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

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

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

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

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

Jönköping

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

Hallbergsgatan / Västerbrogatan
Centralt kontor 556 m2 med möjlighet att utöka till 740 m2.
Lokalen är utrustad med komfortkyla.
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Äntligen höst – dags för Expo Real
Vet inte vad som hände men plötsligt så var den bara slut,
sommaren. Minnet av de dåsiga stranddagarna och de obe
skrivligt underbara båtturerna bleknar obevekligt bort. Varje
sommar tänker jag likadant; den här härliga känslan ska jag
ha med mig in i hösten. Men det funkar aldrig. Å andra sidan
lever jag fullt ut under de alltför få sommarveckorna. För mig
är sommaren som en riktigt rejäl röjarskiva där jag är den siste
gästen som man får bära ut fortfarande glatt viftande och
sjungande. Låter kanske tragiskt, men det tycker inte jag. Jag
blir nämligen aldrig bakis. Bara några dagar efter semestern är
jag inne i jobbet igen och plötsligt känns hösthelgkvällar vid
kaminen och färgglada skogspromenader riktigt lockande.
Ett annat fenomen som ofelbart drabbar mig på hösten är
heminredningshysterin. Rätt som det är bara måste vi köpa
en ny soffa, måla om köket och byta ut alla tavlor. Antar att
det är den pålitliga vardagen som kommer smygande efter
sommarens lättjefulla kalasande.
En annan pålitlig händelse på hösten är Expo Real. För 13:e
året i rad samlas fler än 20 000 personer från världens alla
hörn för att prata fastigheter utifrån alla möjliga, och kan
ske några omöjliga, perspektiv. För oss på Fastighetssverige
är det en självklarhet att befinna oss mitt i den här grytan.

Därför har vi beslutat att satsa hårdare än någonsin tidigare
på mässan i år. Vi kommer att exponeras i alla tidningsställ, vi
kommer att synas i pressmontern och vi kommer att leverera
dagliga nyhetsbrev med senaste nytt, intervjuer och bildspel
direkt från mässgolvet. Kort sagt; alla som vill kommer att bli
uppdaterade om vad som sker på årets Expo Real via någon
av våra kanaler.
Vi ses på mässgolvet!
Eddie Ekberg
Chefredaktör
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Bästa placeringen i Stockholm,
Göteborg och Nöjd Kund Index.
Begreppet ”service” är centralt i allt vi gör. Att vår filosofi fungerar visas av årets resultat i Nöjd Kund
Index/Fastighetsbarometern. För andra året i rad har vi förstaplatsen – vi har de mest nöjda kontorshyresgästerna. I årets undersökning hade Hufvudstaden högst värde på lokalernas läge, vår service samt
image. Särskilt glädjande är förstaplatsen i kategorin service.
Vill du veta mer om vad som gör våra hyresgäster nöjda, välkommen till hufvudstaden.se

STOCKHOLM, TEL 08 -762 90 00. GÖTEBORG, TEL 031-710 21 00.
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Makroanalysen
Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson
ger sin syn på det ekonomiska läget i landet.

Sverige på rätt väg – men får se upp

P

å papperet tillhör Sverige de länder som drabbats hårt av
den globala finanskrisen och recessionen. BNP föll med
drygt fem procent i fjol, arbetslösheten närmade sig som
mest tio procent och kronan tappade nästan en fjärdedel av värdet
mot euron under hösten 2008 och tidig vår 2009. Det är tillverkningsföretagen som märkt av krisen, och de som förlorade sina
jobb.
det går också att måla den svenska utvecklingen i ljusare
färger. Ny statistik visar att återhämtningen inleddes redan andra
kvartalet ifjol och att BNP vuxit med 3,4 procent första halvåret
i år jämfört med samma period ifjol. Exporten stärks, hushållen har fått mer kvar i plånböckerna så konsumtionen växer och
företagen ökar sina investeringar igen. Arbetslösheten sjunker
snabbare än väntat, genom att tjänsteproduktionen hållits uppe
samtidigt som tillverkningsföretagen
börjat nyanställa.

Medan andra
länder måste laga
ett läckande tak,
räcker det om vi
tittar till det.

innebär detta att vi nu kan dra
en lättnadens suck? Nej, inte ännu!
Stora bidrag till tillväxten kommer
från företagens uppbyggnad av lager och från finans- och penningpolitiska stimulanser, vars effekter
vi bedömer kommer att avta. Vår
ekonomi är dessutom sårbar för nya orosmoln på den globala
himlen. I USA breder lågtrycket ut sig, och pessimismen kommer
tillbaka. Trots massiva stimulanser är inte ekonomin självgående,
utan kvardröjande problem syns på arbets-, bostads-, och kreditmarknaderna. I Europa finns alltjämt oro för många länders
statsfinanser, till exempel i Sydeuropa, Irland och Storbritannien,
och vilka problem som banksystemet kan få om betalningar ställs
in och skulder måste omförhandlas. Bankernas stresstester samt
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räddningspaketen för Grekland och Eurozonen har i alla fall tillfälligt lugnat de finansiella marknaderna något.
Exportländer som Sverige, Tyskland och Japan gynnas av den
starka utvecklingen i Kina, Indien, Brasilien och andra tillväxtländer. Här saknas västvärldens skuldproblem och svaga banker.
Här har istället överhettningstendenser lett till att länderna måste
strama åt, och försöka ”mjuklanda” sina ekonomier. Det finns en
risk att de inte lyckas med det, men den är relativt liten.
vi har goda möjligheter att undvika en ny recession i
världsekonomin eftersom stimulanser och hanteringen av de finansiella institutionerna ger stöd. Däremot finns en tilltagande
risk för att tillväxten inte tar fart trots alla stimulanser. Dessa
kommer inte att få samma genomslag framöver, ränteläget är
redan lågt och nu sker åtstramningar för att förbättra de svaga
statsfinanserna. Förutom stagnation finns risk att även USA och
Europa utvecklar deflation – i likhet med Japan de senaste två
decennierna. Ett sådant Japanscenario är inte lika främmande
som tidigare, och måste förhindras genom stimulanser där så är
möjligt och strukturella reformer som ökar tillväxtpotentialen.
vad betyder detta för Sverige? Vi har stora fördelar av att
ha ordning och reda i statsfinanserna. Vi behöver inte strama åt,
men måste vara försiktiga så att det finns utrymme om vi får nya
nedgångar i världskonjunkturen. Medan andra länder måste laga
ett läckande tak, räcker det om vi tittar till det. Det innebär att
vi kan vara mer långsiktiga, och planera för investeringar i infrastruktur, utbildning och annat som förbättrar förutsättningarna
för företagande, innovationer och sysselsättning. För även om
Sverige växer starkt i år, avtar tillväxten, och det är de långsiktiga
utmaningarna med demografin, globaliseringen och den ökade
konkurrensen som måste komma mer i fokus. Rådet till Sverige:
Förbered dig på det värsta, men hoppas på det bästa!

Var finns de
hetaste affärsmöjligheterna?

Namn: Cecilia Hermansson.
Ålder: 47 år.
Yrke: Chefsekonom.
På Swedbank sedan: 1999.
Gör på fritiden: Träffar vänner, utövar

yoga och målar i olja.

Här

s

för omvärldshinder
Bild: Nicklas Tollesson
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Beställ ditt exemplar på www.naisvefa.se.
Försiktig optimist. Swedbanks chefsekonom, Cecilia Hermansson, menar att
Sverige klarat sig relativt bra i den globala konjunkturnedgången. Men att vi sam
tidigt måste vara försiktiga så att vi klarar eventuella ytterligare nedgångar.

For an English copy of the report please
visit www.naisvefa.se/en.

[ Ränteläget av Eddie Ekberg ]

Stora skillnader mellan
börsbolagens räntestrategier

Finansstrategierna bland våra noterade fastighetsbolag skiljer sig
markant åt på flera punkter. Vi har tittat på några olika ränte
relaterade parametrar och kan konstatera att det skiljer flera
procentenheter mellan flera av bolagen. Fastpartner ligger lägst i
räntelistan och har således den lägsta låneräntan, 1,7 procent och
en bindningstid på 1,4 år. Högst upp hittar vi Kungsleden som
valde att binda räntan 2008, de har en låneränta på 5,0 procent
och en bindningstid på 2,6 år.
Men Kungsledens vd Thomas Erséus ångrar inte att han band
räntan för två år sedan.

Bolag

Rapport

Soliditet, %

Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2

41,9
26,0
40,1
48,0
43,5
29,0
25,7
28,1
34,0
32,3
50,7
54,0
32,2
27,0
22,0
37,0
29,2

Atrium Ljungberg
Balder
Brinova
Castellum
Catena
Corem
Dagon
Diös
Fabege
Fastpartner
Heba
Hufvudstaden
Klövern
Kungsleden
Sagax
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter

Räntetäckningsgrad, ggr
3,0
2,3
4,6
3,2
4,9
2,2
2,4
2,0
3,0
4,3
3,8
7,7
2,9
1,7
2,3
2,5
3,3

– Nej, man ska inte ångra genomtänkta beslut som man tagit. Som
de flesta minns var det en exceptionell period och som prognoserna
såg ut då tyckte vi att vi tog ansvar
för bolagets finansieringskostnad.
Under en period där fortsatte ju
också räntorna upp, och då kändes
det väldigt bra. Faktum är att jag
är förvånad att så många vågade
riskera ett högre ränteläge utan
att säkra upp mer, Riksbanken och
de stora affärsbankernas räntebanor pekade ju alla på fortsatt höga
räntor hösten 2008, säger Thomas
Erséus.
En som vågade var Sven-Olof
Johansson, vd på Fastpartner. Men
enligt honom själv var det inte frågan om något större risktagande.
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Högst ränta. Kungsleden, med vd:n
Thomas Erséus, valde att binda räntan
redan 2008 när det ekonomiska läget var
som värst. I dag betalar man en genom
snittlig ränta på fem procent. Å andra
sidan kan man ta helt rörliga lån vid nya
transaktioner vilket han menar ger dem
ett ökat spelutrymme.

Räntebindning, år

Låneränta, %

Lån, mkr

2,3
2,6
2,0
2,7
0,4
4,9
2,8
0,1
2,0
1,4
2,9
2,9
2,9
2,6
4,2
2,4
2,7

3,7
3,7
1,9
3,6
2,2
4,1
3,0
2,1
2,8
1,7
3,2
3,4
2,9
5,0
4,7
3,7
3,1

8 591
9 355
3 559
15 061
1 129
3 603
3 733
2 779
17 661
3 006
828
3 600
7 610
14 023
5 194
12 086
8 793

3,5

120 610

Genomsnitt		
34,6
2,9
2,5
						
Källa: Leimdörfer

Bild: David Schmidt

Kungsleden betalar i snitt 5,0 procent i ränta
på sina lån medan Fastpartner bara betalar
1,7 procent. Fastighetsbolagen på börsen har
olika taktik när det gäller räntan.
– Det lönar sig alltid att ha en kort bindningstid, säger Sven-Olof Johansson på
Fastpartner.

Stor spridning.
Som tabellen till
vänster visar är det
rätt stora skillnader
mellan de noterade
fastighetsbolagens
räntestrategier.

– Jag såg tidigt att Riksbanken skulle använda räntan som ett
vapen för att parera störningarna i världsekonomin. Så jag tecknade långsiktiga kreditavtal med kort räntebas. Egentligen är det
enkelt, över tid lönar det sig alltid att ha en kort bindningstid på
räntan, säger Sven-Olof Johansson.

Bild: Leimdörfer

Bild: Eddie Ekberg

en som följer de noterade fastighetsbolagen på nära håll är
Leimdörfers analyschef Mikael Andersson. Han menar att oavsett strategi så ser situationen bra ut för de flesta bolagen.
– De noterade fastighetsbolagen resonerar ganska olika kring
sina finansieringsstrategier. Några väljer väldigt lång räntebindning för att minimera ränterisken och
för att matcha durationen på lånen och
tillgångarna. Andra satsar på väldigt kort
räntebindning och nästan helt rörlig
ränta för att minimera lånekostnaden på
sikt. Oavsett vilken strategi man valt så
har i stort sett alla fastighetsbolag tjänat
Mikael Andersson,
bra med pengar den senaste tiden tack
analyschef på Leim
vare det extremt låga ränteläget och ett
dörfer.
positivt yield gap. Nu kommer räntorna
förmodligen att stiga successivt framöver
och det blir intressant att se hur det påverkar bolagen, säger Mikael Andersson.
Men att vi kommer få se en kraftigt höjd ränta tror inte SvenOlof Johansson.
– Riksbankens kommer att få revidera ner sin räntebana ordentligt, sannolikt till ungefär hälften av de fyra procent man sagt
att man ska höja till. Jag tror att den ekonomiska återhämtningen
kommer att gå väldigt långsamt och därmed kommer i alla fall vi
på Fastpartner att ligga kvar kort under en överskådlig tid, säger
Sven-Olof Johansson.
Thomas Erséus, å andra sidan, hoppas till och med på att räntan ska stiga.
– Jag hoppas att räntan höjs till en balanserad nivå mot bakgrund
av att det i så fall innebär en faktisk återhämtning i världsekonomin. De här låga räntorna vi har nu är egentligen inte bra, det är
ett bevis på att ekonomin inte växer. För ett fastighetsbolag är en
ekonomi i balans en väldigt god vän, säger Thomas Erséus.

Egentligen är
det enkelt, över tid
lönar det sig alltid
att ha en kort bindningstid på räntan.

LäGST RäNTA. Fastpartners vd SvenOlof Johansson tecknade tidigt
långa kreditavtal med kort räntebas. I dag har bolaget med sina 1,7 pro
cent lägst genomsnittlig ränta av samtliga noterade bolag i jämförelsen.
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NYHETER

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Bild: Pandox

Bild: Åke E:son Lindman

ETT ÖGONBLICK!

Anders Nissen, vd för Pandox.
Varför köper ni Norgani?
− Norgani är ett stort renodlat
hotellfastighetsbolag med
många likheter med oss; det
handlar om samma marknader,
och vi använder liknande av
talsstrategi, så på det sättet är
det en naturlig affär. Nu känns
dessutom tajmingen god.

Scandic Alvik är ett av de 73 hotell som ingår i affären som gör Pandox störst i Europa.

Pandox blir störst i Europa
BOLAG Pandox köper det norska hotellfastighetsbolaget
Norgani Hotels AS av Norwegian Property för motsva
rande 9,9 miljarder kronor.
− Försäljningen av vår hotellverksamhet är ett viktigt
steg i att skapa ett mer renodlat företag. Vi är mycket
nöjda med priset, och en försäljning av Norgani är defi
nitivt rätt för Norwegian Property, säger säljarbolagets
koncernchef Olav Line.
I och med affären blir Pandox Europas största
renodlade hotellfastighetsbolag rörande geografisk
spridning, antal hotell och varunamn.
Värdet på Pandox hotellportfölj uppgår efter affären
till cirka 22 miljarder kronor. Sammanlagt rör det sig om
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119 hotellfastigheter (varav Norganidelen uppgår till 73)
med 24 000 rum (12 900).
Pandox kommer driva verksamhet i tio länder;
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien,
Schweiz, England, Kanada och Bahamas. Bolaget kom
mer att vara verksamt på 60 orter.
Intäkterna kommer från Sverige med 49 procent, Fin
land 13 procent, Norge 11 procent samt Danmark med 6
procent. De internationella intäkterna kommer främst
från Belgien med 7,5 procent, Tyskland drygt 6 procent
samt Kanada på 3 procent och England 2 procent.
Stockholmsregionen blir den största enskilda orten
med totalt 20 hotell.

Norwegian Property har försökt sälja Norgani ett bra tag,
hur länge har ni varit intresserade?
− Norgani har varit ute på
marknaden till och från, och vi
har sniffat på det här tidigare,
men prisbilden har inte varit
rätt. Nu känner vi att markna
den har utvecklats mer positivt
än tidigare och höjt vårt bud
en aning, samtidigt som
Norwegian väl känt att det var
dags att sälja.
Ni har nu ett portföljvärde på
22 miljarder kronor. Hur ser
framtidsplanerna ut? Ska ni
fortsätta att växa?
− Ja, vi kommer att fortsätta
växa, men genom singelförvärv
där vi ser utvecklingspotential,
och det är nog främst utanför
Skandinavien.

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se
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KORTA NYHETER

99,79

... procent av obligationsinnehavarna i Allokton
Properties II röstade för styrelsens rekonstruktionsförslag. Därmed underkändes förslaget,
stadgarna kräver total enighet.

Ledningsförändringar i Unibail-Rodamco
Bild: Unibail Rodamco

AMF Fastigheter blir dotterbolag
Bild: AMF

BOLAG AMF Fastigheter organiseras
om och blir ett helägt dotterbolag till
AMF. Det innebär att AMF Fastigheter
får en egen styrelse med externa
ledamöter.
Mats Hederos får i och med detta
sin titel bytt från fastighetschef till vd.
Peder Hasslev, chef kapitalförvalt
ning på AMF, blir styrelseordförande.
Det nya fastighetsbolaget bildades
formellt 1 september och syftet är att
skapa en tydligare och mer kundnära
aktör på fastighetsmarknaden. Det
övergripande uppdraget är att bidra
till en hög och stabil avkastning för
AMF:s sparare. All vinst tillfaller AMF
och dess cirka 3,8 miljoner sparare.
Förutom fastigheter investerar AMF i
räntebärande papper och aktier.

Mats Hederos är numera vd för AMF
Fastigheter.

I le dningsgruppen ingår:
Mats Hederos, vd
Charlotta Liljefors Rosell,
affärsområdeschef kontor
Karolin Forsling, affärsområ
deschef retail

Martin Tufvesson, transak
tionschef
Bo Wintzell, chef projektut
veckling
Susanne Finér, ekonomichef.

Midroc säl jer i Malmö
TRANSAKTIONER Midroc Property Development har sålt den
nybyggda kontorsfastigheten Jungmannen 3 i Västra Hamnen
i Malmö. Köpare är Executive Property Svenska AB.
Fastigheten ligger centralt belägen i Västra Hamnen. Den
har ritats av White arkitekter, har hög teknisk standard och är
byggd med fokus på miljövänliga material och energieffekti
vitet.
Försäljningen har skett genom en bolagsaffär och parterna
har bestämt att inte kommunicera köpeskillingen.
Bild: www.clasohlson.se

BOLAG Unibail-Rodamco har genomfört flera
ledningsförändringar. Norden-vd:n Lars
Johansson har gått vidare till att bli styrelse
ordförande i Rodamco i Sverige.
Hans gamla position har Olivier Coutin
tagit över.
Han har varit vice vd för Unibail-Rodamco
i Norden de senaste två åren och ansvarat
för den operativa verksamheten i Norden.
Han började arbeta inom Unibail-Rodamco
1992 och har haft positioner inom leasing,
operating management, marketing och
development.
Olivier Coutin tar över efter Lars JoLars-Åke Tollemark blir director of ope
hansson som blir styelseordförande
rations på Unibail-Rodamco i Norden. Han
för Unibail-Rodamco i Norden.
kommer närmast från vd-posten för Sportexkedjan.
– Efter 24 år i köpcentrumbranschen är det nu med varm hand jag lämnar över
till Olivier Coutin. I min nya roll inom Unibail-Rodamco får jag tid att fokusera
ytterligare på områden jag brinner för och det ser jag mycket fram emot, säger
Lars Johansson.

Balder går nästan helt ur Corem
BOLAG Balder har sålt nästan hela sitt innehav i Corem.
Köpare av aktierna var investmentbolaget Volati, som nu
äger 9,2 procent av kapitalet i Corem. Affären ger Balder 111
miljoner kronor netto.
Balder äger nu bara 1,8 procent av kapitalet och 0,2 procent
av rösterna i Corem. Därtill äger Balder 622 000 preferensaktier
i Corem.

Clas Ohlson hyr ut 3 452 kvadratmeter i andra hand till Intersport.
Clas Ohlson hyr ut i andra hand
UTHYRNING I våras tecknade Clas Ohlson kontrakt på 7 300
kvadratmeter på Drottningggatan 53 i centrala Stockholm. Det
var Stockholms största butiksuthyrning på tio år. Nu har man
lyckats hyra ut 3 452 kvadratmeter till Intersport i andra hand.
Av den totala butiksytan om 7 300 kvadratmeter återstår,
efter uthyrningen till Intersport, endast 358 kvadratmeter att
hyra ut i andra hand till annan hyresgäst.
Jones Lang Lasalle har agerat rådgivare vid uthyrningen.

ISS förstärker på förvaltningssidan
KARRIÄR Stefan Holmstrand är ny affärsenhetschef för ISS drifts
tekniska förvaltningsverksamhet. Han kommer närmast från
YIT, där han var FM-chef.
– Det känns mycket bra att få komma till ISS, ett företag med
en så stor mix av tjänster och högt ställda ambitioner, säger
Stefan Holmstrand.
ISS Property är sedan årsskiftet organiserat utifrån affärsen
heter istället för som tidigare geografiskt och Stefan Holm
strand ansvarar för affärsenhet driftteknik.
Akademiska Hus årsredovisning 43:a i världen
BOLAG Akademiska Hus placerar sig på plats 43 i en tävling om
världens bästa årsredovisningar som arrangeras av Report
Watch för 14:e året.
Två svenska fastighetsbolag är med på listan. Det andra är
Vasakronan på plats 274.
På nummer 1 på listan återfinns ett annat svenskt bolag,
nämligen Electrolux.

Läs mer på fastighetssverige.se
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CITATET
”Det är fullkomligt oacceptabelt att sådant förekommer i vårt bolag.”

