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Missa
inte …

… Ilija Batljans
gripande historia
om flykten från
Balkankriget och
hans snabba
karriär i sitt nya
hemland.
Sid 92

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

28 juni
Almedals
veckan i Visby
inleds.

1 september
Seminariet
Fastighets
kvinnan hålls
på Grand Hotel
i Stockholm.

10 september
Lokalmark
nadsdagen i
Göteborg hålls
på Radisson
Blu Scandi
navia.

22 augusti

Intensiv höst med
Fastighetssverige
En av de allra sista dagarna i maj stod jag på sidlinjen och hejade
fram sonens fotbollslag i cupen Ö-bollen. Jag hoppade och viftade med
armarna rätt rejält. Men inte för att jag var upprörd över domaren, spelet,
sonens insats eller något annat, utan för att det var så sabla blåsigt och
kallt. När jag skulle cykla till jobbet härom morgonen var det i stort sett
samma väder som på julafton ett halvår tidigare! Det var bara till att
plocka fram vinterjacka och handskar igen. Har inga vetenskapliga belägg men min känsla är att årets maj har varit den kallaste i mannaminne.
Vi får hoppas att det hinner rätta till sig mot slutet av nästa vecka
då det är midsommar. Alla vill ju hellre sitta och lapa sol i stället för
att rusa in och ut mellan regnskurarna.

Alla vill ju
hellre sitta och
lapa sol i stället
för att rusa in
och ut mellan
regnskurarna.«

I det här numret hittar du två
rejäla teman om två av marknadens nyckelspelare – konsulter och
jurister. 50 sidor matnyttig läsning
om branschen och marknaden –
håll till godo.
Vill passa på att framföra ett
stort tack till alla partners, besökare
och talare som gjorde premiärupplagan av Fastighetsmarknadsdagen
i Uppsala till en succé!
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Passar med detta på att önska en trevlig sommar! Men vi ses
snart igen; när vårt tunga Expo Real-nummer som vanligt dimper ner
på ditt skrivbord i september.

På omslaget ⁄⁄ Max Barclay
Läs intervjun på sidan 46.

Trevlig läsning!
Avyttring av köpcentrumet Nova Lund i Lund till
TIAA Henderson på uppdrag av Unibail-Rodamco.
1 635 mkr
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg

Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Magasinet
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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Uthyrning av cirka 10 500 kvm i Mästerhuset
i centrala Stockholm på uppdrag av Pembroke.

Cushman & Wakefield är ett av världens största fastighetsrådgivningsbolag. I Sverige har vi ett 20-tal medarbetare
och är verksamma inom transaktioner, corporate finance, rådgivning, värdering och uthyrning.

cushmanwakefield.se
FASTIGHETSSVERIGE
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Och du missar väl inte att Fastighetssverige för andra gången
i ordningen arrangerar det unika seminariet Fastighetskvinnan på
Grand Hotel i Stockholm tisdagen den 1 september? Och veckan
därefter är det dags för klassiska Lokalmarknadsdagen, torsdagen den
10 september på Radisson Blu Scandinavia i Göteborg? Har du inte
anmält dig ännu så är det hög tid att göra det nu.
En händelserik höst med Fastighetssverige att vänta alltså.

Metallica spe
lar på Ullevi!
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Innehåll // 2 2015

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

~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Anna Felländer om Riksbankens
”följa John-strategi”.

16 // Arkitektkommentaren
Roger Spetz om helhetsansvaret
i en sektoriserad värld.

Juridik
Värdefulla juridiska tips
och en stor översikt över
de största byråerna. ~ 18 ~

36 // Advokaten har ordet
Niklas Svantesson om marknadens
påverkan på överlåtelseavtalen.

40 // Revisorn har ordet
Niklas Kaarme och Linnea Åman om
möjligheter med fastighetstaxeringen.

44 // Aktieanalysen

Newsecs Max Barclay tittar inte ens
på erbjudanden från andra bolag.

42

52

46
87

Tobias Kaj om ledningens stora
betydelse för framgång.

54 // Krönika
Ola Serneke om vikten
av att stå för det man tror
på – oavsett hur mycket
det blåser.

70 // Fastighetsanalytikern
har ordet
Arvid Lindqvist menar
att marknaden återigen
talar för
fastigheter
i primärlägen.

Konsulter
30 sidor om olika delar av den svenska
Nettosäljare

Fastighetskvinnan

Utrikes födda förebilder

Här är marknadens största nettosäljare
det senaste året.

En mötesplats för inspiration, nätverkande
och affärsnytta.

Tre utrikes födda ledare om mångfaldsfrågor och
utvecklingsmöjligheter i fastighetsbranschen.

konsultbranschen. ~ 56 ~
Ola Serneke.

Makroanalysen
Anna Felländer // Swedbank

Riksbanken har främst ECB och den svenska lönerörelsen i fokus när de
bedriver sin penningpolitik, som för övrigt mer handlar om alternativa verktyg än det traditionella räntevapnet. Kronan verkar vara den vägledande
faktorn, men att få upp inflationen genom en kronförsvagning är ingen
långsiktig lösning. Finanspolitiken behöver vara mer offensiv, menar Anna
Felländer, chefekonom på Swedbank.
Det finns en underton av hopp i den globala konjunkturåterhämtningen. Mest kopplat till ett lågt oljepris och ECB:s köp
av statsobligationer. Men återhämtningen präglas just nu av en
centralbanksdivergens mellan ECB och Federal Reserve; ECB
gasar och Fed förbereder räntehöjningar. Det skapar volatilitet på
de finansiella marknaderna, något som vi fått vittna om den senaste tiden med fallande börser och högre marknadsräntor. Volatiliteten kommer sannolikt att bestå i takt med att vi närmar oss Feds
första räntehöjning, som jag tror sker i september. Den senaste
tidens uppgång i marknadsräntor förklaras främst av oro inför
Grexit, mindre deflationshot när oljepriset stigit, och mer tekniskt
relaterade orsaker, som att många investerare legat positionerade
på samma ställe. Det är tillväxtekonomierna, med skulder denominerade i dollar och med stora strukturella problem som kommer
drabbas värst om marknadsräntorna och dollarn stiger snabbt.
Sverige är inte en isolerad ö. Svensk ekonomi blir allt mer
internationellt integrerad. Just nu ser jag en farlig mix mellan en
mycket expansiv penningpolitik och en åtstramande finanspolitik.
Det riskerar att blåsa upp tillgångsbubblor samtidigt som uteblivna
investeringar i infrastruktur, bostäder, innovation och utbildning
hämmar vår konkurrenskraft på sikt.
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»Just nu ser jag en farlig mix
mellan en mycket expansiv
penningpolitik och en
åtstramande finanspolitik.«
Riksbanken valde att behålla styrräntan oförändrad på -0,25
procent vid det penningpolitiska mötet i slutet av april. Vi hade
förutspått en sänkning ned till -0,50 procent. Marknaden överraskades av att Riksbanken istället, i linje med vår prognos, utökade
statsobligationsköpen till 40–50 miljarder kronor fram till september. Retoriken var densamma som vid förra mötet; alla verktyg i
verktygslådan står redo att användas. Kronan verkar vara den avgörande och utlösande faktorn framgent, liksom inflationsförväntningarna som är centrala inför löneförhandlingarna. Toleransen för
besvikelser verkar vara låg och därför tror Swedbank att Riksbanken
agerar igen. Vi förutspår ytterligare en räntesänkning, mer köp av

BILD: SWEDBANK

Riksbanken leker
följa John med ECB,
men till vilket pris?

CHEFEKONOM
Namn: Anna Felländer.
Ålder: 38 år.
Titel: Chefekonom på
Swedbank.

statsobligationer och även eventuellt ett låneprogram till företag
via bankerna samt köp av bostads- och kommunobligationer. Mest
effektivt för att hålla den linje Riksbanken påbörjat är valutainterventioner. Att Riksbanken pekar på detta verktyg som en möjlighet
håller borta investerare och motverkar en kronförstärkning.
Den svenska ekonomin utvecklas bra. Men inflationstrycket
överraskar på nedsidan. Vissa av dessa krafter, som digitaliseringen,
rår inte riksbanken på med sin verktygslåda eftersom de är av mer
strukturell karaktär. Bilden av den svenska konjunkturen är dock
fortsatt tudelad med den inhemska sektorn som drivkraft. Indikatorerna för industrin börjar visserligen inge hopp, men faktisk
data behöver bekräfta bilden av att kronförsvagningen och stärkta
konjunkturutsikter i euroområdet hjälper svensk exportsektor.

Bakgrund: På Swedbank sedan 2010,
chefekonom sedan
2013. Dessförinnan
åtta år på Finansdepartementet, där hon
innehade olika positioner som specialist
inom makroekonomi.

Det vi ser är en tillgångsinflation istället för en prisoch löneinflation. Bostadspriserna fortsätter uppåt. Riksbanken har
ett tydligt fokus på inflationen och överlåter riskerna förknippade
med hushållens stigande skuldsättning till makrotillsynen. Finansinspektionens tillbakadragande av striktare amorteringskrav sätter
ökat tryck på politikerna att se över andra instrument som att successivt trappa av ränteavdraget. Det skulle kunna vara ett gyllene
tillfälle med dagens låga räntor att successivt och stegvis trappa av
det. Men ännu bättre, utöver ett fördelningspolitiskt perspektiv,
skulle vara att sänka taket för avdraget från 100 000 kronor till exempelvis 50 000. Och det mest effektiva är att få igång byggandet
och öka rörligheten på bostadsmarknaden. Infrastruktursatsningar
är en av lösningarna på bostadsbristen, de förstorar en arbetsmarknadsregion och förbättrar därmed matchningen på arbetsmarknaden. Det är dags att släppa bostadspolitikens stuprörsperspektiv
och se hur kritisk situationen är för Sveriges konkurrenskraft på
sikt.
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7 Här är Sveriges bästa
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TRANSAKTIONER GE Capital säljer i princip hela sitt
fastighetsbestånd, med ett värde av cirka 26,5
miljarder dollar, motsvarande 232 miljarder kronor.
Köpare till fastigheter och fastighetslån för 23
miljarder dollar är Blackstone och Wells Fargo.
GE har också tecknat ett letter of intent med en
köpare av resterande tillgångar, värda cirka fyra
miljarder dollar. Det är ännu inte oﬀiciellt vilken
köparen är här.
GE kommer endast att behålla de fastigheter
den egna kärnverksamheten bedrivs i.
2015-04-13

fastighetsjurister

Förstaplatsen bland fastighetsjuristerna delas av
Mannheimer Swartling och Vinge. På nästa nivå följer
Delphi, Kilpatrick Townsend & Stockton, Lindahl, Linklaters och Roschier. I den tredje nivån återfinns Baker &
McKenzie, Cederquist, DLA Nordic, Eversheds, Glimstedt, Hamilton, Hannes Snellman, MAQS, Setterwalls
och Wistrand. 2015-04-09

CUSHMAN & WAKEFIELD
REKRYTERAR SEX
PERSONER

9 Här öppnar Biltema sitt
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VD-SKIFTE PÅ COOP FASTIGHETER
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KARRIÄR I linje med den
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IGH
ST
FA
renodlingsprocess som inledP
des 2013 av KF-koncernen
kommer en översyn av
Coop Fastigheter att göras.
I samband med översynen
har Helena Liljedahl utsetts till
ny vd för Coop Fastigheter.
Helena Liljedahl.
Hon har tidigare varit vd
för Coop Butiksfastigheter och
efterträder Bernt-Olof Gustavsson.
– Det ska bli spännande att leda Coop Fastigheter
in i en ny fas. När det gäller planen för avyttringen
av fastighetsbeståndet så ligger den kvar som tidigare. Vi prioriterar att göra kloka och värdeskapande
affärer i en strukturerad process, säger Helena
Liljedahl. 2015-04-17
B I LD

JLL KÖPER KONSULTBOLAG

JLL köper Nextport Business Relocation Partner
och blir därmed en av Sveriges ledande aktörer även
inom hyresgästrådgivning.
– Nextports lokala nätverk och kunnande i
kombination med JLL:s internationella tyngd blir en
oslagbar kombination för våra kunder, säger Daniel
BOLAG

De ytor som är kvar att hyra ut i Mall of Scandinavia ska bidra till en riktigt bra mix.

BILD: ALASKA

14

Gorosch, vd för JLL Sverige.
Nextports nuvarande vd Erik Dellner blir i och med
sammanslagningen chef för Corporate Solutions på
JLL Sverige. Marie Cronström, tidigare chef för Corporate Solutions, kommer att ha en ny roll som chef för
affärsutveckling inom affärsområdet. 2015-03-05

www.naisvefa.se

ER

KARRIÄR Cushman &
Wakefield rekryterar Fanny
Leksell och Mimmi Gade
(tidigare Handelsbanken);
Simon Klinga, (tidigare CarneAnders Nordvall.
gie), Hanna Maria Nordlander
(Handelshögskolan i Stockholm)
och Gustaf Sällberg (Linköpings universitet) till
kapitalmarknadsteamet.
Dessutom börjar Elias Söderström (KTH) i bolagets värderings- och rådgivningsteam.
– Vi förväntar oss stor aktivitet på marknaden i
Sverige och Norden under 2015. Våra nya rekryteringar kommer att ytterligare stärka teamet i vårt
mål att ta en dominerande andel av transaktionerna
i regionen, säger Anders Nordvall, vd för Cushman &
Wakefield i Sverige. 2015-03-18
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Biltema är en viktig pusselbit i utvecklingen av Sisjön.
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andra varuhus i Göteborg
BYGG/ARKITEKTUR Biltema väljer
Sisjön för sin andra etablering i
Göteborg. Avtalet som tecknats
med Alaska Fastigheter omfattar
en butik om 7 300 kvadratmeter.
– Det är naturligtvis väldigt
glädjande att en så stor aktör
som Biltema väljer att etablera
sig i Sisjön, säger Nils Rydh, vice
vd på Alaska Fastigheter.
Avtalet med Biltema är det
andra på kort tid i Sisjön och
innebär att Alaska Fastigheter
nu intensifierar arbetet med att
utveckla fastigheterna vid den
norra infarten till Sisjön. Sammanlagt planeras cirka 100 000
kvadratmeter för handel och
kontor som totalt beräknas kosta
cirka 1,5 miljarder kronor, varav
75 miljoner kronor avsätts för
att bidra till utvecklingen av vägnätet i området. 2015-04-07

P

JURIDIK Den årliga internationella Legal 500-undersökningen, där de främsta advokaterna och advokatbyråerna bedöms av sina klienter är nu genomförd.
Legal 500-undersökningen är – på grund av att
omdömena kommer från klienterna själva – en av de
mest prestigefyllda rankningarna av jurister i en rad
olika kategorier.

GE SÄLJER NÄSTAN HELA SITT
FASTIGHETSBESTÅND I JÄTTEAFFÄR

:P

biograf och Stockholms största restaurangkluster.
– De ytor vi har kvar är avsedda för koncept som verkligen
bidrar till differentieringen. Nu letar vi efter det bästa och det
oväntade. Vi för samtal med och letar efter riktiga guldkorn
som är nytänkande, har gott renommé eller ännu inte är
kända för en stor publik, säger Lars-Åke Tollemark, Nordenchef på Unibail-Rodamco. 2015-03-12

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

BILD: WINGÅRDHS

Mall of Scandinavia
invigs 12 november
3

HANDEL Nu har Unibail-Rodamco satt datumet för invigningen av Mall of Scandinavia. Det blir den 12 november. 85
procent av butiks- och restaurangytorna är i nuläget uthyrda.
På en yta om 100 000 kvadratmeter kommer 230 butiker
och restauranger att erbjuda kunderna ett brett butiksutbud
med spjutspetsar såsom COS, River Island, & Other Stories,
Disney Store, Åhléns nya citykoncept, Nordens första Imax-

Missat något?

B I LD

NYHETER
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Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan början av mars. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästa-listan. Text: Nicklas Tollesson

NYHETER
>> fortsättning

DE KÖPER CUSHMAN
& WAKEFIELD

BOLAG Familjen Agnelli säljer nu sin del
(81 procent) av Cushman & Wakefield
till DTZ, som ägs av den amerikanska investeraren TPG, för 16,5 miljarder kronor.
TPG köpte även nyligen den amerikanska rådgivningsfirman Cassidy Turley.
Planen är att slå ihop bolagen – det nya
stora bolaget ska verka under namnet
Cushman & Wakefield.
Cushman & Wakefield kommer i den
nya skepnaden att ha 250 kontor i mer
än 50 länder och ledas av Brett White
som var vd på CBRE fram till 2012 och
i hög grad hjälpte till att göra CBRE
till den största fastighetsrådgivaren i
världen. 2015-05-11
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Den 16 april fyllde Roger Akelius 70 år. Hans sätt att fira:
Samtliga 475 anställda på Akelius fick sina löner höjda med
20 procent.
I samband med 70-årsdagen hade Akelius ett stort företagsevent för alla anställda i Berlin.
Vd Pål Ahlsén kunde då ge det glada budskapet till de
anställda: Månadslönerna höjs i ett slag med 20 procent.
– Det började med ett e-mail från Roger i januari. Han
sa att han inte ville ha något på sin 70-årsdag, han tycker
att det är roligare att ge än att få. I stället tyckte han att alla
skulle få sina löner höjda med 20 procent. Jag trodde först
inte att det var sant, det tog några mejlväxlingar innan det
BOLAG
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pensionskassor: Laegernes Pensionskasse, DIP (ingenjörernas), JØP (jurister och ekonomer) och PFA Pension.
– Det var ett väldigt stort intresse för den här portföljen.
Vi hade intressenter från alla världsdelar utom Afrika. Flera
svenska aktörer var med i toppstriden, men inte i själva
finalrundan, säger Rickard Svensson Dahlberg, CIO på NREP,
till Fastighetssverige.
Portföljen omfattar 650 000 kvadratmeter, varav en stor
del har utvecklats av NREP de senaste sex åren. 2015-05-20

6 Newsec tar över
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BILD

Roger Akelius.

sjönk in, sa Pål Ahlsén till Fastighetssverige.
Kostnaderna för löneförhöjningarna ligger på ungefär 50
miljoner kronor om året.
– Det blev stora hyllningar i går när jag fick meddela personalen detta. Främst till Roger naturligtvis, men det spillde ju
över på budbäraren också, skrattade Pål Ahlsén.
Antar att ni firade rejält efter detta?
– Det var fest. Men jag mår bra i dag, sa Pål Ahlsén till
Fastighetssverige strax efter klockan åtta dagen efter.
Kommentar från Roger Akelius själv:
– Det räcker inte att snacka beröm, man måste visa också.
2015-04-17

TISDAGENS
MIPIM
I BILDER

5

MIPIM Fastighetssveriges bildspel från
Mipim är alltid populära.
Tisdagens bildspel blev den
femte mest lästa nyheten
sedan 1 mars. 2015-03-11

Vi kan fastigheter
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Höjer allas löner
med 20 procent

LE S

Stockholmshems styrelse har
utsett Eva Nygren
till ny vd för företaget. Hon kommer
närmast från
Södertäljes allmännyttiga bostadsbolag
Eva Nygren.
Telge Bostäder.
Eva Nygren efterträder Ingela Lindh, som nu är biträdande stadsdirektör och vd för Stockholms
stadshus. I mellanperioden fungerar
Mikael Källqvist som tillförordnad vd.
2015-04-24

HO

förvaltningen av
Svearealbeståndet
BOLAG Newsec tar över förvaltningen av hela Svearealbeståndet. Uppdragsgivare är
Scius Partners som fungerar
som asset manager på uppdrag av den nya ägaren
Starwood.
Sveareals vd Claes Malmkvist har lämnat bolaget.
Svearealbeståndet omfattar ett 80-tal fastigheter med
en uthyrningsbar yta om
drygt 800 000 kvadratmeter belägna i Mälardalen
samt södra Sverige, med
tyngdpunkt på Stockholmsområdet.
Newsecs avtal täcker såväl
ekonomisk- som teknisk
förvaltning som kontraktsförvaltning, och kommer att sysselsätta ett 30-tal personer.
Fackliga förhandlingar med
Sveareals medarbetare inleds
inom kort. 2015-05-13
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DELAR AV SWEDBANK PÅ
VÄG TILLBAKA TILL CITY

BOLAG För ett år sedan flyttade Swedbank sitt huvudkontor till Sundbyberg.
Nu är delar av banken på väg tillbaka till
Stockholms city.
De 45 000 kvadratmeterna hos
Humlegården i Sundbyberg räcker inte
till och nu planeras en flytt för affärsområdet Stora företag och institutioner,
med investmentbanken Swedbank
Markets.
Flytten är planerad till december
2017. 2015-04-24

20

AMF FÖRSTÄRKER URBAN
ESCAPE-ORGANISATIONEN

KARRIÄR AMF Fastigheter förstärker
med Mikael Wallgren för att driva försäljning och uthyrning
E
BR
i säljteamet.
:C
Mikael Wallgren har tidigare
arbetat åtta år
på JLL som uthyrningschef och
del i ledningsgrupMikael Wallgren.
pen samt som vd,
vice vd och ansvarig för hela uthyrningsorganisationen i
Sverige och medlem i EMEA Agencys
team för CBRE.
Urban Escape omfattar cirka
130 000 kvadratmeter i Stockholm city
varav cirka 62 000 kvadratmeter är
kontor. 2015-03-31
D

A

L
TO

KL

S

L
TO

CK

HON BLIR NY VD FÖR
STOCKHOLMSHEM
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KARRIÄR Anette Sand, i dag vd för Förvaltaren i Sundbyberg tar i oktober över
som vd på Familjebostäder i Stockholm.
Magdalena Bosson lämnade Familjebostäder i Stockholm förra sommaren.
Lars Björk är för närvarande tillförordnad vd. 2015-04-22

Vd Pål
Ahlsén är
en av 475
anställda
som får
sin lön
höjd
med 20
procent.

