsammans och nätverkar tillsammans; det gäller svenskar, 
fransmän, britter, italienare etcetera. Mipims storhet är att väl-
komna mer än 100 länder. Så det jag säger till besökarna är att 
använda detta tillfälle att nätverka med hela världen och inte bara 
med de människor som delar samma nationalitet och samma språk 
som en själv.

– Passa på att interagera med människor från hela världen – det 
är därför Mipim fi nns.  

BILD: S. D’HALLOY - IMAGE & CO

SÄKERHETEN I FOKUS. Besökarnas 
säkerhet är högsta prioritet för Mipim.



Ring Rolf Andersson:
031-60 43 55

Boka din annons 
i kommande nummer

Fastighetssverige #2 kommer ut 
i mitten av juni
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#4 – Mapic/Internationellt nummer