NYHETER

Poseidons vd Anders Söderman sedan bolaget polisanmält en medarbetare för ”allvarliga oegent
ligheter”. Göteborgs kommun skakas av de mutskandaler som har kommit fram det senaste året.

>> fortsättning

Bild: NR Nordic & Russia.

NR Nordic & Russia äger bland annat
ABB:s huvudkontor i Västerås.

Planerar miljardsälja i Sverige
TRANSAKTIONER NR Nordic & Rus
sia Properties, som äger svenska
fastigheter för mer än 3,5 miljarder
kronor, planerar att sälja av hela
sitt bestånd under en tidsperiod
på tre till fyra år. I samband med
styrelsens säljbeslut har delar av
styrelsen bytts ut. Ian Livingstone,
som tidigare i år lade ett bud på
bolaget tillsammans med sin bror
Richard, och Michael Hirst lämnar
styrelsen. In kommer Thomas Lin
deborg, som sedan tidigare är CEO
för bolaget. Lindeborg har sedan
2002 arbetat för NR Nordic & Russia/
London & Regional Properties (som
äger en tredjedel av bolaget). NR
Nordic & Russias bestånd bestod
vid årsskiftet av 38 fastigheter om
sammanlagt 985 000 kvadratmeter.
28 av fastigheterna ligger i Sverige,
med en sammanlagd yta av cirka
800 000 kvadratmeter. Bland annat
äger Nordic & Russia ABB:s stora
huvudkontor i Västerås.

Norrmalmsfastighet
såld för 96 mil joner
TRANSAKTIONER Immanuelskyrkans
fastighetsbolag, Probitas, säljer
fastigheten Sjöråen 24. Det underlig
gande fastighetsvärdet uppgår till
96,1 miljoner kronor. Transaktionen
har skett i form av en bolagsaffär.
Köpare av fastigheten i hörnet
Rådmansgatan 46 och Döbelnsgatan
39 i Stockholm är Alin & Hedenlund
Intressenter, som ska förädla fastig
heten och skapa ett koncept med
bostäder, arbetsplatser och hotell.
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Fond i fond-pionjärer
startar nytt bolag
BOLAG Anders Åström och Tomas Otterud, grundare av
Aberdeen Property Investors fond i fond-verksamhet,
har tillsammans med Bo Ljunglöf, tidigare Asienansva
rig på Aberdeen Property Investors och CIO på APfonderna, bildat Custor Capital.
Trion tar med sig Edward Jögi, tidigare portföljför
valtare på Credit Suisse och dessförinnan analyschef
i Aberdeen Property Investors fond i fond-bolag till
Custor Capital.
Bolaget är ett oberoende investeringsbolag med
fokus på internationella fastighetsfondsinvesteringar.
Teamet kommer senast från Credit Suisse i Zürich där
de haft globalt ansvar för bankens fond i fond-verksam
het avseende fastigheter.
Custor kommer att utveckla skräddarsydda investe
ringsprogram för institutionella och andra professio
nella investerare. Tjänsteutbudet inkluderar så kallade
”customized accounts”, klubbstrukturer och strukture
rade fond i fond-produkter.
– Custor Capital kommer att utnyttja sitt omfattande
globala nätverk av fondförvaltare, rådgivare och inves
terare för att identifiera och strukturera internationella

Tomas Otterud.

investeringsmöjligheter i nära samarbete med sina
kunder, säger Tomas Otterud.
Custor planerar att rekrytera ytterligare under året.

Byggstart för Ideon Gateway
BYGG År 2008 skulle forskningsskrapan och landmärket
Ideon Gateway ha byggstartats, men finanskrisen kom
emellan. Nu är det emellertid dags.
En viktig del i att det hela blir verklighet är att Bicky
Chakraborty och hans Elite Hotels öppnar ett 182 rum stort
hotell i det 72 meter höga 19-våningshuset, vars glasfasad
skiftar färg beroende på vilken vinkel man ser huset från.
Totalt ska Ideon Gateway omfatta 22 000 kvadratmeter.
Ideon Gateway blir hjärtat i företagsparken Ideon som har
varit värd för 600 företag, varav 15 börsnoterade.
Skanska har fått bygguppdraget.
– Ideon Gateway blir en spännande byggnad både in- och
utvändigt. Vi har valt Skanska som partner då vi vet att vi
tillsammans kan skapa ett hus som blir Lunds bästa mötes
plats för entreprenörer och visionärer, säger Fredrik Åkesson,
ansvarig på fastighetsägaren Ikano Kontor.

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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OJ DÅ!

Bild: Golder

En krona per kvadratmeter – Osby
kommun vill ha fler invånare och
lockar med ett skapligt bra pris på tomtmark i vad man
kallar framtidsbygd.

London & Regional på väg in i Allokton
BOLAG Krisande Allokton har lämnat in en konkursansökan avseende
bolagen som äger bestånden i Falun, Borlänge och Söderhamn.
Samtidigt meddelas att ägare som kontrollerar mer än 51 procent av
bolaget för diskussioner med London & Regional och dess CEO Thomas
Lindeborg, som kan komma att gå in som ny huvudägare.
Förhandlingarna är villkorade av en regelmässig due diligence och
beräknas vara slutförda inom kort.
- Det är mycket positivt att vi nu för en förhandling med L & R. De är
en stor och seriös aktör på marknaden med ett starkt varumärke och en
kompetens som passar Allokton väl, säger Jakob Johansson, ägare och
tillika styrelseledamot i Allokton.

Jan Hermanson.

Golder Först ut i Sverige
BOLAG Golder Associates har certifierats för att utföra miljö
klassning av byggnader enligt Breeam.
– Vad jag vet så är vi det första konsultbolaget i Sverige som
kan erbjuda den här tjänsten, säger vd Jan Hermanson.
Golder Associates är ett globalt konsultföretag med nära
7 000 anställda vid mer än 160 kontor i hela världen. I Skandi
navien har Golder för närvarande drygt 140 anställda på kontor
i Göteborg, Köpenhamn, Lier, Stockholm och Uppsala.

Granström klättrar inom Stronghold

Juridik Boultbee har fått utstå mycket kritik, bland annat för sina hy
reshöjningar och extraavgifter som fakturerats i efterhand. Nu har det
brittiska fastighetsbolaget stämts av Ica och Ica Fastigheter.
Ica menar att Boultbee bryter mot gällande hyresavtal i Västermalms
gallerian i Stockholm, genom att man har fakturerat för höga gemen
samma kostnader, och att handeln har störts av att gemensamma ytor
har hyrts ut till olika försäljare.
Ica utesluter inte fler stämningar mot Boultbee framöver.

Hemsö köper äldreboende i Uppsala
TRANSAKTIONER Hemsö köper en fastighet för en total investering
om 135 miljoner kronor. Fastigheten, som är ett äldreboende i
Uppsala, kommer att uppföras av Riksbyggen och tillträdas av
Hemsö när byggnaden är färdigställd. Byggnaden kommer att
inrymma 80 äldreboendeplatser på en uthyrningsbar yta om
cirka 5 500 kvadratmeter.
Hyresavtal är tecknat med Attendo Care och löper på 15 år.
Tillträde beräknas till våren 2012.
NCC säl jer bostäder i Berlin
TRANSAKTIONER NCC Housing i Tyskland säljer ett egenutvecklat
bostadsprojekt i norra Berlin till en tysk bostadsfastighetsfond.
Köpeskillingen är 176 miljoner kronor.
Tillträde sker i december 2011.
Projektet består totalt av 136 lägenheter, 39 garageplatser
och 45 parkeringsplatser på mark. Det är beläget i Nieder
schönhausen, ett område i norra Berlin.
Hemfosa köper publika fastigheter
TRANSAKTIONER Hemfosa
köper fem mindre äldre
boenden i Tyringe i Skåne.
Köpeskillingen uppgår
till 40 miljoner kronor, och
säljare är en privat aktör.
– Det här är en del av
vår satsning på publika
fastigheter, med en bra
hyresgäst med långt hy
resavtal, säger Hemfosas
vd Jens Engwall.
Säljarens rådgivare var
Aeternum & Partners vilka består av trion Marcus H:son-Lind
fors, Martin Mildner och Henrik Jönsson.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fastighetssverige.se
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Bild: Niclas Liedberg

Ica stämmer Boultbee

Bild: Stronghold

Henrik Granström är ny
vice vd på Stronghold Invest
AB, som äger Newsec, Niam och
Datscha.
Han har arbetat inom koncernen
sedan 2002. Han inledde år 2002
sin karriär inom koncernen som
executive trainee. Han kommer
närmast från en roll som business
controller och har tidigare bland
annat, under en femårsperiod,
varit vd för dotterbolaget Datscha.
Granström kommer nu att ansvara
för styrning och kontroll samt
bidra till att utveckla de befintliga
innehaven.
– Den nyinrättade rollen ger
ytterligare förutsättningar för att
Henrik Granström är ny vice vd på
utifrån våra gemensamma värde
Stronghold.
ringar skapa värde i våra befintliga
innehav samtidigt som resurser frigörs för att bearbeta nya marknader
och komplettera koncernens verksamhet, säger Strongholds koncern
chef Urban Edenström.
Karriär
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4 300

NYHETER
>> fortsättning

... studentlägenheter säljs nu av Dombron till Uppsalahem i en
bytesaffär med ett fastighetsvärde om fem miljarder kronor.

Allt klart för Emporia
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93 000 kvadratmeter stora Emporia blir ett av Europas mest spektakulära köpcentrum.

Klövern förlorar mil jard
skattemål
JURIDIK Kammar
rätten medger
inte Klövern
avdrag om knappt
fem miljarder
kronor i under
skottsavdrag. Det
Gustaf Hermelin.
hela härrör från
tiden då bolaget
bedrev IT-verksamhet.
Kammarrätten delar inte bolagets
uppfattning om att avyttring av förlus
taktier skedde 6 december 2001, det vill
säga innan regelverket ändrades.
– Det är beklagligt att kammarrätten
väljer att gå på Skatteverkets linje, säger
Klöverns vd Gustaf Hermelin.

Bild: Klövern

Maktskifte inom
Balticgruppen
KARRIÄR Krister Olsson
lämnar rollen som vd och
koncernchef i Balticgrup
pen.
Krister Olssons son Jonas
Olsson tar över som kon
cernchef i Umeåbolaget.
Krister Olsson äger
bolaget tillsammans med
sönerna Markus, 34, och
Jonas Olsson, 37. De båda
sönerna har i dag ett 20-tal
styrelseuppdrag vardera
inom koncernen.
Jonas Olsson var tidigare
vd för dotterbolaget Baltic
gruppen Fastighet AB.

Bild: Wingårdhs

HANDEL Emporias slutgiltiga investeringsbe
slut är nu fattat, och det jättelika köpcen
trumet − 220 butiker och restauranger på
93 000 kvadratmeter − ska kunna öppna på
hösten 2012.
Totalt investerar Steen & Ström och dess
ägare Klepierre och ABP cirka 3,5 miljarder
kronor i Emporia i Malmö. Markarbetet är
klart, grunden är lagd och montering av
stommen är i full gång.
– Emporia är unikt i sitt slag. Det blir en
av de mest spännande shoppingupplevel
serna i Europa och vi är otroligt glada att
vi fått det slutgiltiga beslutet. Våra ägare är
mycket grundliga och vi har haft en löpande
dialog där vi försett dem med underlag inför
beslutet. Nu har vi passerat den sista kvali
tetskontrollen och fått godkänt, säger Erik
Lennhammar, deputy development director
på Steen & Ström.
Emporia är inte bara spektakulärt ur ett
skandinaviskt eller nordiskt perspektiv. Det är
Steen & Ströms ägares största köpcentrum
satsning i hela Europa. Det är ett bygge och
en process som följs noga av alla i köpcen
trumbranschen.

CA köper bo
städer i Berlin
TRANSAKTIONER CA Fastig
heter AB har genom
dotterbolag förvärvat
ytterligare en bo
stadsfastighet i Berlin.
Fastigheten är belägen
i ett mycket attraktivt
område, Zehlendorfz,
i sydvästra Berlin.
Fastigheten,Clauertstr
67-77/Lindenthaler
Allee76-78 , omfattar en
uthyrningsbar yta om
5 000 kvadratmeter
fördelat på 52 lägenhe
ter. Tillträde skedde 1
september 2010.

Holländsk fond köper
för 260 mil joner
TRANSAKTIONER Bouwfonds Euro
pean Residential fond köper sju
bostadsfastigheter i stock
holmska förorter av Vestigia
Fastigheter.
Köpeskillingen ligger på
motsvarande drygt 260 miljoner
kronor.
Bouwfonds är sedan 2006
en del av holländska Rabo Real
Estate Group.
Fastigheterna ligger i Nacka,
Gubbängen och Vallentuna, och
består av 182 lägenheter och
20 lokaler. Förvärvet är fondens
tredje investering i Skandina
vien.

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

Probably the
best lager
in the
world…

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager,
logistik och handel

GÄSTSKRIBENT: revisorn HAR ORDET
Bild: Ernst & Young

Namn: Ingemar Rindstig.
Ålder: 60 år.
Titel: Chef för Ernst & Young

Real Estate, auktoriserad revisor.
År på företaget: Tio år med

Real Estate, 30 år med Ernst &
Young.

Exempel på uppdrag:

Helt specialiserad på byggoch fastighetsbranschen,
konsultationer i branschen.
Revisionsuppdrag för bland
annat JM, Castellum, Sagax,
Wallenstam, Veidekke, Vasakro-

nan, Vasallen, Jernhusen och
Svenska Bostäder.
Fritidsintressen: Litteratur,
konst, historia och sport (bollsporter och friidrott mest).

Nu är nya redovisningsregler på gång inom hyresområdet. Om de genomförs
kommer redovisningen av hyror att ändras, kanske inte för fastighetsägaren
men för hyresgästen, vilket påverkar fastighetsägarnas affärer.

Nya redovisningsregler kan
ge kortare hyreskontrakt
I augusti publicerades en så kallad Exposure Draft (ED) avseende ”Leases” av IASB (det organ som beslutar om de internationella redovisningsreglerna IFRS) och FASB (som beslutar
om de amerikanska redovisningsreglerna US GAAP). Exposure
Drafts är förslag som går på remiss men det är mycket sannolikt
att de så småningom blir bindande rekommendationer. De föreslagna reglerna ändrar totalt redovisningen av hyreskontrakt. Nu
redovisas vissa hyreskontrakt som så kallade finansiell lease men
huvudparten redovisas som operationell lease. Redovisning som
finansiell lease innebär i korthet att den hyrda tillgången redovisas av hyresgästen (”lessee”) just som en tillgång, det vill säga
värdet tas upp i balansräkningen och skyldighet att betala hyra
tas upp som skuld. Enligt de nya redovisningsreglerna är alla

hyresavtal finansiella. Reglerna är dessutom synnerligen svåra
och innehåller mycket bedömningar.
vad gäller då för fastigheter? För hyresgästen: Ska redovisa
rätten att använda lokalen som en tillgång i balansräkningen och
redovisa framtida hyresbetalningar som skuld.
För hyresvärden/fastighetsägaren: De som valt att redovisa
fastigheten till verkligt värde (IAS 40) undantas från de nya reglerna och fortsätter som tidigare att redovisa fastighet i balansräkningen och hyresintäkter i resultaträkningen. Detta är mycket
bra och en stor lättnad för fastighetsbranschen – det fanns långt
gångna planer på att redovisning i stället skulle ske som fordran på
hyresbetalningar och skuldåtaganden att leverera lokal, det vill säga

Nya regler. Inom hyresområdet är det nu nya redovisningsregler på gång. De berör inte fastighetsägarna direkt, men indirekt kan affärerna påverkas.
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FAKTA: ernst & young real estate
Har cirka 150 medarbetare i
Sverige och cirka 3 000 globalt. Stort utbud av tjänster
inom fastighetsområdet –
redovisningsfrågor, revision,

ingen fastighet i balansräkningen, inga hyror i resultaträkningen.
Men för dem som valt att redovisa till anskaffningskostnad och för
alla fastighetsägare som redovisar enligt US GAAP (US GAAP
tillåter inte verkligt värde-redovisning – åtminstone inte ännu) så
gäller att deras redovisning ändras enligt de nya reglerna.
hur påverkas då de svenska fastighetsbolagen? Redovisningen
påverkas sannolikt bara för dem som redovisar enligt K4, det vill
säga enligt IFRS-reglerna – det nyss framlagda förslaget avseende K3 verkar inte inriktat på någon redovisning som finansiell
lease. Eftersom de svenska ”IFRS-fastighetsbolagen” redovisar
enligt verkligt värde så torde inte deras redovisning påverkas annat än mer marginellt (not-uppgifter, kanske hur så kallad lease

värdering, fastighetsstrategi,
förvaltningsorganisation,
IT, facility management,
finansiering, infrastruktur, due
diligence, hållbarhetsfrågor,

fastighetsskatt, inkomstskatt
och fastighetsmoms.

incentives som hyresfria perioder och trappade hyror redovisas
etcetera). Däremot finns det stor risk att affärsverksamheten påverkas – och det kanske är mer allvarligt än om redovisningen
påverkas: Hyresgäster som måste tillämpa de nya reglerna vill
sannolikt ha kortare kontrakt. Om man har ett tioårskontrakt så
ska man förenklat uttryckt ta upp tioårs-hyror som tillgång och
skuld. Det är lätt att se att balansräkningen därmed expanderar
jämfört med om man har treårskontrakt, med försämrade nyckeltal avseende till exempel avkastning som följd. Så alla som har
hyresgäster som IFRS-redovisar (eller US GAAP) kan förvänta
sig problem. Reglerna förväntas gälla från tidigast 2013, men den
affärsmässiga oron riskerar börja påverka hyresförhandlingarna
redan nu.

SYDSVERIGES
MODERNASTE
FÖRETAGSPARK
SveaReal planerar toppmoderna nybyggnationer på
45.000 m2 i S:t LARS strax söder om centrala Lund.
Härifrån når du tre miljoner människor inom 45 minuter
och har endast 20 min resväg till Sturup.
Som grannar får du företag inom läkemedel,
forsknings- och utvecklingsinriktad småindustri samt
vård och skola.
Våra fastigheter - dina möjligheter
www.sveareal.se

SveaReal ägs av drygt 300
aktieägare, handel med aktier sker via
aktiemäklare i första hand på
den norska marknaden.

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

Mästerkocken

bjuder på
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Han blev övertalad att medverka i Årets Kock.
Och tur var väl det, för när juryn sagt sitt var det
Gustav Trägårdh som stod som segrare. Här
bjuder han på vinnarmenyn – smaklig spis!
När Ulf Wagner lämnade Fiskekrogen för att dra igång Basement
värvade han med sig Gustav Trägårdh som köksmästare. Det har han
garanterat inte ångrat, först fick man 2004 en stjärna i Guide Michelin och så nu i vintras blev Gustav Trägårdh korad till Årets Kock.
– Det har varit en nästan overklig framgångssaga som ingen av
oss ens hade vågat hoppas på, säger Gustav Trägårdh.
Men det var ytterst nära att det inte blev någon kocktävling för
honom.
– Jag gillar egentligen inte upplägget, att
Basement är
det är en enda kock som tävlar och vinner. Här
på Basement är vi ett team och jag är inte värd som mitt andra hem
ett dugg utan mina medarbetare. Men Göteborgs Restaurangförening övertalade mig och och kollegorna som
sa att det var dags att bryta Stockholmsdomi- min andra familj.
nansen som varat i tio år och att det var dags
för en göteborgare att vinna.

Motvillig segrare. Gustav Trägårdh,
köksmästare på Basement, blev övertalad att
ställa upp i tävlingen Årets Kock – som han
sedan vann. Sedan segern har hans liv varit
fyllt av aktiviteter och åtaganden för media
och sponsorer. Men det är på Basement,
med kollegorna, han trivs allra bäst.

vinnarmenyn
Bild: Eddie Ekberg

livet efter vinsten har varit allt annat än lugn och fridfull
för Gustav.
– Man får en massa andra åtaganden och ska vara tillgänglig för
media och sponsorer på ett helt annat sätt än tidigare. I början, de
första veckorna, efter vinsten var det extremt, då ringde telefonen
hela tiden och det var intervjuer och fotograferingar och liknande
i princip varje dag. Även nu när det har gått en tid deltar jag i
aktiviteter ett par gånger i veckan.
Segern i Årets Kock innebär därmed att han är tvungen att vara
ifrån sin arbetsplats mer än tidigare, det tycker han egentligen inte
om.
– Jag älskar mitt jobb och mina kollegor. Jag tycker det är roligt
att gå till jobbet varje dag. Basement är som mitt andra hem och
kollegorna som min andra familj.
En annan sak Gustav Trägårdh uppskattar är hösten, eftersom
det finns så mycket läckert från naturen som tar sig in på menyn
den här årstiden.
– Höst är skördetid och det är nu naturen fylls av underbara
råvaror. Den svenska hummern, som man får börja fiska i slutet av
september, är ju känd globalt för att hålla en helt egen klass. Och
vilt skjuts nu på hösten, våra rådjur är sensationella och älgen är
utsökt. För att inte tala om all härlig svamp som bara väntar på
att plockas.
För Gustav Trägårdh lär det inte bli några plötsliga karriärbyten
längre fram i livet.
– Jag kommer att hålla på med det här resten av livet, det är
min grej.

Recept på nästa sida
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Jobbar: Köksmästare på
Basement.
Fritid: Långdistanslöpning
(har sprungit två maraton
lopp) och segling. Älskar att
hitta på saker med familjen.