NREP säljer 28 logistikfastigheter i Sverige, Finland och Danmark för
650 miljoner euro, motsvarande drygt
sex miljarder kronor, i Nordens hittills
största logistikaffär.
NREP säljer hela NREP Logistics
Fund och tre fastigheter ur NREP:s
C1 Fund till ett konsortium,
Rickard Svensson Dahlberg.
bestående av fyra danska
AS

BILD: SVEAREAL

BILD: FÖRVALTAREN

HON BLIR NY VD PÅ
FAMILJEBOSTÄDER

13

hittills största logistikaﬀär

Anette Sand.
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4 NREP genomför Nordens

BILD: AKELIUS

17

Newsec tar över förvaltningen av Svearealbeståndet – bland annat ett stort bestånd i Kista
– som Starwood numera äger.

www.naisvefa.se
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YTTERLIGARE ETT BOLAG
EMITTERAR PREFERENSAKTIER
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HÄR ÄR BOLAGEN SOM
SKICKAR FLEST
TILL MIPIM

8

C

SE
Fastighetssverige gick
igenom listan
över anmälda
till Mipim som
inleds på tisdag.
Ett par dagar
Max Barclay.
före mässan var
1 058 svenskar från
345 olika företag eller organisationer
registrerade.
– Den svenska transaktionsmarknaden nådde nya rekordnivåer under
2014 och det är fortsatt starkt intresse.
Vi bedömer att det internationella
intresset för Sverige och Norden ökar
och det är en av anledningarna att
vi fortsätter att satsa hårt på Mipim,
säger Max Barclay, vd för Newsec som
skickade flest medarbetare.
2015-03-06
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Erik Selin om
Expressens uppgifter
BOLAG Expressen skrev i början av maj att Balders vd Erik
Selin och vice vd Sharam Rahi tjänar stora pengar på
lägenheter för ensamkommande flyktingbarn.
Erik Selin gav sin syn på saken i en intervju med Fastighetssverige.
Expressen skrev om ett bolag som hyrde lägenheter av
Balder i Göteborgsområdet för 3 000 kronor i månaden
och sedan hyrde vidare för 46 500 kronor. Migrationsverket stod slutligen för notan.
Erik Selin menade att det fanns flera felaktigheter i
skriverierna – att han och Sharam Rahi inte var delägare i
bolaget, och att han och Rahi definitivt inte gjorde ”miljonklipp på flyktingbarnens lägenheter”, som tidningen skrev.
– Vi var initialt delägare, eftersom vi kände personerna
bakom bolaget sedan länge. Vi har ju erfarenhet av företag
och ville säkerställa att allt gick rätt till, inte minst med tanke
på att bolaget skulle hyra lägenheter av Balder. Med facit
i hand kan jag konstatera att det kanske hade varit bättre
om vi inte hade brytt oss om den säkerheten. Då hade vi
sluppit det här drevet, sa Erik Selin till Fastighetssverige.
– Sharam och jag gick ur bolaget förra året och vi har
inte tagit en krona ur verksamheten. Vi betalade ingenting
för aktierna när vi gick in och fick inga pengar när vi gick ur.
Hur ser du på att Migrationsverket/kommunen
betalar 46 500 kronor i månaden för en etta på 20
kvadratmeter?
– Jag förstår att folk är upprörda över det. Samtidigt ska
man veta att bolaget har personal stand by dygnet runt,
hyran är bara en liten del av kostnaden för dem. Ungdomarna som bor i de här lägenheterna har ofta varit med
om fruktansvärda händelser, många är väldigt traumatiserade och har svårt att hantera det de har varit med om.
Det har hänt att hela lägenheter har blivit sönderslagna.
Hur mår du i dag, efter skriverierna?
– Det är självklart jobbigt att bli uthängd på det här
sättet. Folk som bara får läsa att skattebetalarna betalar
46 500 kronor i månaden för en etta blir naturligtvis
upprörda. Och uppfattningen de får är att Sharam och
jag tjänar stora pengar på det här, vilket inte alls är sant.
2015-05-05

BILD: NICKLAS TOLLESSON

K2A Knaust &
Andersson emitterar
preferensaktier och
US
räknar med att få
in 100 miljoner
kronor. Vid god
efterfrågan kan
erbjudandet
komma att utökas
Johan Knaust.
med ytterligare 75
miljoner kronor.
K2A grundades 2013 av Sveafastigheter-grundarna Christer Andersson
och Johan Knaust tillsammans med Olle
Knaust. Johan Knaust är vd för bolaget.
Teckningskursen är 250 kronor per
aktie och den årliga utdelningen uppgår
till 20 kronor per preferensaktie.
2015-03-04
EKONOMI/FINANSIERING

Hos oss är det högt
i tak om du vill
prata fastighetslån.
Om du behöver hjälp med finansiering till ditt företags nästa fastighetsprojekt så står Collectors dörr öppen. Våra rådgivare stöttar dig med
sin erfarenhet och kunskap. Vi jobbar främst i tillväxtområden som
Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.
Vi belånar upp till 80 % av det av oss bedömda marknadsvärdet och du
kan låna mellan 10–100 Mkr under en period från 3 månader upp till 4 år.

Erik Selin och Sharam Rahi tog illa vid sig av skriverierna om att de hade
tjänat stora pengar på ”flyktingbarns lägenheter”.

BOLAGEN MED MINST
12 ANMÄLDA
Newsec 35
Skanska 32
Catella 17
NAI Svefa 16
JLL 14

Sweco 13
Lindahl 12
HSB 12
SEB 12
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CBRE BASALE REKRYTERAR VD FRÅN VASAKRONAN

Anna Nordin har utsetts till ny managing director på
CBRE Basale. Hon ingår också i ledningsgruppen för CBRE
Sweden.
Anna Nordin ansluter från Vasakronan, där hon framför
KARRIÄR

allt arbetat med fastighetsförvaltning inom CBD, Stockholm. Innan dess var hon ansvarig för Occupier Service
för DTZ i Sverige där hon även ingick i ledningsgruppen.
2015-03-25

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

Arkitektkommentaren
Roger Spetz // Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

»Det finns en risk att det
uppstår ett glapp mellan
delbeslut och helhet.«

Ansvar för helheten
i en sektoriserad värld
I dagens sektoriserade byggprocess – där väldigt många specialister som
fokuserar på just sitt specialområde är inblandade – är helhetsansvaret oerhört
viktigt, skriver Roger Spetz, arkitekt på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.
Hur mycket kan vi producera per arbetad timme? Det är
frågan som driver dagens ekonomi. För att hålla välfärdssamhället
rullande behöver vi tillväxt och för att ha en växande ekonomi i
global konkurrens behöver produktiviteten ständigt öka. Inom tillverkningsindustrin har utvecklingen gått från hantverk till löpande
band, till en alltmer automatiserad process. För industriarbetaren
har det varit en resa från hårt kroppsarbete till kvalificerad övervakning av maskiner.
En annan faktor för ökad produktivitet har varit specialisering. Någon tillverkar skruvar, en annan plastbeslag, en
tredje skär och bockar metall. Sett var för sig utgör de mystiska
föremål, men de skeppas från varsitt håll till ytterligare en fabrik
där de sätts samman till exempelvis en bil. Det är en sammansatt process som kräver mycket planering och en sofistikerad
organisationsstruktur – design, logistik, överenskommelser, avtal.
Det kännetecknar vårt samhälle i dag. Det behövs allt färre
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personer för att tillverka produkter men fler och fler för att styra
processen.
Den styrande aspekten har kommit att växa i takt med globaliseringens utveckling – kanske finns det ett samband. Det räcker
inte att garantera en viss kvalitet genom ett handslag eller hänvisa
till lokala traditioner när affären sträcker sig över världshav och kontinenter. Och miljöcertifiering har faktiskt blivit ett effektivt redskap
som för ut en politisk agenda i ekonomiska strukturer. Kvalitetssäkring och miljöcertifiering upptar numer många konsulttimmar.
Även byggnadsindustrin verkar i dessa sammanhang. Styrningen av processen har kommit att bli mer komplicerad än själva
montagearbetet på plats. Varje byggnadsdel är i dag en sammansatt
industriell produkt med en tillverkningsprocedur i flera led. För
att garantera kvaliteten har leverantören certifierade montörer som
specialiserat sig på just den produkten. Dagens byggnadsarbetare

SCHEIWILLER SVENSSON
ARKITEKTKONTOR AB
Scheiwiller Svensson arkitektkontor
bildades 1999 av Herbert Scheiwiller
och Bo Svensson och har i dag 35–40
medarbetare. Kontoret har en bred
bas av uppdrag inom handel, kontor,
bostäder och offentlig miljö. Kontoret
är framåtblickande och skapar
nytänkande arkitektur med en bas i
lång erfarenhet av genomförande av
projekt i alla skalor. Scheiwiller Svensson har återkommande uppdrag från
flertalet ledande fastighetsbolag.

INNEBANDY-TRÄNARE
Namn: Roger Spetz.
Ålder: 47 år.
Titel: Arkitekt, bland annat ansvarig för upprustningen av Stockholms stadsbibliotek, ursprungligen ritat av Gunnar Asplund. Ett
samarbetsprojekt med Caruso St
John Architects.
På Scheiwiller Svensson sedan:
April 2013.
Fritidsintressen: Innebandy, spelar själv samt tränar dotterns lag.
BILD: SCHEIWILLER SVENSSON

rör sig från bygge till bygge och upprepar sin specifika uppgift. Få
är med från första spadtaget till att se det färdiga resultatet. Alla
ansvarar för sin sektor.
Den tilltagande sektoriseringen gäller även konsulter
i byggbranschen. Antalet aktörer och specialister har nog fördubblats de senaste 15–20 åren. Till den traditionella gruppen av
arkitekter, konstruktörer och tekniska installatörer, ska numer
läggas experter på tillgänglighet, fuktsäkerhet, glas, energi, dörrbeslagning, miljösäkring, bildframställning, särskilda myndighetskrav,
entreprenadjuridik etcetera. Var och en tar fram styrdokument och
bevakar sin fråga. Sammantaget är det en stor mängd information
som hanteras och svårligen kan greppas av en aktör.
På vilket sätt är sektoriseringen ett problem? Om det innebär
fördjupad kunskap och effektivitet är det väl en god sak. Men det
finns en tendens att konsulter överskattar betydelsen av frågorna

inom sin sektor på ett sätt som gör det svårt för en projektledning
att göra rätt avvägningar. Det finns en risk att det uppstår ett glapp
mellan delbeslut och helhet. Inom sociologin är sektorisering ett
begrepp för fragmentiseringen av vardagslivet och den personliga
identiteten, liksom arbetslivets monotoni.
Det är när man tittar över flera sektorer samtidigt som nya
lösningar framträder och kreativiteten frodas. Som arkitekter måste
vi påminna, även oss själva, om att vi inte är en expert bland många.
Vi ska ansvara för helheten. Vi – tillsammans med byggherren.
Hur kan man upprätthålla – eller återskapa - generalistens roll i en
sektoriserad värld? För det första genom byggherrens förtroende,
genom att etablera en samsyn om vad som ska uppnås. En arkitektonisk vision ska jämkas mot – eller ligga till grund för – projektets
ekonomiska ramar. Det är en dans för två parter. Det kräver arkitektens empati för projektets och byggherrens sammanhang och en
förståelse från byggherren att arkitektur inte är godtyckligt.
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Tema:
Fastighets
juridik
Den växande transaktionsmarknaden innebär att
transaktionsjuristerna har fullt upp. I juridiktemat
gör vi en stor översikt över de främsta byråerna.
Vi träffar också hållbarhetsprofilen Emma Ihre
och benar ut hur det rådande marknadsläget har
påverkat överlåtelseavtalen. Trevlig läsning!
20 Översikt – de största byråerna

Jan Litborn manar till försiktighet.

28 Emma Ihre lyfter de juridiska hållbarhets-

frågorna.

32 Landahl om processen från förorenat till attrak-

tivt område.

36 Niklas Svantesson om de alltmer säljarvänliga

överlåtelseavtalen.

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

Text: Nicklas Tollesson

Här är de största
transaktionsbyråerna
BILD: GLIMSTEDT

Litborn höjer
ett varningens
finger
Den svenska fastighetsmarknaden har länge
varit stekhet. Jan Litborn, ansvarig för fastighetsgruppen på Glimstedt – som hade störst
affärsvolym av byråerna 2014 – ser tecken på
att den kan vara på väg att bli ö
 verhettad.

VARNAR. Jan Litborn, ansvarig för Glimstedts
fastighetsteam, medverkade under 2014 i 45 ärenden
till ett värde av 13,5 miljarder kronor. Han tycker att
man kan tända en varningslampa nu när finansiella
aktörer tar allt större plats på marknaden.
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Glimstedts affärsvolym uppgick till 48,6 miljarder kronor
under 2014, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2013.
– Det där går upp och ner, ibland är det många stora affärer på
den ena eller den andra sidan av årsskiftet. År 2014 var det många
stora affärer, konstaterar han.
› Hur ser du på fastighetsmarknaden just nu?
– I det korta perspektivet ser det bra ut, framförallt i Stockholm,
som har en stor inflyttning.
– I det längre perspektivet finns det anledning till en viss försiktighet. När det kommer in nya spelare som inte är fastighets- utan
finansiella aktörer finns det anledning att höja ett varningens finger. I
dagsläget vill väldigt mycket kapital in i fastigheter och det kan locka
aktörer som kan räkna fram intressanta affärsmöjligheter på Excelark
men som inte har den rätta fastighetskompetensen. Då kan det gå fel.

› Transaktionsmarknaden har slagit nya rekord, hur tror du att
den kommer att utvecklas framöver?
– Jag tror inte att den kommer att öka mer, beroende på att
det är svårt för de långsiktiga fastighetsaktörerna att förvärva
fastigheter till acceptabla priser i dag. Köparna är olika private
equity- och kapitaliseringsupplägg. Nya utländska aktörer kan
också uppfatta marknaden som attraktiv på grund av valutan och
ränteläget. Samtidigt är det få som vill sälja.
› Glimstedt hade högst affärsvolym 2014, vilka är era starkaste
sidor?
– Vår mångåriga erfarenhet inom fastighetstransaktioner. Att
vi kan vara med genom hela processen, från ax till limpa. Vi är
dessutom inte bara en juridisk rådgivare, utan även en affärs
mässig. Vi är motsatsen till en rådgivare som bara kryssar i avtal,
vi hjälper våra klienter med att ta fram de bästa affärsmässiga
lösningarna. Vi försöker arbeta långsiktigt med klienterna genom
hela processen.

GLIMSTEDT
Underliggande affärsvolym:
2014: 48,6 miljarder kronor
(ingen finansiering).
2013: 20,9 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: Bistod
Hemsö i den stora bytesaffären med
Hemfosa. Affären innebar att Hemsö
köpte life science-fastigheten Novum
i Huddinge för drygt 1,1 miljarder kronor, samtidigt som Hemsö avyttrade
Pontus Kågerman
fastigheter till ett sammanmedverkade under
lagt värde om närmare
2014 i 43 ärenden
3,3 miljarder kronor.
till ett värde av
Största
Antal jurister i fastig21,7 miljarder
volymen
hetsteamet: 30.
kronor.

BILD: GLIMSTEDT

Den ökade transaktionsmarknaden innebär att
många av de affärsjuridiska byråernas affärsvolymer
var större under 2014 jämfört med 2013.
Här är en stor översikt över de viktigaste advokat
byråerna inom den svenska fastighetsbranschen.

Översikten bygger på uppgifter från
byråerna själva och gör inte anspråk på
att vara heltäckande. Vissa byråer har
valt att inte medverka.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

BILDER: VINGE

Niclas Winnberg medverkade under 2014 i sex ärenden
till ett värde av 5,1 miljarder kronor.

ETT KONTOR

Anders Forkman medverkade under 2014 i åtta
ärenden till ett värde av 3,5 miljarder kronor.

VINGE
Underliggande affärsvolym:
2014: 44,6 miljarder kronor, varav finansiering 5,8 miljarder kronor.
2013: 47,8 miljarder kronor, varav finansiering 16,4 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: Biträdde Akelius vid förvärvet av Hugo Åberg-beståndet i Malmö
– underliggande värde cirka 2,8 miljarder kronor. Biträdde Stena Fastigheter vid förvärvet av
SCA-huset i Mölndal – underliggande fastighetsvärde 868 miljoner kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 30.

LINKLATERS
Underliggande affärsvolym:
2014: 37,3 miljarder
kronor
varav
Stor
finansieökning
ring 19,7
miljarder
kronor.
2013: 16,3 miljarder
Martin Johansson medMagnus Lidman medverkade under 2014 i 17
verkade under 2014 i 20
kronor varav finanärenden till ett värde av
ärenden till ett värde av
siering 5,2 miljarder
17,4 miljarder kronor.
17,6 miljarder kronor.
kronor.
Exempel på affärer
Höga volymer
2014: Bistod Carlyle Group vid
försäljningen av Globen City och en fastighet
i Solna till Klövern – underliggande värde 3,8
miljarder kronor. Företrädde SPP Fastigheter vid förvärvet av
bland annat Clarion Arlanda från Swedavia – underliggande värde cirka
1,1 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 15.

BILDER: LINKLATERS

Underliggande affärsvolym:
2014: 41,6 miljarder
kronor, varav finansiering 14 miljarder
kronor.
2013: 33 miljarder kronor, varav finansiering
7 miljarder kronor.
Mikael Stabo medverJohan Hessius medverExempel på affärer
kade under 2014 i elva
kade under 2014 i elva
2014: Starwood
ärenden till ett värde av
ärenden till ett värde av
Capitals förvärv
10,8 miljarder kronor.
3,8 miljarder kronor.
av Sveareal
och norska Fontin,
sammanlagt fastighetsRådgivare i den stora
värde 11,5 miljarder kronor.
Starwoodaffären
Söderports två förvärv av
sammanlagt 17 fastigheter
från bolag i Volvokoncernen, fastighetsvärde 3,1 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 48.

BILDER: LINDAHL

LINDAHL

FEMTIO
FASTIGHETSJURISTER
Vi är en affärsjuridisk byrå med fokus på bygg- och fastighetsbranschen.
Att vi rankas som en av de absolut främsta inom vårt område, tror vi
hänger ihop med två avgörande faktorer: Vår specialisering och våra
medarbetare.

www.advokatag.se
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Jan Råssjö medverkade
under 2014 i sju ärenden
till ett värde av 1,5 miljarder kronor.

2013: 9,3 miljarder kronor, varav finansiering
2,7 miljarder kronor.
Exempel på affärer: Cordea Savills förvärv av logistikfastigheter från Ness, Risan & Partners – underliggande värde
cirka 2,8 miljarder kronor. IF Metalls försäljning av hotellfastigheten Lärjungen 2 vid Norra Bantorget, Stockholm, till Alecta.
Antal jurister i fastighetsteamet: 18.

CEDERQUIST
Underliggande affärsvolym:
2013 och
2014:
31,6 miljarder
kronor, varav
finansiering
21,5 miljarder Erika Åslund och Louise Bjärgård är Cederquists
kronor.
ledande jurister.
Antal jurister i
fastighetsteamet: 6.

HANNES SNELLMAN
Underliggande affärsvolym:
2014: 14,1 miljarder kronor, varav
finansiering 3,8 miljarder kronor.
2013: 15,9 miljarder kronor, varav
finansiering 0,8 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: Biträdde
Citycon vid köp (från NCC) och utveckling av Mölndals galleria. Biträdde
Sagax vid köp av en fastighetsportfölj
om 18 fastigheter.
Antal jurister i fastighetsteamet: 10.

BILD: HANNES SNELLMAN
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Underliggande affärsvolym:
2014: 17,3 miljarder kronor, varav
finansiering 2 miljarder kronor.
2013: 10,8 miljarder kronor,
varav finansiering 3,8 miljarder
kronor.
Exempel på affärer: Företrädde
Niam Fund IV:s i dess försäljning
av en större fastighetsportfölj
Marcus Hedén medvertill Hemsö Fastighets AB –
kade under 2014 i tolv
underliggande värde cirka två
ärenden till ett värde av
miljarder kronor. Företrädde
7 miljarder kronor.
Saltängen Property Invest AB,
vid förvärvet av fastigheten
Västerås Saltängen 1 i bolagsform från Tribona – underliggande värde 1 075 miljoner kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 5.

Anders Malmström medverkade under 2014 i fem
ärenden till ett värde av
5,1 miljarder kronor.

BILDER: CEDERQUIST

Underliggande affärsvolym:
2014: 24 miljarder
kronor, varav
finansiering
Stor ökning
7 miljarder
kronor.
2013: 13 miljarder kronor, varav
finansiering 4,3 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: RådgiAssur Badur medverJesper Kuschel medvare till Sveareal i försäljningen till
kade under 2014
verkade under 2014 i 25
Starwood Capital, underliggande
i 15 ärenden till
ärenden till ett värde av
fastighetsvärde cirka 6,8 miljarder
ett värde av 2,5
16 miljarder kronor.
kronor. Rådgivare till Ness, Risan &
miljarder.
Partners vid försäljningen av nordiska
logistikfastigheter till Cordea Savills nya logistikfond för 2,8 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 34.

BILDER: SETTERWALLS

SETTERWALLS

ROSCHIER

Underliggande affärsvolym:
2014: 17,1
miljarder
kronor, varav
finansiering
6,6 miljarder
kronor.

Nästan
fördubblad
volym

BILD: ROSCHIER

Underliggande affärsvolym:
2014: 31 miljarder kronor, varav finansiering 3 miljarder kronor.
2013: 56,5 miljarder kronor, varav
finansiering 29,8 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: Rådgivare till dödsboet efter Ulla Åberg
i försäljningen av Hugo Åbergs
Fastighetsförvaltning till Akelius. RådJesper Prytz medverkade
givare i Briggen i försäljningen av två Klas Wennström medverkade under 2014 i 81
under 2014 i 81 ärenden.
fastigheter i Malmö till MKB för 237
ärenden.
miljoner kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 42 (50 sammanlagt i branschFlest ärenden
gruppen, där man även räknar in fastighetsexperter inom miljö,
tvist, finans, aktiemarknad, LOU, konkurrensrätt etc).

BILDER: MANNHEIMER SWARTLING

MANNHEIMER SWARTLING

Underliggande affärsvolym:
2014:
17,4 miljarder
kronor,
varav
finansie- Patrik Essehorn medPatric Olofsson medring 8,5 verkade under 2014 i 55 verkade under 2014 i 19
milärenden till ett värde av
ärenden till ett värde av
jarder
cirka 8,5 miljarder kronor. cirka 5,1 miljarder kronor.
kronor.
2013: 16,8 miljarder kronor, varav finansiering 9,8 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: Rådgivare till Klövern vid förvärvet av Globen City från Carlyle – underliggande fastighetsvärde 3,8 miljarder kronor. Rådgivare till Akademiska
Hus vid försäljningen av Konradsberg till Sisab – underliggande fastighetsvärde drygt två miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 22.

DLA
NORDIC

BILDER: DLA NORDIC

Per Dalemo medverkade
under 2014 i åtta ärenden
till ett värde av 5,3 miljarder kronor.

MAQS

BILDER: JAKOB FRIDHOLM

Underliggande affärsvolym:
2014: 36,5 miljarder kronor (inklusive
finansiering).
2013: 28,7 miljarder
kronor (inklusive
finansiering).
Exempel på affärer
2014: Rådgivare
Särskiljer inte
till Olav Thon Eitransaktioner och
Tomendomsselskap
my
finansiering
ASA vid förvärvet
Grönav fem köpcentrum
berg medför 3,25 miljarder kronor
verkade under 2014
från Steen & Ström. Ett antal transak- i 15 ärenden till ett värde
tioner för Fastpartners räkning.
av 6,6 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 27.

BILDER: WISTRAND

WISTRAND

Safa Mahmoudi medverkade under 2014 i 19
ärenden till ett värde av
10,3 miljarder kronor.

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

REAL
ADVOKATBYRÅ

 er Månsson medverkade
P
under 2014 i 14 ärenden
till ett värde av 4,7 miljarder kronor.

 aria Boudrie medverM
kade under 2014 i nio
ärenden till ett värde av
735 miljoner kronor.

Underliggande
affärsvolym:
2014: 2,3 miljarder kronor.
2013: 3 miljarder
kronor.
Mikael Laag medverkade Daniel Jönsson medverSammanlagd
under 2014 i elva ärenden kade under 2014 i nio
finansiering 1,2
till ett värde av 1,6 miljar- ärenden till ett värde av
miljarder kronor. der kronor.
663 miljoner kronor.
Exempel på affärer 2014: Företrädde Brogripen vid förvärvet av 465 lägenheter
i Enköping från Akelius. Företrädde Hemsö vid förvärvet av en
vårdfastighet av Tosito i Jönköping – underliggande fastighetsvärde cirka 200 miljoner kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 6.

BILDER: REAL ADVOKATBYRÅ
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HAMILTON

Underliggande
affärsvolym:
2014: 3 miljarder
kronor, ingen
finansiering.
2013: 1,5 milMaria Wideroth medUrban Andersson medjarder kronor,
verkade under 2014 i tio
verkade under 2014 i tio
ingen finansieärenden till ett värde av
ärenden till ett värde av
ring.
1 miljard kronor.
2 miljarder kronor.
Exempel på
affärer 2014: Rådgivare till Sigtunahem vid både förvärv och
försäljning av mark.
Antal jurister i fastighetsteamet: 6.

BILDER: LANDAHL ADVOKATBYRÅ

⁄⁄

Underliggande
affärsvolym:
2014: 3 miljarder
kronor, ingen
finansiering.
Exempel på
Cecilia Hautamäki medJohan Lindberg, Andersaffärer 2014:
verkade under 2014 i 20
son Gustafsson medverRådgivare till
kade under 2014 (inräknat ärenden till ett värde av 3
säljaren vid Ica
ärenden hos den tidigare miljarder kronor.
Fastigheters
arbetsgivaren Lindahl) i
försäljning av tio 20 ärenden till ett värde
handelsfastigav 15 miljarder kronor.
heter till Ancore
– underliggande fastighetsvärde 918 miljoner kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 10.

BILDER: ANDERSSON GUSTAFSSON

FASTIGHETSSVERIGE

 nders Fast medverkade
A
under 2014 i sex ärenden
till ett värde av 2 miljarder
kronor.

BLDER: HAMILTON
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 obias Edenman medT
verkade under 2014 i 13
ärenden till ett värde av
7,2 miljarder kronor.

Underliggande affärsvolym:
2014: 7,1 miljarder kronor, varav finansiering
3,6 miljarder kronor.
2013: 7,0 miljarder kronor, varav finansiering
Bob Johansson och Caroline Jägenstedt Wikman är
3,3 miljarder kronor.
bolagets ledande jurister.
Exempel på affärer
2014: Biträdde både NP3 och Oscar Properties vid bolagens noteringar.
Antal jurister i fastighetsteamet: 12.

Underliggande affärsvolym:
2014: 5,5 miljarder kronor, varav finansiering
4,2 miljarder kronor.
2013: 4,8 miljarder kronor, varav finansiering
2,3 miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 8.

ANDERSSON GUSTAFSSON

LANDAHL
ADVOKATBYRÅ

BILDER: GERNANDT & DANIELSSON

Underliggande affärsvolym:
2014: 13,5 miljarder kronor,
varav finansiering 10
Stor del
miljarder
finansiering
kronor.
2013: 3,6
Charles Andersson
Eric Halvarsson
miljarder kronor,
medverkade under medverkade under
varav finansiering 2,1 miljarder
2014 i tio ärenden
2014 i sex ärenden
kronor.
till ett värde av 7
till ett värde av 10
miljarder kronor.
miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014:
Finansieringen av Grosvenors
förvärv av Skärholmen Centrum från RBS. IVG:s försäljning av en fastig
hetsportfölj med åtta fastigheter i Tyskland, Storbritannien, Holland,
Frankrike, Polen och Sverige till Ares Management.
Antal jurister i fastighetsteamet: 6 (10 med finansieringssidan).

Underliggande affärsvolym:
2014: 8,6 miljarder
kronor, varav finansiering 500 miljoner
kronor.
2013: 8,3 miljarder
kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 6.

GERNANDT &
DANIELSSON

BILDER: ASHURST

ASHURST

 arl Hugo Parment medC
verkade under 2014 i sju
ärenden till ett värde av
5,75 miljarder kronor.

BILDER: BAKER & MCKENZIE

Underliggande affärsvolym:
2014: 14,4
miljarder
Fler
kronor,
dubblad
ingen
finansievolym
ring.
Magnus Björkander med- Anders Hulegårdh med2013: 3,8
miljarder kronor, ingen verkade under 2014 i tolv verkade under 2014 i tio
ärenden till ett värde av
ärenden till ett värde av
finansiering.
1,7 miljarder kronor.
10,8 miljarder kronor.
Exempel på affärer
2014: Företrädde säljaren Obligo i affären med D Carnegie – underliggande fastighetsvärde nästan 6,6 miljarder kronor. I och med affären
blev Obligo storägare i D Carnegie.
Antal jurister i fastighetsteamet: 17.

Underliggande affärsvolym:
2014: 9,5 miljarder kronor, varav finansiering
5,75 miljarder kronor.
2013: 11,5 miljarder kronor, varav finansiering
6,1 miljarder kronor.
Exempel på affärer 2014: Biträdde Steen &
Ström i försäljningen av fem svenska köp
centrum till Olav Thon Gruppen för 3,25
miljarder kronor.
Antal jurister i fastighetsteamet: 7.

BAKER &
MCKENZIE

BILDER: DELPHI

DELPHI

WHITE & CASE

BILD: WHITE & CASE

Underliggande
affärsvolym:
2014: 14,7 miljarder
kronor, varav finansiering 3,0 miljarder
kronor.
Johan Gustavsson med2013: 11,6 miljarder kro- Fredrik Ahlqvist medverkade under 2014 i 20
verkade under 2014 i 20
nor, varav finansiering
ärenden till ett värde av
ärenden till ett värde av
2,3 miljarder kronor.
4,1 miljarder kronor.
7,2 miljarder kronor.
Exempel på affärer
2014: Biträdde Sisab vid förvärvet av Campus Konradsberg från Akademiska Hus – underliggande fastighetsvärde drygt två miljarder kronor.
Biträdde CBRE Global Investors vid försäljningen av en portfölj med ett
50-tal handelsfastigheter till Trophi Fastighets AB.
Antal jurister i fastighetsteamet: 18.

BILDER: KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON

KILPATRICK
TOWNSEND &
STOCKTON

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

För in hållbarhet i
fastighetsjuridiken
För två år sedan rankades Emma Ihre som
Sveriges tredje miljömäktigaste person.
I dag är hon hållbarhetschef på Mannheimer
Swartling och arbetar bland annat med att
föra in hållbarhetsfrågor i fastighetsjuridiken.
– Det finns ett stort intresse från klienterna.
Frågan är inte om de ska börja med det här
utan hur de ska implementera hållbarheten i
praktiken, säger Emma Ihre.

Specialist inom fastighetsrätt
Auktoritet inom hyresrätt

Text & bild: Nicklas Tollesson

HÅLLBARHETSCHEF. Emma Ihre menar
att intresset för hållbarhetsfrågor inom
fastighetsjuridiken är mycket stort. Och
trenden går från att man betraktar hållbarhet som en anständighetsfråga till att man
ser affärsnyttan i hållbarhetsfrågorna.
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Förra året tog Mannheimer Swartling steget att tillsätta en
hållbarhetschef – en unik satsning på att bredda sitt erbjudande till
att omfatta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågor.
– Jag känner inte till någon annan byrå som har tillsatt en motsvarande tjänst.
När Emma Ihre kontaktades var hon initialt inte intresserad.
Hon arbetade på Finansdepartementet och ledde dess arbete med
hållbart företagande, vilket innebar ansvar för utvecklingen av de
statliga bolagens hållbarhetsarbete. En tung position, som bland
annat ledde till tredjeplatsen i Miljöaktuellts årliga ranking av
landets miljömäktigaste.
– Men min mentor Staffan Junel har lärt mig att man inte ska
tacka nej per telefon. Det är oartigt och att åtminstone träffas
leder alltid till att man kan utveckla sitt nätverk. Min ingång när vi
träffades var bara att lämna synpunkter på hur en sådan här tjänst
skulle kunna användas och kanske tipsa om intressanta namn.
Men det sa klick vid första mötet, så det blev ett andra, med
några fler av byråns supportchefer och partners – och till slut var
Emma Ihre rekryterad.

Under 25 år har vi vänt på varenda sten i våra uppdrag

inom förvärv, förvaltning, tvistelösning och försäljning.
Kombinationen erfarenhet och spetskompetens tilltalar

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

www.steinmann.se

När det gäller fastigheter

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

SER PÅ DOKUMENTÄRER

»Att kunna visa avtal med tydliga hållbarhetskrav är värdeskapande, samtidigt som de
allra flesta verkligen vill göra gott.«

Namn: Emma Ihre.
Ålder: 44 år.
Bor: Gustavsbergs hamn.
Familj: ”En stor och väldigt bra familj.”
Fritidsintressen: ”Tränar allt möjligt – crossfit, styrketräning, springer, vindsurfar – och ser på dokumentärer.”
Bakgrund: Utbildad nationalekonom. Riskanalytiker och makroanalytiker på
KPA Pension 1996, portföljförvaltare på Folksam 1998, gymnasielärare i företagsekonomi på Gotland 2000, arbetade med upplåning och placeringar på
Stockholms stads internbank 2001–2005, arbetade för Amnesty med dialog
med bolag 2005–2007, rådgivare till investerare på Ethix SRI Advisors 2007–
2011, ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet 2011–2014,
hållbarhetschef på Mannheimer Swartling sedan november 2014.

Samtidigt som Mannheimer Swartling fick en högprofilerad hållbarhetschef fick de en medarbetare med en oerhört bred
bakgrund. Emma Ihre är nationalekonom i grunden, men har
arbetat på allt från mentalsjukhus till ett gotländskt gymnasium.
Hon har sysslat med allt från portföljförvaltning på Folksam till
rådgivning till företag och investerare i hållbarhetsfrågor på både
Amnesty och Ethix SRI Advisors.
– Visst är jag en katt bland hermelinerna här, där de flesta har
läst juridik, suttit ting och sedan kommit hit. Men jag lockades av
att Mannheimer Swartling visade att de verkligen tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det här är inte kosmetika, inget spel för gallerierna – det kommer av en växande efterfrågan från klienterna och
ett genuint engagemang från delägarna. Genom att erbjuda ett
helhetsgrepp inom hållbarhet kan vi verkligen göra skillnad.
Emma Ihre pratar om hållbarhet utifrån fyra grundpelare –
arbetsvillkor, miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter.
Översatt till bygg- och fastighetsbranschen kan detta handla om
en ökad transparens och bättre hantering när det gäller exempelvis korruptionsrisker, miljörisker, arbetsvillkor – inte minst hos
underleverantörer – hur incidenter och olyckor rapporteras, inköp
av material och användandet av kemikalier. Det kan även handla
om att inkludera sociala frågor vid upphandlingar.
– Många investerare efterlyser numera tydliga krav på transparens och god affärsetik. Att kunna visa avtal med tydliga hållbar-

LEGALA HÅLLBARHETSFRÅGOR
I FASTIGHETSBRANSCHEN/EXEMPEL

hetskrav är värdeskapande, samtidigt som de allra flesta verkligen
vill göra gott.
Emma Ihre menar att trenderna inom fastighetsbranschen går
mot en breddning av hållbarhetsbegreppet.
– Miljön har länge varit i fokus, det har handlat om energieffektivisering, materialval och avfallshantering. Nu ser vi ett skifte mot
social hållbarhet, mångfald och integration. Man anställer boende i
områden med sociala problem, investerar i närmiljön, i Storbritannien har Skanska ett program där man anlitar före detta interner,
och så vidare. Och poängen är att det finns en affärsnytta bakom.

Man gör gott för samhället, samtidigt som åtgärderna är värdeskapande för bolagen.
– Tidigare handlade hållbarhetsfrågorna om anständighet. Man
ville slippa kritik eller kostnader. Det handlade om riskhantering:
Att bli indraget i en korruptionsskandal kan vara ödesdigert för till
exempel ett byggbolag, man kan gå miste om mängder av framtida
kontrakt, likaså om man blir indragen i en miljöskandal. Trenden
vi ser nu är att ambitionsnivån höjs – vi går från policydokument
till konkreta krav och avtalshandlingar. Man tar ett steg till, utöver
anständighetsnivån – hållbarhet handlar nu om affärsutveckling,
ett sätt att utveckla mer lönsamma affärer.

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD

Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet
du behöver vid fastighetstransaktioner och
i fastighetsrelaterade frågor

• Hållbarhetskrav i markanvisningar, till exempel social hållbarhet och
hyressättning.
• Avtalsregleringar i hållbarhetsfrågor, som villkor om miljöcertifieringar i
entreprenader och transaktioner.
• Hållbarhetsprogram för styrning i projekt- och samarbetsavtal.
• Gröna hyresavtal.
• Branschspecifika compliance-frågor.
• Att i upphandlingar av entreprenader säkra till exempel miljövänliga materialval
och energialternativ, miljöcertifieringar, säker arbetsmiljö, anständiga villkor för
arbetare, underentreprenörers efterlevnad av krav, sociala åtaganden avseende
integration och jobbskapande för utsatta grupper, korruptionsbekämpning och
så vidare.

30

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

2 2015

Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

vad ligger bakom en lyckad affär?

HAMMARBY SJÖSTAD.
Många av dagens mest
attraktiva bostadsområden
är gamla industriområden
som har förvandlats.

”

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

Från förorenat
till attraktivt
BILD: ANKARA

Många av dagens och framtidens mest
attraktiva bostadsområden byggs på mark
som ursprungligen var industriområden och
som måste saneras innan ny bebyggelse kan
uppföras.
En trio från Landahl Advokatbyrå – som
bistår exploatörer genom hela processen – berättar här om de olika juridiska momenten från
förorenad mark till attraktivt bostadsområde.
Text: Nicklas Tollesson

Hammarby Sjöstad, delar av Liljeholmen och Hornsbergs
strand är alla områden som i många år var renodlade industriområden. För ett antal decennier sedan fanns det knappast någon som
trodde att områdena skulle utvecklas till några av Stockholms mest
attraktiva bostadsområden.
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Men att utveckla bostäder i områden som i många år har förorenats av industriutsläpp är inte gjort i en handvändning.
För att kunna exploatera dessa områden för bostadsbebyggelse behövs i många fall efterbehandling av förorenade mark- och
vattenområden göras och kostnaderna för dessa kan bli stora.
– Svensk lagstiftning bygger på principen att förorenaren ska
betala. Även om det är det exploaterande bolaget som tar kostnaden
för att efterbehandla kan det finnas möjlighet att föra en talan mot
att den ursprungliga förorenaren ska ta kostnaderna. Frågan om
efterbehandling blir ofta aktuell i samband med detaljplanearbete,
säger Carolina Gustavsson, som även arbetar med föroreningar
i mark och vatten och med att bistå klienter med kontakter med
myndigheter beträffande vilken efterbehandling som är erforderlig.
– Att som exploateringsföretag kunna föra talan mot tidigare
verksamhetsutövare har utvecklats i praxis genom mellandom i
Högsta Domstolen 2012. Exakt hur kostnaderna ska fördelas är
ännu inte helt klarlagt då målet i denna del inte är slutligt avgjort,
säger Carolina Gustavsson.

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

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK

Genom mellandomen avgjordes att en exploatör som
efterbehandlar är att bedöma som verksamhetsutövare då denne
bidrar till en föroreningsskada genom att utföra saneringen. En
verksamhetsutövare har rätt att föra en regresstalan mot tidigare
verksamhetsutövare, vilket innebär att den fråga i målet som återstår att pröva är vilka kostnader som tidigare verksamhetsutövare
kan komma att behöva stå för rörande den efterbehandling som
kommer exploatören till godo.
Kollegan Urban Andersson har sedan 180-talet arbetat med
fastighetstransaktioner av såväl förorenade som icke förorenade
fastigheter.
– Det är samma typ av transaktion som görs men om marken
är förorenad krävs vissa särskilda överväganden och vi anlitar då
Carolina Gustavsson och hennes kollegor inom mark- och miljögruppen, säger Urban Andersson.
– Det första övervägandet som en klient som köper en förorenad fastighet måste göra är om priset är rätt i förhållande till vem
som ska stå kostnaderna för att efterbehandla marken så att en nybyggnation kan ske. Om klienten vet att marken är förorenad kan
det behövas ytterligare provtagningar för att kunna göra en fullgod
bedömning av fastigheten. Även frågan om efterbehandlingsansvar
och eventuella friskrivningar för efterbehandlingsansvar är aktuella

att överväga i samband med transaktioner av förorenade fastigheter, säger Urban Andersson.
I byggskedet bistår kollegorna inom Landahls med råd kring
byggnationen. Det är naturligtvis inte nödvändigt att bygga bostäder i det halvcentrala bandet där industri tidigare har legat utan
även kommersiella fastigheter kan uppföras eller restaureras.
– Tillvägagångssättet är i huvudsak detsamma men om det är
kommersiella lokaler brukar miljömyndigheten tillåta att högre
halter av föroreningar kan få lämnas kvar än om bostäder byggs,
säger Caroline Gustavsson.
Christel Hackman är specialiserad på hyresrättsliga frågor och
bistår med bland annat hyreskontrakt.
– Vilken upplåtelseform en bostadsbyggnad får bestämmer
klienten. Det kan vara självständiga fastigheter, bostadsrätter eller
hyresrätter som upplåts. Vi kan bistå klienten med hjälp med
bland annat tecknande av hyreskontrakt. Såväl bostadsrättsliga
som hyresrättsliga frågor hanteras inom Landahls fullservicekoncept, säger Christel Hackman.
– Våra klienter uppskattar mycket att vi kan vara med dem
genom hela processen från ax till limpa, från förorenad mark
och de första kontakterna med myndigheterna till exempelvis ett
färdigt inflyttat flerbostadshus.