Bild: Magnus Skoglöf

Bild: Magnus Skoglöf

Gillar löpning
Namn: Gustav Trägårdh.
Ålder: 36 år.
Familj: Fru och två barn.
Bostad: Hus i Näset, västra
Göteborg.
Kör: En Hyundai, en Mercedes
och en Honda motorcykel.

V innarmenyn
4 portioner

Soppa på lättrimmad torsk
med rotfrukter bräserade i
brynt smör och citron, lantägg
i frasig Svecia, kryddgrönt
samt pepparrotsbuljong och
blomkål.
Soppa på lättrimmad torsk
4 bitar torskfilé à 150 g
ca 1½ tsk salt
3 dl fiskfond
3 dl vitt vin
3 dl vispgrädde
1 gul lök
1 bit pepparrot
Rotfrukter bräserade i brynt
smör och citron
1 morot
1 bit rotselleri, ca 100 g
2 gulbetor
½ fänkål
200 g smör
finrivet skal och saft av ½ citron
salt och vitpeppar
Lantägg i frasig Svecia
5 ägg
saft av ½ citron
2 msk vetemjöl
2 msk ströbröd
100 g finriven Svecia
olja till fritering
salt
Kryddgrönt
1 knippe gräslök
1 knippe dill
1 knippe persilja
1 msk rapsolja
1 msk vatten
salt

Bild: Eddie Ekberg

Blomkål
1 bukett blomkål
rapsolja
salt
Tillagning
Salta torsken och låt vila 2 tim
mar i kyl. Lägg på smörad plåt
och tillaga i ugn, 120° ca 20 min.
Innertemperaturen ska vara 50°.
Låt fond, vin och grädde koka
med skalad och grovt skuren
lök till 6 dl återstår. Smaka av
med salt.
Vid servering: Vänd ner finri
ven pepparrot.
Rotfrukter bräserade i brynt
smör och citron
Skala rotfrukterna och ansa
fänkålen. Skär i tärningar.
Bryn smöret i en stekpanna,
det ska bli ljusbrunt och dofta
hasselnöt. Låt grönsakerna sjuda
försiktigt i smöret ca 1 timme.
Vid servering: Vänd ner
citronskal och smaka av med
citronsaft, salt och vitpeppar.
Häll av smöret.
Lantägg i frasig Svecia
Knäck 4 ägg i en bunke med
citronsaften. Koka upp 1 liter
vatten i en kastrull. Häll försiktigt
ner äggen i vattnet. Pochera äg
gen; ta av kastrullen från värmen
och låta äggen dra i 3 minuter
och 25 sekunder. Lyft över äggen
i isvatten. Lyft upp och låt rinna
av på hushållspapper.
Vid servering: Vänd de po
cherade äggen först i vetemjöl,
sedan i uppvispat ägg och
slutligen i ströbröd blandat
med Svecia. Fritera i 180° ca 2
minuter. Salta lätt.
De frasiga äggen ska ligga på
toppen av rätten så att de inte
kommer i kontakt med soppan
och förlorar sin krispighet.
Kryddgrönt
Plocka örterna och mixa helt slät
med olja och vatten. Smaka av
med salt.
Saltad slanggurka
Skala och strimla gurkan riktigt
fint, gärna på mandolin, runt om
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kärnhuset (kärnhuset används
inte). Lägg i en bunke med 1 liter
vatten och lite salt. Knåda lätt så
gurkan mjuknar. Låt rinna av väl.
Blanda med krassen.
Blomkål
Skär tunna skivor av blomkålen,
gärna på mandolin, och vänd
försiktigt med olja och salt.
Svensk renkalv med långkokt,
vinägerglaserad tunga serveras
med frasig getost, gräddkokt
jordärtskocka, persilja och
pärllök samt buljong på rostad
rosenkål och sirap.

1 msk god vitvinsvinäger
15 g tapiokapärlor
2 pärllökar
2 röda pärllökar
rosenkålsbladen från ovan
12 mini-ekskivlingar
1 msk smör
1 msk finhackat friskt äpple, t ex
Transparant Blanche
salt och peppar
Tillagning
Vid servering:
20 g brynt smör
1 tsk honung
½ msk god vitvinsvinäger
1 msk vatten
salt och nymalen vitpeppar

Renkalv och tunga
1 tunga, ca 200 g
½ tsk nitritsalt
kalvfond
1 renytterfilé
smör
salt och svartpeppar
Frasig getost
100 g mild getost
vetemjöl
1 ägg
panko (asiatiskt ströbröd)
olja till fritering
Gräddkokt jordärtskocka
400 g jordärtskockor
2 dl vispgrädde
salt och nymalen vitpeppar
Persilja
2 knippen kruspersilja
lite rapsolja och vatten
den sparade jordärtskockan
från ovan
olja till fritering
salt
Buljong på rostad rosenkål
och sirap
250 g rosenkål (brysselkål)
buljongen från tungan
1 gul lök
½ dl mörk sirap
½ msk ättika, 12 %
salt
Pärllök
50 g strösocker
1 gul lök
7 dl vatten

Bild: Magnus Skoglöf

Börja med tungan då den skall
tillagas längst. Flå den med
hjälp av en filékniv, gnid in
med nitritsalt. Lägg tungan i en
kastrull och häll på kalvfond så
det täcker. Koka i 90 minuter.
Ta upp och kyl tungan (spara
buljongen) och skär på längden
i ca 4 mm tjocka skivor, putsa
bort senor.
Putsa och bryn ytterfilén runt
om i smör. Stek klart i ugn, 120°
till en innertemperatur på 53°.
Låt vila till 55°. Salta och peppra
runt om.
Vid servering: Stek tungan i
brynt smör. Tillsätt honung och
karamellisera. Häll vinäger och
vatten i pannan och glasera
tungan. Några vrid på pep
parkvarnen och det är klart.
Tranchera renytterfilén i 14 bitar.
Frasig getost
Skär osten i 4 tärningar. Vänd
dem först i mjöl, sedan i vispat
ägg och sist i panko.
Vid servering: Fritera i olja,
190° tills de är gyllene.

Gräddkokt jordärtskocka
Skala skockorna (spara den
minsta till garnering) och koka
i grädden tills de är mjuka. Ta
upp och mixa slät, späd ev.
med grädden tills du har en fin
puré. Smaka av med salt och
vitpeppar.
Persilja
Skär bort de grövsta stjälkarna
av persiljan på den ena knippen
samt skölj den. Mixa slät med
lite vatten och olja, smaka av
med salt . Plocka den andra
knippen persilja.
Vid servering: Fritera den
plockade persiljan i olja, 140°
med jordärtskockan som skivats
mycket tunt på mandolin. Låt
rinna av på hushållspapper, salta
försiktigt. Servera detta som
garnityr till purén på jordärt
skocka.
Buljong på rostad rosenkål
och sirap
Ansa rosenkålen. Spara några
mellanstora blad till garnering
och rosta resten i torr stekpan
na. Koka ihop buljong, skalad
och grovt skuren lök, sirap, ät
tika och kål tills 1 dl återstår. Sila
genom finmaskig sil och smaka
av med salt.
Pärllök
Karamellisera socker i en kastrull
med skalad, grovskuren lök. Häll
på vatten samt vinäger och låt
sjuda i ca 30 minuter, sila.
Reducera 1/3 av lökbuljongen
tills den är simmig. Resten kokas
upp igen. Tillsätt tapiokapär
lorna och koka ca 20 minuter,
tills de är helt transparenta. Sila
och skölj i kallt vatten.
Skala, klyfta och blanchera pärl
lökarna med rosenkålsbladen
i 10 sekunder. Lägg i isvatten.
Stek ekskivlingen i smör.
Vid servering: Blanda pärlor,
lök, rosenkålsblad, svamp och
äpple med den reducerade lök
buljongen till en ”sallad”. Smaka
av med salt och peppar

FASTER
FORWARD

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

[ Expo Real 2010 av Eddie Ekberg ]

Branschen om
Expo Real 2009 präglades, precis som året före, av återhållsamhet och försiktig
optimism. Frågan är hur årets Expo Real blir. Vi har frågat ett antal svenska
besökare om hur deras förhoppningar om årets mässa i München ser ut.
Fråga 1 Vad hoppas du få ut av årets Expo Real?
Fråga 2 Hur bedömer du affärsnyttan av att delta på Expo Real,
jämfört med andra branschmässor – till exempel Mipim?

erg

Andreas Öberg eneskjöld,
nordier

Expo Real är
mer anpassat för
konkreta aﬀärer.

– Vi förväntar oss att återigen träffa
de aktörer vi tidigare genomfört affärer
med och haft kontakt med genom åren.
Vi kommer även att träffa några för oss
nya aktörer.
– Expo Real är mer anpassat för
konkreta affärer med bland annat förbe
redda mötesrum. Vi upplever att vi i flera
diskussioner kommit längre i konkreta
diskussioner och olika samarbeten än
exempelvis på Mipim.

rE

rik

so
ams
Ad

n

fastighetssverige #2/2010

b
Ek
ie
dd

erg

magnus Lidman, Linklaters

tom Lindahl, tenzing

– Linklaters Sverige åker till Expo Real
för att få tillfälle att träffa potentiella och
existerande klienter. En annan viktig
aspekt är att introducera våra svenska
klienter för kollegorna på Linklaters i
Tyskland och vice versa att de tyska kol
legorna introducerar oss för sina klienter
med nordiskt fokus.

– Expo Real är en bra temperatur
mätare över hur läget är på investerar
marknaden, främst avseende de tyska
fonderna. Vi vill på Expo Real fortsätta
underhålla de goda relationerna Tenzing
har med de tyska investerarna. Vi brukar
ha intressanta investeringsmöjligheter
att erbjuda dem!

– Det utmärkande för Expo Real
är framför allt ett väldigt mötes och
affärsfokus, som är möjligt tack vare
den höga koncentrationen av seniora
beslutsfattare. För Linklaters Sverige som
arbetar mycket med tyska investerare
är publiken på Expo Real förstås extra
intressant.

– Jag tycker att Expo Real är väldigt
affärsfokuserad, de som har kommit dit
är där för att göra affärer. Mipim är på
många sätt en ”roligare” mässa, det tror
jag de flesta håller med om. Men Expo
Real är å andra sidan desto effektivare. Vi
ser Mipim och Expo Real som två mässor
med delvis olika syften. Till Expo Real
åker vi ett par personer huvudsakligen
för att träffa befintliga och blivande
uppdragsgivare och investerare. Mipim
har ett större socialt inslag där en av
huvuduppgifterna är att vara värdar för
våra uppdragsgivare.

Mipim är på
många sätt en
”roligare” mässa.
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pål Ahlsén, Akelius Fastigheter
– Vi hoppas kunna avsluta några af
färer i Tyskland, samt träffa några av våra
större tyska banker.
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– Jag bedömer affärsnyttan som
relativt låg för de flesta mässor i den fas
Akelius befinner sig i just nu. Expo Real
är emellertid en av de bättre mässorna
ur ett affärsnyttoperspektiv.
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Julia mejegård, Leimdörfer
– Målet för Leimdörfer är att under
hålla de goda relationer vi har med såväl
svenska som utländska investerare samt
att knyta kontakter med nya personer
och företag som söker intressanta inves
teringar på den nordiska fastighetsmark
naden. Vi kommer att ha en stor och
spännande uppdragsportfölj på vägen
ner till Expo Real och hoppas att den
utökas ytterligare under vår vistelse där.
– Expo Real är en mycket effektiv
mässa där fokus för Leimdörfer främst
ligger på att ha ett stort antal relevanta
bokade möten med nyckelpersoner
hos investerare och banker. Det är vår
erfarenhet att många intressanta idéer
föds just på dessa mindre möten, varför
affärsnyttan blir väldigt stor.
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thomas persson, catella
property group
– Expo Real är ett mycket bra sätt
att hålla kontakt med främst de tyska
fastighetsfonderna och presentera olika
affärsmöjligheter i Sverige. De tyska
fastighetsfonderna är ju en mycket stark
investerargrupp, men det är för närva
rande stora skillnader på kapacitet och
aktivitet mellan de olika fonderna. De
tyska fonderna står dessutom inför vissa
förändringar, bland annat av lagar och
regler, vilket kommer att få genomslag
framöver. Det blir intressant att följa upp.
På Expo Real är dessutom alla de tyska
bankerna samlade. Därutöver brukar vi
inom Catella ha ett möte med kollegor
från de andra länderna för att diskutera
marknaden, trender och vilka investera
re/investerargrupper vi märker är aktiva
runt om i Europa.
– Expo Real präglas mer av tysk ef
fektivitet, vilket gör att man kan uppnå
stor affärsnytta på bara två dagar, medan
Mipim tar upp nästan en hel vecka.
Nackdelen är att investerarspektrumet
är något smalare på Expo Real – Mipim
är unikt i det avseendet att där lyckas de
samla en otroligt stor mängd investerare
från hela världen.
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Fredrik Lidjan, dtZ
– DTZ har Nordens största capital
marketsteam och ständigt många
fastigheter till salu. Vi kommer att
marknadsföra dessa på Expo Real och
samtidigt passa på att underhålla våra
starka relationer med de internationella
tyska investerarna.
– Affärsnyttan av branschmässor är
starkt korrelerad till penetrationen av
investerare aktiva i din hemmamarknad.
Expo Real är en viktig branschmässa
för DTZ, men generellt bedömer jag
att Expo Real har färre investerare med
fokus på Sverige än Mipim och Business
Arena.
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Jens engwall, hemfosa
– Vi på Hemfosa hoppas få möjlig
heten att träffa nya banker och nya
finansiärer på årets Expo Real.

Expo Real
präglas mer av
tysk eﬀektivitet.

– Jag tycker att Expo Real är jäm
förbart med Mipim om man vill träffa
branschaktörer från andra länder än
Sverige. Men Mipim har en fördel i och
med att det är fler svenskar där.
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Mipim är på ett
sätt mer upplevelsestyrd medan Expo har
högt fokus på konkreta
möten och aﬀärer.

Jesper kuschel, setterwalls

CC
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– Jag tycker inte att det är någon
större skillnad dem emellan.
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– Jag ser fram emot att få en fördju
pad och intressant inblick i den europe
iska fastighetsmarknaden. Dessutom ska
jag utöka mitt nätverk.
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Joachim hallengren,
ncc property development

Johan Lindberg, Lindahl
Advokatbyrå
– Givande möten med tyska investe
rare och banker, som gör affärer i Nor
den, men även med svenska/nordiska
klienter och samarbetspartners. Också
en viktig värdemätare på förväntad
transaktionsaktivitet under hösten.
– Relativt likartad affärsnytta för oss
som på Mipim, Expo Real är dock en mer
koncentrerad mässa med större fokus
på business. Mipim tar mer tid i anspråk,
men ger även större möjligheter till
spontana kontakter. Upplever att fler
svenskar/nordbor åker till Mipim. Båda
dessa mötesplatser är viktiga.
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– Vi skall möta alla våra partners
bland investerarna dessutom skall vi
knyta några nya kontakter. Det är roligt
att kunna åka till mässan med en portfölj
med många spännande utvecklingspro
jekt efter några magra år i branschen.
– Det är en stor skillnad mot Mipim
som är en mässa där många regioner
ställer ut och marknadsför sig. Mipim
attraherar också en större och bredare
publik såsom politiker och tjänstemän
men även många konsulter, exempelvis
arkitekter och jurister. Expo Real är inrik
tad på direkta investeringar i fastigheter
och är smalare och mer ”hands on”. På
Expo Real ställer vi på NCC ut i en egen
monter till skillnad mot Mipim där vi
finns representerade i ett antal regionala
montrar så som Stockholm, Köpenhamn
och Helsingfors.

robert treutiger, pwc
– En viktig del av årets Expo kommer
att vara att träffa de tyska investerarna/
fonderna för att lyssna kring hur de
ser på sin exponering mot Sverige och
Norden där vi ju har verksamhet i alla
länderna. Vi har ju märkt av ett återtåg
av tyska pengar och en konkret fråga
kring detta kan självfallet vara hur vi
ytterligare kan vara behjälpliga i att
paketera våra tjänster och produkter för
att attrahera nya och fler investerare till
Norden.
– Affärsnyttan med Expo Real är hög.
Högre densitet på besökarnas beslutsfat
tande! Att jämföra med Mipim kan vara
orättvist då mässorna skiljer sig åt på ett
flertal punkter. Mipim är på ett sätt mer
upplevelsestyrd medan Expo har högt
fokus på konkreta möten och affärer.
Dock att Expo till stor del besöks av
tyskar och engelsmän.

Eva Lindberg, Joachim Agrell
och Andreas Adolphsson.

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

www.deloitte.se

GÄSTSKRIBENT: arkitekten HAR ORDET
Bild: Semrén & Månsson

Namn: Magnus Månsson.
Ålder: 54 år.
Yrke/titel : Arkitekt/professor

i arkitektur.
På Semrén & Månsson
sedan: 1979.

Exempel på uppdrag:

Avalon Hotel, Riksbankshuset,
Klippans kontorshus och
bostadskvarteret Masten i
Göteborg, Borås Högskolebibliotek, Sigtuna stadshotell (till-

byggnad), Uppsala universitet
och bostadskvarteret Rodga i
Norrköping.
Fritidsintressen: Konst,
arkitektur, resor och båtliv.
(Är nybliven båtägare.)

Byggnadsminne blir
modernt hotell
Just nu pågår förvandlingen av det gamla
Centralposthuset vid Drottningtorget i Göteborg till ett magnifikt hotell av högsta
internationella klass. Att omvandla ett statligt
byggnadsminne till en modern och rationell
hotellanläggning, anpassad till nutidens krav
på logistik och funktionalitet, är utan tvekan
ett av de mest intressanta projekten man kan
arbeta med. Här finns nära nog alla utmaningar som en arkitekt kan ställas inför.
Mitt i Göteborgs centrum, i fonden av den historiska Norra
Hamnkanalen och alldeles intill Centralstationen, ligger ett av
de tydligaste och största svenska byggnadsverken från nyklassicismens 1920-tal. Byggnaden ritades av arkitekten Ernst Torulf år 1925 och är i många avseenden en mäktig byggnad och en
kraftfull manifestation av dåtidens samhällsbygge och Postverket
som institution. Det är också en fastighet med enorma byggnadstekniska kvaliteter som ett resultat av ett mycket noggrant
projekteringsarbete. Med tidstypiska och tåliga material som
tegel, skiffer, granit och koppar har huset åldrats väl och är en
uppskattad byggnad i stadens offentliga rum.
Det var vid anblicken av denna monumentala byggnad som idén
föddes att ge det övergivna posthuset nytt liv för att kunna bevaras
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och leva vidare som ett modernt hotell. Idén var startskottet för ett
projekt som nu pågått i nästan fem år, där vi som ansvarigt arkitektkontor initierat tanken att bygga ett hotell i det gamla posthuset,
drivit det omfattande och komplexa arbetet med detaljplanen samt
utformat det nya hotellet såväl exteriört som interiört. En oerhört
intressant och lärorik resa som nu närmar sig sitt slut.
som statligt byggnadsminne får byggnaden inte rivas eller
förvanskas. Den imponerande kassahallen, med sitt handmejslade
betongtak, ska bibehållas till sin karaktär och förvanskande ingrepp får inte göras i den äldre fasta inredningen. Dessutom ska
vård- och underhållsarbete utföras med traditionella byggnadsmaterial, färger och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Dessa var förutsättningarna när ett
nytt modernt hotell skulle rymmas innanför det gamla posthusets
väggar. Frågan som uppkommer är hur man lämpligast kan utnyttja byggnaden på ett nytt sätt och samtidigt bevara den arkitektoniska rikedom som finns såväl exteriört som interiört.
Att omsorgsfullt bevara fasadkomposition och detaljer, inredningsdetaljer och rumsgestaltning, blir även för ett högklassigt
hotell en viktig fråga som endast utökar hotellets kvalitetsbegrepp.
Samtidigt finns det avsnitt i byggnaden som behöver förändras
med hänsyn till de nya förutsättningarna. Utmaningen som arkitekt ligger i att se möjligheterna i det nya samtidigt som man på
ett bra sätt måste bemästra begränsningarna i det gamla.
Slutsatsen blev att det gamla Centralposthuset måste förändras
för att kunna bevaras. För att ett nytt hotell ska fungera innanför

FAKTA: SEMRÉN & MÅNSSON
Semrén & Månsson är ett
arkitektkontor som arbetar
utifrån den fasta övertygelsen
att god arkitektur är lönsam,
att moderna hus skall vara

tidståliga och miljösmarta,
och samtidigt ge betraktaren
en sinnlig upplevelse. Med
över 40 års erfarenhet av
stadsplanering, byggnads-

utformning, inrednings- och
produktdesign deltar företaget
i utvecklingen av modern
samtidsarkitektur i Sverige och
andra delar av världen.