VI ÄR EXPERTER INOM
FASTIGHETSJURIDIK

BILDER: LANDAHL ADVOKATBYRÅ

Vill du har mer tid för dina fastigheter?
Låt oss sköta juridiken.
GILLAR LITTERATUR

ÄR KONSTINTRESSERAD

GILLAR ATT RESA

Namn: Carolina Gustavsson.

Namn: Urban Andersson.

Namn: Christel Hackman.

Titel: Advokat.

Titel: Advokat.

Titel: Advokat.

Ålder: 35 år.

Ålder: 52 år.

Ålder: 43 år.

Familj: Gift med Jonas.

Familj: Tre barn.

Familj: Ett barn.

Fritidsintressen: Litteratur, film, träning,
resor, umgås med familj och vänner.

Fritid: Resor, konst, matlagning.

Fritid: Resor, umgås med familj och
vänner, träning.

Bor: Kungsholmen, Stockholm.
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Bor: Gärdet, Stockholm.

Bor: Södermalm, Stockholm.

Göteborg 031-730 74 00

|

Stockholm 08-563 054 80

|

www.lawsolution.se
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Advokaten har ordet
Niklas Svantesson // Setterwalls

Den avtalsmässiga ansvars- och
riskfördelningen i samband med fastig
hetstransaktioner har sedan finans
krisen 2008 varit påtagligt balanserad
parterna emellan. Men nu ser Niklas
Svantesson på Setterwalls en skiftning
när marknaden återigen blivit allt mer
säljarvänlig.

GILLAR ANTIKVITETER
Namn: Niklas Svantesson
Ålder: 41 år.
Titel: Advokat, delägare på Setterwalls.
På Setterwalls sedan: 2015.
Tidigare arbetsgivare: Bland andra
Mannheimer Swartling och Akelius.
Fritidsintressen: Familj, västkusten,
antikviteter och skidåkning.

Åren efter finanskrisen svängde marknaden mot att bli
mer köparvänlig än under de föregående åren. Finansieringssvårigheterna medförde färre aktiva aktörer på marknaden. Säljare
och köpare fick ofta finna sig i en relativt långtgående ömsesidig
acceptans av varandras utgångspunkter och krav i syfte att överhuvudtaget få genomfört transaktionerna. Som en följd har det under
de senaste åren utvecklats och etablerats en påtagligt balanserad
avtalsmässig ansvars- och riskfördelning vid fastighetstransaktioner som närmast blivit standardmässig på marknaden.
Transaktionerna har numera åter tagit ordentlig fart och
detta i princip inom alla områden och fastighetsslag. Intresset är
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stort för såväl bostäder, kontor, handel och samhällsfastigheter,
om än i olika omfattning. Alltfler aktörer söker sig till fastighetsbranschen och intresset för utvecklingsfastigheter samt fastigheter
utanför storstäderna har ökat på transaktionsmarknaden. Även
intresset från utländska fastighetsinvesterare är stadigt uppåtgående med Norden som en av de mest attraktiva regionerna i
Europa. Transaktionsvolymerna är tillbaka på rekordnivåerna från
2008. Förklaringen ligger nog främst i den numera mycket goda
tillgången av kapital på marknaden tillsammans med det extremt
låga ränteläget. Kreditmarknaden och finansieringsmöjligheterna
har blivit bättre och alternativa finansieringsformer inom bland
annat obligationsmarknaden har vuxit fram och etablerats.

allt mer säljarvänlig
Samtidigt kännetecknas marknaden av stor utbudsbrist
inom flera segment. Efterfrågan på fastigheter är betydligt större än
utbudet och marknaden har under bara något års tid skiftat till att
bli starkt säljarvänlig. Den ökande konkurrensen bland köparna om
de relativt få köpobjekten har lett till en aggressiv prissättning, men
också att andra aspekter än enbart priset får en allt större inverkan.
Omfattningen av köparens krav på avtalsinnehållet i form av villkor
och garantier får en allt större betydelse för en säljares val av vilken
budgivare man väljer att gå vidare med.

Rätt jurist vid din sida

BILD: SETTERWALLS

Marknaden

Den rådande obalansen i utbud och efterfrågan medför
att den under flera år på marknaden etablerade avtalsbalansen är
under stark påverkan till säljarens favör. Vi ser en tydlig tendens
att en köpare exempelvis får allt svårare att få igenom villkorade
överlåtelseavtal. Särskilt gäller detta subjektiva villkor, det vill säga
villkor vars uppfyllande mer eller minde kontrolleras av köparen.
Exempel på sådana villkor är att avtalets giltighet görs beroende
av styrelsegodkännande, finansiering eller av köparen godtagbar
granskning (due diligence) av fastigheten eller bolaget. Med andra

LINDSKOG MALMSTRÖM ADVOKATBYRÅ har i mer än 60 år framgångsrikt biträtt klienter med juridisk rådgivning.

Med det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk
som internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Om du vill ha
rätt jurist vid din sida kan du med förtroende vända dig till Lindskog Malmström.
VI ARBETAR MED UPPDRAG INOM: Svensk och internationell affärsjuridik, fastighets- och miljörätt, obeståndsrätt,

private law samt svensk och internationell skatterätt.
LÄS MER: www.lmlaw.se

Den svenska medlemmen i

BILD: GRAND HOTEL STOCKHOLM

TEMA: FASTIGHETSJURIDIK
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Fredrik Wirdenius

Carola Lavén

Kerstin Lindberg Göransson

Helena Stålnert

SETTERWALLS
Setterwalls är
en av Sveriges
största och
ledande affärsjuridiska
fullservicebyråer
med kontor i
Stockholm,
Göteborg och
Malmö. Byrån
har cirka 260
medarbetare,
varav cirka 190
jurister. Setterwalls har erfarna
specialister inom
alla affärsjuridiska områden,
och en gedigen
erfarenhet av de
flesta branscher. Byråns
fastighetsgrupp
har omfattande
kompetens och
lång erfarenhet
inom fastighetsrättens
olika områden,
från de största
transaktionerna
till löpande
rådgivning i
klientens dagliga
verksamhet.

Azita Shariati

Biljana Pehrsson

Max Barclay

Ingalill Berglund

Inspiration • Affärsnytta
Fastighetstrender • Nätverkande
Fastighetskvinnan – ett affärsseminarium som gör skillnad

»Miljögarantier och
omfattande garantier eller
åtaganden avseende fastighetens skick ges i allt
mindre utsträckning.«
ord är det i rådande marknadsläge generellt sett en klar fördel för
en köpare att ha finansiering, styrelsegodkännande eller andra
motsvarande villkor på plats i så tidigt skede som möjligt. Det
är vanligt i dag att köparen får garantera att exempelvis finansieringen är på plats.
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Möjligheten för en köpare i dag att få ett omfattande
garantiskydd är generellt betydligt svårare. Särskilt gäller detta garantier avseende sådant som är undersökningsbart, såsom garantier
avseende bygglov och detaljplan, hyresaviseringens riktighet eller
att momsregistrering föreligger. Miljögarantier och omfattande
garantier eller åtaganden avseende fastighetens skick ges i allt
mindre utsträckning. Tendensen är ett ökat krav på köparen att
undersöka fastigheten och att göra due diligence. Vi ser även en
tendens att säljarens ansvar för garantibrister i viss mån begränsas
i allt större utsträckning med bland annat kortare garantiperioder
och ökat krav på snabb reklamation. Särskilda garantiperioder för
miljögarantier ges alltmer sällan. Samtidigt är det viktigt att understryka att detta är generella tendenser man kan skönja till följd
av nuvarande marknadsläge. Avtalsinnehållet hänförligt till en
enskild transaktion beror naturligtvis alltjämt till absolut övervägande del av den enskilda transaktionens specifika förutsättningar
och parternas förhandlingspositioner.

Besökarna på seminariet Fastighetskvinnan bjuds på de allra senaste trenderna på den svenska
kommersiella fastighetsmarknaden. Unikt för det här seminariet är att samtliga talare i business
punkterna är kvinnor.
Seminariet handlar också om jämställdhets och mångfaldsfrågor, om hur ett framgångsrikt
jämställdhetsarbete leder till bättre lönsamhet och en mer attraktiv bransch. I de här punk
terna medverkar både manliga och kvinnliga fastighetstoppar.
Grand Hotel • Stockholm • 1 september 2015
Mer information och anmälan på fastighetssverige.se/fastighetskvinnan

Arrangörer:

Partners:

Årets Unga
Fastighets
kvinna utses!

Säkra
din plats
nu!

Revisorn har ordet
Henrik Kaarme & Linnea Åman // Deloitte

Ålder: 38 år.

BILD: DELOITTE

BILD: DELOITTE

HENRIK
KAARME

LINNEA
ÅMAN
Ålder: 33 år.

På Deloitte
sedan: 2007.

På Deloitte
sedan: 2012.

Tidigare
arbetsgivare:
Skatteverket och
Carnegie.

Tidigare
arbetsgivare:
Skatteverket och
Förvaltningsrätten i Uppsala.

Titel: Senior
Manager.

Titel: Consultant.

Fritidsintressen: Träning och
fiske.

Fritidsintressen: Löpning
och strategispel.

Den förenklade fastighets
taxeringen 2016
– en möjlighet till förbättrad lönsamhet
Fastighetsdeklarationen kan vara tids- och resurskrävande
– men den kan också vändas till en möjlighet, skriver Henrik
Kaarme och Linnea Åman på Deloitte.
Vid den förenklade fastighetstaxeringen (FFT) 2016 taxeras
hyreshusenheter, lokaler och bostäder. Fastighetsskatt tas ut med
en procent av taxeringsvärdet för hyreshusenheter och lokaler.
Skatteuttaget för bostäder utgår vanligtvis i form av kommunal fastighetsavgift. Taxeringsvärdet gäller generellt i tre år för
hyreshusenheter. Utöver uttag av fastighetsskatten har det även
betydelse för uttag av stämpelskatt och fördelning av köpeskilling
för fastighet mellan anskaffningsvärde för mark och byggnad vid
direkta förvärv.
Den 1 november 2015 är det ordinarie inlämning av fastighetsdeklarationerna till Skatteverket. Deklarationerna skickas ut av
Skatteverket till fastighetsägaren i början av oktober. Arbetet med
att upprätta deklarationerna görs således under hösten 2015. Fram
till ordinarie tidpunkt för inlämning av deklarationen kan anstånd
sökas. Normalt beviljar Skatteverket anstånd fram till februari–
mars under taxeringsåret.
Upprättandet av fastighetsdeklarationerna kan vara en både
tids- och resurskrävande process. Trots utmaningen kan den vändas till en möjlighet för att uppnå ett rättvisande taxeringsvärde
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och följaktligen en korrekt debiterad fastighetsskatt hos hyresgästerna. Detta kan skapa förutsättningar för en högre lönsamhet i
den löpande fastighetsförvaltningen.
Taxeringsvärdet beräknas utifrån riktvärdesangivelser
fastställda av Skatteverket och de värdefaktorer som lämnas i fastig
hetsdeklarationen. För hyreshusenheter baseras byggnadsvärdet på
värdefaktorerna lägenhetstyp, ålder och hyra och markvärdet på storlek och typ av bebyggelse. Taxeringsvärdet fastställs mot bakgrund av
fastighetens användning och beskaffenhet vid taxeringsårets ingång,
men med utgångspunkt i det genomsnittliga prisläget andra året före
taxeringsåret. Vid FFT 2016 innebär detta att värdefaktorn hyra ska
anges i 2014 års nivå. För hyran som deklareras är det viktigt att säkerställa att det inte ingår andra tillägg än dem som är direkt kopplade till hyran av lokalerna. Annat att beakta är rabatter som kanske
bör periodiseras och omsättningsbaserad hyra som bör normaliseras.
Med markens storlek avses byggrätten i kvadratmeter ovan
mark. Byggrätten för en befintlig byggnad bestäms emellertid i
första hand utifrån dess bruttoarea. Utgå inte ifrån att de förtryck-

ta uppgifterna i deklarationen är korrekta utan att kontrollera. Ytor
i källare, suterräng och ny- och tillbyggda ytor bör beaktas särskilt
ifråga om beräkningen av deklarerad bruttoarea.
En byggnads ålder uttrycks genom värdeåret och bestäms med
utgångspunkt i byggnadens nybyggnadsår. Det är viktigt att notera
att investeringar efter nybyggnadsåret som inte påverkar byggnadens livslängd inte ska påverka värdeåret och därmed taxeringsvärdet, till exempel sedvanligt löpande underhåll och reparationer.
Bedömningen bör göras från fall till fall.

»Upprättandet av fastighetsdeklarationerna kan vara
en både tids- och resurs
krävande process.«

Förutom deklarerade värdefaktorer ska hänsyn tas till
förekomst av förhållanden på fastigheten som har en påtaglig inverkan på fastighetens taxeringsvärde. Dessa förhållanden beaktar
Skatteverket generellt sett inte på eget initiativ, förutsatt att förhållandet inte gäller för samtliga fastigheter i det värdeområde i vilket
er fastighet är belägen.
Följaktligen måste dessa påtalas särskilt i fastighetsdeklarationen.
Vanligt förekommande säregna förhållanden som kan leda till
en justering är avvikande vakansgrad eller butiksinslag, kon-

struktionsfel/byggfusk och höga drift- och underhållskostnader.
Andra förhållanden som till exempel begränsar nyttjandet av en
byggrätt eller avsaknad av markanläggningar inför uppförande av
byggnad kan reducera taxeringsvärdet. Fastighetstaxeringslagens
regler, Skatteverkets allmänna råd och praxis ger en rad möjligheter till justering. Kunskapen kring möjligheterna bidrar till att
begränsa tidsåtgången för utredning vid deklarationsupprättandet, en korrekt utvärdering av de nya taxeringsbesluten, onödiga
processer hos Skatteverket eller i domstol och möjliggör ökad
lönsamhet.
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Nettosäljare // Topp 10

GRO BOGE

De internationella investerarna har fortsatt befunnit sig på säljsidan på
den svenska fastighetsmarknaden det senaste året. De tre största nettosäljarna i listan, som har tagits fram av Newsec, är internationella. Listan
omfattar perioden maj 2014 till och med april 2015. Text: Nicklas Tollesson

”Det är lättare
att sälja än att
köpa just nu”

Här är de största
nettosäljarna
Topp 10 // Nettosäljare

DNB stod på säljsidan i 2014
års största fastighetsaffär –
106 fastigheter i Sverige och
Norge avyttrades till Starwood Capital Group. Även flera, i
sammanhanget mindre, affärer genomfördes under 2014.
Av dessa kan nämnas Mentorn 1, belägen på Kungsbron i
Stockholm, vilken avyttrades till AMF Fastigheter för drygt
1,6 miljarder kronor. Vallgraven 1:13, Radisson Blu Scandinavia Hotel, i Göteborg avyttrades till Balder för 700 miljoner
kronor. Alm Equity förvärvade Skalholt 1 i Kista från DNB Näringseiendom till ett bedömt värde av 430 miljoner kronor.

2

Vd: Jørgen Pleym Ulvness.
Volym: 6,6 miljarder kronor.

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

3

Royal Bank
of Scotland

Chief Executive: Ross
McEwan.

BILD: ROYAL
BANK OF SCOTLAND

Volym: 9,7 miljarder kronor.

Obligo

BILD: OBLIGO

Vd: Rune Bjerke.

BILD: STIG B FIKSDAL

1

DNB

Gro Boge är sedan 2009 vd för
DNB Naeringseiendom. Hon
är utbildad
civilekonom och
auktoriserad
finansanalytiker
från Norges Handelshögskola.
Hon har arbetat
inom DNB-koncernen sedan
1988, initialt med
ekonomistyrning
och som controller. År 2000 blev
hon stabsledare
inom DNB Nor
Kapitalförvaltning och mellan
2004 och 2009
var hon chef för
ekonomi och IT
inom DNB Naeringseiendom.

Volym: 3,6 miljarder kronor.

DNB

Royal Bank of Scotland, en
av Storbritanniens största banker, avyttrade i januari 2015
Skärholmen Centrum till Grosvenor. Skärholmen Centrum
är Stockholm stads största köpcentrum med sina 100 000
kvadratmeter butiker, restauranger, caféer, serviceenheter
och kontor. Centrumet omsätter cirka 2 miljarder kronor
och har 14 miljoner besökare per år. Transaktionen är den
största hittills under 2015.

DNB Naeringseiendom är ett
dotterbolag till
DNB Livforsikring. Bolaget
förvaltar cirka 1,2
miljoner kvadratmeter fastigheter,
huvudsakligen
i Oslo, Bergen,
Trondheim och
Stockholm.
Fastighetsvärdet
var vid utgången
av första kvartalet cirka 32,2
miljarder norska
kronor.

BILD: DNB

4. Skanska
Vd: Johan Karlström.
Volym: 3,6 miljarder kronor.
Skanska stod för flest antal försäljningar över 100 miljoner
kronor under perioden maj 2014 till april 2015 bland de tio
största nettosäljarna. I maj 2014 avyttrades en del av Entré
Lindhagen på Kungsholmen, Skanskas huvudkontor, till Invesco Real Estate. I september 2014 avyttrades resterande
del av Entré Lindhagen till Alecta.

5. Mikael Ståhl
(Henry Ståhl Fastigheter)
Volym: 3,6 miljarder kronor.
Norska Heimstaden köpte i november 2014 aktierna i
Henry Ståhl Fastigheter. Beståndet bestod av 334 000
kvadratmeter bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping
och Örebro. Henry Ståhl fastigheter har varit ett familjeägt
fastighetsbolag sedan det grundades 1947.

6. Steen & Ström
MD: Bjørn Tjaum.
Volym: 3,3 miljarder kronor.
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Det norska bolaget Steen & Ström sålde i juni 2014 fem
svenska köpcentrum till ett annat norskt företag, Olav
Thon Gruppen. De köpcentrum som ingick i affären var
Sollentuna Centrum, Mirum Galleria i Norrköping, Mitt i Citygallerian i Trollhättan och Familia utanför Helsingborg.

7. Fabege
Vd: Christian Hermelin.
Volym: 3,2 miljarder kronor.
I juni 2014 sålde Fabege två tomträtter i centrala Stockholm till
Mengus respektive Slussgården, som ägs av SKL. I december
2014 såldes Nasdaqfastigheten i Frihamnen i Stockholm och
Siemensfastigheterna i Upplands Väsby till Fastpartner. Efter
Skanska stod Fabege för flest antal försäljningar över 100 miljoner kronor bland de största nettosäljarna under perioden.

8. Hugo Åbergs Fastigheter
Dödsbo
Volym: 3,2 miljarder kronor.
Akelius fastigheter förvärvade hela dödsboet efter Ulla
Åberg i oktober 2014. Beståndet innehöll omkring 2 000
lägenheter i Malmö. Affären är den största i Malmö hittills.
Tre delportföljer ingick i transaktionen; Kronprinsen, Alm-

gården och Slottsstaden. Akelius är den största privata
ägaren av bostäder i Sverige.

9. Konsortium
(GE, Folksam med flera)
Volym: 3,0 miljarder kronor.
Stenvalvet, då Lönnbacken, köpte i september samtliga
aktier i Roxanne Fastighetsfond AB och utvidgade ägarkretsen med Kåpan pensioner försäkringsförening och
Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastighetsvärdet i affären
uppgick till cirka 3 miljarder kronor.

10. Akademiska Hus
Vd: Kerstin Lindberg Göransson.
Volym: 2,9 miljarder kronor.
Stockholms stad (Sisab) förvärvade i juni 2014 Konradsbergs campus på Kungsholmen av Akademiska hus.
Köpeskillingen på drygt två miljarder kronor var den högsta
som har erlagts för en skolfastighet i Sverige.
Endast transaktioner överstigande 100 miljoner kronor
Källa: Newsec
har summerats i sammanställningen.

DNB har genomfört flera stora försäljningar i
Sverige de senaste åren – men framöver kommer man snarare att återfinnas på köpsidan.
– Vi är generellt positiva till den svenska
marknaden, säger Gro Boge, vd för DNB
Naeringseiendom. Text: Nicklas Tollesson
DNB:s position som största nettosäljare beror på avvecklingen av DNB Eiendomsinvest genom försäljningen av Fortin där
Sveareal ingick. DNB Eiendomsinvest startades 2006 med en livslängd på upp till tio år och försäljningen var därmed enligt plan.
DNB har, också utöver Svearealförsäljningen, minskat sitt
fastighetsägande i Sverige betydligt sedan 2012.
– Det togs ett strategibeslut inom DNB Liv 2012 om att
allokera ner fastighetsdelen av innehavet. Tidigare var nästan 20
procent allokerat i fastigheter. Nu är andelen runt 13 procent, vilket
också är en hög andel med svenska mått mätt.

DNB äger i dagsläget fyra fastigheter i Sverige: Kongressoch hotellanläggningen Waterfront (34 000 kvadratmeter) och
hotellfastigheten Pennfäktaren 10 (37 000) i centrala Stockholm,
Media Markt-fastigheten i Boländerna, Uppsala (11 000 kvadratmeter) och Coop-fastigheten i Kungsbacka (10 200).
– Vi har just nu inga säljplaner när det gäller de fastigheterna.
Istället är siktet inställt på köp. Fonden DNB Scandinavian
Property Fund har just nu ett investeringsutrymme på cirka två
miljarder norska kronor. Upp till 40 procent av fondens innehav
kan placeras på den svenska marknaden, i dag utgörs endast tio
procent av svenska innehav.
– Yielderna är överlag lägre i Sverige, men samtidigt är den
svenska marknaden väldigt likvid. Vi letar efter möjligheter i både
Stockholm och Göteborg.
– Det finns väldigt mycket pengar som vill in i både i svenska
och norska fastigheter just nu, vilket gör att det är svårt att hitta
bra objekt till acceptabla priser. Det rådande marknadsläget har
inneburit att vi har kunnat genomföra bra försäljningar det senaste
året. Det är lättare att sälja än att köpa fastigheter just nu.

2 2015

DNB Scandinavian Property
Fund siktar på
att bygga upp en
bred diversifierad
fastighetsportfölj
med ett värde
på upp till 7,5
miljarder norska
kronor. Norge är
den geografiska
tyngdpunkten
men fonden har
en ram som tilllåter 40 procent
i Sverige. I
dagsläget är den
svenska andelen
tio procent.
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Aktieanalysen
Tobias Kaj // Carnegie

TOBIAS KAJ
Ålder: 41.
Titel: Fastighetsanalytiker.
På Carnegie sedan: 2010.
Fritidsintressen: Familjen,
fotboll
och
fastigheter.

”Rätt personer
Oron för att trenden med fallande r äntor,
som gynnat fastighetssektorn under de
senaste 20 åren, är på väg mot sitt slut har
den senaste tiden satt press på fastighetsaktierna. Enligt Tobias Kaj på Carnegie
finns det dock fortsatt potential kvar i
favoriten Balder.
Avkastningen på fastighetsbolag har varit
väldigt hög under många år vilket resulterat i att såväl
vinstmultiplar som värdering i förhållande till substans har nått historiskt sett höga nivåer. Vi anser att
låga räntor och tillväxt i sysselsättning skapar mycket
gynnsamma förutsättningarna för fastighetssektorn.
Fastighetsbolagen klagar dock på att det är svårt att
hitta förvärvsobjekt i och med att prisförväntningar
hos säljare är för höga.
Det stämmer att avkastningskraven i många
fastighetskategorier är nere på de lägsta nivåerna
på över 20 år, samtidigt gör de rekordlåga räntorna
att avkastningen på eget kapital från den löpande
förvaltningen vid fastighetsförvärv fortfarande är hög
i ett historiskt perspektiv givet en belåning på 50–60

viktigare än rätt fastigheter”
procent. Trots gynnsamma förutsättningar anser vi att de höga
värderingarna gör att det finns anledning till försiktighet vid investeringar i noterade fastighetsbolag.
Vi anser dock att en i många kretsar ansedd sanning att
fastighetsbolag är homogena och att val av bolag inte har så stor
betydelse är totalt felaktig. Historiken visar att olika bolag uppvisat
väldigt stor skillnad i avkastning och vi förväntar oss att det kommer vara stora skillnader även i framtiden. Jag anser vidare att
en förlegad förutfattning är att avkastningen från investeringar i
fastighetsbolag avgörs om man investerar i rätt fastigheter. Min
lärdom som fastighetsanalytiker under de senaste femton åren är
att rätt personer är en viktigare tillgång än rätt fastigheter.
Diagrammet visar förvaltningsresultat per stamaktie
i Balder, Fabege och Hufvudstaden som jag anser är ett ypperligt
bevis på att det inte per se är de bästa fastigheterna som ger den
bästa avkastningen över tid. Tillväxten från befintligt bestånd är
förhållandevis begränsad i samtliga svenska fastighetsbolag. Det
som skapar resultattillväxt i svenska fastighetsbolag är enligt min
mening ledningarnas förmåga att återinvestera vinster samt att vid
rätt lägen genomföra förvärv och försäljningar.
Hade någon frågat mig för tio år sedan vilka bolag som har de
bästa fastigheterna skulle såväl Fabege som Hufvudstaden hamnat
högre upp än Balder men avkastningen i Balder har med råge
slagit konkurrenterna.

CARNEGIE
Carnegie är
sedan nästan
ett sekel en
av Nordens
ledande finansiella rådgivare
och förvaltare.
Experter inom
kapitalanskaffningar, analys
och aktiemäkleri arbetar sida
vid sida med
specialister
inom förmögenhetsförvaltning,
strukturerade
instrument och
fondförvaltning.
Carnegie har cirka 650 anställda
i sju länder. Det
totala förvaltade
kapitalet uppgår
till cirka 140 miljarder kronor.

»Affärsförmågan hos Erik
Selin och den övriga ledningsgruppen i Balder är unik.«
Vi anser att affärsförmågan hos Erik Selin och den övriga
ledningsgruppen i Balder är unik och den främsta förklaringen till
den goda tillväxten i förvaltningsresultatet och därmed även aktie
kursen i Balder. Även i Balder har vinstmultiplarna stigit i takt
med den fina kursutvecklingen under de senaste åren men aktien
värderas på cirka 15 gånger vårt förväntade förvaltningsresultat
2016 vilket är klart lägre än genomsnittet i sektorn. I och med att
Balder under flera år visat den bästa tillväxten i förvaltningsresultat
anser vi att en premium är motiverad.
Vi anser att det finns flera likheter mellan Balder och
Wallenstam. Förutom sätet i Göteborg förenar ledningens finger
toppskänsla i affärer, hög andel bostäder och nyproduktion av
bostäder. Aktieägarna i Wallenstam har haft en fantastisk resa
under de senaste två decennierna och om parallellen fortgår har
aktieägarna i Balder ytterligare tio goda år att se fram mot.

BILD: CARNEGIE
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Tätt inpå // Max Barclay

Max Barclay
Vd med stort hjärta för familjen och affärerna
Han är bara 43 år men har redan hunnit med 20 mycket
händelserika år i fastighetsbranschen. Nu är han vd för Sveriges
största fastighetskonsult – Newsec.
Möt Max Barclay; en målfokuserad, generös och omtänksam
person som drömmer om att segla jorden runt, öppna hotell eller
bedriva hjälpverksamhet. Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: David Schmidt/Pixprovider

T

rots sina 43 år har Max Barclay
redan hunnit med väldigt mycket
i fastighetsbranschen, mer än de
flesta. Han har drivit eget bolag
inom fastighetsförvaltning, byggt
upp Newsec-verksamheter i flera andra länder
och är nu vd för Newsec i Sverige.
Och som 43-åring kan han med sina 18 år
titulera sig som ”långvägare” på Newsec.
– Konstigt, det känns inte som det gått 18 år,
men det har det ju bevisligen gjort sedan 17.
Jag tror det beror på att jag hela tiden jobbat
nära Urban Edenström, han är en otroligt god
människokännare och förstod tidigt att jag drivs
av nya utmaningar. Och det har han ju gett mig
med jämna mellanrum. Hade det inte varit för
Urban hade jag säkerligen inte varit kvar på
Newsec så här länge, säger Max Barclay.
Samtidigt är Max Barclay helt uppriktig i att
han inte ser något egenvärde i att jobba kvar
i branschen livet ut. Till skillnad från många
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Hade det inte
varit för Urban hade
jag säkerligen inte
varit kvar på Newsec
så här länge.
andra som uttrycker att de ska göra just det.
– Jag kommer jobba kvar så länge det är kul
och utmanande. Skulle jag en dag upptäcka att
det inte känns så är det bättre att gå vidare.
› Var är du uppväxt?
– Jag är född i Stockholm. Men mina föräldrar
flyttade till Göteborg när jag var ett år gammal
så jag är uppväxt i Göteborg. Jag har mycket
släkt i Roslagen i Stockholm och tillbringade
mina barndomssomrar där.

› Så är du stockholmare eller göteborgare?
– I Stockholm tycker alla att jag är göteborgare och i Göteborg är det tvärtom. Men för mig
är det där inte särskilt viktigt. Fast det är klart;
Göteborg är nog hemma för mig, eftersom jag
har familjen här. Jag har under väldigt många år
bott både i Stockholm och Göteborg och pendlat mellan städerna.
› Beskriv din väg in i fastighetsbranschen?
– Min mamma och pappa skilde sig när jag
bara var ett par år gammal. Och då kom min
styvfar, William Barclay, in i bilden. Han jobbade
i fastighetsbranschen – på Westpartner. Så visst
växte jag upp nära branschen, men jag kände
under hela min uppväxt att det där vill jag inte
jobba med. Jag trodde ju att det gick ut på att
sitta inne på ett kontor hela dagarna. Men jag
gled ändå in i branschen via extra-/ och sommarjobb på bland annat Hans Thulins fastighetsbolag Granaten och Consolidator.
– Och när jag gick ur skolan så fortsatte

UNG LÅNGVÄGARE. Max Barclay har, trots sina blott 43 år,
hunnit med 20 år i fastighetsbranschen. De senaste 18 åren
på Newsec, där han nu sedan två år tillbaka är vd för den
svenska rådgivningsverksamheten.
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Tätt inpå // Max Barclay

BILD: EDDIE EKBERG

Tre röster om
Max Barclay

1
BILD: CASTELLUM

Henrik Saxborn
Castellum

– Jag känner Max sedan barnsben och var med när
han bar in de första sopsäckarna med konkursbolag
på 90-talet på Westpartner-tiden. Det är väldigt
roligt att han finns som en kollega i branschen och
att han tagit steget till att leda Newsecs verksamhet.
Han är en bra och kunnig kollega i branschen.

»En bra och kunnig
kollega i branschen«

INTE LIVET UT. Max Barclay
tillhör inte de som per automatik
tänker jobba i fastighetsbranschen
livet ut. Han kan mycket väl tänka
sig att göra något helt annat.

2
BILD: ULI
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LÄSER DECKARE
Namn: Max Barclay.
Ålder: 43 år.
Familj: Fru (Lotta Barclay), två
barn, fyra bonusbarn och
en hund.
Uppväxt i: Göteborg.
Bor: Stockholm och Göteborg.
Bil: Mercedes S Coupé.
Studier: IHM och Henley Business School utanför London.
Läser: Deckare av till exempel
Jo Nesbø och John Grisham.
Och biografier.
Ser på tv: ”Sällan. Men en och
annan serie på Itunes.”

ägare till bolaget, och valet föll på Newsec. Så då
gick Westpartner upp i Newsec och några av oss
blev delägare på Newsec.
› Hur stor är din ägarandel?
– Jag äger fem procent i Stronghold och är
därmed den fjärde största delägaren.

› Nu är du vd för Newsec i Sverige – hur
rankar du den här positionen?
– Jag tänker inte på det i termer av ranking,
bättre eller sämre. Men helt klart är att det är
väldigt spännande och stimulerande att arbeta
nära marknaden och få vara delaktig i en rad
olika uppdrag och affärer. Jag har ju under flera
år tidigare arbetat med att bygga upp Newsec i
Norden och Baltikum, så det här är helt klart en
ny utmaning.
› Vad ska du göra när du lämnar Newsec?
– De här 18 åren har som sagt varit oerhört
stimulerande, och jag tror och hoppas att nästa
tio år ska bli det också. Jag har just nu inga
som helst planer på att göra något annat. Det
är överhuvudtaget svårt att tänka på att göra
något annat när man har så här kul. Men vem
vet, när jag är 50 kanske jag vill göra något inom
hjälparbete i ett utvecklingsland. Eller så kanske
jag tar med familjen och öppnar och driver ett
hotell någonstans i världen. Eller varför inte göra
en jorden runt-seglats. Men det kan lika gärna
stanna vid en dröm.

ULI

– Max Barclay är en viktig ambassadör och nätverkare för den svenska fastighetsmarknaden. En
ambassadör eftersom han marknadsför branschens
unika selling points samt den bredare ekonomin
på ett mycket bra sätt internationellt, med andra
ord innovation, hållbarhet och teknologi. Samtidigt
för han det internationella perspektivet till svenska
fastighetsbranschen genom att vara en nätverkare
och ge kollegor möjligheten att dra lärdom från
internationella tillvägagångssätt.

3
BILD: EDDIE EKBERG

jag med att jobba som förvaltningsassistent
på Consolidator. När sedan krisen i början på
0-talet kom så bestämde personerna bakom
Granaten och Consolidator sig för att starta
ett förvaltningsbolag för interimsförvaltning av
fastigheter som ”hamnat i kläm”. De frågade om
jag ville vara med och det ville jag. Jag var 23 år
och jobbade under den perioden väldigt ”hands
on” med fastigheter, som mest förvaltade vi ett
par hundra stycken. Det var väldigt lärorikt och
det var då jag fick blodad tand för fastighetsbranschen.
› Och din väg in på Newsec – hur gick det
till?
– Jag jobbade med förvaltningsbolaget i två–
tre år. Sedan blev det ordning på bankerna igen
och därmed försvann den marknaden för oss.
Då fick jag erbjudande att börja på Westpartner,
där jag jobbade tätt ihop med Henrik Saxborn
som var uthyrningsansvarig. Efter ett par år
tog ägarna och ledningsgruppen beslut om att
bolaget skulle finnas, förutom i Göteborg, även
i Stockholm och Malmö. Då ville man hitta nya

Lisette van Doorn

TRIVS VID HAVET.
”Jag är gärna ute och åker
båt, havet är min miljö – där
trivs jag som allra bäst.”

Biljana Pehrsson
Kungsleden

– Max Barclay är för mig synonym med Newsec
och Stronghold-koncernen, där han har varit och
är en viktig del i Stronghold-gruppens utmärkta
framgång. Max Barclay är en god företagsledare,
har rätt värderingar och är en mycket trevlig kollega
i branschen.
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Tätt inpå // Max Barclay

Tio snabba frågor
1. Vad gör dig förbannad? »Oärliga och elaka människor.«
2. Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem
på stubinen, vad gör du? »Jag satsar 50 miljoner kronor i
någon entreprenöriell verksamhet och 50 miljoner i Bill och
Melinda Gates Foundation.«
3. Vilken är din största extravagans? »Båtar, jag har tre
stycken. Och så har jag 15–20 armbandsur.«
4. Tror du på Gud? »Nej.«

› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller
uppdrag?
– Det händer men jag har aldrig ens lyssnat på
dem. För mig finns det inte något bättre ställe att
jobba på än Newsec och inga bättre partners än
de jag har i Stronghold. Så jag ser inte värdet av
att börja någon annanstans.
› Kan du beskriva Newsecs strategi den närmaste tiden?
– Vår strategi är att fortsatt vara förstahandsvalet bland rådgivare på de marknader vi verkar.
Vi vill fortsätta hitta affärer och få dessa affärer i
hamn. Det är lätt att göra affärer som marknaden
är nu, men det är extremt viktigt att göra sin
analys ordentligt, och där kommer vi in i bilden
och kan hjälpa till.
› Förra året slogs det transaktionsrekord i
Sverige – hur blir 2015, tror du?
– Vi är inte riktigt överens om att det var
transaktionsrekord, men helt klart var volymen
uppe på rekordnivåer. Vi sticker ut hakan och
säger att 2015 kommer att bli ett odiskutabelt
rekordår. Faktum är att de allra flesta parametrar
är gynnsamma och det allokeras mycket kapital
till fastighetssektorn. Dessutom ligger Sverige
bra till i det ökande intresset från internationella
investerare. Det finns många aktörer liknande
Starwood som vill in i Sverige.
› Om du hade varit tvungen att välja ett annat
yrke?
– Det hade nog varit någon form av hjälparbete. Eller så skulle jag bygga upp ett bolag i någon
helt annan kul bransch.
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5. Vilken är din favoritpryl? »Vigselringen, för vad den står för. Jag är inte kär i
prylar på det viset.«

8. Vilket är ditt sämsta privata köp? »Jag tänker inte så,
fast det är klart att jag säkert köper en del onödiga prylar
som jag inte behöver.«

6. Beskriv dig själv med tre ord, som
fångar både yrkesmannen och privatpersonen Max Barclay? »Målinriktad, otålig och omtänksam.«

9. Ger du pengar till tiggare på gatan? »Ja, det händer.
Fast det bästa är om man kan påverka så de får arbete och
egna inkomster.«

7. Vilket är ditt bästa privata köp? »Vår lägenhet i Florens.
Men inte som investering, utan för att den skänker sinnesro
och avskärmning.«

10. Har du några tatueringar? »Nej.«

› Tuffaste utmaningen i ditt yrkesliv?
– Det tuffaste är de gånger man varit tvungen
att skilja medarbetare från sina jobb. Det tuffa är
att göra det på ett värdigt sätt. Mina erfarenheter
är att det så gott som alltid går bra, men kortsiktigt kan det vara kämpigt.
› Och det roligaste ögonblicket?
– Det är alltid kul när man är med och ror
stora affärer i hamn där alla blir nöjda. Sedan
tycker jag också att det är väldigt kul när man ser
medarbetare ta stora kliv i sin egen personliga
utveckling.
› Har du någon förebild i branschen?
– Ja, den var enkel – det är Urban Edenström.
› Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, inte mer än i mina privata boenden. Det
är inte lämpligt att investera själv i den roll jag
har, det kan ju faktiskt uppstå en jävs-situation.
Mina bästa råd ger jag till mina bästa kunder.
› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag tror att jag är entusiasmerande och har
lätt för att få med mig folk. Jag tror också att jag

är tydlig med mina mål och förväntningar. Jag
är nog också bra på att läsa människor och jag är
mer för att coacha än att peka med hela handen.
› Hur mycket jobbar du?
– I perioder jobbar jag enormt mycket, men
å andra sidan är skillnaden mellan jobb och
privat ganska otydlig. Men jag har blivit bättre
på att ta pauser och att ibland vara ledig över
helger. Självklart är det viktigt att inte arbeta för
mycket.
› Vad gör du när du inte jobbar?
– Familjen är väldigt viktig för mig och vi
försöker spendera så mycket tid som möjligt tillsammans. Jag är gärna ute och åker båt, havet är
min miljö – där trivs jag som allra bäst. Vi har ett
ställe på Marstrand vid havet utanför Göteborg
och där är vi så ofta som möjligt, det är där vi får
ihop hela familjen. Jag gillar att se horisonten.
Jag tycker också om att åka skidor och klättra i
berg. Däremot har jag inte mycket till övers för
att gå i skogen. Sedan så har vi ett ställe i Florens
som är mer som min och fruns tillflyktsort dit vi
åker på helgerna ibland.
› Hur ser en perfekt lördag eller söndag ut för
Max Barclay?
– Jag sover gärna lite längre, kanske till nio.
Sedan blir det en lång frukost och därefter
kanske en golfrunda eller ett par timmars padeltennis. Efter det blir det gärna en lång lunch vid
havet och på kvällen umgås jag allra helst med
familj samt vänner och äter middag tillsammans.
› Vilken är din livsfilosofi?
– Det där har förändrats över åren. Men just

BÅDE OCH. Max Barclay är född i Stockholm och uppväxt i Göteborg. Och sedan flera år tillbaka bor han i båda städerna.
Så i Stockholm tycker folk att han är göteborgare och vice versa. För honom själv är det där inte ett dugg viktigt.

nu handlar det mycket om att inte ha något
ogjort, alltså att försöka hinna med att göra alla
roliga spännande saker jag drömmer om och inte
skjuta upp dem.
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle verkligen vilja kunna spela gitarr
eller något annat instrument bra.
› Vilken är din drömresa?
– Jag har ju rest väldigt mycket, men kvar
på listan finns Nya Zeeland och dit skulle jag
verkligen vilja åka. Men det viktigaste av allt är
att familjen är med.
› När grät du senast?
– Folk kanske inte tror att jag är speciellt
känslosam, men jag har nära till mina känslor.
Sist jag grät var alldeles nyligen när jag såg
filmen Still Alice med Julianne Moore.
› Vad är du mest stolt över?
– Dels känner jag en genuin stolthet över

Vi sticker ut
hakan och säger att
2015 kommer att
bli ett odiskutabelt
rekordår.
mina barn, och dels min delaktighet i att Newsec
blivit till vad det är i dag.
› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Jag kan vara jäkligt envis och en dålig
förlorare. Jag kan bli förbannad om vi spelar spel
och jag förlorar. Och jag kan aldrig frivilligt låta
ungarna vinna.
› Är du fåfäng?