Den nya huskroppen
och den nya interiören ska
uppfattas som en yngre
släkting där det ursprungliga husets DNA-kod kan
återﬁnnas.

oMdANING. Arkitektbyrån Semrén & Månsson jobbar för fullt med omdaningen av det gamla
Posthuset i Göteborg till det moderna Clarion Hotel Post.

dess väggar och för att
den gamla strukturen
ska stämma med den
nya måste byggnaden
utökas. En viktig del
i det arbetet var att
noggrant undersöka
och utvärdera de bevarandevärden som utgör en del av Göteborgs
stadshistoria och stadsmiljö så att dessa värden kan behållas även
i ett nytt sammanhang.
Utökningen blev en ny huskropp med en modern och självständig form i förhållande till den gamla byggnaden. Genom en likhet
i materialval, där den ena halvan av den nya huskroppen täcks med
skiffer och den andra med koppar, och med en hög ambitionsnivå
avseende utformning och genomförande av byggnadstekniska de-

Bild: Semrén & Månsson

taljer, kan de nya och de gamla delarna uppfattas som jämbördiga.
för att tydliggöra posthusets nya innehåll skapas en ny
entré mot Drottningtorget. Öppnandet av byggnaden mot Drottningtorget tillför även ökat liv åt torgmiljön samt en väl fungerande välkomnande entré för hotellet. Istället för att vara en väntplats för kollektivtrafiken formas trygga miljöer och mötesplatser
med liv och rörelse under dygnets alla timmar. Därmed skapas
förutsättningar för att utveckla hela Drottningtorget tillsammans
med andra intressenter i området.
Ett nytt hus måste ritas i vår tid och med dagens värderingar.
Den nya huskroppen och den nya interiören ska uppfattas som
en yngre släkting där det ursprungliga husets DNA-kod kan återfinnas och på ett naturligt sätt bidra till att byggnaden kan leva
vidare under många år.
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[ Fastighetsfonder av Eddie Ekberg ]

uppåt för nordiska

fastighetsfonder i Luxemburg
Under de senaste tio åren har Luxemburg byggt upp sin ställning som en av de
mest populära hemvisterna för reglerade fastighetsfondstrukturer. Men hittills har
fonder initierade från Norden utgjort en relativt liten andel. Enligt fondförvaltaren
Pandomus, en av få aktörer i Luxemburg som har en särskild nordisk avdelning
med nordisk personal, kommer det dock inom kort att bli betydligt fler.

FAK TA PANdoMuS
Pandomus är ett oberoende
företag i Luxemburg,som erbju
der tjänster för etablering och
förvaltning av fonder och bolag
samt bokföring och oberoende
styrelsemedlemmar.
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Samarbetet med Langham Hall,
vinnare av Specialist Professional
Service Firm of the Year BVCA
Private Equity Awards 2009, har
gett Pandomus en privilegierad
exponering av deras bekräf

tade expertis inom området för
alternativa fonder. Langham Hall
har framgångsrikt etablerat goda
relationer med ett antal ledande
fastighetsfonder och fondför
valtare.

Vill man attrahera
globalt kapital kan man inte
ha en svensk lösning.

Bild: Pandomus

FoNdLYFT. Charlotte LahaijeHultman och John Wantz på Pandomus tror att
intresset att etablera fonder i Luxemburg från nordiska aktörer kommer att öka
rejält de närmaste åren.

Enligt ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) lanserades 15 reglerade luxemburgska fastighetsfonder
(Luxemburg Real Estate Investment Funds, “REIF”) under 2009, vilket har inneburit att det totala antalet fastighetsfonder som har upprättats och som drivs från Luxemburg uppgår till 128 (med 150 delfonder), med totala
nettotillgångar på cirka 200 miljarder kronor. Med hänsyn
till deras externa inflytande, är den faktiska storleken på

HEMoRT. Fastighetsfondernas initiativtagares ursprung.

[ Fastighetsfonder av Eddie Ekberg ]

FöRdELAR. Det finns flera fördelar att etablera en fastighetsfond i Luxemburg i stället för i till exempel Sverige. Den mest solklara är kanske att det öpp
nar betydligt större möjligheter att locka internationellt kapital till sin fond.

tillgångar som innehas av Luxemburgska REIF:s troligen mer än
dubbelt detta belopp.
hittills har initiativtagare från Storbritannien och
USA lanserat de flesta fastighetsfonderna i Luxemburg, medan
nordiska representanter endast utgör omkring två procent av initiativtagarna till de luxemburgska direkta fastighetsfonderna.
– Men jag tror att den siff ran kommer att öka till 5-6 procent
inom ett par år. Vi har kontakt med flera aktörer och intresset är
relativt stort. Vill man attrahera internationellt kapital kan man
inte ha en svensk lösning, säger Charlotte Lahaije-Hultman,
partner på Pandomus.
en betydande del av den grupp som enbart benämns
som ”europeiska” promotorer har dock en stark koppling till den
nordiska regionen. Och det finns redan i dag några spelare i Lux-

emburg med svenska, eller nordisk anknytning, till exempel Genesta, Cordea Savills, Aberdeen och Capman.
Fördelarna att etablera en fastighetsfond i just Luxemburg är
flera, både funktionella och finansiella.
– Det är en politisk stabilitet här i Luxemburg, och det är ett
pågående politiskt stöd till utvecklingen av branschen för finansiella tjänster. Det är en hög skyddsnivå i ett väldigt flexibelt system för den som investerar. Och så har man här tillgång till ett
välfungerande banksystem. Dessutom är det lätt att få olika typer
av bidrag om man till exempel etablerar en fastighetsfond med
miljöprägel, vilket är väldigt populärt nu. Men den kanske viktigaste fördelen är att flera av de stora internationella investerarna
tittar på Luxemburg, så vill man attrahera globalt kapital är det
nästan ett måste att etablera fonden här, snarare än i till exempel
Sverige, säger Charlotte Lahaije-Hultman.

Det är en hög skyddsnivå i
ett väldigt ﬂexibelt system för
den som investerar.
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 införde man sif (Special Investment Fund), en struktur
som har blivit en internationell referens för europeiska och globala fastighetsfonder.
– De främsta fördelarna med en SIF, som endast tillåter ”välinformerade” investerare, är dess breda utbud av godtagbara tillgångar, nivån av tillåtet inflytande, mångfalden av tillgängliga rättsliga
former – strukturerade som en fond i form av ett företag (SICAV)
eller som ett avtalsbaserat samägande (FCP) – typen av värdepapper som den kan utfärda, dess flexibilitet när det gäller värderingen
av dess tillgångar och dess lätta tillsynsregler från Luxemburgs finansinspektion Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), säger John Wantz, partner på Pandomus.
det finns ytterligare ett par faktorer som talar för att fler
fonder kommer att välja Luxemburg:
• EU-direktivet riktat förvaltare av alternativa investerings-

fonder (Alternative Investment Fund Managers; “AIFM”).
Detta syftar till att skapa ett regelverk för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF) inom EU och förväntas
erbjuda Luxemburg stora möjligheter, vilket har föranlett
flera offshore-fonder att redan påbörja en flytt av sitt säte
till Luxemburg.
– Alternativa fondförvaltare skulle verkligen gynnas av ett EUpass för gränsöverskridande utdelning till professionella investerare och samtidigt ta del av vinsten genom de bekräftade reglerade villkoren i Luxemburg, säger Charlotte Lahaije-Hultman.
• Soparﬁ. Den oreglerade Luxemburg-strukturen Soparﬁ,
som ofta används för att strukturera så kallade ”club deals”
och som fortsätter att åtnjuta en ljus framtid, eftersom
AIFM-direktivet förmodas möjliggöra att oreglerade fonder
marknadsförs inom EU:s medlemsländer genom ett användande av nationella regler för privata placeringar.

Den optimala outsourcinglösningen
för fastighetsaktörer
På Matrisen har vi specialiserade arbetsmetoder och verktyg för att möta
fastighetsmarknadens höga kvalitetskrav gällande ekonomisk förvaltning.

”Högre värderingar med
bättre beslutsunderlag”

I vår totallösning ingår alla löpande bastjänster som hyresavisering,
elektronisk fakturahantering, redovisning och rapportering med hjälp av
vår IT-plattform, som tillhör marknadens mest effektiva. Vi hanterar även
bl a koncernredovisning, IFRS, fusioner, moms och skatt.
Bland våra kunder finns såväl mindre fastighetsägare som svenska och
internationella fonder och noterade bolag.
Vill du veta mer vad vi kan göra just för dig? Kontakta Gunnar Nyhlén,
gunnar.nyhlen@matrisen.se eller 08-506 591 76.
Matrisen är ett av Sveriges största renodlade och oberoende redovisningsföretag. Besök oss gärna på www.matrisen.se

Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, löneadministration och ekonomisk
rådgivning. Vi är idag ca 200 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västervik.

Bild: David Schmidt

SNABBFoTAd oCH
LöPSTARK

[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Corems vd trivs lika bra i löpardojor som i kostymskor

VINNARSKALLE. Rutger Arnhult har fullt av priser
från både SM, NM och VM i segling. Han har sprungit
Stockholm Marathon på under tre timmar och är
en jäkel på bordtennis. Föga överraskande är han
en vinnartyp även när det gäller fastighetsaffärer,
han släpper ogärna taget om en affär förrän han har
lyckats ro den i hamn. Men han har också lärt sig att
ta motgångar och gå vidare.
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Han gjorde sina första aktieaffärer redan som tolvåring och sin första
fastighetsaffär vid 20. I dag är han börs-vd och ägare av M2-gruppen
med fastigheter värda cirka 4,5 miljarder kronor.
Möt vinnarskallen Rutger Arnhult – en man som enkelt springer en mil
på lunchrasten för att sedan sätta sig vid förhandlingsbordet.

N

är vi träffar Corems vd har han precis återvänt från sin
semester. En del av solbrännan han fick i Italien och Båstad sitter kvar. Han ser utvilad ut, även om han inte direkt
legat på latsidan under sommaren. Med internet och (favoritprylen) mobiltelefonens hjälp har han hållit affärerna rullande från
sommarhuset i Båstad.
– Fast under veckan i Italien stängde jag av allt och var helt
bortkopplad. Det var skönt, det tyckte inte minst resten av familjen.
Rutger Arnhult pratar snabbt men tydligt. Han ger ett självsäkert men också ödmjukt intryck. Enligt ryktet är han en mycket
god förhandlare, somliga har kallat honom för arrogant; det är
sannolikt uttryck för den klassiska avundsjukan. Rutger Arnhult
är nämligen inget annat än en hårt arbetande vd som har skapat sitt imperium på egen hand och som älskar fastighetsaffärer.
Jo förresten, han är ju maratonlöpare, trebarnsfar, make och före
detta tävlingsseglare också. Och så är han, precis som bröderna
Paulsson, från Båstad. Men hans framgångar har inget med hans
ursprung att höra.
– Det är en ren slump. En tidning skrev att det måste vara
något i luften i Båstad, men det där är ju ganska fjantigt.
Men det var i Båstad hans entreprenörsanda och intresse för
fastigheter grundlades. Redan som liten grabb hjälpte han till i
sina föräldrars arkitekt- och inredningsfirma.
– När jag var liten hade jag inga drömmar om att bli rockstjärna eller lokförare, för mig har det aldrig varit något annat
än fastigheter som gällt. Men min far avrådde mig bestämt från
arkitektbranschen eftersom han tyckte den var för osäker.
Det var förmodligen klokt att han följde det rådet, med facit
i hand har ju 44-åringen Rutger Arnhult lyckats bygga upp mer
än de flesta klarar av under en hel livstid. Men det betyder inte
att han inte har några stora utmaningar kvar.

– Jag vill segla jorden runt
För mig har det
med familjen. Och så skulle jag
någon gångt vilja bygga ett stort aldrig varit något
hus själv, från grunden.
annat än fastigheter
Men hans närmaste utmaning är New York Marathon i som gällt.
november. Eller utmaning och
utmaning, för en person som sprungit Stockholm Marathon flera
gånger och dessutom putsat tiden varje gång är väl ett maraton
en smal sak. I somras avverkade han de dryga 4,2 milen för första
gången på under tre timmar, närmare bestämt på 2.55.32 vilket
är hela sju minuter bättre än tiden 3.02.44 som han sprang i mål
på 2009.
hur ser strategin för corem ut den närmaste tiden?
– Bolaget ska fortsätta växa. Under de första 2,5 åren har vi vuxit
med 2,5 miljarder kronor, och jag tror på en motsvarande utveckling nästa 2,5 år. 90 procent av vår portfölj ligger där vi vill, så det
är bara små korrigeringar som återstår. Sen ska vi öka ägarspridningen ytterligare. Fast allt hänger ju ihop med hur marknaden
utvecklas.
vad hade du gjort om du inte varit vd på corem?
– Jag har ibland ångrat att jag inte läste juridik i stället för ekonomi, så kanske att jag i så fall hade blivit bolagsjurist. Sedan har
jag ju alltid varit intresserad av aktieaffärer, men det håller jag ju
redan på med.
har du någon förebild i fastighetsbranschen?
– Förebild vet jag inte, men jag tycker att personer som SvenOlof Johansson, Erik Paulsson och Sten Mörtstedt har varit väldigt duktiga.
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AFFäRSSINNE. Rutger Arnhult gjorde sin första aktieaffär som tolvåring
och sin första fastighetsaffär när han var 20 år. Han har en genuin passion
för affärer och beskrivs av många som en mycket duktig förhandlare.

Bilder: David Schmidt

hur ser dina privata fastighetsinvesteringar ut?
– Det är de fastigheter jag har i M2gruppen. Det är ett ganska stort innehav
om cirka 4 500 lägenheter till ett värde
av mellan fyra och fem miljarder kronor.
M2-gruppen var också väsentligt delaktiga i börsnoteringarna av både Din Bostad
och Corem.
vad gör dig till en bra ledare?
– Det vet jag inte om jag är, det får andra
bedöma. Men däremot så vet jag att
Jag älskar mitt jag är duktig på att
jobb och brinner för hitta bra medarbetare. Det visar
det jag gör.
sig i och med att
det sällan är någon
som slutar på Corem. Sedan så försöker
jag ha en tillåtande stämning med högt i
tak och en känsla av att ordet är fritt.
vad är viktigt att tänka på för en sund
utveckling av fastighetsmarknaden?
– Det enskilt viktigaste för att fastighetsmarknaden ska hålla igång över huvud
taget är att bankerna fungerar, det har vi
ju sett på nära håll alldeles nyligen.
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hur mycket jobbar du?
– Jag jobbar hela tiden, förutom när jag
hämtar barnen på skolan. Då stänger jag
av mobilen, den är barnens hatobjekt.
Annars kan man säga att arbetet och
privatlivet växer ihop, för mig är det här
inget konstigt. Jag älskar mitt jobb och
brinner för det jag gör. Hade jag inte gjort
det hade jag hållt på med något annat, till
exempel fortsatt med seglingen.

är du mentor för någon?
– Nej, inte så att vi har något program
eller så. Men det är klart att man blir väl
som en slags mentor åt några av de yngre
som jobbar här på Corem.

hur framgångsrik var du som tävlingsseglare?
– Det gick väl hyfsat bra. Jag var med i
seglingslandslaget i flera år och har ett
flertal medaljer från SM, NM och VM.

har du någon nytta av din idrottsbakgrund i ditt arbete?
– I tävlingssammanhang måste man
vara målfokuserad och det är samma
sak i affärer. Det gäller att kunna fokusera på det man ska göra och vara envis
och ihärdig. Det fungerar inte att hoppa
över en träning då och då, då vinner man
inga tävlingar. Lite på samma sätt är det
i affärssammanhang. En annan viktig sak
är att man lärt sig att ta motgångar och
gå vidare.

vad gör du när du inte jobbar?
– Jag gillar att vara med familjen, åker
gärna skidor eller spelar golf. Sedan blir
det mycket skjutsande till barnens alla
aktiviteter. Det är simning, golf och gymnastik. Och förstås en hel del kalas, med
tre barn så snittar man ju på minst ett
kalas varje helg.
vilken är din livsfilosofi?
– Att vara tacksam över det man har och
det liv man lever.

har du någon som du kan diskutera
svåra frågor med?
– Familjen och vänner utanför branschen.

vad vet folk inte om dig?
– Jag har pluggat programmeringsspråket Pascal vid universitetet Berkeley i
Kalifornien.

PÅ SPRÅNG MEd
äLSKLINGSPRYLEN.
Rutger Arnhults favorit
pryl är mobiltelefonen.
Han jobbar väldigt
mycket och var han än
befinner sig. Men när
det är dags att hämta
barnen stänger han av.

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

10 S NABBA

6. Vilken är din favoritpryl?
– Mobiltelefonen.

1. Var fattar du de bästa besluten, på kontoret
eller någon annanstans?
– I löparspåret.

7. om du var allsmäktig för en dag, vad skulle du
ändra på först?
– Oj, massor – miljöförstöring, övergrepp, förtryck
och folkmord.

2. du får 100 miljoner kronor och måste placera
dem på stubinen, vad gör du?
– Jag köper aktier i Corem, hälften stamaktier och
hälften preferensaktier.

8. Vilket är ditt favoritord?
– Jag gillar uttrycket pö om pö.

3. Vem håller ordning på din ekonomi?
– Det är M2gruppen som hanterar min ekonomi.
4. Vilken är din största extravagans?
– Det är väl skidåkningen, jag åker gärna offpist med
helikopter och guide några gånger per år.
t
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Bild

ch
id S

Dav

vilken är din drömresa?
– Jag skulle vilja segla jorden runt med
familjen. Fast vi får väl börja med att hyra
en båt i ett par veckor i Medelhavet.
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är du fåfäng?
– Ja, det tror jag. Jag bryr mig om hur folk
uppfattar mig och kan till exempel ta illa
vid mig om folk tycker det jag säger är
oviktigt.
om du fick ha något i ditt liv ogjort,
vad skulle det vara?
– Militärtjänstgöringen hade jag gärna
sluppit, det var en rätt meningslös och
händelselös tid.
Finns det någon utmaning som du
ännu inte genomfört?
– Jag skulle vilja bygga en båt – i stål.

Bild: Nicklas Tollesson

om du dog och blev pånyttfödd, som
vem skulle du då helst återkomma?
– Barnen hade nog gillat att ha en pirat
i huset, så Johnny Depp hade passat bra.
Men om jag ska vara mer seriös hade det
väl varit bra att välja Hitler eller Stalin så

vad i ditt liv är du stoltast över?
– Att jag har lyckats fånga en så fantastisk
tjej, som har blivit min fru. Och att vi har
fått tre underbara barn.

10. Vilket är ditt sämsta köp?
– Aktier i HQ Bank två veckor innan det small. Jag
gick ur, men det var en jättedålig affär.

TRE RöSTER oM RuTGER ARNHuLT

Bild: Eddie Ekberg

när grät du senast?
– Det var inte så länge sedan. Jag har lätt
för att gråta, det räcker med en sorglig
film på tv eller bio. Men det behöver inte
vara något sorgligt, jag kan förstås lika
gärna gråta över när någon gör något väldigt bra eller lyckas med något.

hade jag kunnat se till att de inte kunnat utföra de hemska handlingar som de gjorde.

Bild: Eddie Ekberg

vilken talang skulle du vilja ha?
– Det hade varit kul att kunna spela piano
och gitarr riktigt bra.

5. Hur blir man lycklig?
– Genom att acceptera den man är och fokusera på
det man tycker är kul.

9. Vilket är ditt bästa köp?
– Ett bostadsbestånd på 440 lägenheter i Johannes
hov 2001 som jag köpte för ett par hundra miljoner
kronor. Det är nog värt det tredubbla i dag. Jag har
fortfarande kvar det.

Erik Selin, Balder
– Han är verkligen en karaktär
som sticker ut. Han är väldigt
skärpt och behärskar de flesta
olika delar av fastighetsbran
schen. Han har börjat från noll
och byggt upp det han har i dag,
och det är imponerande. Dessutom är han alltid
positiv och öppen för nya förslag. Man ser aldrig
några ledsna miner hos Rutger.
Sven-olof johansson,
Fastpartner
– Jag gillar Rutger, han har en väl
digt härlig entusiasm i affärerna.
Han har också ett lite okonventio
nellt sätt att se på affärer vilket jag
tycker är trevligt. Sedan så har han
en stor kunskap och bred kontaktyta, inte minst
från sin tid som analytiker.
Erik Paulsson, Backahill
– Rutger kom upp som en ung
välutbildad ekonom och var en
väldigt duktig analytiker. Seder
mera har han sett möjligheter att
tjäna pengar på fastigheter, vilket
han har gjort på ett utomordent
ligt sätt. Dessutom så har han glimten i ögat och
jag tycker han är en mycket trevlig person.

löpare
Namn: Rutger Hans Jarl Arnhult.
Familj: Fru och tre barn, en pojke och två flickor.
Bostad: Hus i Stockholm och sommarställe i Båstad.
Favoritmat- och dryck: Italienskt med ett gott Amaronevin till.
Bil: BMW.
Tjänar: Bra.
Fritidsintresse: Löpning, skidåkning och golf.
Ser på tv: Nyheter och någon gång ibland en deckare.
Läser: Har precis läst Den siste tempelriddaren av Raymond
Khoury.
Bonusinfo: Är duktig i bordtennis.
Fakta Rutger Arnhults fastighetsägande
Rutger Arnhult äger 15 procent i Sagax och närmare 40 procent
i Corem. Är också indirekt, via Corem, den största ägaren i
Klövern med ett innehav om 12,5 procent.
Hans fastighetsinnehav omfattas alltså av bolagen Corem, M2,
Sagax och Klövern, som tillsammans har en fastighetsvolym
om cirka 30 miljarder kronor.
Rutger Arnhult har också betydande aktieposter i Odd Molly,
Cryptzone och Coastal Contacts.

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

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

www.ekan.com
fastighetsannons(3.0).indd 1
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GÄSTSKRIBENT: AdVoKATEN HAR oRdET
NAMN: Jan Alexanderson.
ÅLdER : 45 år.
YRKE/TITEL: Advokat och

partner.
ÅR PÅ BAKER & MCKENZIE: Tio.
FRITId: Musik, fritidshuset,

familjen.

NAMN: Erik Darin.
ÅLdER: 53 år.
YRKE/TITEL: Advokat.
ÅR PÅ BAKER & MCKENZIE: Sju.
FRITId: Familj och vänner, samt

att snickra på fritidshuset och
villan.