– Ja, relativt. I alla fall när det gäller vissa saker.
Jag tycker till exempel om att ha det snyggt,
propert och välordnat omkring mig.
› Vad är du rädd för?
– Ormar, dem gillar jag inte alls. Men mest
rädd är jag förstås att förlora de som står mig
närmast. Men det är inte så att jag går omkring
och oroar mig för det.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt, jag gillar visserligen många av mina
prylar, men de har inget sentimentalitetsvärde
för mig. Däremot försöker jag förstås rädda de
människor som finns i huset.
› Om du fick ha något i ditt liv ogjort, vad
skulle det i så fall vara?
– Jag blickar inte bakåt, utan framåt.
› Vad ska du göra när du lägger av i fastighetsbranschen?
– Något helt annat.
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Event // Fastighetskvinnan

ställdhet i jämställda paneler, säger Nicklas Tollesson, projektledare
för Fastighetskvinnan.

Bland övriga klara talare märks bland andra vinnaren
av Veckans Affärers utmärkelse Sveriges mäktigaste näringslivskvinna – Sodexos vd Azita Shariati, en färgstark och inspirerande
personlighet som kommer att berätta som sin livsresa och om sin
strategi för att bygga Sodexo så starkt som möjligt.

BILD: GRAND HOTEL STOCKHOLM

Bland årets manliga talare återfinns bland andra Fredrik
Wirdenius, vd för Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, och
Max Barclay, vd för den svenska rådgivningen på Newsec, Nordens
största fastighetskonsult. De kommer att diskutera jämställdhet
och mångfaldsfrågor tillsammans med två andra tunga vd:ar: Kerstin Lindberg Göransson (Akademiska Hus) och Carola Lavén
(NCC Property Development).
Förra året var punkterna ganska jämnt fördelade mellan business
och jämställdhet/mångfald. I år blir det mer business.
– Förra årets besökare efterfrågade den här utvecklingen, som
också känns logisk. Och det är självklart att vi här ska ha 100 procent kvinnliga talare, säger Nicklas Tollesson.

Dessutom diskuterar en panel med tre utrikes födda förebilder
mångfaldsfrågor i branschen. Du träffar dem alla tre – Sima
Zangiabadi, Ilija Batljan och Julie Lam – på sidorna 87–8 i det
här magasinet.
Dagen avslutas med en prisutdelning i utmärkelsen Årets Unga
Fastighetskvinna.

Vad: Fastighetskvinnan 2015.
Var: Grand Hotel, Stockholm.
När: Tisdag 1 september 2015.
Syfte: Att genom att visa fram
förebilder i rätt sammanhang
öka jämställdheten och mångfalden i fastighetsbranschen – och
samtidigt uppdatera besökarna
om de allra senaste trenderna i
branschen.
Bland de medverkande: Kristina
Alvendal, Max Barclay, Ilija Batljan,
Ingalill Berglund, Anna Felländer,
Anette Frumerie, Karolin Forsling,
Agneta Jacobsson, Julie Lam, Eva
Landén, Carola Lavén, Kerstin
Lindberg Göransson, Biljana
Pehrsson, Azita Shariati och Fredrik
Wirdenius och Sima Zangiabadi.

GRAND. Fastighetskvinnan 2015 genomförs på
Grand Hotel i Stockholm.

NÅGRA AV DE MEDVERKANDE

Arrangörer: Fastighetssverige
och Lokalnytt
Partners: Akademiska Hus,
Bengt Dahlgren, KPMG, Lindahl
och Newsec.
Ingalill Berglund
BILD: AMF FASTIGHETER

BILD: PIXPROVIDER

Agneta Jacobsson

BILD: JERNHUSEN

Kerstin Lindberg Göransson

Karolin Forsling

Julie Lam
BILD: KUNGSLEDEN

Carola Lavén

Mer information och anmälan:
www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan

BILD: CHRISTOFFER EDLING

Anette Frumerie
BILD: OLA KJELLBY

2 2015

Eva Landén

Ilija Batljan
BILD: TORBJÖRN PERSSON
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Anna Felländer
BILD: MICKE LUNDSTRÖM
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Max Barclay
BILD: BESQAB

Text: Eddie Ekberg

Seminariet Fastighetskvinnan är till största delen ett
klassiskt affärsseminarium med fokus på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. Men det handlar också om jämställdhets- och mångfaldsfrågor i det svenska näringslivet med tyngdpunkt på fastighetsbranschen.
Fastighetskvinnan genomfördes för första gången i höstas. Den
gången var talarna 100 procent kvinnor. I år släpps också män upp
på scen – i de punkter som rör jämställdhet och mångfald.
– Det var rätt koncept att bara ha kvinnliga talare första året.
Vi satte Fastighetskvinnan på kartan, eventet blev en stor snackis
i branschen. När vi nu utvecklar konceptet känns det naturligt att
ha män i jämställdhets- och mångfaldspanelerna: Jämställdhet är
verkligen ingen kvinnofråga och det är logiskt att diskutera jäm-

BILD: COREM

Sveriges mäktigaste näringslivskvinna
kommer.
Likaså flera av Sveriges mäktigaste fastighetskvinnor – och några av Sveriges mäktigaste fastighetsmän.
Du missar väl inte årets upplaga av succéseminariet Fastighetskvinnan? Boka in den
1 september på Grand Hotel i Stockholm.

BILD: NEWSEC

Manliga talare på årets upplaga av Fastighetskvinnan

Kristina Alvendal
BILD: SWEDBANK

”Jämställdhet är
ingen kvinnofråga”

BILD: ANDREAS WANITZKY

BILD: VASAKRONAN

BILD: SODEXO

Biljana Pehrsson

Sima Zangiabadi
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Krönika

DEN NORDISKA
MARKNADENS
SKYLTFÖNSTER
MOT VÄRLDEN

Ola Serneke // Serneke Group

Våga agera och utmana, samtidigt som du står upp för
det du kan, vet och tror på.
Den uppmaningen riktar Ola Serneke till fastighetsbranschen,
politiker och statliga och kommunala beslutsfattare.

Det första nyhetsbrevet med
nordiska fastighetsnyheter
www.nordicpropertynews.com

”Vi måste stå på oss”

P

eningar, företag, politiker med flera, till höger och
vänster. Det är förståeligt att folk inte vill hamna
i negativ press då det i dessa digitala tider även
sprids enkelt över nätet. I många fall kan ett rykte
göras till sanning i läsarens ögon. Trots detta måste
vi alla stå på oss och våga uttrycka våra åsikter.

Dessa uteblivna egenskaper ger uttryck i alla våra olika skrån och organisationer
samt på alla nivåer. Vi har politiker, tjänstemän,
företagare med flera som hämmar utvecklingen
på många olika sätt. Väldigt många är mer eller
mindre livrädda för att säga vad de egentligen
tycker, tänker och vill göra.
Ett av problemen är att media och då framför
allt kvällstidningarna hänger ut privatpersoner, för-

Att vara i beslutsfattare inom stat, kommun och politik är en tuff utmaning. Tyvärr har
de i dag otacksamma arbeten som egentligen
borde vara åtråvärda positioner som folk söker
sig till. Detta beror bland annat på hur media
framställer beslutsfattare och emellanåt sprider
osanningar. Många frågor vinklas negativt och
de positiva nyheterna lyser med sin frånvaro.
Förra året byggdes det 1 70 lägenheter i
bostadshus i Göteborg och 3 147 i Stockholm.
Ska Sverige komma ur den näst intill ohållbara situationen som råder, med en enorm
bostadsbrist, så krävs det attraktivitet, rakhet och
framförallt utförbarhet i alla positioner för att
skapa bostäder och då i snabbare takt.
Vi måste stå på oss i våra åsikter, våga ta beslut
om det framtida Sverige och inte låta oss styras
av rädsla för att göra fel eller för att bli uthängd
i media.

å dagen till Norges ära – jag skriver
detta den 17 maj – kan jag inte
låta bli att tänka på ledord som vi
svenskar överlag saknar eller inte
lever upp till trots att vi säger att
vi ska göra det. (Väl att understryka att det är
en del eller en kombination av dessa som skapar
skillnaden mot vårt grannland Norge.) Norge är
ju i mångas ögon förknippat med olja och allt
det som hör därtill, men de har även mycket annat positivt som vi svenskar borde ta efter.
De ledord som jag söker och vill relatera till
fastighetsmarknaden är att vara stolt, tro på sig
själv och säga att man hör till de ”bästa” inom en
viss genre. Tyvärr så är detta inget som klassas
speciellt högt i Sverige av olika orsaker.
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Vårt bolag har gång på gång stått på sig
i frågor om löner och beslutsprocesser. Vi har
startat projekt som ger en samhällsutveckling.
Vi tror på oss själva, på våra projekt och framför
allt på att vi skall bidra med något till samhället
samtidigt som vi ska tjäna pengar.
Alla inom fastighetsbranschen måste fråga sig
själva – gör jag allt jag kan för att utvecklas och
för att utveckla andra?
Sitter man på beslutsfattande poster oavsett
om det är inom näringslivet eller den offentliga
sektorn kan man hjälpa till att skapa mer bostäder – bara man är lösningsorienterad och vill
utveckla samhället. Hur många har inte suttit
på ett möte där man rabblar problem istället för
att fokusera på att göra en lista på vad som skall
göras för att nå målet?
Om alla strävar efter att göra allt tio
procent ”mer och bättre” än tidigare så kommer
vi att lyfta Sverige oerhört mycket på kort tid.
Jämför med Petter Northug – hur kom det sig
att han vann nästan allt i VM i Falun på skidor
trots att han var uträknad gång på gång? Jo, han
gjorde allt lite bättre och hade en mer positiv tro
på sig själv än konkurrenterna.

Vi måste våga ta
beslut om det framtida
Sverige och inte låta
oss styras av rädsla för
att göra fel eller för att
bli uthängd i media.«

MER OCH BÄTTRE. Serneke Groups grundare och vd Ola Serneke
menar att om alla strävar efter att göra allt tio procent bättre än tidigare
så kommer Sverige att lyftas oerhört mycket.

Följ oss på Facebook och Twitter:
@NordicPropertyNews

Tema:
Konsulter
De följande 30 sidorna i magasinet är fokuserade
på de svenska fastighetskonsulterna – här får du
stora översikter över branschens konsulter, främst
inom transaktioner och uthyrning.
Du träffar också flera nystartade konsultbolag
och några av landets största ägarprofiler berättar
om vad de tycker om konsultbranschen.
Trevlig läsning!
58 Översikt – transaktionskonsulterna.

Robert Fonovich tar över den största transaktionskonsulten.
66 Ägarprofiler om den svenska konsultbranschen.

Sven-Olof Johansson efterlyser någon som
sticker ut.
Fredrik Wirdenius ser nyttan i det nuvarande
marknadsläget.
Pål Ahlsén ger svenskarna gott internationellt betyg.
70 Arvid Lindqvist förutsäger marknaden med

hjälp av amerikanska derivatindex.
72 Nystartade konsultbolag.

Johan Bernström vill komma närmare
affärerna.
Edwall/Alexandersson – unga men
erfarna.
Mattias Bäckman om uthyrningsmarknaden.
78 Översikt – uthyrningskonsulterna.

Maria Krumlinde efterlyser flexibilitet från
ägarhåll.

RING
08 454 40 00
Newsec.se

Newsec

öNskar aLLa kOLLeGOr
OcH kUNDer eN HÄrLIG
sOmmar!

Niklas Borg om den lokala marknaden.
Sven Fraenkel vill ha tydligare spelregler.
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The full seRvIce pRopeRTy house

TEMA: KONSULTER
Översikten bygger på uppgifter från
bolagen själva och gör inte anspråk på att
vara komplett. Vissa bolag har valt att inte
lämna ut samtliga uppgifter.

Den svenska transaktionsmarknaden är stekhet – volymerna är uppe
på rekordnivåerna från åren före finanskrisen. På de följande sidorna hittar
du en stor översikt över landets transaktionskonsulter.
Trots en turbulent period har Catella genomfört affärer för det största
underliggande värdet – närmare 24 miljarder kronor under 2014 och till
och med första kvartalet i år. Text: Nicklas Tollesson

Vi kan
fastigheter

De största transaktions konsulterna
När Robert Fonovich tar över ansvaret
för Catella Corporate Finance i Sverige är
det första gången han byter arbetsgivare.
– En spännande utmaning. Catella är, och
har alltid varit, ett starkt varumärke, säger
Fonovich, som har drygt 20 år på PWC
bakom sig.

Fonovich
tar över
på Catella

TAR ÖVER. Robert Fonovich har utsetts till ny chef för Catella Corporate Finance i Sverige. Johan Ericsson, som sedan Anders Nordvall
lämnade bolaget har varit tillförordnad chef blir kvar, och kommer nu att fokusera på projekt.
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BILD: NICKLAS TOLLESSON

Trots att Catella har genomgått en turbulent period – sju av
de ledande medarbetarna har gått över till Cushman & Wakefield – har bolaget en stabil position i toppen av Fastighetssveriges
översikt över säljrådgivarna på den svenska fastighetsmarknaden.
Catella medverkade i transaktioner till ett värde av 24 miljarder
kronor under 2014 och Q1 2015.
Johan Ericsson, som var med och grundade Catella för snart
25 år sedan, har fungerat som tillförordnad chef för fastighetsrådgivningen i perioden mellan den tidigare chefen Anders Nordvall
och Robert Fonovich.

A N A LY S
FA S T I G H E T S I N F O R M AT I O N
FA S T I G H E T S U T V E C K L I N G
SAMHÄLLSBYGGNAD
SKOG & LANTBRUK
TRANSAKTIONER
UTHYRNING
VÄRDERING

TEMA: KONSULTER

Familj: Gift, två
barn, 15 och 12 år
gamla.
Bakgrund: Ekonomie magister
från Linköpings
universitet, gick
direkt till PWC
efter utbildningen. Är utsedd
till vd för Catella
Corporate Finance i Sverige.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 25.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Tom Lindahl.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige
2014–Q1 2015: Cirka 60.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2014–Q1 2015: Ingen uppgift.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Niams försäljning av Polishögskolan i Solna
till Centur – underliggande fastighetsvärde
675 miljoner kronor.
• Briggens försäljning av Hansa Köpgalleria i
Malmö till Areim – underliggande fastighetsvärde 609 miljoner kronor.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 23.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Daniel Andersson.
Antal genomförda
säljuppdrag i
Stora affärer,
Sverige 2014–
snitt på 670 miljoner
Q1 2015: 23.
Underliggande
fastighetsvärde på
säljuppdragen 2014–Q1 2015: 15,4 miljarder
kronor.
Exempel på genomförda affärer:
• RBS försäljning av Skärholmen Centrum till
Grosvenor.
• Corallens (Castellums) försäljning i Växjö/
Värnamo till Hemfosa – underliggande
fastighetsvärde cirka två miljarder kronor.

Fritidsintressen: Familj, idrott
– i synnerhet
tennis – och
bilar.

– Under den här perioden har vi fokuserat på kapitalmarknadsprojekt snarare än rena fastighetsprojekt. Det beror delvis
på uttunningen i organisationen, men också på det rådande
marknadsläget. I dag betalar kapitalmarknaden mer för fastigheter än den traditionella fastighetsmarknaden. Vi har en unik
kompetens i att medverka i kapitalmarknadsoperationer, att
skapa nya bolag för investeringar i fastigheter. Det här är också
lönsamma affärer för oss eftersom vi är med genom hela processen – från första idén och hela vägen genom affären, säger Johan
Ericsson.
Ambitionen framöver är dock att befästa rollen som absolut
ledande även inom rena fastighetstransaktioner.
Catella har, sedan Cushman & Wakefield-avhoppen, rekryterat
sju personer (se lista), bland andra Robert Fonovich, som i drygt
20 år har arbetat för PWC och byggt upp och lett bolagets fastighetsverksamhet.
– Jag gick direkt från utbildningen till PWC och har blivit
kvar, i flera olika roller. För mig är det viktigt att arbeta utifrån en
plattform med ett starkt varumärke, vilket såväl PWC som Catella
utgör. Det är en tilltalande utmaning att vara med och bidra till
att ytterligare stärka Catellas position, och jag ser fram emot att
arbeta i en ny miljö, med nya människor, säger Robert Fonovich,
som tillträder som chef för Catella Corporate Finance i Sverige
någon gång efter sommaren.
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NYA PÅ CATELLA SEDAN
I HÖSTAS
Robert Fonovich, chef Corporate Finance
Britt-Marie
Nyman, kapitalmarknad
Rasmus Groth,
fastighetsmarknad/kapitalmarknad
Arvid Lindqvist,
analyschef
Ragnar Åström,
analytiker
Julia Baehrendtz, analytiker
Marco Nilsson,
analytiker

– Min bild av Catella är att bolaget alltid har utmärkts av kreativitet och nyskapande, det är ett bolag som ligger i framkant och skapar
attraktiva affärer. Mitt mandat i samtalen jag har haft med Johan och
koncern-vd Knut Pedersen är tydligt; efter ett litet hack i kurvan ska
vi återta den ledande positionen inom fastighetstransaktioner. Samtidigt ska vi inte vara ett företag i mängden, utan fortsätta att särskilja
oss, bland annat genom vår unika ställning på kapitalmarknaden.
Johan Ericsson kommer att fortsätta på Catella.
– Jag kommer nog att fortsätta arbeta så länge jag lever, skrattar
han. Nu ska jag fokusera på projekt.

CATELLA
– 24 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: Cirka 30.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan Ericsson (efterträds
snart av Robert Fonovich).
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: Cirka 80.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2014–Q1 2015:
Närmare 24 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Carlyles försäljning av Globen City till Klövern – underliggande
fastighetsvärde 3 800 miljoner kronor.
• Hemsös försäljning av 60 samhällsfastigheter till Hemfosa
– underliggande fastighetsvärde 3 266 miljoner kronor.

“ Att jobba med smarta byggnader kräver
både drivkraft och passion.”
ÅF-medarbetare

På ÅF har vi en passion för
energieffektivisering
Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid. På ÅF
strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings, fastigheter där
man bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen
vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader. Med fokus
på energieffektivisering tror vi på en bättre framtid.
ÅF är hjärtat i teknikvärlden.
Följ våra framsteg på afconsult.com/buildings

LEIMDÖRFER
– 15 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 25.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Erik Eliasson.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1
2015: 21.
Stora affärer,
Underliggande
snitt på 715
fastighetsvärde
på säljuppdragen
miljoner
2014–Q1 2015: 15
miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Steen & Ströms försäljning av fem svenska
köpcentrum till Olav Thon Gruppen –
underliggande fastighetsvärde cirka 3,25
miljarder kronor.
• Dödsboet Hugo Åberg Förvaltnings försäljning av hela sitt bostadsbestånd i Malmö
till Akelius – underliggande fastighetsvärde
cirka 3 miljarder kronor.

BILD: PIXPROVIDER

Bor: Saltsjö Boo.

– 60 genomförda affärer

CBRE
– 15,4 miljarder

BILD: CBRE

Ålder: 46 år.

BILD: JLL

BILD: NICKLAS TOLLESSON

ROBERT
FONOVICH

JLL TENZING
CAPITAL MARKETS

TEMA: KONSULTER

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 20.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Victor Anderkvist.
Antal genomförda köp- och säljuppdrag i Sverige
2014–Q1 2015: Cirka 65.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: Ingen uppgift.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Swedavias försäljning till SPP vid Stockholm Arlanda Airport – under
liggande fastighetsvärde 1,1 miljarder kronor med möjlighet till tilläggsköpeskilling.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 12.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan Björk.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 17.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 3,3 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Akademiska Hus försäljning av Campus Konradsberg till Sisab för
drygt två miljarder kronor.

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 12.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Gustav Källén.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 45.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 4 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Nacka kommuns försäljning av cirka 40 fastigheter – 84 000 kvadratmeter – till Rikshem – underliggande fastighetsvärde cirka 1,8 miljarder
kronor.

SAVILLS
– 3,2 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 6.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Fredrik Östberg.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 16.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 3,2 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• IF Metalls försäljning av hotellfastigheten Lärjungen 1 till Alecta – underliggande värde 420 miljoner kronor.

Pangea har varit drivkraften i ett stort antal transaktioner på den nordiska fastighetsmarknaden de senaste åren. Vi är vana att arbeta med komplicerade affärer. Både i
marknader med låg likviditet och i stora affärer med komplexa finansiella strukturer.

BILD: SAVILLS

BILD: PWC

PWC
– 3,3 miljarder

NAI SVEFA
– 45 genomförda affärer

TRANSAKTIONSKRAFT

BILD: NAI SVEFA

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Robert Treutiger.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 34.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 5,4 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Trygg Hansas försäljning av Stockholm Crown till Areim – under
liggande fastighetsvärde 2,1 miljarder kronor.