FAKTA: BAKER & MCKENZIE ADVOKATBYRÅ
Baker & McKenzie Advokatbyrå företräder svenska
företag verksamma i världen, utländska företag med
verksamhet i Sverige samt privata och offentliga
aktörer i Sverige och utomlands. Med över 45 advokater och biträdande jurister i Stockholm är man en

Strama upp
tvistemålsprocessen
För enkelt för hyresgäster att driva långdragna hyresprocesser

Har tiden kommit att införa regler i rättegångsbalken
som begränsar lokalhyresgästers möjligheter att driva
utdragna processer mot hyresvärden?
Har ni också haft problem med motparter som processat mot
bättre vetande och där ni tvingats lägga ned omfattande tid och
resurser på en process vars utgång mer eller mindre varit given på
förhand? Har ni även varit med om att när ni äntligen har vunnit
processen så kan inte motparten betala fordran eller de av er nedlagda rättegångskostnaderna på grund av att motparten endast
var ett tomt skal eller i mellantiden har gått i konkurs? Vad vi förstår är sannolikheten ganska stor att flertalet fastighetsbolag har
varit med om i vart fall situationer liknande de ovan beskrivna.
Det kanske är dags att införa vissa regler i rättegångsbalken som
syftar till att begränsa lokalhyresgästers möjligheter till att driva
utdragna processer i vissa fall?
vi vill med denna artikel väcka frågan om inte tvistemålsprocessen bör stramas upp i ovan nämnda hänseende. Vi kan
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ta följande exempel: En hyresvärd har sagt upp ett kommersiellt
hyresavtal på grund av att hyresrätten är förverkad. Av allt att
döma är uppsägningen korrekt utformad och uppsägningen har
delgivits behörig företrädare hos hyresgästen på rätt sätt. Hyresgästen har misslyckats med att återvinna hyresrätten inom den
frist om två veckor som anges i hyreslagen (12 kap jordabalken).
Hyresgästen avflyttar inte frivilligt och hyresvärden tvingas vända
sig till domstol för att avhysa hyresgästen. I den påföljande processen kommer hyresgästen med ett flertal mer eller mindre obefogade invändningar såsom att hyresgästen har en kvittningsgill
motfordran på hyresvärden på grund av hinder och men i nyttjanderätten till ett belopp som i vart fall motsvarar beloppet på
hyresskulden som hyresvärden gör gällande eller så bestrider hyresgästen yrkandet om betalning och anför att denne har rätt till
skadestånd på belopp minst uppgående till hyresskuldens storlek

tongivande svensk aktör med stark lokal förankring. Med 67 kontor i 39 länder där över
4 500 jurister är verksamma är Baker & McKenzie samtidigt en av världens största advokatbyråer. Stockholmskontorets avdelning för

Den verkliga
vinnaren i en tvist är
inte alltid den som
slutligen vinner.

fastighetsrätt företräder löpande svenska och
utländska fastighetsbolag gällande fastig
hetstransaktioner, kommersiell hyresrätt,
entreprenadjuridik, fastighetsutveckling samt
processer och skiljeförfaranden.

för att hyresvärden inte har uppfyllt vissa
av de förpliktelser som anges i hyresavtalet. Dessa exempel är inte tagna ur luften
utan är hämtade från ”det verkliga livet”.

om hyresgästen gör ett seriöst
intryck är det naturligtvis rimligt att en
tingsrätt inte avgör målet interimistiskt, det vill säga att verkställighet får ske utan att tingsrättsdomen har vunnit laga kraft. Vi
har inga synpunkter i den delen. Självklart skulle det medföra
stora negativa konsekvenser om till exempel en stor kommersiell
hyresgäst skulle tvingas avflytta på grund av en dom för förverkande som senare visar sig vara felaktig.
vad vi vänder oss emot är i stället de fall där en part mot
bättre vetande tillåts driva långvariga och kostsamma processer
mot en annan part utan att den parten vet om denne slutligt kommer att få betalt för sin fordran eller få sina rättegångskostnader
ersatta vid en vunnen process. En mindre seriös hyresgäst kan
även bestrida hyresvärdens yrkande i syfte att förlänga processen
så länge som möjligt för att i praktiken hyresfritt kunna fortsätta
att bedriva verksamheten i lokalen. Sådana processer kan ta flera
år och under tiden fortsätter hyresvärdens ekonomiska skada att
öka med varje kvartals obetald hyra som adderas till hyresskulden.
vi har uppfattat att hyresvärdarna regelmässigt bland
annat kontrollerar motpartens ekonomiska status innan en process inleds. Om hyresvärden tvingas processa för att kunna få
en lokal friställd tvingas dock hyresvärden ofta konstatera att en
vunnen seger i tingsrätten i praktiken innebär att vardera parten
får bära sina egna rättegångskostnader trots att domen anger att
tappande part skall utge ersättning för motpartens rättegångskostnader.
Vi menar att de nuvarande reglerna i rättegångsbalken medför
att vissa företag kan tillskansa sig orättfärdiga fördelar genom
att under lång tid kunna fortsätta att bedriva verksamhet i en
lokal utan att behöva erlägga hyra och utan att behöva ersätta
motparten för dennes rättegångskostnader om (när) det kommer en lagakraftvunnen dom om att lokalen är förverkad. De
nuvarande reglerna kan också medföra att hyresvärdar i vissa fall
undviker att driva processer mot en hyresgäst och istället tvingas
till mer eller mindre ofördelaktiga uppgörelser med hyresgästen.
En skärpt tillämpning av nuvarande lagstiftning skulle motverka
scenarier av ovan beskrivet slag. Ett sätt skulle kunna vara att parter i aktuella situationer tvingades att ställa säkerhet för motparts
rättegångskostnader.

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

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

KRÖNIKA
Lennart Weiss | vd och koncernchef, NAI Svefa

Mellanstora städer

I

NAI Svefas helt färska höstnummer av Svensk Fastighetsmarknad blir det tydligt att det är de mellanstora städerna
som vinner mark. Medan jag läser om Krister Olsson och
Balticgruppens spännande satsningar i Umeå och Borås ambitioner att binda samman forskning med attraktivt boende flyter
plötsligt ett minne upp från en semesterresa i Rom och utgrävningsområdet Forum Romanum.
guiden stannar upp, pekar på de anslående bostads- och
handelspalatsen och riktar sedan en fråga till turistgruppen; vet
ni vilka som egentligen byggde Rom? Alla tittar sig sökande omkring för att försöka ana mönstret bakom det vi betraktar men
ingen har något svar.
– rom byggdes av framgångsrika romare men i samspel med
staden Rom, säger guiden som själv bedrivit ansenlig forskning
i ämnet. Dessa byggnader som vi ser här är resultatet av en stor
tanke men en ganska enkel strategi. Så snart en framgångsrik
handelsman slagit sig ned i Rom sökte stadens ledare upp vederbörande. Vi är mycket glada för att du sökt dig till Rom och vår
framgångsrika stad men vi är också nyfikna på vad du är beredd
att göra för att vår stad ska bli ännu mera framgångsrik. Svaret på
den alldeles uppenbara utmaningen blev i regel att handelsmannen själv lät bygga ett palats. Och så lade framgång grunden till
ny framgång.
steget från rom till Umeå, Halmstad, Borås, Helsingborg
och andra svenska städer kan tyckas lång men bortom hårda och
uppenbara faktorer som attraktiv direktavkastning och låga vakansgrader finns ett annat intressant och märkligt underskattat
samband; samhällets och fastighetsaktörernas ofta gemensamma
ambitioner att bygga en levande stad. Och det som är bra för dig
är också bra för mig.

Bild: NAI Svefa
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vinner mark
just krister olsson och Balticgruppen är ett talande
exempel. Balticgruppen är bland mycket annat en stor fastighetsaktör i Umeå, aktiva hyresvärdar till Umeå universitet
och har i den egenskapen valt att satsa engagerat på stadens
nya konstnärliga campus som uppförs vid Umeälvens strand.
Satsningen sker bland annat i form av att universitetets hyra
subventioneras med 18 miljoner kronor per år i fem år. Pengarna ska universitetet satsa på forskningsinsatser inom projekt
”konstnärligt Campus”.
nästa projekt i stöpsleven är utvecklingen av Ön, en spännande tanke om att utveckla en av stadens slumrande tillgångar för
att på det sättet ge Umeå ytterligare skjuts mot att bli en regional
storstad att räkna med. Men det som sker i Umeå är inte helt unikt.
Motsvarande exempel på strategiskt inriktade satsningar finns till
exempel i Karlstad, Jönköping och
Borås där Kanico tillsammans med
Och här slipper
högskolan och kommunen bestämt
sig för att ta ett helhetsgrepp på omman storstädernas
rådet Simonsland med ambition att
köer och charmlösa
skapa ett textilt centrum och binda
spring i rulltrappor.
samman forskning med handel och
bostäder på ett attraktivt och sammanhängande sätt.
den bakomliggande ambitionen bakom dessa och alla
andra satsningar som passerar revy i genomläsningen är alldeles
uppenbar. Sveriges regionala mellanstäder har förstått att de jämfört med storstäderna har vissa komparativa fördelar. Här finns
egentligen allt man behöver i form av service handel och rekreation och här slipper man storstädernas köer och charmlösa spring
i rulltrappor. Borde kanske kolla med våra värderare hur mycket
palats man skulle få för pengarna i Borås?

[ Transaktionsmodell av Eddie Ekberg ]

Framåt för sale and
De senaste två åren har marknaden för sale
and leaseback-transaktioner legat i princip
still. Förklaringen är förstås de kraftigt åtdragna finanskranarna. Men nu ser Sveriges mest
erfarna sale and leaseback-team tecken på
en vändning.
Första halvan av 2009 stod sale and leaseback-transaktioner för
17 procent av transaktionsvolymen i Europa. Det motsvarar cirka
40 miljarder kronor. Så har det inte sett ut i Sverige där den här
typen av transaktioner varit i princip obefintliga under de senaste
två åren.
– I Europa har det skett fler sale and leasebacks än i Sverige
och anledningen är att säljarna generellt varit betydligt mer finansiellt pressade än här. Dessutom har en del banker på sina håll
som bekant varit under extrem press och tvingats sälja sina egna
fastigheter för att frigöra kapital, säger Sven Dahlin på Leimdörfer.
Han och Erik Eliasson, tillsammans med flera andra på
Leimdörfer, får anses vara det ledande sale and leaseback-teamet
i Sverige. Leimdörfer har medverkat i försäljningar av rörelsefastigheter för drygt 16 miljarder kronor, vilket omfattar både
produktionsanläggningar långt utanför storstäderna och centralt
belägna kontors- och butiksfastigheter. Den senaste affären i raden genomfördes strax före midsommar i år. Det var Sagax som
köpte två industrifastigheter i Uppsala och Staffanstorp av betongföretaget S:t Eriks för 230 miljoner kronor. I samband med
affären tecknade S:t Eriks, som ägs till lika delar av Segulah III
och Peab, hyreskontrakt på 15 år.
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leasebacks

De sale and
leaseback-transaktioner vi ser i dag
hade inte gått att
genomföra för bara
ett år sedan.

Bild: Niclas Liedberg

PÅ FRAMMARSCH. Erik Eliasson
och Sven Dahlin ingår i Sveriges
mest erfarna sale and leaseback
team. De konstaterar att den här
typen av transaktioner av allt att
döma är på stark frammarsch igen
efter att ha legat i princip stilla de
senaste två åren.
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vi ställde ett par frågor till Marcus Ericsson som är investment manager på Segulah Advisor AB.
vem tog initiativet till aﬀären?
– Det gjorde S:t Eriks styrelse.
varför genomförde ni aﬀären?
– Det var för att den bedömdes på ett positivt sätt bidra till avkastningen på investeringen i S:t Eriks. Dessutom minskades
balansomslutningen genom att bankskulden amorterades och
därmed sänktes även den finansiella risken i investeringen.
Erik Gärdén på Leimdörfer var projektledare i affären:
– Det var ett stort intresse för transaktionen och det är ett styrkebesked för marknaden att det går att göra industriella sale and
leaseback-transaktioner igen, säger Erik Gärdén.Affären är dock en
av få i Sverige den senaste tiden, men när vi träffar Sven Dahlin och
Erik Eliasson på Leimdörfer uttrycker de en stark förhoppning och
tro om att marknaden för sale and leasebacks nu svänger uppåt.
– De sale and lease back-transaktioner vi ser i dag hade inte gått
att genomföra för bara ett år sedan. Finansieringsmarknaden börjar
komma igång och det finns fler köpare idag som söker fastigheter
med en högre risk- och avkastningsnivå, säger Erik Eliasson.
– Det känns som att det börjar hända saker igen och det är
förstås jättekul. Vi tror bestämt att transaktionstakten vad gäller
sale and leasebacks kommer att öka stadigt den närmaste tiden,
säger Sven Dahlin.
Det finns egentligen tre skäl till att ett företag gör en sale and
leaseback:

– Dessutom har en professionell fastighetsinvesterare oftast ett
lägre avkastningskrav än ett rörelsedrivande bolag, vilket gör att
de kan sätta ett högre värde på fastigheterna, säger Erik Eliasson.
Leimdörfer jobbar i hela processen i en sale and leasebacktransaktion, från ax till limpa. Initiativet till affären kommer ofta
direkt från säljaren eller från Leimdörfer själva. Den stora skillnaden jämfört med en vanlig fastighetstransaktion ligger i det
omfattande förarbetet innan försäljningsprocessen kan dra igång.
Det handlar om att noggrant analysera säljarens lokalbehov under en lång tid framöver. Det kan förstås ta ett tag vilket gör att
tiden det tar att genomföra en sale and leaseback ofta är mycket
längre än för en vanlig fastighetstransaktion.
Att man nu ser tecken på vändning för den här typen av transaktioner är förstås positivt bland medarbetarna på Leimdörfer.
– Det känns väldigt stimulerande. Det är jättekul att jobba med
den här typen av transaktioner och vi hoppas få fortsätta i samma
takt som vi hållit tidigare, säger Erik Eliasson.

SALE ANd LEASEBACK

NÅGR A AV LEIMdöRFERS SENASTE SALE ANd LEASEBACKAFFäRER:

• Sale and leaseback har funnits i Sverige sedan -talet
och innebär att kunden säljer sin fastighet och sedan hyr
tillbaka den, oftast på kontrakt som löper på mer än tio år.

• S:t Eriks – avyttring av två industrifastigheter i Uppsala och Staﬀanstorp i juli .
Köpeskillingen uppgick till 230 miljoner kronor och arean cirka 24 000 kvadratmeter.

• Leimdörfer har varit ﬁnansiell rådgivare i sale and
leasebacktransaktioner värda mer än 16 miljarder kronor.
• Den största sale and leaseback-aﬀären i Sverige, hittills, är
Ericssons avyttring av 26 industri och kontorsfastigheter i
Sverige år 2000. Köpeskillingen var då 5,1 miljarder kronor
och ytan uppgick till 845 000 kvadratmeter. Köpare var
Drott, AFA, Alecta, Kungsleden, AP Fastigheter, Vasakronan
och Skanska. Leimdörfer var rådgivare till Ericsson i affären.
• Sale and leaseback kommer från USA där den stora majoriteten av rörelsedrivna företag idag hyr lokalerna där de har
sin verksamhet.
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1. Finansiellt – man säljer fastigheterna och frigör kapital som
man kan använda till att expandera verksamheten, amortera av på
lån eller dela ut till aktieägarna.
2. Operationella – man ökar fokus på sin kärnverksamhet vilket
inte är att förvalta och äga fastigheter.
3. Lokalanvändning – man använder lokalerna mer effektivt
genom att synliggöra den verkliga lokalkostnaden. Ytor som inte
används optimalt kan säljas eller hyras ut i andra hand.

fastighetssverige #2/2010

• Proton Group – avyttring av industrifastighet i Värnamo i februari . Arean uppgick
till cirka 24 000 kvadratmeter.
• Mikeva – avyttring av sju vårdfastigheter under uppförande runt om i Finland i maj
2009. Köpeskillingen uppgick till cirka 280 miljoner kronor och arean var cirka 13 600
kvadratmeter.
• Moventas – avyttring av två industrifastigheter i Finland i februari . Arean uppgick
till cirka 43 500 kvadratmeter.
• MTV – avyttring av huvudkontor i Helsingfors i januari . Arean uppgick till cirka
26 500 kvadratmeter.
• Gambro – avyttring av två produktionsanläggningar i Sverige och Tyskland i början
av 2008. Köpeskillingen uppgick till cirka en miljard kronor och arean var cirka 77 800
kvadratmeter.

Marcus
Ericsson,
investment
manager
på Segulah
Advisor AB.

Anlita ett proffs istället!
Pixprovider har stor erfarenhet och ett gediget kunnande
från alla typer av professionella fotouppdrag. Nu öppnar vi
dörrarna till våra nya lokaler i Tullhus 1 på Skeppsbrokajen.
Varmt välkomna!
08 558 03 100

www.pixprovider.com

[ Bolagsstrategi av NIcklas Tollesson ]

önske-vd. När man började
prata om en lämplig vd-kandidat
för Hemsö gick tongångarna; ”vi
skulle ha en Per Berggren”. Och det
var precis vad Hemsö sedan fick. Per
Berggren (till vänster) tillträder snart
som ny vd på Hemsö, som till hälften
ägs av Kungsleden, med Thomas
Erséus som vd.

En av årets mest spektakulära rekryteringar genomfördes när vd-posten för
Hemsö tillsattes med Jernhusens vd Per Berggren.
Fastighetssverige har träffat Kungsledens Thomas Erséus och Per Berggren i
en gemensam intervju om rekryteringen och planerna för framtidens Hemsö. Och redan innan han har tillträtt pratar Per Berggren om att Hemsö kan
komma att satsa − utomlands.

”Jag har förstått att många
lyfte på ögonbrynen”
Berggren och Erséus om framtiden för Hemsö
I december 2008 meddelade Kungsleden att man säljer halva sitt
bestånd av publika fastigheter, genom att Tredje AP-fonden klev
in som hälftenägare i bolaget Hemsö. Affären var då värd cirka 15
miljarder kronor. I maj 2009 var affären helt genomförd.
Sedan dess har Kungsledens vd Thomas Erséus fungerat som
vd också för Hemsö, men nu ska Hemsö få en egen identitet med
egna lokaler, varumärke, logga – och framför allt en ny vd i Per
Berggren, som tillträder den 1 oktober.
För Hemsö var Per Berggren drömvärvningen. Thomas Erséus
berättar:
− När vi började prata om vd-kandidater sa vi: ”Vi skulle ha en
Per Berggren. En genuint kommersiell fastighetskunnig person,
men som ändå har verkat i en miljö med publika motparter, en
ledare som tror på den enskilda medarbetarens kraft och förmåga
att utveckla företaget.”
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− Sedan fanns det naturligtvis flera kandidater, men vi kan konstatera att vi till slut landade i själva råmodellen, skrattar Thomas
Erséus.
Per Berggren, många i fastighetsbranschen blev överraskade när du valde att säga upp dig från Jernhusen för att
gå till Hemsö. Du byter nya Kungsbrohuset mot en massa
äldreboenden?
− Jag har förstått att många lyfte på ögonbrynen när jag sa upp
mig, och jag ska säga att när vi började prata om det här hade jag
ganska liten kännedom om Hemsö, även om jag hade bra koll på
Kungsleden, säger Per Berggren.
− Jernhusen har jag varit på i fem år, och bolaget är rätt profilerat. Med Hemsö handlar det om något helt annat, det som
attraherar mig är möjligheten att bygga upp något mer från grun-

Bild: David Schmidt
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Bild: David Schmidt

den. Det är något helt nytt, samtidigt som det ändå inte handlar
om att börja med två tomma händer; det finns kompetenta medarbetare samtidigt som ett antal medarbetare skall rekryteras. Det
är en spännande utmaning. Sedan är det ju inte varje dag man får
erbjudande om att ta över ett nytt bolag med 18 miljarder kronor
i balansräkning.
När Per Berggren tillträder i oktober kommer han till en början att arbeta från Kungsledens kontor på Medborgarplatsen i
Stockholm. I början av nästa år ska båda bolagen flytta. I mars
flyttar Kungsleden till Vasagatan, medan det ännu inte är klart
var Hemsö ska hålla till.
− Det kan vara jobbigt med två vd:ar under samma tak, samtidigt som det kan vara bra att arbeta tillsammans i början, det är ju
många praktiska frågor som behöver svar, säger Erséus.
− Sedan är det en viktig markering att vi
flyttar isär och arbetar självständigt, får en
Vi ville
egen identitet och en egen adress, fyller Bergbåde ha kakan gren i.

och äta den.

vilka av kungsledens medarbetare
som går över till Hemsö och vilka poster som
ska tillsättas med rekryteringar utifrån är en delikat fråga. Ska
man skicka över de mest kompetenta krafterna till ett bolag man
”bara” äger till hälften? Kungsledens fastighetsvärde ligger i dag
på cirka 22 miljarder kronor, varav 9 miljarder består av halva
Hemsö.
− Det är en ansvarsfull uppgift att göra en fördelning som är
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rättvis kompetensmässigt. Jag måste tänka på det som är bäst
för Kungsledens och Hemsös aktieägare. I grunden flyttar alla
medarbetare som dedikerat arbetat med Hemsös fastigheter över
till Hemsö. Vissa poster inom stabsfunktioner har Kungsleden i
dag dubbla kompetenser på, andra får vi tillsätta utifrån. Det har
redan skett en del förflyttningar i positiv anda, det handlar om
nya utmaningar för en del, säger Thomas Erséus.
Syftet bakom uppdelningen från början var att skapa möjlighet
för fortsatt tillväxt för Kungsleden.
− Vi ville både ha kakan och äta den. Vi genomförde affären
under brinnande finanskris och fick in 2,3 miljarder kronor i likvida medel. Nu har vi två plattformar som innebär att vi kanske
kan växa snabbare. Hemsö hade blivit en sådan stor del av Kungsledens totala fastighetsportfölj så det hade varit svårt att växa så
mycket på egen hand.
− AP 3 har köpt in sig i en affärsmodell som fungerar. Vi har
vuxit med 1-2 miljarder kronor per år och ska fortsätta växa ungefär lika snabbt givet att det finns bra affärer att göra.
Grunden i Hemsös portfölj utgörs av äldreboenden, skolor och
vårdfastigheter.
− Sedan kan det handla om allt från polishus till SMHI. Allt
där brukarna bedriver en verksamhet som är finansierad av offentliga medel.
Vilka är era visioner för Hemsö? Hur ska det se ut om fem år?
Thomas Erséus:
− Utifrån Kungsledens perspektiv som ägare ska vi akta oss för

att tänka målbild i fråga om att bolaget ska växa så och så mycket.
Det viktiga är att bolaget gör de riktiga affärerna, inte att de är
av en viss volym.
Per Berggren:
− Min förhoppning är att utveckla bolagets kompetensnivå på
personalsidan, att vara en attraktiv arbetsgivare. Sedan finns det
många affärer att göra där ute. Inom ramarna för publika fastigheter finns det en del affärsupplägg som vi skall utveckla vidare
men jag vill inte gå in exakt på vilka de är.
− Tittar man geografiskt så är det inte hugget i sten att vi ska
hålla oss inom Sveriges gränser. Hemsö är ett väldigt stort bolag
och jag kan tänka mig att vi kommer att investera även utanför
Sverige.
När Per Berggren tillträder handlar arbetet till en början mycket om strategiarbete, att titta på vilken typ av fastigheter det ska
satsas på, geografiska områden, hur mycket projektutveckling det

finns plats för i portföljen, och så vidare. Och givetvis hur ledningsgruppen ska se ut.
Plockar du med dig några från Jernhusen?
− Nej, jag tycker inte att man bör göra så och jag har inga planer
på att göra avsteg från detta.
FAK TA
Per Berggrens tidigare arbetsgivare: Atlas Copco, BPA, Skanska Fastig
heter, Drott (dotterbolags-vd), Fabege, Jernhusen (vd sedan oktober
2005).
Per Berggren om sitt ledarskap:
”Jag är öppen och prestigelös och arbetar affärsdrivet. Jag vill att
man ska ha kul på jobbet och tycker om att lyfta medarbetarna. Jag
ser fastighetsbolag som ett serviceföretag, husen är egentligen bara
något nödvändigt ont.”