NEWSEC
– 100 genomförda affärer

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 32.
Ansvarig för transaktions
arbetet: Max Barclay.
Största teamet, flest
Antal genomförda
genomförda affärer
säljuppdrag i Sverige
2014–Q1 2015: 100.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2014–Q1 2015: 5,24 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Arconas försäljning av Abba The Museum på Djurgården till Björn
Ulvaeus med flera.

BILD: SIMON HELLSTEN

COLLIERS INTERNATIONAL
– 5,4 miljarder

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Mikael Wilton.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015:
Cirka 35.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: Cirka 10 miljarder.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Rådgivare åt Akelius i bytesaffären med Heimstaden – det totala underliggande fastighetsvärdet uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor.

BILD: NEWSEC

BILD: DTZ

DTZ
– 65 genomförda affärer

NORDIER
– 10 miljarder

BILD: NORDIER

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 15.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Andreas Birgersson.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015:
31.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 14,3 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Vasakronans försäljning av Primus 1 på Lilla Essingen till Oscar Properties – underliggande fastighetsvärde 920 miljoner kronor.

BILD: PANGEA PROPERTY PARTNERS

PANGEA PROPERTY PARTNERS
– 14,3 miljarder

är en oberoende nordisk corporate finance och rådgivningsfirma specialiserade på fastighetssektorn. Företaget har kontor i Stockholm
och Oslo med ett trettiotal anställda. Under 2014 var Pangea rådgivare i nästan 60
transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde på över 25 miljarder kronor.

pangea property partners

www.pangeapartners.se
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OVÄNTAT SJÄLVKLART

TEMA: KONSULTER

BJURFORS
N ÄRINGSLIV

SWEDBANK KOMMERSIELLA
FASTIGHETER

Antal medarbetare i
transaktionsteamet: 11.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Patrik
Ageman (Stockholm), Torbjörn Persson (Öresund), Viktor Gustafsson (Göteborg).
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 82.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
Många
2014–Q1 2015: 1,46 miljarder kronor.
mindre
affärer
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Tre fastigheter i Sundbyberg som Förvaltaren
köpte av en privatperson – underliggande fastighetsvärde cirka 150 miljoner kronor.

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

2 2015

BERNSTROM & PARTNERS
Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan Bernström.
Antal genomförda säljuppdrag, augusti 2014–Q1 2015: 5.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen,
augusti 2014–Q1 2015: 1 miljard kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
Startade
• Wästbyggs forward funding till Alecta i Flemingsberg
i augusti
– underliggande fastighetsvärde 560 miljoner kronor.

NAVET
– 720 miljoner

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 7.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Göran Hellström.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 18.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: Cirka 720 miljoner kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• Peabs försäljning av ett bostadsprojekt med 53 lägenheter och 4 000
lokaler på Östervärn, Malmö, till Heimstaden – underliggande fastighetsvärde 108 miljoner kronor.

Vi kallar det “oväntat självklart”, när form, funktion och flexibilitet möts i en bra lösning
som också ryms inom de givna ekonomiska ramarna. Lika enkelt som det är att uppskatta en bra och självklar lösning, lika komplicerat kan det vara att skapa den.
Vi vet att det i varje uppgift finns en dold potential för någonting bättre. Det som
krävs är en engagerad, kreativ kraft, från såväl arkitekten som dennes uppdragsgivare,
för att hitta fram till det oväntat självklara.
Ari Leinonen, vd

BILD: NAVET

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.
Ansvarig för transaktionsteamet: Pontus Nilsson.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015:
20.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 820 miljoner kronor.
Exempel på genomförda transaktioner:
• Saabs försäljning av Domherren 23 i Jönköping, 17 000 kvadratmeter,
till Nordika.

BILD: A&P FASTIGHETSTRANSAKTIONER

A&P FASTIGHETSTRANSAKTIONER
– 820 miljoner

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 22.
Ansvarig för transaktionsarbetet:
Thor Bergenholtz.
Många
Antal genomförda säljuppdrag
mindre affärer
i Sverige 2014–Q1 2015: 58.
Underliggande värde på sälj
uppdragen: 1,26 miljarder kronor.
Exempel på genomförda affärer:
• Largentias försäljning av 88 lägenheter i Haverdal, Halmstad, till
Varbergs Stenfastigheter.
• Jehovas Vittnens försäljning av sin anläggning i Arboga (23 000
kvadratmeter) till Vinbäckens Fastighets AB (Arboga kommun och
Sturestaden).

– 1 miljard

Detta gäller dubbelt upp när man ska utveckla miljöer, driva varumärken och lösa
affärsproblem med arkitektur som verktyg. Det handlar aldrig om ifall projekt är
stora eller små. Det handlar om att utveckla idéer med ursprunget i insikter om hur
människor fungerar och hur verksamheter drivs.

BILD: NICKLAS TOLLESSON

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 10
(4 för sälj- och 6 för köprådgivning).
Ansvarig för transaktionsarbetet: Johan Spångberg.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015:
29.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen 2014–Q1 2015:
1,2 miljarder kronor.

BILD: RESTATE

RESTATE
– 1,2 miljarder

– 58 genomförda affärer

Det finns inget kraftfullare här i världen än mänsklig kreativitet.

Att upptäcka och utveckla det där som är så lätt att missa och som känns så enkelt,
effektivt och självklart när det väl är på plats.

BILD: SWEDBANK

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 4.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Anders Norlander.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 12.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: 1,9 miljarder kronor.
Exempel på genomförda säljuppdrag:
• SPG:s försäljning av 66 400 kvadratmeter till Stendörren i Eskilstuna
och Stockholm.

BILDER: BJURFORS NÄRINGSLIV

Antal medarbetare i transaktionsteamet: 15.
Ansvarig för transaktionsarbetet: Thomas Persson.
Antal genomförda säljuppdrag i Sverige 2014–Q1 2015: 3.
Underliggande fastighetsvärde på säljuppdragen
2014–Q1 2015: Cirka 2,2 miljarder kronor.
Helt nytt team,
Exempel på genomförda säljuppdrag:
affärerna är gjorda
• Unibail Rodamcos försäljning av shoppingunder Q1 2015
centret Nova Lund till TH Real Estate – underliggande fastighetsvärde 1 635 miljoner kronor.

– 82 genomförda affärer
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NEWPROPERTY (NEWOFFICE)
– 1,9 miljarder

BILD: NEWPROPERTY

BILD: CUSHMAN & WAKEFIELD

CUSHMAN & WAKEFIELD
– 2,2 miljarder

Perini Champagnebar - Centralstationen

TEMA: KONSULTER

Hur ser kunderna, ägarbolagen, på de svenska fastighetskonsulterna?
Vi frågade tre profiler – Akelius vd Pål Ahlsén, Fastpartners vd Sven-Olof
Johansson och Vasakronans vd Fredrik Wirdenius.
Vi kan konstatera att trion överlag gav de svenska konsulterna ett gott betyg.
Text: Nicklas Tollesson

”Ingen som går utanför ramarna”
Fastpartners vd Sven-Olof Johansson efterlyser mer nytänkande hos transaktionskonsulterna.
– De arbetar väldigt likriktat, det finns ingen
som går utanför ramarna, säger han.

»Allt sker systematiskt och
strömlinjeformat.«

Fastpartner anlitar väldigt sällan säljrådgivare eftersom
bolaget i princip aldrig säljer några fastigheter. Bolaget återfinns i
princip alltid på köpsidan.
BILD: PIXPROVIDER

EFTERLYSER NYTÄNKANDE. Sven-Olof Johansson, här med Rutger Arnhult på Fastighetsmarknadsdagen i höstas, vill se mer nytänkande hos de svenska säljrådgivarna. ”De arbetar väldigt
likriktat, det finns ingen som går utanför ramarna”, säger han.
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– Som köpare kan jag tycka att det är lite irriterande med dessa
superstrukturerade processer, med budgivningar som drar ut länge
på tiden. Jag hade gärna sett lite mer flexibilitet i processerna.
Samtidigt är det väl som det är från deras uppdragsgivare sida – vi
köper ofta av internationella fonder som väl också är väldigt reglerade, säger Sven-Olof Johansson.
Han tycker att transaktionskonsulternas arbete håller en
”hygglig” kvalitet, men ser sällan något som sticker ut.
– Allt sker systematiskt och strömlinjeformat. Det är genomarbetade prospekt, analysdelen i prospekten är helt okej. Men det
ser likadant ut hela tiden, alla arbetar på samma sätt och jag skulle
säga att det har blivit mer och mer så de senaste åren.
› Anlitar ni köprådgivare?
– Nej, vi gör alltid analysdelen själva.
På uthyrningssidan kommer de flesta leadsen från Fastpartners
egen uthyrningsavdelning, säger Sven-Olof Johansson.
– Vi arbetar väldigt nära våra prioriterade marknader, och de
flesta uthyrningarna görs till aktörer som redan finns i närområdena. Däremot använder vi ju konsulter till vakanser i områden där
vi inte har lika bra täckning med vår egen personal. Vi samarbetar
med flera av de stora konsulterna och vi har ett bra samarbete.
› Om du har en större vakans i Solna, vilken konsult anlitar
du då?
– Jag vet att vi har haft viss hjälp av Newsec där tidigare. Och
även JLL.

BILD: VASAKRONAN

Gott betyg från ägarhåll
”Bra att använda
bredden i
budgivningarna”
Rådande marknadsläge gör Vasakronans
vd Fredrik Wirdenius mer angelägen att använda säljrådgivare.
– Det finns väldigt många på köpsidan just
nu och då kan det vara bra att använda konsulternas bredd i budgivningarna, säger han.
Det är långt ifrån självklart för Vasakronan att använda
säljrådgivare inför fastighetsförsäljningar.
– Vi gör en bedömning inför varje försäljning; vad är det här för
typ av fastighet? Vilka potentiella köpare finns på den? Fastigheter som vi ser är ganska ”smala”, sådana som det inte finns så
många köpare på, säljer vi själva. Vi har gott om kompetens inom
bolaget för att genomföra transaktioner. I andra fall bedömer vi att
konsulthusen kan skapa en bredd i budgivningen.

»De stora internationella
konsulthusen tar mark och
blir allt starkare, det är
viktigt att ha bredden.«
Att Vasakronan anlitar uthyrningskonsulter är relativt
ovanligt.
– Vi har en stor egen uthyrningsorganisation. Våra marknader är
relativt begränsade geografiskt och vi har en mycket god marknadskännedom om våra områden så det är i undantagsfall vi har
anlitat uthyrningskonsulter.
› Vad tycker du allmänt om standarden på de svenska fastighetskonsulterna?
– Jag tycker att de är bra på det de ska vara bra på. Det som sker
i branschen just nu är att den svenska konsultbranschen blir mer

EGEN BEDÖMNING. Det är långt ifrån självklart för Fredrik Wirdenius på
Vasakronan att använda säljrådgivare, med det rådande marknadsläget gör
att han ser fördelar med att nå bredare.

lik den europeiska i övrigt – de stora internationella konsulthusen
tar mark och blir allt starkare, det är viktigt att ha bredden. De
mellanstora konsulterna, som har utmärkt Sverige tidigare, tappar
position, samtidigt som små väldigt nischade aktörer kan klara sig
bra. Det är en naturlig utveckling.
– I övrigt använder vi naturligtvis konsulter i våra byggprojekt,
som byggprojektledning, arkitekter och så vidare. Vi får med en del
analys i samband med värderingar, men traditionella marknadsanalyser köper vi inte in.
› Om du ska sälja en kontorsfastighet i Stockholm, och väljer
att anlita en konsult, vilken väljer du då?
– Det vill jag inte svara på.
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BILD: AKELIUS

Det senaste årets
största nyuthyrningar

»Sedan är det ju långt
ifrån alltid som affärerna går i lås, men förslagen är sällan helt
uppåt väggarna.«

”Hög internationell klass”
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1.

INTERNATIONELL. Akelius har
verksamhet i sex olika länder, och
vd Pål Ahlsén menar att de svenska
konsulterna håller hög klass.

mer erfarenhet innan vi ger omdömen. Men spontant känns det
som att de svenska konsulterna står sig väldigt bra i ett internationellt perspektiv.
Av de renodlade fastighetskonsulterna är det främst säljrådgivare som Akelius använder.
– Vi säljer ofta till bostadsrättsföreningar och då gör vi det utan
konsulter, men när det handlar om andra köpare är det oftast bra
med en mäklare som fungerar som olja i maskineriet.
– Jag tycker att de ofta är kreativa när det gäller att skapa affärer. Jag skulle säga att det händer mellan 5 och 15 gånger per år
att en mäklare kommer med ett genomarbetat affärsförslag där de
föreslår en passande affär som vi inte alltid har tänkt på. Och då
menar jag inte att de bara vill sälja en fastighet till oss, utan mer
avancerade upplägg. Sedan är det ju långt ifrån alltid som affärerna
går i lås, men förslagen är sällan helt uppåt väggarna.
› Om du ska sälja en bostadsfastighet i en kringort till Stockholm, vem kontaktar du då?
– Då ringer jag direkt till Jan-Erik och Ilija på Rikshem, skrattar Pål Ahlsén.
– Annars finns det många konsulter som är bra. Även om det
har hänt mycket på Catella på sistone är de alltid bra, det sitter i
väggarna där. Leimdörfer är duktiga och Pangea, Newsec, Nordier,
CBRE … Det finns många.

Kommun

Fastighet

Fastighetsägare

Hyrestagare

Kvadratmeter

Längd på kontrakt

Uthyrningskonsult

Solna

Pyramiden

Fabege

SEB

67 500

20 år

–

2.

Mölndal

Mölndal Centrum

NCC (Stena)

SCA

25 000

–

JLL

3.

Malmö

Kranen 8

Wihlborgs

Försäkringskassan

12 300

6 år

–
–

4.

Solna

Uarda 1 (hus B)

Fabege

Siemens

10 000

12 år

5.

Stockholm

Fatburen

Aareal Bank

EA/DICE

8 750

10 år

JLL

6.

Stockholm

Trollhättan 29

AMF

Epicenter

8 600

–

–

7.

Uppsala

Eldaren

Jernhusen

Landstinget

7 300

25 år

Baltazar

8.

Solna

Ulriksdals torg

Peab

Johnson & Johnson

6 800

10 år

Baltazar

9.

Solna

Solna Gate

Mengus (Klövern)

Santander

6 000

7 år

CBRE

10.

Solna

Hilton 6

Credit Suisse

Länsförsäkringar

5 700

6 år

Newsec
Källa: Newsec

BILD R STUDIO FOR ARCHITECTURE

– Där finns det förbättringspotential kan man säga.
Men det beror också på att lagstiftningen är annorlunda i Tyskland. Där ger man inte försäljningsuppdrag exklusivt, utan alla
mäklare springer på alla affärer och den som kan få fram det
vinnande budet vinner och får mäklararvodet. Det gör att det blir
mycket mer vilda västern över det och det känns inte lika seriöst.
– Den tyska branschen är mycket bredare också. Ska du
penetrera den svenska branschen har du tio konsultfirmor att gå
igenom, i Tyskland har du tusen.
Akelius Residential finns också i England, Frankrike, Kanada
och USA.
– I såväl England och Kanada är konsulterna duktiga, tvivelsutan. USA och Frankrike där vi just har klivit in bör vi samla på oss

NYUTHYRNINGAR MAJ 2014 TILL OCH MED APRIL 2015

BILD FABEGE

Svenska transaktionskonsulter håller hög
internationell klass, menar Pål Ahlsén, vd för
Akelius som har verksamhet i sex olika länder.
– Jag tycker att de svenska konsulterna är
bra på det de gör. De är professionella och
seriösa. Jämfört med transaktionskonsulterna i Tyskland är det stor skillnad, enligt Pål
Ahlsén.

(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

SOLNA. SEB flyttar sitt huvudkontor till Fabege och Arenastaden. I maj 2017 flyttar de
första medarbetarna in.

MÖLNDAL. SCA flyttar i december 2016 in i sitt nya kontorshus i Mölndal.
NCC uppför huset och har sålt det till Stena Fastigheter.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Arvid Lindqvist // Catella

BILD: CATELLA

»VIX-index ligger
ungefär åtta månader
före den svenska fastighetsmarknaden.«

Utvecklingen av driftnettot
genererar avkastningen
Vi börjar närma oss toppen av investerarcykeln och direktavkastningsnivåerna är rekordlåga.
Catellas analyschef Arvid Lindqvist menar att det nuvarande
marknadsläget talar för fastigheter i primärlägen, där hyrespotentialen är bättre.
Efter viss avvaktan under det första kvartalet har aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden fått ett tydligt uppsving
under april och maj. Det har framför allt varit svenska aktörer som
har köpt bostäder, kontor, logistik och industri. Börsnoterade och
privata fastighetsbolag dominerar marknaden. Ökningen av svenska investerare har återigen minskat ner den utländska investeringsandelen för helåret till strax under 20 procent. Detta från den höga
nivån på 30 procent under det första kvartalet – bakom detta låg
stora köp inom handelssegmentet av framförallt utländska fonder.
Det är en tydlig skillnad i hur olika aktörer prissätter fastigheter, där aktiemarknaden ligger omkring 10–20 procent högre än
traditionella fastighetsinvesterare. Traditionella aktörer skiljer sig
dessutom betydligt åt beroende på om de är på köp- eller säljsidan,
där investerare på köpsidan tenderar att titta på de lägre värderingarna medan säljarna gärna ser till den högre aktiemarknaden.
Den ökande transaktionsvolymen under april och maj är dock ett
tecken på att köparna nu börjar närma sig säljarna och anpassa sig
till de högre priserna.
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ARVID
LINDQVIST
Ålder: Fyller
35 strax före
midsommar.
Titel: Analyschef.
På Catella:
Sedan januari
2015.
Fritidsintressen: ”En fru och
två söta men
intensiva barn
fyller tiden ganska väl. Brukar
kunna klämma
in en löprunda
och en bok då
och då.”

Vi har en extremt stark makromix för fastigheter, med internationellt stark tillväxt i Sverige om runt tre procent per år under 2015–2016, extremlåga räntor och god tillgång till finansiering.
Den starka utvecklingen på fastighetsmarknaden under de senaste
två åren gör att vi börjar närma oss toppen av investerarcykeln.
Trots att allt fler investeringar sker i mindre städer och i sekundärlägen i storstäderna, har skillnaden i direktavkastning mellan
primär- och sekundärlägen stabiliserats under det senaste året.
Direktavkastningskraven i sekundärlägen sjunker i linje med den
kraftiga efterfrågan, men de låga räntorna leder till att direktavkastningskraven i bra närförorts- och innerstadslägen i storstäderna
sjunker ungefär lika mycket – vilket gör att standardavvikelsen på
marknaden blir oförändrad. För fastigheter i bästa läge kommer vi
sannolikt inom en snar framtid se nivåer på direktavkastningskrav
under det som marknaden traditionellt sett betecknat som ett golv.
Den svenska fastighetsmarknaden är korrelerad med riskviljan
på de globala finansiella marknaderna. Ett sätt att få en uppfattning om den framtida utvecklingen för standardavvikelsen i

direktavkastningskraven blir därför att titta på utvecklingen för
VIX-index, som är ett volatilitetsindex kopplat till derivat på den
amerikanska börsen som mäter riskviljan hos investerarna. När
VIX-index är lågt är riskviljan hos investerarna hög.
VIX-index är en tydlig ledande indikator för spridningen i
direktavkastningskraven och ligger ungefär åtta månader före den
svenska fastighetsmarknaden. Investerarnas riskvilja förbättrades
markant efter eurokrisen hösten 2011 och nådde sin topp från början av 2013 till sommaren 2014, då VIX bottnade ut på nivåer som
inte hade setts sedan slutet av 10-talet.
På fastighetsmarknaden minskade skillnaderna i direktavkastningskraven mellan primär- och sekundärlägen snabbt från
och med andra halvåret 2012 och bottnade ut under slutet av 2013.
Precis i linje med VIX-index stabiliserades sedan standardavvikelsen på fastighetsmarknaden på historiskt låga nivåer. Sedan hösten
2014 har VIX indikerat en viss nervositet på finansmarknaderna
och index har pendlat en hel del upp och ner, men har mestadels

CATELLA
Catella är en
finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med
djup kunskap
inom fastigheter, räntor och
aktier. Catella är
Sveriges ledande
transaktionsrådgivare inom
fastigheter och
har en ledande
position inom
den europeiska
fastighetssektorn och en stark
lokal närvaro
i Europa med
cirka 500 anställda i tolv länder.

legat runt det historiska snittet – vilket indikerar att standardavvikelsen på fastighetsmarknaden kommer att ligga kvar på låga
nivåer under resten av året.
När man närmar sig toppen på investerarcykeln och direktavkastningskraven är låga är det lätt att lockas av de något högre
direktavkastningskraven i sekundära lägen. På lång sikt är det dock
utvecklingen av driftnettona som genererar avkastning på fastighetsmarknaden, och fastigheter i bra lägen har bättre potentiell
hyresutveckling och lägre vakansrisk än fastigheter i sekundärlägen.
Likviditetsrisken är också i allmänhet betydligt högre i sekundärlägen. När marknaden viker tenderar likviditeten på dessa marknader att försvinna helt och hållet, medan det alltid finns en marknad
för högkvalitativa fastigheter i bra lägen. Som fastighetsinvesterare
kommer man att behöva anpassa sig till den högre prissättningen
om man vill göra affärer. Det gäller dock att vara försiktig – ju högre
priserna blir desto viktigare är det att ha detaljerad marknadskunskap och göra rätt bedömning av fastighetens kvalitet och läge.
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När det är medvind i marknaden kan det vara rätt läge
att starta eget – Fastighetssverige har hälsat på hos tre av
de nyare fastighetskonsulterna på marknaden.