Med näsa för
fastighetsaffärer.
Ett globalt sinnelag. Ett lokalt fokus. En entreprenörs attityd.
Rådgivare till AREIM vid förvärvet, utvecklingen
och avyttringen av bostadsprojektet
Västermalms Strand i Stockholms innerstad.

Rådgivare till Ramsbury Property vid förvärvet
av en kommersiell fastighet med butiker och
kontor på Regent Street i centrala London.

Rådgivare till Hufvudstaden vid förvärvet av
två kontorsfastigheter i centrala Göteborg.

Rådgivare till Union Investment vid förvärvet av
ett köpcentrum i centrala Berlin.

linklaters.com

GÄSTSKRIBENT: aktieanalysen
Namn: Andreas Daag.
Ålder: 31 år.
Titel: Aktieanalytiker

fastigheter.
År på Swedbank: Sex.
Fritid: Aktier, bordtennis,

resor och fiske.

Viktiga värdedrivare på
Efter ett svagt 2009 har fastighetsaktierna bortsett från utdelningar
hittills i år levererat en avkastning på tio procent jämfört med
Stockholmsbörsen på sex procent. Trots överavkastningen ser vi
utrymme för fortsatta uppgångar för fastighetsaktierna framöver
då viktiga värdedrivare fallit på plats i sektorn.

För inte så länge sedan fick vi in de sista rapporterna från fastighetsbolagen avseende det andra kvartalet. Vi kan konstatera att
de fastighetsbolag som Swedbank bevakar fortsätter att leverera
starka resultat. I det andra kvartalet stärktes förvaltningsresultaten med i snitt fyra procent jämfört med föregående år. Förklaringen är en stabil hyresmarknad och fortsatt låga räntekostnader.
I rapporterna för det andra kvartalet framgår även att perioden
med nedskrivningar av bolagens fastighetsportföljer är ett avslutat
kapitel. Tvärtom, justerades värdena upp på bred front med hänvisning till lägre direktavkastningskrav i marknaden. Störst uppskrivning gjorde Wallenstam med fyra procent högre värden.
Hur ser det då ut framöver, är det läge att äga fastighetsaktier?
När vi blickar framåt ser vi en relativt stabil hyresmarknad framför oss. För närvarande är det relativt små förändringar när det
gäller både hyror och vakanser i storstadsområdena. För moderna
kontorslokaler i bästa läge i Stockholm har dock hyrorna nu försiktigt börjat öka igen efter att ha bottnat ut under slutet av 2009
och i början av 2010. En förväntad positiv sysselsättning framöver
ger stöd för lägre vakanser och viss hyrestillväxt.
den post i resultaträkningen som kommer att utvecklas
negativt framöver är räntekostnaderna. Sedan utgången av andra
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kvartalet har interbankräntorna fortsatt uppåt och Stibor 90 uppgår till drygt en procent. I takt med att Riksbanken fortsätter att
höja räntan förväntar vi oss fortsatt högre räntekostnader, speciellt för de bolag som har kort räntebindningstid blir effekten
särskilt stor. För helåret 2010 räknar vi med fyra procent lägre
förvaltningsresultat för sektorn.
den kanske viktigaste värdedrivaren för fastighetsbolagen just nu är den förbättrade transaktionsmarknaden. Under
första halvåret uppgick volymen till ungefär 40 miljarder kronor och är redan uppe på samma nivå som under hela 2009. Att
transaktionerna ökar är förstås ett sundhetstecken som minskar
osäkerheten om fastigheternas värde i balansräkningarna. Om
nuvarande transaktionstakt håller i sig kommer vi att landa runt
100 miljarder kronor på helåret, i linje med 2008 års nivå. Med
nuvarande låga långräntor anser vi att riskpremien på fastigheter
är väl hög. Det är alltså exempelvis möjligt att binda räntan på en
relativt låg nivå och med en begränsad belåningsgrad och ändå
uppnå en attraktiv avkastning under ett flertal år. Med en förbättrad kreditmarknad ser vi lägre direktavkastningskrav framför
oss under andra halvåret. Räkna alltså med fortsatt uppjusterade
fastighetsvärden under kommande kvartal. Tillsammans med den
stabila intjäningen från förvaltningen kommer avkastningen på
eget kapital bli riktigt bra.

FAKTA: SWEDBANK
Har totalt cirka nio miljoner
privatkunder och cirka
600 000 företagskunder med
459 kontor i Sverige, 300
kontor i de baltiska länderna

samt 190 kontor i Ukraina.
Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad,
Köpenhamn, Luxemburg,
Moskva, New York, Oslo,

Shanghai, St Petersburg
och Tokyo. År 2007 uppgick
balansomslutningen till 1 600
miljarder kronor och antalet
anställda var cirka 22 000.
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som säkert framgår har Swedbank en positiv syn på sektorn
och har köprekommendationer i Wihlborgs, Brinova, Corem,
Wallenstam, Hufvudstaden och Atrium Ljungberg. Nedan följer
två av våra starkaste köprekommendationer för sektorn.
Wihlborgs
Wihlborgs har haft positiv nettouthyrning tio kvartal i streck,
vilket visar på styrkan och den starka position bolaget har i
Öresundsregionen. Det är en trend som vi tror kommer att
fortsätta framöver. Bolagets fastighetsportfölj är konservativt
värderad och vi ser potential för uppjusterade värden om cirka
350 miljoner kronor under andra halvåret då gällande direktavkastningskrav i marknaden är lägre. Pågående projekt till Region
Skåne och Comfort Hotel kommer att bidra positivt till intjäningen och motverka högre räntekostnader. Nya projekt i Västra

Hamnen och lägre avkastningskrav i marknaden är potentiella
värdedrivare framöver. Aktien handlas till P/E 10 på nuvarande
intjäning, vilket är lågt. Riktkursen för aktien är 175 kronor.
hufvudstaden
Både marknadshyror och direktavkastningskraven, som är viktiga
värdedrivare för Hufvudstaden, utvecklas åt rätt håll just nu. För
kontorslokaler i bästa läge i Stockholm har hyrorna vänt uppåt
och kan säkert fortsätta upp ett par procent till innan året är
slut.
Avkastningskraven för kontor i det läge som Hufvudstaden
har sina fastigheter är på väg nedåt och vi räknar med att bolaget kommer att justera upp värdena med ytterligare 750 miljoner
kronor under 2010 till ett genomsnittligt avkastningskrav om fem
procent för portföljen. Riktkursen för aktien är 68 kronor.
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[ Bolag av Eddie Ekberg ]

Törnstens lagbygge ska ta
Dan Törnsten har sålt cyklar, drivit finansbolag och varit styrelseordförande i en allsvensk fotbollsklubb. Nu ska han leda konsulthuset
Colliers i Sverige mot nya framgångar. Och receptet är som hämtat
från fotbollsvärlden – det handlar om att få ihop ett starkt och samspelt lag som jobbar för varandra.
I våras tog Dan Törnsten över vd-rodret på Colliers efter Johan
Elfstadius som gick till CB Richard Ellis. Om det har att göra
med att Törnsten har tagit över som vd ska vi låta vara osagt, men
faktum är att bolaget vänt två underskottsår till plusresultat för
första halvåret 2010.
Helt klart är det dock att Dan Törnsten har en för bolaget ny
ledarfilosofi.
– Jag är inte personen som pekar med hela handen, utan för
mig räcker det att var och en gör sitt bästa. Mitt fokus är att
skapa en teamkänsla där alla i bolaget känner sig delaktiga i såväl
framgångar som motgångar. Jag tror att folk gör bättre ifrån sig
om man känner sig viktig, sedd och behövd och får beröm när
man gjort något bra, säger Dan Törnsten.
Han har ägnat en hel del tid i början av vd-skapet åt att åka
runt till Colliers kontor i Sverige, dels för att träffa medarbetarna
där och dels för att implementera den nya organisationen.

TEAM. Dan Törnsten med några av sina medarbetare på Colliers.
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– Jag jobbar mycket med att vi ska ha en snabb, platt och enkel
organisation. Jag har till exempel bantat ledningsgruppen från
nio till fyra personer. Nu handlar det mycket om att bygga team
i varje region. Jag jobbar också mycket med att vi ska ha en totalt
transparent organisation där alla i bolaget har full insyn i vad
som händer. Numera är regionkontoren resultatansvariga och där
finns en ansvarig i varje region.
dan törnsten har lång erfarenhet från fastighetsbranschen
inklusive många år på Colliers där han det senaste året ansvarat
för företagets affärsutveckling. Han har också sedan starten 2004
varit ansvarig för Colliers uthyrningsverksamhet och har totalt
varit med och byggt upp 7-8 affärsområden på företaget.
En del i den nya organisationen är att Colliers genomför en
rejäl ansiktslyftning där man ska ha ett och samma namn, hemsida, profil och logotyp.
Före sommaren lämnade
Dan Törnsten sitt uppdrag
som ordförande i Hammarby
Fotboll, med en omsättning på
100 miljoner kronor, men han
kvarstår som ledamot i huvudföreningen Hammarby IF.
Och faktum är att han kan ta
med sig mycket av erfarenheterna från idrotten till organisationsbygget på Colliers.
– För mig handlar det om
att bygga ett lag där alla delar
är lika viktiga. Jag är mer en
morotsmänniska än piskmänniska och jag är närvarande
hela tiden. Jag är nog mer av
en spelande tränare än en såbilder: niclas Liedberg

Colliers till nya höjder
Jag tror att
folk gör bättre ifrån
sig om man känner
sig viktig, sedd och
behövd.

dan som sitter på bänken och skäller och gormar. I och med att
jag också jobbar praktiskt i bolagets olika uppdrag får jag också
en god insyn i vad som händer, vilket faktiskt underlättar mitt
arbete som vd.
vilka är de största utmaningarna för colliers i sverige den
närmaste tiden?
– Nu handlar det om att avsluta året med ett gott resultat, och
det ser positivt ut med tanke på de fina siff rorna vi presterade vid
halvårsskiftet. Vi har en strategi att växa sakta men säkert den
närmaste tiden.
var står colliers om tio år?
– Då är vi nog dubbelt så stora som i dag, vilket innebär runt
75 anställda med ett varumärke som är ett av de allra starkaste i
Sverige i den här branschen samt ett bolag med attraktiv personal
som ser bolaget och personalen som en gemenskap.
om du tittar i kristallkulan, vad väntar runt hörnet på fastighetsmarknaden i sverige?
– Jag tror att marknaden kommer att gå sakta uppåt, men att det
kan bli en liten dipp till. Jag tror också att vi kommer att få se en
hel del strukturella förändringar med bolag som säljs och som slås
ihop. Sedan kommer utvecklingen förstås i hög grad att styras av
hur räntan utvecklas de närmaste åren.

LAGBYGGARE. Colliers nye vd i
Sverige, Dan Törnsten, är en man som
gillar att bygga lag och har fokus på att
samtliga medarbetare ska känna sig
delaktiga och behövda. Hans strategi
med Colliers den närmaste tiden är att
bolaget ska växa sakta men säkert.

HAR SEGL AT GoTL ANd RuNT
namn: Dan Törnsten.
Ålder: 53 år.
Familj: Fru, sju barn och två barnbarn.
bostad: Hus på Värmdö.
Lantställe: Gräddö, Norrtälje.
bil: BMW.
karriär: Utbildad ekonom, har även läst juridik samt har mäklarutbildning.
Har jobbat på Skanska, haft eget transportbolag, varit ansvarig för ett finskt
cykelbolag (Helkama) i Sverige. Har jobbat på finansbolag, även jobbat
under fyra år med obestånd inom finansbolag. Har drivit eget fastighetskon
sultbolag. Började på Colliers 2004 som uthyrningschef, blev 2008 affärsut
vecklingschef och har varit vd för Colliers i Sverige sedan i februari i år.
bonusfakta: Har seglat Gotland Runt sex gånger.
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[ Livets goda av Nicklas Tollesson ]

FAK TA
Kostnaden för att chartra ett plan kan variera i det
oändliga. Ibland kan det bli riktigt dyrt – andra
gånger kan det vara billigare än att flyga reguljärt.
Här är några exempel på resor som Nordic nyligen
har förmedlat.
•  passagerare, Stavanger − Bromma, tur och retur
med en övernattning; 101 000 kronor.
•  personer, Vilhelmina − Kokkola (Finland) tur och
retur med en övernattning; 72 000 kronor.
•  personer, Säve − Amsterdam, tur och retur med
två övernattningar; 225 000 kronor.
•  personer, Säve − Stavanger − Bergen, en övernattning, Bergen − Säve dag 2; 49 000 kronor.
•  passagerare, Ängelholm − Sarajevo, två övernattningar; 455 000 kronor.
•  passagerare, Prestwick − Islay (Skottland), 
000 kronor.
•  passagerare, Amsterdam − Montego Bay (Jamaica), fyra övernattningar, 2 750 000 kronor.
•  passagerare, Fort Lauerdale (Florida) − Malmö,
600 000 kronor.
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Exklusivt, avskilt, flexibelt
− och effektivt
Att chartra ett eget plan kan vara en prisvärd lösning

Ett exklusivt sätt att semestra, ett effektivt
sätt att visa investerare sina objekt − eller en
kul och annorlunda kick-off.
Fastighetssverige har träffat Robert Almqvist,
vars Nordic Air Brokers jobbar med alla sorters personflygcharter.
För många inom flygcharterbranschen slog finanskrisen till med
full kraft, medan andra aktörer klarade sig bättre.
− Det var väldigt varierande, en del nischade aktörer slog det tufft
mot, medan vi som arbetar väldigt brett, mot alla typer av kunder,
klarade oss bättre, säger Robert Almqvist, vars kunder är allt ifrån
stora företag till privatpersoner, fotbollslag och stjärnskådespelare.
Vi sitter på lilla Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Här har
Nordic Air Brokers sitt kontor, och från kafeterians fönster ser
man den jättelika Saabfabriken. För några månader sedan visste
ingen vad som skulle hända med Trollhättans ryggrad, som också
är och har varit en regelbunden flygcharterkund.
− När de var i klorna på GM hade vi en skyttel som gick dagligen mellan Trollhättan och Frankfurt. Nu med de nya ägarna
har vi faktiskt fler uppdrag än tidigare. Vid lanseringen i somras
chartrade vi in plan från hela Europa med 40−80 resenärer varje
dag, och nu i höst har det också varit en hel del, berättar Robert
Almqvist, som är en renodlad flygmäklare; Nordic äger inga flygplan, utan samarbetar med cirka 500 olika operatörer runt om i
världen.
Fördelarna med att chartra ett eget flygplan jämfört med att
åka reguljärt är flera:
• Effektivt. Framför allt är det effektivt. Du slipper det eviga
köandet vid incheckning och säkerhetskontrollen, vilket kan ta
nog så mycket av din dyrbara tid, liksom inte minst väntandet
mellan anslutande flygplan.
• Avskilt. När du chartrar ett plan vet du vilka du åker med. Du
riskerar inte att en medarbetare hos din värsta konkurrent råkar
hamna bakom er när ni pratar affärshemligheter.
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SERVICE. Chartrar du ett eget flygplan väljer du helt och hållet själv vilken nivå servicen ska ligga på.

• Flexibelt. Du bestämmer själv vilken nivå
− Vad jag vet finns det inget svenskt fastigkomforten ska ligga på. Om potentiella kunder
hetsföretag som har ett eget plan.
ska med kan ribban läggas på en helt annan nivå
Men Nordic Air Brokers har en del fastigän om det handlar om en intern resa.
hetsrelaterade bolag som kunder.
Det enda nackdelen är – priset.
− Före finanskrisen var det ganska vanligt att
− Visst, det kan bli väldigt, väldigt dyrt. Men
mäklare tog runt potentiella kunder, ofta utländoftast hamnar prisbilden inte alltför långt från
ska investerare, och visade dem sina objekt. Då
normala flygbiljetter. Ibland blir det även bilflög de för det mesta reguljärt till något nav, ofta
På
det
här
sättet
reser
ligare, dock skall ad hoc-charter inte jämföras
Malmö. Därifrån flög de runt till olika destinamed lågprisflyg som Ryan Air … Allt beror na- man inte till eventet; resan tioner i Sverige och visade upp sina bestånd.
turligtvis på sammanhanget, säger Robert Alm- är en del av det.
Men nu när de utländska investerarna inte är
qvist och exemplifierar:
lika aktiva har det här i princip försvunnit.
− Vi körde nyligen sex personer från Säve, via
− Vi har inte haft några sådana här förfrågStavanger till Bergen dag 1. Nästa dag flög de från Bergen till
ningar efter krisen.
Säve. Alltihop kostade 49 000 kronor, det priset hade de inte
En viktig del av marknaden är företagsevent eller kick-offer.
kommit ner till reguljärt. Och framför allt hade de fått tillbringa
− Det finns oerhört mycket man kan göra, just nu gör vi en
hela dagarna på flygplatserna och i planen om de hade valt det
del whiskyresor till Skottland i samarbete med eventbyråer. Där
alternativet. Nu var det i och för sig inget jetplan de flög, utan
startar eventen redan på flygplatsen och fortsätter på planet. På
en så kallad turboprop. Med jet hade det väl landat på 20 000
det här sättet reser man inte till eventet; resan är en del av det.
kronor till.
Och vad som ingår i de olika vip-paketen är helt och hållet
upp till kunderna. Självklart vill många ha champagne och fina
en del av de stora svenska företagen har egna flygplan, vissa
middagar, men det är inte det som uppskattas mest.
som de bara flyger själva i, andra som hyrs ut när ägarföretaget
− De flesta tycker faktiskt att det viktigaste är en riktigt bra
inte använder det.
och fräsch frukost.
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HUMMINGBIRDS

Färskpressat
Vår juicebar är en viktig informell mötesplats på Business Arena. Här kan du träffa oss,
mingla med dina branschkollegor och få senaste nytt inom fastighetsbranschen. Och förutom
våra fräscha fruktdrinkar bjuder vi på uppdateringen av årets Property Outlook, färsk från
pressarna och full med fakta kring marknadsutvecklingen i Norden och Baltikum. Vi ses!
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[ Transaktionsvolymen av Nicklas Tollesson ]

”När en primefastighet
kommer ut blir det huggsexa”
Det finns gott om pengar − till rätt fastigheter.
Trenden är en allt större differentiering i prissättningen mellan bra
och sämre fastigheter.
Transaktionsvolymen har stadigt ökat sedan bottennoteringarna
runt årsskiftet 2008/2009 − men Daniel Gorosch, transaktionschef
på Jones Lang Lasalle, tror att ökningstakten avtar nu.
Sedan luften totalt gick ur transaktionsmarknaden i början av
2009 har transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter i
Sverige visat en stadig ökning, och under det andra kvartalet i
år uppgick volymen till 28 miljarder kronor, enligt Jones Lang
Lasalles bedömning. Jämfört med samma period 2009 är transaktionsvolymen nästan tredubblad.
De utländska aktörerna är på väg tillbaka till den svenska
marknaden, transaktionsvolymen för cross border-transaktioner
har ökat med 135 procent.
− Det handlar framför allt om tyska fonder och norskt pensionskapital, aktörer som var i princip osynliga under 2009, säger
Daniel Gorosch.
− Dessutom har det varit ett fortsatt inflöde i de systemen.
Där finns pengar att investera, och de är fortsatt underexponeBild: Niclas Liedberg

Jones Lang Lasalles trans
aktionschef Daniel Gorosch
tror att årets transaktions
volym landar på mellan 70
och 80 miljarder kronor,
vilket är i paritet med 2004
och 2005 års nivåer.
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rade i fastigheter. Nu vill de öka sin exponering.
Framför allt är det primefastigheter som efterfrågas.
− För riktigt bra produkter, bra fastigheter i bra lägen med stabila hyresgäster med långa kontrakt tycks det finnas hur mycket
kapital som helst. För primefastigheter i Stockholm är efterfrågan väldigt stor, men det finns nästan inget utbud. När en primefastighet kommer ut blir det huggsexa och en väldigt attraktiv
prissättning för säljarna.
− För sämre produkter är förhållandena däremot de motsatta;
här finns ingen efterfrågan på de nivåer som säljarna vill ha.
Trenden går alltså mot en större skillnad mellan bra och dåliga
fastigheter, en utveckling som de flesta bedömare tycker är sund.
− Absolut. För några år sedan var det knappt någon skillnad på
om fastigheterna låg mitt i centrala Stockholm eller ute i urskogen. De sämre fastigheterna var helt felprissatta.
Prime yielderna i Stockholm ligger nu på ungefär 5,5 procent,
en nivå som Daniel Gorosch tror kommer att hålla i sig ett tag.
− Det är ungefär där det 15-åriga snittet ligger. När yielderna
var som lägst låg de på runt 4,4 procent. Sedan steg de upp till
ungefär 6,0. Nu tror jag att de kommer att ligga ganska stilla på
de här nivåerna.
de kommer inte att sjunka?
− Nej, räntorna är på väg upp, och bankerna kommer att ha högre kapitaltäckningskrav, vilket påverkar såväl utlåningsvilja samt

Vi ser en trend ute i Europa att
ﬂera stora investerare ser med större
försiktighet på framtiden, man börjar se eﬀekter av en andra krisvåg i
och med utvecklingen i Grekland och
de länderna.
marginalerna. Vi kommer inte att få se de pressade marginalerna
som bankerna erbjöd för två, tre år sedan. Vi kommer inte att
uppleva det tokrally som vi hade 2007.
Transaktionsvolymen för det första halvåret uppgick till 46,4
miljarder kronor. Daniel Gorosch tippar att den för helåret 2010
kommer att landa någonstans kring 80 miljarder kronor, vilket är
i nivå med 2004 och 2005 års volymer.
− Vi ser en trend ute i Europa att flera stora investerare ser
med större försiktighet på framtiden, man börjar se effekter av en
andra krisvåg i och med utvecklingen i Grekland och de länderna.
Några stora aktörer drar sig tillbaka och är inte lika aggressiva
längre. Bankerna i England minskade sin utlåning till fastigheter
under det andra kvartalet, det är ett tydligt trendbrott.

TR ANSAK TIoNSVoLY
MEN I SVERIGE
2
22
2
24
2
2
2
2
2

miljarder kronor
39,967
33,411
58,126
70,868
98,928
130,897
129,405
103,333
39,977

2-Q
23,836
2-Q2
32,607
2-Q
20,717
2-Q4
26,173
2-Q
5,323
2-Q2
7,207
2-Q
8,888
2-Q4
18,559
2-Q
16,058
2-Q2
24,324
Källa: Jones Lang Lasalle

The leading real estate private equity firm in
Northern Europe

[ Branschens senaste affärer ]

Stora affärer på senare tid
BoSTAdSAK TIEBo L AGE T doMBRoN
I FEMMIL jARdERS AFFäR
Bostadsaktiebolaget Dombron säljer 4 300 student
bostäder i Uppsala till Uppsalahem. Samtidigt köper
man servicebostäder av Uppsalahem. Totalt fastig
hetsvärde i affären uppgår till fem miljarder kronor.
Dombron meddelar att bolaget har som mål att öka
värdet på sin fastighetsportfölj från 5 miljarder till
20 miljarder inom fem år. Affären innebär i grova
drag att Uppsalahem tar över bolaget Studentsta
den och att Dombron istället bland annat tar över
de vård och stödboenden, trygghetsboenden och
seniorbostäder som Uppsalahem idag äger.
dAGoN SäL jER HoTELL
I K ARLSKRoNA oCH HELSINGBoRG
Fastighetsbolaget Dagon avyttrar två hotellfastighe
ter till Tastsinn AB ägt av Uwe Löﬄer. Fastigheterna
är belägna i Karlskrona och Helsingborg. Hotellet
i Karlskrona är nyproducerat och hyrs av Scandic,
precis som det i Helsingborg. Köpeskillingen uppgår
till cirka 276 miljoner kronor. Sammanlagt omfattar
hotellen 344 rum. Uwe Löﬄer har en lång bakgrund
inom hotell och restaurangbranschen. Dagon ska
efter försäljningen istället primärt fokusera på andra
kommersiella lokalslag.

Stockholmsmarknadens tre största affärer 2009/2010

köpare

säljare

objekt

pris

1. KLP Fastigheter

RBS Nordisk Renting

Frösundavik i Solna om 57 000 kva
dratmeter varav 40 000 kvadratmeter
kontor.

1,1–1,3 miljarder*

2. KLP Fastigheter

RBS Nordisk Renting

Radisson SAS Royal Viking Hotel i
centrala Stockholm.

1,2 miljarder*

3. AMF Fastigheter

Rreef Investment
GmbH (Deutsche
Bank)

Kontorsfastigheten Hammaren 15 i
Stockholm CBD.

905 miljoner

Göteborgsmarknadens tre största affärer 2009/2010

AMF FöRVäRVAR NYPRoduCER AdE KoN
ToR I SuNdBYBERG

köpare

säljare

objekt

pris

AMF köper två fastigheter belägna i Sundbybergs
centrum. Säljare är Jernhusen och det underliggande
fastighetsvärdet uppgår till 465 miljoner kronor.
Fastigheterna, med beteckningar Sundbyberg 2:78
och 2:81, kallas Centralhuset och Sundbybergshuset.
Totalt inrymmer de cirka 17 000 kvadratmeter kon
tors och butikslokaler. Sundbybergshuset byggdes
2006 medan Centralhuset genomgick en total
ombyggnation som färdigställdes 2009. Det åsatta
fastighetsvärdet motsvarar ett kvadratmeterpris om
27 400 kronor och Newsec bedömer att direktav
kastningen återfinns i intervallet 5,75–6,25 procent.
Tillträdet äger rum vid årsskiftet 2010/2011.

1. Deka Immobilien
GmbH

Host Hotel
eiendom AS

First Hotel G vid Göteborgs
Centralstation

440 miljoner

2. Jernhusen

iii (Internationa
les Immobilien
Institut GmbH)

Centralhuset vid Göteborgs
Centralstation.

400 miljoner*

3. Doughty Hanson

Sveafastigheter

Fastigheten Sörred 8:4 ut
hyrd till Volvo omfattande
49 000 kvadratmeter.

400 miljoner*

Malmömarknadens tre största affärer 2009/2010

ALM EQuIT Y KöPER
KVARNENGALLERIAN I uPPSAL A
Uppsala Kommun Fastighets AB säljer fastigheten
Kvarngärdet 34:4 till ett gemensamt bolag ägt av
ALM Equity och Andersson Company. Fastighe
ten, belägen vid Vaksala Torg i Uppsala, inrymmer
Kvarnengallerian med ovanpåliggande bostäder.
Total uthyrbar yta, exklusive garage, uppgår till drygt
16 500 kvadratmeter, varav 66 procent utgörs av
bostäder. Målet är att skapa fler bostadsbyggrätter
på de befintliga byggnaderna.
Det underliggande fastighetsvärdet i affären, som är
villkorad av ett godkännande i kommunfullmäktige
och i bolagens styrelser, uppgår till 248 miljoner
kronor.

köpare

objekt

pris

1. Sammanslagning av bolagen Cineasten
AB (Jan Barchan) och Fastighets AB Trianon
(Olof Andersson)

Bildandet av nytt bolag
med namnet Trianon.

650 miljoner

2. Focus Nordic Cities

Deutsche Bank

Baltzar City i Malmö.

405 miljoner*

3. Svenska Bostäder
AB (byter namn till
Executive Property
Svenska AB)

Skanska

Kontorsprojektet
Hjälmarekajen.

400 miljoner

Källa: Newsec Advice
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säljare

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

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

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

Stora affärer på senare tid
Wallenstam förvärvar
Kungsportsavenyen 1 i Göteborg
Wallenstam köper fastigheten Kungsportsavenyen
1, med beteckning Lorensberg 43:1, i Göteborg.
Säljare är Alaska Fastigheter och fastighetsvär
det i affären uppgår till 225 miljoner kronor. Den
uthyrningsbara ytan omfattar 4 100 kvadratmeter,
vilket ger ett kvadratmeterpris om närmare 55 000
kronor. Med målet att utveckla Avenyn har Wal
lenstam förvärvat flera närbelägna fastigheter på
senare tid.
SPP köper cityfastighet
från Diligentia

Sveriges tio största affärer 2009/2010

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Fjärde AP-fonden

Vasakronan

Dombron om 78 bostadsfastigheter om
fattande 480 t000 kvadratmeter i Uppsala,
Storstockholm och Göteborg.

5,4 miljarder

2. Pandox

Norwegian Pro
perty ASA

Bolaget Norgani Hotels omfattande ett
bestånd i Norden varav 44 fastigheter om
41 hotell är belägna i Sverige.

3. Sagax och Hemfosa

DK Properties
(ägarna)

DK Properties om 33 fastigheter omfat
tande 368 000 kvadratmeter i Storstock
holm och Malmö.

3,05 miljarder

4,4 miljarder

(avser endast
det svenska
fastighetsvärdet
i affären)

Norska SPP förvärvar fastigheten Fyrfotan 1
upplåten med tomträtt från Diligentia. Fastigheten
är belägen på Vasagatan i centrala Stockholm.
Köpeskillingen uppgår till 410 miljoner kronor.
Den uthyrningsbara ytan omfattar cirka 15 500
kvadratmeter, bestående av kontor samt butiker
i gatuplan. Byggnaden är idag i princip tomställd
och kommer genomgå en ombyggnation. Därefter
ska SPP disponera cirka 60 procent av ytorna för
egen verksamhet. Kvadratmeterpriset beräknas till
26 500 kronor.

4. Hemfosa

Landic VI (obliga
tionsägarna)

Landic VI om 44 fastigheter omfattande
300 000 kvadratmeter i sju kommuner.

2,36 miljarder

5. Västerbottens-Kuri
ren och Balticgruppen

Bildandet av fastighetsbolaget Kuriren AB
omfattande 130 000 kvadratmeter.

1,7 miljarder*

Diös Fastigheter i storaffär
i Skellefteå

VästerbottensKuriren och
Balticgruppen

6. Diligentia

Boultbee

Tre fastigheter inrymmande centrumen
S:t Per i Uppsala, Commerce i Skövde och
Domino i Norrköping.

1,44 miljarder

7. Konsortium av
pensionsstiftelser:
Atlas Copco, Apo
teksbolaget, Ericsson,
Sandvik, Skanska, Stora
Enso och Volvo

Skanska

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

8. KLP Fastigheter

RBS Nordisk
Renting

Frösundavik i Solna om 57000 kvadrat
meter varav 40 000 kvadratmeter kontor.

1,1–1,3 miljar
der*

9. KLP Fastigheter

RBS Nordisk
Renting

Radisson SAS Royal Viking Hotel i centrala
Stockholm.

1,2 miljarder*

10. Hemsö (Kungsleden
och Tredje AP-fonden)

Vasallen

Fyra gamla regementsfastigheter om
122 000 kvadratmeter konverterade till
kontors- och utbildningslokaler.

1,15 miljarder

Diös Fastigheter förvärvar åtta centrala fastigheter
i Skellefteå. Säljare är den lokala aktören Stella
Polaris Invest AB. Fastighetsvärdet i transaktionen
uppgår till 383 miljoner kronor och köparen uppger
direktavkastningen till 7,7 procent. Beståndet om
fattar en uthyrningsbar yta om 42 700 kvadratmeter,
bestående av mestadels butiks- och kontorslokaler
samt ett mindre antal bostäder. Uthyrningsgraden
är i princip 100 kvadratmeter. Kvadratmeterpriset
beräknas till närmare 9 000 kronor.
Skanska avyttrar
kontorsprojekt i Malmö
Svenska Vårdbostäder, under namnändring
till Executive Property Svenska AB, förvärvar
Hjälmarekajen i Malmö. Hjälmarekajen omfattar
två byggnader om 12 400 kvadratmeter kontor.
Den ena byggnaden uppfördes 2006 medan den
andra byggnaden är från 1978 men ombyggd 2006.
Bland hyresgästerna finns KPMG, Brio och White
Arkitekter. Köpeskillingen uppgår till 400 miljoner
kronor och Newsec bedömer direktavkastningen
till cirka sex procent.
Bouwfonds köper bostadsfastig
heter runt om i Stockholm
Vestigia säljer sju bostadsfastigheter till Bouwfonds
REIM med säte i Holland. Köpeskillingen uppgår till
cirka 265 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna
i Nacka, Vallentuna och Gubbängen. Sammanlagt
inrymmer de 182 lägenheter och 20 lokaler. Förvär

1,25 miljarder

(avser endast
Skanskas inves
teringsvolym i
projekten)

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

vet är Bouwfonds andra investering i Sverige. I vå
ras offentliggjordes köpet av en bostadsfastighet i
Tensta från norska Heimstaden. Bouwfonds REIM:s
förvaltade tillgångar uppgick till sju miljarder euro
per 2009.
Ytterligare förvärv av Svenska
Vårdbostäder
Svenska Vårdbostäder förvärvar tre centralt
belägna fastigheter i Helsingborg från Sjödin
Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet

uppgår till cirka 240 miljoner kronor.
Fastigheterna, med beteckningar Norden
24, Magnus Stenbock 18 och Fiskaren 43,
är belägna längs Kullagatan och inrymmer
närmare 6 000 kvadratmeter uthyrnings
bar yta, bestående av kontor, butiker och
bostäder.
Köparen Svenska Vårdbostäder är under
namnändring till Executive Property
Svenska AB.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
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Bästa läge i Kista – Isafjordsgatan 30B

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

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

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

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Trotjänaren som inte
var tveksam till att byta

Efter över 20 år på NCC tar Kerstin Gillsbro över Jernhusen
När Per Berggren överraskande sade upp sig
från vd-posten på Jernhusen fanns lösningen
nära; efterträdaren Kerstin Gillsbro satt redan
i styrelsen.
– När jag fick frågan tänkte jag bara: ’Ja.
Det här vill jag ha’, säger Gillsbro.

husen kan rekrytera en vd utifrån, som ändå har en stor inblick i
hur bolaget fungerar.
– Jag tycker mycket om Jernhusen. Det är en bra organisation
med bra medarbetare. Det har varit intressant att vara involverad i strategiarbetet från styrelseperspektivet, och jag ser det som
en stor utmaning att nu förverkliga den strategi och de målsättningar jag har varit med om att sätta upp. Och jag tycker att Per
Berggren ska ha en eloge för det arbete han har utfört. Det känns
bara positivt att få ta vid efter honom.
En del i den här målsättningen är att både kollektivtrafikresandet och godstrafiken ska fördubblas till år 2020.
– Järnvägstrafiken har ju avreglerats, och det kommer in nya
aktörer som vi ska ge bra förutsättningar. Sedan har vi ett stort
fastighetsbestånd med många utvecklingsfastigheter. Jernhusen
äger ju mycket central mark, eftersom det är där stationerna ligger. Det händer mycket i beståndet just nu, med pågående projekt
i Malmö, Stockholm, Helsingborg och Linköping och i Uppsala
är ett precis avslutat. Det är spännande.

Kerstin Gillsbro fick informationen om att Berggren hade sagt
upp sig av ordförande Rolf Lydahl på ett styrelsemöte med Jernhusen.
– I samma andetag frågade han mig om jag var intresserad av
att ta över. Och det var inget svårt beslut, säger Kerstin Gillsbro,
som tillträder vd-tjänsten på Jernhusen 1 november.
Men det blir faktiskt första gången i karriären som 49-åriga
Kerstin Gillsbro byter arbetsgivare. Ända sedan 1988 har hon
varit NCC trogen, även om hon har haft otaliga tjänster inom
olika delar av koncernen. Sedan 2003 har hon varit chef för NCC
Boende.
Hon fick år 2006 frågan om att sitta med i styrelsen för Jernhusen, något hon nappade på, och som nu har lett till att Jern-

Jan-Erik Höjvall

Anders B Lundh

Vd, Dombron
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Anders B Lundh är ny vd för
Omniagruppen Real Estate
Management AB. Han kommer
närmast från brittiska Reit Asset
Management där han har varit
Nordenansvarig sedan 2007.
Tidigare har han arbetat bland
annat som director of asset ma
nagement hos NCM Donaldsons
och som regionchef inom Atrium
Fastigheter.

Vd, Akelius Fastigheter

Bild: Pelle Nilsson
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Pål Ahlsén

Vd, Omniagruppen Real Estate Management

Bild: Stefan Ek

Jan-Erik Höjvall blir vd för
Dombron, bostadsbolaget som
knoppats av från Vasakronan
och köpts av Fjärde AP-fonden.
Höjvall har de senaste sju
åren varit vd för Akelius Fast
igheter. Dessförinnan har han
bland annat arbetat för Drott,
Skanska Fastigheter, AP Fastig
heter och Skandia Fastighet.
Höjvall är 51 år och civilingenjör från KTH.

Det är första gången du byter arbetsgivare. Hur kommer det
sig att du blivit kvar så länge på NCC?
– Det handlar nog om att jag hela tiden fått möjlighet att ut-

Pål Ahlsén är sedan april ny vd
för Akelius Fastigheter. Han ef
terträdde Jan-Erik Höjvall som
har gick vidare till Dombron.
38-årige Ahlsén är civilekonom
och började på Akelius 2004,
då som säljare av en bostadso
bligation.
Han har också arbetat med
affärsutveckling i Sverige och
Tyskland och ansvarat för Akelius Tysklandsverksamhet.

Bild: xxxxxx

KERSTIN GILLSBRO
Ålder: 49 år.
Familj: Maken Hans, sönerna Erik, 19, och Björn, 16.
Bor: Villa i Spånga.
Karriär: Väg och vatten-ingenjör från Lunds tek
niska högskola. Började sedan på JCC, som senare
blev NCC. Från 1 november är hon vd för Jernhusen.
Ser på tv: Nyheter.
Lyssnar på musik: ”Inte så mycket faktiskt. Jag lyss
nar mycket på radio, och då företrädesvis på P1.”
Kör: En Peugeot 206 CC, en cabriolet. ”Det var för
sta gången jag kunde köpa en bil utan att behöva
tänka på att den ska vara praktisk, att barnvagn ska
gå in eller liknande.”
Förebild: Marianne Nivert. ”Hon har en tydlig pon
dus, står för det hon tycker och kan förklara sina
ståndpunkter på ett bra och logiskt sätt. Sedan är
hon en naturlig förebild i egenskap av en kvinnlig
ledare i en mansdominerat sammanhang.”
Bonusfakta: Utsågs av Veckans Affärer till bygg
branschens mäktigaste kvinna år 2007.

Byter spår. Kerstin Gillsbro tar den 1 november över posten som vd för Jernhusen, ett bolag hon kan bra efter att ha suttit i styrelsen sedan 2006.

vecklas inom koncernen. Min filosofi är att man ska gå till något,
inte bort från något. Jag har hela tiden fått uppdrag som har varit
mer utmanande.
Du är en av få kvinnor i toppositioner inom byggbranschen.
Hur ser du på det?
– På väg och vatten finns många kvinnor, men det finns inte
många chefer, många försvinner på vägen. Branschen är dålig på
att få fram kvinnliga chefer.
Beror det på branschen eller kvinnorna?
– Både och. Historiskt har män oftast rekryterat män. Å andra

Bert-Ove Johansson

Anders Tägt

Finanschef, Sagax

Vice vd, CB Richard Ellis

Bild: Jones Lang Lasalle

Bild: Anders Sjölund

Bert-Ove Johansson är ny
transaktionschef och vd för
Newsec Corporate Finance.
Han kommer närmast från en
roll som management- och
finansieringsrådgivare. Han har
tidigare varit verksam inom
Skanska under 21 år och haft
en rad ledande befattningar.
Han har bland annat startat och
drivit Skanska Infrastructure Development och ansvarat
för Skanska Structure Finance och senast haft en position
som senior vice president på Skanska AB.

sidan vill inte många kvinnor ta sig fram på samma sätt. Och jag
säger inte att det är fel, höga positioner kräver mycket, både privat
och jobbmässigt. Men hos oss på NCC Boende är könsfördelningen nästan 50-50.
Kerstin Gillsbros fritid handlar – förutom familjen – mycket
om att röra på sig, hon håller på med allt från golf till boxersize,
en boxningsträning med handskar och mitsar.
– Tjusningen är att lära sig slå. Sedan handlar det ju om att få
ladda ur sig en del.
Hon rider också dressyr med islandshästar.
– Det är verkligen avkopplande. Ska man styra 500 kilo häst
kan man inte tänka på något annat.

Mikael Wallgren

Vd, Newsec Corporate Finance

Bild: Niclas Liedberg

Mikael Wallgren har rekryterats
till vice vd på CB Richard Ellis.
Wallgren anställdes på Jones
Lang Lasalle för åtta år sedan
och har byggt upp, utvecklat
och drivit uthyrningsteamet
där. Han kommer också på CB
Richard Ellis att arbeta med
bland annat uthyrning.

Anders Tägt har utsetts till ny
finanschef på Sagax. Han kom
mer närmast från Doughty Han
son där han var Nordenchef.
Han har tidigare arbetat för
bland andra Hypo Real Estate
Bank, Rheinische Hypotheken
Bank och Enskilda Securities.
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[ Marknadsläget av Nicklas Tollesson ]

”Krisen är inte alls
Bild: Niclas Liedberg
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Opportunistiska Hemfosa siktar på att
ha ett fastighetsvärde om tio miljarder
kronor vid årsskiftet.
Vd Jens Engwall räknar med att det
kommer att dyka upp många obeståndsmöjligheter framöver.
– Krisen är inte alls över än, säger han.
Drygt 15 månader efter att Jens Engwall startade Hemfosa kan
han konstatera att bolaget blivit det kanske mest transaktionsintensiva på marknaden – precis som det var tänkt. Men det tog
längre tid än planerat.
– Det var frustrerande i början. Det är längre processer än vi
hade hoppats på, säger Engwall.
Hemfosas affärsidé är framför allt att köpa krisbestånd, strukturera om dem och sälja vidare. Ett av problemen har varit att
också bankerna har omstrukturerat i kristiderna, vilket har lett
till att allt har tagit längre tid.
– Vi jobbar mycket med utländska banker, och många har dragit sig tillbaka från Sverige, nu sköter kanske Londonkontoret de
svenska affärerna medan de slutgiltiga besluten tas i München.
Någon person vi har haft bra kontakt med är plötsligt någon helt
annanstans eller finns inte kvar. Det har blivit mycket resande,
konstaterar Jens Engwall.
men hemfosa har ändå vuxit fram till ett stort bolag. Man
har tillträtt fastigheter för 4,5 miljarder kronor, köpt men ännu
ej tillträtt för ytterligare en miljard, och siktar på att köpa för 4,5
till innan året är slut.
I somras tog man in ytterligare 1,2 miljarder kronor från ägarna,
vilket innebär att det egna kapitalet nu uppgår till 2,8 miljarder
kronor. Målet är att Hemfosa sedan ska vara ett bolag med ett
fastighetsvärde på mellan 10 och 15 miljarder kronor.
Jens Engwall tror att det kommer att dyka upp många obeståndsfastigheter framöver.
– Wallenstam och de andra skriver att värdena är uppe på samma nivåer som före krisen, och visst, det stämmer, men då gäller
det väldigt attraktiva lägen och bra fastigheter, de segmenten de
jobbar i.
– Men tittar man bredare på marknaden så finns det mängder
av obestånd, betydligt mer än de flesta tror. Där är krisen inte
alls över än.

över än”

Vår inlevelse - er upplevelse!

Vi pratar landsort, eller finns problemen i storstäderna också?
– Det finns i storstäderna, men framför allt utanför förstås. Det
handlar om bestånd som ska refinansieras, men där bankerna inte
vill vara med längre. Det kan vara hyresrisker; man har köpt in
sig och haft ett långt avtal, men avtalet löper snart ut, framför
allt inom detaljhandeln finns en del sådana här fall. Det finns
misskötta kåkar, många som köpts av danska kommanditsällskap,
eller numera stängda danska fastighetsfonder, som det är svårt att
hitta någon ansvarig bakom.
Hittills har Hemfosa inte köpt speciellt många konkursbestånd, även om några sådana affärer har gjorts. Inte heller har
bankerna tagit in fastigheter och sålt vidare.

– De har inte behövt göra det, eftersom vi har köpt dem innan.
Bankerna vill inte ta in fastigheter. Finns det en ägare som lever
och sprattlar kan vi köpa direkt av dem, ibland förhandlar vi med
både ägare och bank, ibland bara med banken. I kanske 75 procent
av affärerna tar vi över existerande krediter.
Hemfosas förvärv har i snitt gjorts till en direktavkastning på
cirka sju procent.
– En del fastigheter har varit otroligt misskötta, med vakanser
som har ökat från 5 till 20 procent på tre år. De har dålig avkastning men enorm potential. Sedan har vi köpt till över tio procents
direktavkastning också, och det finns fortfarande sådana objekt
att få tag på.

Ni har inte sålt mycket än?
– Nej, i år har vi bara sålt en kåk, och några stycken förra året.
Vi hade från början trott på både mer köp och mer sälj. Nu har
vi fokus på köp, men på ett års sikt kommer vi att öka takten på
försäljningar också. Det börjar dyka upp intressanta aktörer på
marknaden igen, som Doughty Hanson som i somras köpte för
första gången på länge, det finns norska aktörer; pensionsfonder
och även grupper av privatpersoner. Det finns i princip inget till
salu i Norge, så de måste vända blickarna utåt.
Ägandet bakom Hemfosa är intressant; sex tunga institutioner plus åtta delägare som jobbar för Hemfosa eller sitter i
styrelsen.
Jens Engwall ser en trend i att institutionella investerare nu
väljer att gå in tyngre i ett fåtal engagemang.
– Traditionellt har de haft många små fastighetsengagemang, i fonder i Sverige och utomNu har vi fokus lands. När krisen kom började de tänka ”vad ska
på köp, men på ett
vi göra nu?”. Med 50 engagemang blev det svårt
att ha kontroll. Med oss och andra, som Roxanne
års sikt kommer vi
och Profi, väljer de att gå in mer engagerat. Nu
att öka takten på
sitter representanter för alla våra sex institutioner
försäljningar också. i styrelsen, det kan de inte göra när deras engagemang är för små. Sedan är vi ju opportunister så
att sitta i vår styrelse är ett bra sätt för dem att få information om
vad som händer på marknaden.
Tror du att det kommer att dyka upp fler Hemfosa-företag,
med starka institutioner i ryggen?
– Inte opportunister, som vi. Det finns inte många som är intresserade av att ta över andras problem, som vi gör. Men jag kan
tänka mig fler nischfonder, som Roxanne, kanske aktörer som
riktar in sig på exempelvis lager/logistik, som satsar smalt med
hög kompetens på sitt område.
Bortsett från obeståndsdelen satsar Hemfosa också på publika
fastigheter, ett segment som Engwall ser som relativt outvecklat.
– Den publika sektorn är väldigt stor och det finns hur mycket
som helst att jobba med där. I dag finns i princip bara Hemsö
(som ägs av Kungsleden och Tredje AP-fonden) som håller på
Bild: Niclas Liedberg
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med det här. När det finns tre, fyra, fem aktörer blir det intressant för kommunerna och det allmänna att göra affärer när det
finns en naturlig marknad som man kan lita på. När obestånden
börjar ebba ut blir detta en naturlig sektor för oss att rikta in oss
emot mer.
– Jag tänker mig också att vi kan vara med i OPS-projekt, och
kanske olika former av infrastrukturinvesteringar.
kommer ni att investera utomlands?
– Vi har den möjligheten, men hittills har vi haft fullt upp i Sverige. Vi har tittat lite i Danmark men den marknaden känns för
osäker fortfarande. Vi har haft funderingar på Baltikum, där ju
bankerna har plockat in en hel del.
du pratade när hemfosa startades om att öppna kontor i
göteborg och malmö?
– Det blir nog inte så. Min gissning är att vi i stället öppnar i
Västerås och Sundsvall. Det är områden där vi gör många affärer. Sedan har vi folk i Kristianstad som följde med när vi köpte
Norrviddens bestånd där, och i Malmö från DK Properties.

FAK TA HEMFoSA
ägare: Folksam, Fjärde APfonden, Alecta, Kåpan pension, Sampoo och
Ikano. Därutöver finns åtta delägare som antingen är styrelseledamöter
(3) eller som jobbar på Hemfosa (5).
vd och grundare: Jens Engwall, som var vd för börsnoterade Kungs
leden i 13 år. ”Då hade jag 20 000 aktieägare, nu har jag 6, och jag kan
säga att livet är lättare med 6. Att slippa alla mejl och telefonsamtal från
aktieägare är en stor fördel, likaså att det inte är samma noggrannhet
med årsredovisningar och kvartalsrapporter.”

NÅGR A AV H EM F o S A S AFFäR E R
mars 2: Hemfosa köper Landic
VI för 2,4 miljarder kronor.
mars 2: Hemfosa köper fastig
heter av DSV i Malmö, Landskrona
och Helsingborg för 400 miljoner
kronor.

maj 2: Hemfosa köper Ågerups
fastigheter i Uppsala för 500
miljoner kronor.
Juni 2: Hemfosa och Sagax
köper gemensamt DK Properties
för drygt tre miljarder kronor.

April 2: Hemfosa köper Fabös i
Kristianstad av Norrvidden för 550
miljoner kronor.
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Sabo har beräknat att investeringsbehovet i miljonprogrammet uppgår till 70 miljarder kronor.
Frågan är om det räcker och hur det skall finansieras.

Olönsamt att bygga om
Miljonprogrammets bostäder uppfördes under åren 1965 till 1974,
och har nu nått en genomsnittsålder på runt 40 år. Stora delar av
detta bestånd är nu i behov av förnyelse, till viss del bereonde på
eftersatt underhåll, men i stor utsträckning på grund av att tekniska installationer samt tak, balkonger, kök och badrum helt enkelt har uppnått en ålder då de behöver bytas ut. Sabo beräknade
för några år sedan att investeringsbehovet i miljonprogrammet
uppgår till cirka 70 miljarder kronor, motvarande 5 000 kronor

per kvadratmeter bostadsarea. Min bedömning är att den senare
siffran är något låg, och att det totala investeringsbehovet således
är större än 70 miljarder kronor.
hur det stora ombyggnadsbehovet skall finansieras har
under flera års tid diskuterats. Förnyelsen är i många fall helt
nödvändig för att husen skall kunna leva vidare och även i ett
längre perspektiv leverera driftnetton till fastighetsägaren och bra

Investeringsbehov. Investeringsbehovet i miljonprogrammen beräknas, enligt Sabo, kosta cirka 70 miljarder kronor. Frågan är hur det ska finansieras.
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FAKTA: DTZ
DTZ erbjuder strategisk
rådgivning och värdefullt
stöd till investerare, ägare och
hyresgäster på fastighetsmarknaden. DTZ:s nätverk

tillhandahåller en omfattande
kedja av fastighetstjänster och
expertis över hela världen.

miljonprogrammet?
bostäder åt hyresgästerna. I skenet av att bostadshyreshus enligt
IPD varit den sektor som under många år levererat den högsta
totalavkastningen kan det ju te sig konstigt att det nu inte skulle
finnas resurser för att finansiera en förnyelse.
Problemet innehåller egentligen två frågeställningar. Den första är om det är lönsamt att investera i ombyggnader av beståndet
och den andra hur ombyggnaderna kan finansieras. Det enkla

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

ViKTOr SaNDBErG

svaret på den andra frågan är självklart att om det är lönsamt att
investera i ombyggnader, så är det också möjligt att finansiera.
nyckelfrågan är således om det finns någon lönsamhet i
att göra stora investeringar för att rusta upp miljonprogrammets
bostäder. Det har emellanåt hävdats att det inte går att få någon
lönsamhet i en förnyelse av detta bestånd, eftersom de hyreshöj-

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

Svalner Skatt & Transaktion
Smålandsgatan 16 (Ny adress!)
111 46 Stockholm

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

ningar man får är alltför liten. I orter med svag bostadsefterfrågan, och kanske stora bostadsvakanser, kan detta givetvis vara fallet. Om ingen efterfrågan finns är detta kanske inte något större
problem. Man kan ju då hävda att det inte heller finns något
ombyggnadsbehov. Utfasning och rivning är då alternativet.
Grovt uppskattat uppgick produktionskostnaden omkring år
1970, det vill säga i mitten av miljonprogrammets uppförande, till
i storleksordningen 1 000 kronor per kvadratmeter bostadsarea.
För de fastighetsägare, kommunala eller privatägda bostadsföretag, som ägt och löpande underhållit fastigheterna sedan de
byggdes torde såväl det bokförda värsom resterande lån vara mycket
Nyckelfrågan är det
låga, och utifrån detta perspektiv borde
således om det ﬁnns utrymme för ombyggnader finnas.

någon lönsamhet i
att göra stora investeringar för att rusta
upp miljonprogrammets bostäder.

ägarna till dessa bestånd har
i huvudsak tre handlingsalternativ;
en ombyggnad för låt säga 6 000 till
7 000 kronor per kvadratmeter, fortsatt
förvaltning utan ombyggnad så länge
det är möjligt, eller försäljning. Även
i medelstora städer har denna typ av
fastigheter omsatts till prisnivåer runt 5 000 till 6 000 kronor per
kvadratmeter, en nivå jag utgår från i det följande.
Statistik från större bostadsförvaltare visar att driftnettona i
ej ombyggda bostäder inom miljonprogrammet i sämre lägen
uppgår till kanske 150 till 200 kronor per kvadratmeter. Det låga
driftnettot beror främst på att detta bestånd har mycket höga
löpande kostnader för drift och underhåll. Om inga ombyggnader genomförs kommer driftnettot troligen att sjunka ytterligare,
samt upphöra inom en relativt kort tid. Nuvärdet av driftnettona uppskattas i detta fall till nivån 1 500 till 2 000 kronor per
kvadratmeter. En ombyggnad – som dels höjer driftnettona med
i vart fall 300 kronor per kvadratmeter, fördelade på minskade
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kostnader för drift och underhåll på 100 till 150 kronor per kvadratmeter och en måttlig hyreshöjning på 150 till 200 kronor per
kvadratmeter, samtidigt som den ekonomiska livslängden ökar
med säg 25 år – skulle ge ett nuvärde i nivån 8 000 till 9 000 kronor per kvadratmeter. Investeringsutrymmet för ombyggnader är
således i nivå med vad som kan betraktas som en rimlig ombyggnadskostnad, det vill säga 6 000 till 7 000 kronor per kvadratmeter. Räkneexemplet är mycket schablonmässigt, och flera av
antagandena kan givetvis diskuteras, men exemplet antyder trots
allt att det borde finnas tillräckligt utrymme för att en förnyelse
av många av miljonprogrammets områden skall vara möjligt i
medelstora orter och i storstädernas ytterområden.
självklart finns det orter och lägen där det inte finns
någon betalningsförmåga/betalningsvilja hos hyresgästerna för
hyreshöjningar ens med 150 till 200 kronor per kvadratmeter,
såväl som det finns lägen där en dyrare och mer omfattande ombyggnad kan ge god lönsamhet genom att utrymmet för hyreshöjningar är betydligt högre.
Med dagens prisnivåer på ej ombyggda bostäder i miljonprogrammet är dock det ekonomiskt mest rationella för det enskilda bostadsföretaget att välja det tredje alternativet, det vill säga att sälja. Med
prisnivåer runt 5 000 till 6 000 kronor per kvadratmeter finns dock
mycket lite utrymme för den nya ägaren att med lönsamhet kunna
förnya beståndet, och det är nog snarast här problemet ligger.
Om ombyggnad/förnyelse av miljonprogrammets bostäder
är så nödvändig att lägenheterna inom en snar framtid kommer
att vara obeboeliga, och således inte längre kommer att leverera
några hyror/driftnetton, så borde detta redan nu vara diskonterat
i fastigheternas värde. Prisnivåer på kanske 1 500 till 2 000 kronor
per kvadratmeter borde i så fall vara rimligare än dagens nivåer på
5 000 till 6 000 kronor per kvadratmeter.
Om marknaden fortsätter att ”överbetala” bostadshyreshus där
omfattande ombyggnad krävs, så är ju det mest logiska för ägarna

att sälja. Detta löser ju i och för sig bara problemet för nuvarande ägare/säljare, medan grundproblemet med att få lönsamhet
i en nödvändig ombyggnad kvarstår. Om marknaden anpassas
till verkligheten antingen genom att hyresskillnaden mellan ombyggda och ej ombyggda lägenheter tillåts öka eller genom att

prisskillnaden (marknadsvärdet) mellan dessa två kategorier ökar,
så är ju problemet löst av sig självt på de flesta orter. Att ett sådant scenario leder till omfattande nedskrivningsbehov i många
bostadsföretag, och kreditförluster hos dem som finansierat de
senaste årens förvärv är ett annat problem.

[ Arkitektmarknaden av Eddie Ekberg ]

TENGBoM
siktar mot toppen

ANRIK T FöRE TAG
Tengbom bildades 1906 och är
därmed ett av världens äldsta
arkitektföretag. I dag har man 350
anställda på kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Helsingborg,
Uppsala, Kalmar och Umeå.
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De senaste fem åren har Tengbom fyrdubblat sin personalstyrka genom uppköp, samgående och nyetablering. Och
siktet är tydligt inställt på ytterligare expansion.
– Vi ska växa i samma takt de kommande fem åren,
säger Tengboms vd Magnus Meyer.
Magnus Meyer

Håkan Bryngelson

Tengbom är med sina 350 anställda i dag Nordens tredje största
arkitektföretag efter White och Sweco. Ambitionen är att man
ska bli Nordens ledande och mest uppmärksammade bolag. Och
man är sannerligen på god väg; de senaste två åren har man startat
upp verksamhet i Öresundsregionen, Kalmar och Umeå. Man har
också köpt arkitektföretagen Olli & Dunge och Alpha Architects, samt gått ihop med A5 i Uppsala.
Ett viktigt steg man tagit på den här tillväxtvägen är att man
valt in Håkan Bryngelson som styrelseordförande.
– Det ska ses som en del i professionaliseringen av Tengbom.
När vi nu ska bli ett ännu större bolag kommer Håkans kompetens och erfarenhet att vara guld värda för
oss. Ett framgångsrikt arkitektföretag måsStorleken ger en ta vara duktiga på alla punkter, inte bara på
arkitektur, säger Magnus Meyer.
hög eﬀektivitet och
– Tengbom har ett oerhört starkt vaskapar en trygghet i
rumärke och det ska vi utnyttja när vi tar
steget till ett fullserviceföretag inom arorganisationen.
kitektur. För mig är det här något av ett
drömuppdrag där jag får kombinera min
erfarenhet från att leda stora företag till att arbeta nära skapandet av stadsmiljöer och fastigheter vilket jag har en stor personlig
förkärlek för, säger Håkan Bryngelson.
Det märks att Tengboms styrelseordförande och vd har funnit
varandra väl och har hittat ett bra sätt att jobba på.
– Det är en förmån att få jobba ihop med en så duktig vd och
ledningsgrupp och hittills har det funkat hur smidigt som helst.
Det här är definitivt ett av mina allra roligaste uppdrag. Jag lägger
mig inte i några detaljer utan jag försöker se den stora bilden i hur
företaget ska utvecklas, säger Håkan Bryngelson.
Ett ytterligare bevis för det affärsdrivna Tengbom är att man
valt Mats Åsemo till chef för bolagets kontor i Öresund. Han
var tidigare affärsområdeschef för Vasakronan i Öresund och är
ekonom i botten.

tjänster inom arkitekturens alla faser och områden med bibehållen djup och kompetens. Till exempel när vi fick uppdraget att
rita en ny fotbollsarena i Kalmar kunde man ta hjälp av kollegor
från andra kontor som hade erfarenhet av att skapa idrottsanläggningar. Eller om till exempel Malmökontoret får in ett jobb
och redan är upptagna med flera andra uppdrag så kan man ta in
kollegor från andra kontor. Storleken ger en hög effektivitet och
skapar en trygghet i organisationen, säger Magnus Meyer.
Och stora uppdrag har inte saknats hos Tengbom den senaste tiden. Det senaste året har man haft uppdraget att rita Nya
Karolinska Solna med Skanska som uppdragsgivare. Dessutom
har man nyligen vunnit uppdragen att förnya Centralstationen i
Stockholm, skapa ett nytt huvudkontor åt Vattenfall i Stockholm
och skapandet av en ny stadsdel i Wuxi i Kina. Dessutom har man
skapat utställningen i den svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai som invigdes i maj i år.
– Det är värdefullt för oss att vi får visa att vi klarar av att genomföra projekt som är så stora som till exempel Nya Karolinska
Solna, vilket ju är Europas just nu största husbygge. Förhoppningsvis resulterar det i att vi får fler liknande uppdrag framöver,
säger Magnus Meyer.
Tengbom är en av de byråer i Sverige som är mest aktiva internationellt med verksamhet i bland annat Kina, England, Tjeckien
och Ryssland.
– Vi satsar ganska rejält utomlands. Det ger oss ovärderliga
kunskaper och erfarenheter som vi även kan dra nytta av när vi
tävlar om uppdrag med internationella aktörer inblandade, både
utomlands och i Sverige, säger Magnus Meyer.
Han berättar också att man kommer att fortsätta jobba hårt
för att vara arkitektbranschens mest attraktiva arbetsplats för att
kunna attrahera den bästa kompetensen.
– Vi kommer att positionera oss ännu mer, det är en del av
vår strategi i att synas mer i olika sammanhang framöver, säger
Magnus Meyer.

men vad är då poängen med att växa, företaget tengbom
går bra och ror hem stora uppdrag såväl på hemmaplan som
internationellt?
– Det handlar om att vi ska vara en trygg partner till våra uppdragsgivare. Och för att vi med trovärdighet ska kunna erbjuda

vad har hänt om fem år?
– Då är vi Nordens ledande arkitektbyrå. Det är visserligen inget
självändamål att köra dragster men jag tror att det är ett realistiskt
mål. Dessutom kommer vi att ha en kraftig ökning av internationella uppdrag, säger Magnus Meyer.
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