Med stort fokus på affärer
För Johan Bernström var uppstarten av
Bernstrom & Partners ett sätt att utmana sig
själv genom att ta steget och förverkliga en
dröm.
– Jag kom till insikt att jag vill jobba mer i
själva affärerna än på kontoret och med den
utgångspunkten startade jag bolaget, säger
Johan Bernström. Text & bild: Nicklas Tollesson
Han var transaktionschef på Savills innan han startade
Bernstrom & Partners i slutet av augusti förra året.
– Jag trivs i transaktionsorienterade organisationer och att starta
eget blev ett naturligt steg för mig efter Savills. De initiala utmaningarna var förstås att få de första uppdragen, hitta rätt medarbetare och få en fungerande administration. Resultatet känns hittills
lyckat – jag har aldrig tidigare haft så här mycket tid i projekten
och marknaden. Vi är fortfarande i uppstartsfasen men det känns
som att vi redan nu har en plattform som är redo att utökas med
ytterligare medarbetare närmaste året, säger Johan Bernström.
Bernstrom & Partners har för tillfället fyra medarbetare.
– Vi flyttade in här på Nybrogatan 3 i Stockholm vid årsskiftet
tillsammans med två andra nystartade företag. Vi har gemensam
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JOHAN
BERNSTRÖM
Ålder: 41 år.
Bor: Kungsholmen.
Familj: Sambo.
Bakgrund:
Fastighetsekonom från KTH
och civilekonom
från Stockholms
universitet. Blev
transaktionschef
på Savills 2011
och startade
Bernstrom &
Partners
2014. Har
tidigare arbetat
för Leimdörfer,
JLL, Aberdeen,
Persen Skei och
NEP.
Fritidsintressen: Utförs
åkning, surfing
och vindsurfing.

konferens och egna separerade kontorsrum, det är ett bra och
trevligt sätt att få fler arbetskamrater för en mindre organisation.
Nu är vi dagligen mellan tio och femton personer i lokalerna,
berättar Johan Bernström när han visar runt i lokalerna.
Lokalmässigt fick Bernstrom & Partners annars en flygande
start.
– Vi hade tur och fick i princip låna ett färdigmöblerat kontor på Kungsträdgårdsgatan under de första månaderna medan
vi letade kontor. Det var värt jättemycket i starten, och det är vi
oerhört tacksamma för. Det innebar att vi kunde fokusera helt på
affärerna, för vi hade verkligen mycket att göra under hösten. Vi
genomförde säljuppdrag med underliggande fastighetsvärden på
drygt en miljard kronor under Q4 och fram till i dag är siffran 1,8
miljarder kronor.
Det största uppdraget var Wästbyggs forward funding-försäljning av 462 lägenheter till Alecta i Huddinge för 560 miljoner
kronor. För närvarande arbetar Bernstrom & Partners med säljuppdrag i marknaden för cirka 1,2 miljarder kronor.
› Hur är det att komma in på marknaden som en nystartad
rådgivningsfirma? Måste man locka med låga arvoden?
– Att få uppdrag handlar om att vinna förtroende och att sedan
överträffa förväntningar. Du får inga uppdrag enbart på låga
arvoden.

GILLAR AFFÄRER. För Johan Bernström var det egna bolaget ett sätt att återigen komma närmare själva affärerna.

Bernstrom & Partners erbjuder rådgivning för alla typer
av fastigheter och projekt, men fokus ligger för tillfället på säljråd
givning.
– Hittills har det varit mestadels säljrådgivning, men även uppdrag på köpsidan.
– Jag är väldigt nöjd med verksamhetsstarten för Bernstrom &
Partners. Vi har en mycket bra och växande kundbas som underlättat bolagets mottagande på marknaden.
› Marknadsläget för att starta upp en rådgivningsfirma var det
bästa tänkbara?
– När jag tog beslutet så var förutsättningarna goda men
utvecklades under hösten till väsentligt bättre… Det var allmän
turbulens bland rådgivarna, låga räntor och stor tillgång på
kapital. Fastigheter som tillgångsslag har väl aldrig varit starkare
än nu.

»Fastigheter som
tillgångsslag har väl aldrig
varit starkare än nu.«
› Hur ser visionerna för Bernstrom & Partners ut? Hur tror du
att bolaget ser ut om tre år?
– Visionen är att bli en väletablerad aktör på den svenska
transaktionsrådgivningsmarknaden, med målet att alltid överträffa kundernas förväntan. Om tre år är vi mellan fem och 15
anställda.

2 2015

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

73

TEMA: KONSULTER

NYSTARTADE. Axel Edwall och Filip
Alexandersson lämnade Savills och startade
Panreal Property Advisors i höstas.

Ung men erfaren duo
Axel Edwall och Filip Alexandersson var 27 och 29 år gamla när de förra året
lämnade Savills för att starta Panreal Property Advisors.
– Vi fick ett stort förtroende och fick ta mycket ansvar när vi var med och
byggde upp Savills transaktionsverksamhet från Göteborg. Därför var steget till att
starta eget inte så stort som man kan tro, säger Axel Edwall. Text & bild: Nicklas Tollesson
Duon arbetar nu med rådgivning kring allt som har med
fastighetstransaktioner att göra, huvuddelen av uppdragen handlar
om säljrådgivning.
Panreal startades i september och när Fastighetssverige hälsar
på i slutet av april har tre affärer kommunicerats – för Sigillet i
Mölndal, för COG Holding och Oliver Grebelius Invest i Sisjön
och för Willhem i Borås.
– Just nu arbetar vi med sex säljmandat, med totala värden på
uppemot en miljard kronor, samt ett antal köpuppdrag. Hittills har
det gått bättre än vi vågade hoppas på i början, men det är klart att
vi har haft draghjälp av det gynnsamma marknadsläget, säger Filip
Alexandersson.
Det är en ung men ändå erfaren duo som har startat Panreal.
När Axel Edwall år 2011 rekryterades från Wallenstam till Savills
för att bygga upp bolagets transaktionsverksamhet i Göteborg
hade han ännu inte fyllt 25 år. Ett drygt halvår senare anslöt Filip
Alexandersson.
– Vi fick ett stort förtroende med mycket ansvar, från dag ett. Vi
hade möjlighet att bygga upp ett brett kontaktnät bland investerare, med både regionala, nationella och internationella aktörer. När
hela Savills värderingsteam rekryterades till Newsec var vi under
ett antal månader ensamma på kontoret. Det var naturligt att tankarna på att göra något eget började växa fram, säger Axel Edwall.
De flyttade några hundra meter till ett mindre kontor på
Kungsgatan i Göteborg – inom kort flyttar de till permanenta
lokaler längre ner på gatan. Relationerna med Savills är fortfarande
mycket goda – de såg till att slutföra samtliga sina pågående uppdrag innan de lämnade bolaget.
– Det är absolut inga som helst hard feelings där, tvärtom. Vi
har mycket god kontakt med många av våra tidigare kollegor – och
konferensbordet här har vi dessutom fått köpa av Savills, skrattar
Axel Edwall.
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Konferensbord och övrigt möblemang är en liten del av allt
nytt som man måste tänka på som nystartat bolag.
– Initialt är det mycket praktiskt som måste lösas, allt från
att välja firmanamn och skapa en grafisk profil, till att få alla de
administrativa bitarna på plats. Det absolut viktigaste är givetvis
uppbyggandet av varumärket Panreal, säger Filip Alexandersson.
– Det är ingenting som görs i en handvändning utan något som
successivt växer fram och formas. Vårt mål i alla avseenden är att
maximera värdet för våra uppdragsgivare och genom hög professionalism och nytänkande överträffa alla förväntningar. På så sätt
byggs varumärket. Både Axel och jag brinner för fastigheter och
älskar att göra affärer. Vi har väldigt höga ambitioner och är givetvis oerhört måna om att Panreal ska genomsyras av det enorma
engagemang som vi har.
Lokalerna som Panreal snart flyttar in i är större – med plats
för ytterligare medarbetare.
– Vår kortsiktiga ambition är att vara ytterligare två personer
innan året är slut. Samtidigt är det extremt viktigt att vi växer på
rätt sätt; allt vi gör i dag genomsyras av oss och vårt personliga
engagemang. Vi har lyckats få en bra start och när vi nu ska växa
gör vi det utifrån samma engagemang, säger Axel Edwall.
Panreal har startats i en synnerligen het marknad.
– Det finns väldigt mycket kapital som söker fastighetsinvesteringar. Det är även många olika typer av kapital som konkurrerar på marknaden, allt från privata investerare, syndikat och
fondstrukturer, till börsbolag och institutioner. Ett bra läge för en
exit. Vi arbetar mycket i regionstäder i mellersta och södra Sverige.
För ett par år sedan var det Stockholm, Göteborg och i viss mån
Malmö som var att betrakta som likvida marknader, nu finns ett
betydligt bredare intresse även för mindre marknader runt om i
landet. Där finns många intressanta affärer att göra, säger Filip
Alexandersson.

PANREAL PROPERTY ADVISORS
GRUNDARE
Namn: Axel Edwall.
Ålder: 28 år.
Bor: Göteborgs innerstad.
Familj: Sambon
Linnea.
Bakgrund: Bygg- och
fastighetsekonom från
Högskolan i Halmstad. Arbetade i två
år som lokaluthyrare
på Wallenstam innan
dess att han i juni 2011
rekryterades till Savills
för att bygga upp
transaktionsverksamheten från Göteborg.
Startade Panreal i
september 2014.
Fritidsintressen:
Segling, vindsurfing,
golf och skidåkning.
Namn: Filip Alexandersson.
Ålder: 30 år.
Bor: Göteborgs innerstad.
Familj: Gifter sig med
Charlotta till sommaren, halvårsgamla
sonen Theodore.
Bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg,
har även läst Property
Investment i Sydney,
Australien. Arbetade
som marknadsansvarig på Inprodicon
innan han började
på Savills våren 2012.
Startade Panreal i
september 2014.
Fritidsintressen:
Skidåkning, golf, all
slags träning.
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Baltazar – en problemlösare
Baltazar är en ny aktör med lång erfarenhet. Bolaget satsar framför allt på uthyrning,
men numera också på transaktioner och
bostadsförsäljning. Text & bild: Nicklas Tollesson
Mattias Bäckman, James Mehks och Joakim Wallstén är ett
hårt sammansvetsat gäng som har arbetat ihop i många år – först
på JLL innan de 2010 gick vidare och startade upp Nordiers satsning på uthyrning. Hösten 2013 bröt de sig ur Nordier och startade
Baltazar.
– Vi hade ett framgångsrikt 2012 bakom oss, då vi tredubblade
både omsättning och vinst hos Nordier. Men där var vi en mindre
del av ett större bolag och vi fick inte det utrymme vi ville ha. Därför tyckte vi att vi lika gärna kunde göra det själva, säger Mattias
Bäckman.

NÖJD. Mattias Bäckman är nöjd med Baltazars första tid på marknaden.
”Men man kan tänka sig att det hade gått ännu bättre om vi hade satsat
mer på marknadsföring”, säger han.
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› Namnet Baltazar måste du förklara?
– Eftersom vi var tre grundare bollade vi först namn kring
siffran 3 och hamnade på de tre vise männen. Vi kikade på vad de
hette – Melchior, Kaspar och Baltazar. Och så tycker vi om professor Balthazar, han är en problemlösare, precis som vi – vi löser
fastighetsägares och hyresgästers problem.
– Vi var också inne på att använda våra efternamnsinitialer, men
namnet BMW var upptaget. Vi ville inte ta den striden, skrattar
Mattias Bäckman.
Sedan starten har Baltazar hyrt ut cirka 40 000 kvadratmeter,
framför allt i Stockholm och Uppsala. Bolaget har fördubblats i
antalet medarbetare – i dag sitter sex personer i lokalerna på Grev
Turegatan i Stockholm och man arbetar numera med både uthyrning, transaktioner och bostadsförsäljning på privatmarknaden.
Den största uthyrningen så här långt är till Landstinget i Jernhusens projekt Eldaren i Uppsala, 7 300 kvadratmeter.
– Den uthyrningen betydde mycket för Jernhusen. Där fick vi sex
månader på oss, annars skulle de sälja marken. Vi fick fram en fantastisk lösning för Jernhusen och det har lett till att vi nu också har
fått förtroendet av Skanska Sverige att arbeta med uthyrningen av
deras mycket spännande projekt Juvelen, ett stenkast från Eldaren.
Baltazar ligger också bakom exempelvis Peabs uthyrning
till Johnson & Johnson i Solna, 6 800 kvadratmeter, och Atrium
Ljungbergs uthyrning till Fujitsu i Nod, Kista – tre av de 20 största
kontorsuthyrningarna under 2014 signerades Baltazar.
En växande marknad är avvecklingsuppdrag, hyresgäster som
sitter fast i långa avtal i lokaler de inte använder.
– Det känns som att allt fler hyresgäster inser att om de agerar
kan de komma ur sina oönskade avtal. Vi har dessutom visat att vi
är bra på det. Här gäller det att vara proaktiv, att hålla koll på vilka
bolag som blir uppköpta, eller som ska samlokalisera.
Mattias Bäckman lyfter fram proaktiviteten som en framgångsfaktor.

– Vi kommer ofta med förslag till företag; ”ni borde flytta, här
finns perfekta lokaler på en adress som bättre matchar ert varumärke”.
Ingen av de tre grundarna i Baltazar har en klassisk fastighetsbakgrund, utan mer säljerfarenhet. Men de saknar inte formell
kompetens. Mattias Bäckman är jurist och James Mehks och
Joakim Wallstén har varsin ekonomexamen i bagaget. Nu brinner
de alla tre för fastigheter men i den brokiga bakgrunden bland
Baltazars grundare ingår bland annat erfarenheter som brandman
och ubåtsjägare.
Även transaktioner är ett område som Baltazar satsar på. Under
fjolåret hjälpte Baltazar bland annat Niam att sälja två fastigheter i
Kista, varav den ena i dag är ett nyöppnat Connect-hotell.

»Jag kan ångra att vi inte
var mer aggressiva och hade
mer självförtroende.«
Under första kvartalet 2015 har både Joakim Hofsten och
Carola Wetterlund börjat på Baltazar, Hofsten som transaktionschef
och Wetterlund som ansvarig för att bygga upp Baltazar Bostad.
– Dessutom har Tueshu Barzenjy en viktig uppgift som infoagent, och spjutspets ute på marknaden.
› Hur nöjd är du med den första tiden?
– Vi är supernöjda. Vi har haft svarta siffror från dag 1 utan
att ha lånat en krona. Samtidigt kan jag ångra att vi inte var mer
aggressiva och hade mer självförtroende. Vi har inte satsat något
på marknadsföring, man kan tänka sig att det hade gått ännu
bättre om vi hade gjort det. Vi ska synas mer framöver.

TEAM BALTAZAR. Från vänster: Carola Wetterlund, Joakim Hofsten, James Mehks,
Mattias Bäckman, Tueshu Barzenjy och Joakim Wallstén.
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Här är de största
uthyrningskonsulterna
De svenska uthyrningskonsulterna utgör en brokig
skara – allt från stora internationella konsulthus till små
nischade aktörer. Här är en stor översikt över branschens
uthyrningskonsulter. Text: Nicklas Tollesson

Översikten bygger på uppgifter från
företagen själva och gör inga anspråk
på att vara komplett. Vissa företag har
valt att inte medverka.

Efterlyser flexibilitet
Newsec hyrde ut hela 137 788 kvadratmeter under 2014 och första kvartalet i år.
Uthyrningschef Maria Krumlinde berättar
om en marknad som efterfrågar de centrala
och därmed dyrare lägena – och hon efterlyser
en större flexibilitet från fastighetsägarnas sida.
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NEWSEC
– 138 000 kvadratmeter

Ansvariga för uthyrningsverksamheten: Maria Krumlinde
och Peter Liderås.
Antal uthyrare: 18.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 137 788
kvadratmeter, varav större delen förvaltas av Newsec Asset
Management.
Exempel på uthyrningar:
• Cirka 10 000 kvadratmeter på Lindholmspiren 9 (som ägs
av SEB Immobilen Investment) och Front Lindholmen (HVB
Immobilien AG) i Göteborg, till bland andra Sigma, Segula och
CEVT. Fastigheterna förvaltas av Newsec Asset Management.
• Hyrt ut till Toys R Us i Lillängen, Östersund, cirka 1 100
kvadratmeter – fastighetsägare NP3.
• Hyrt ut till Thurne Teknik i Hammarby Sjöstad – fastighetsägare Primula.

BILDER: NEWSEC

Newsecs 18 personer starka uthyrningsavdelning – som
arbetar med både externa uppdrag och beståndet som förvaltas av
Newsec Asset Management – har haft ett intensivt år med många
lyckade projekt och uthyrningar.
– Vi har upplevt och upplever en stor efterfrågan på framför allt
stora ytor i fastigheter mitt i Stockholms city, där företagen kan
sänka sina nyckeltal genom att hyra färre kvadratmeter – de väljer
gärna dyrare lägen men genom att de väljer fastigheter där det till
exempel finns gemensamma konferensytor, reception och ”worklounger” blir totalkostnaden densamma.
Maria Krumlinde efterlyser en större flexibilitet från fastighetsägarens sida.
– Fastighetsägarna måste bli mer flexibla med hyresavtalen och
då framför allt med hyreslängden i avtalen. Vi ser att kontorshotellen tar större andelar då små växande företag inte vill binda
sig i långa avtal och genom kontorshotellen får de full service med
kontorsstöd i olika paketlösningar.
› Vilken är Newsecs största styrka som uthyrningskonsult?
– Vi är ett fullservicehus med ett brett helhetsutbud och har

all slags fastighetsrelaterad rådgivning. Därmed får vi en styrka
i bred kunskap och erfarenhet med hög marknadskännedom. Vi
finns även på de flesta marknaderna och vi har också därmed stora
flöden av hyresgäster som vi kan hjälpa.
› Någon uthyrning på sistone som är extra viktig?
– Vi tycker alltid att de mest framgångsrika uthyrningarna är de
där vi som rådgivare, tillsammans med fastighetsägaren, är med i
hela processen. Från planering av att utveckla fastigheter med en
hög vakans till färdigställande av ytor och kontrakt.

”Snabba processer
och snabba avslut”
Att inhemska köpare – som i mindre utsträckning anlitar
konsulter – har tagit en allt större del av den svenska fastighetsmarknaden de senaste åren bekymrar inte Niklas Borg,
vd för Newoﬀice.
– Nej, jag skulle säga att vi gynnas av den utvecklingen,
säger han. Bild: Newoﬀice
Internationella
investerare som inte
har egen förvaltning
på plats använder
konsulter i en större
utsträckning än
svenska bolag som
ofta har en egen
välfungerande
uthyrningsorganisation.
– Så är det, men
internationella
investerare har i stor
utsträckning förvaltningsavtal med de
stora internationella
förvaltningsbolagen
och då hamnar per
automatik även uthyrningen där. Vi är, även om
NÖJD. Niklas Borg och hans Newoﬀice hyrde ut 132 000
kvadratmeter under 2014 och fram till och med Q1 i år.

vi hyr ut väldigt mycket och har ett stort uthyrningsteam, ändå ett
litet lokalt företag med väldigt bra kontakter med alla de svenska
aktörerna. Uthyrning är extremt lokalt, hyresgästerna finns i vårt
närområde och det gynnar oss att även fastighetsägarna är lokala
och närvarande, så för vår del är utvecklingen positiv, säger Niklas
Borg.
Newoffice medverkade under 2014 och fram till och med
första kvartalet i år till uthyrningar om 132 000 kvadratmeter – där
den absoluta merparten är i Stockholm.
– Ända sedan sammanslagningen mellan Newoﬃce och CBD
Fastigheter och Lokaler för två år sedan har vi haft en stabil
utveckling. Motsvarande siff ra i er sammanställning förra året var
130 000 kvadratmeter. Vi har inte hyrt ut så många fler kvadratmeter den här perioden men vi ökade vår omsättning inom uthyrning med nästan 30 procent under 2014 jämfört med 2013, vilket vi
är väldigt nöjda och stolta över.
– Bakom den ökade omsättningen ligger högre marknadshyror,
fler affärer innanför tull vilket innebär högre hyror och därmed
högre arvoden. Uthyrningsmarknaden känns väldigt stark och
stabil, det är relativt snabba processer och snabba avslut.
› Vad är det som efterfrågas mest av kunderna?
– Det är fortsatt högt tryck på funktionella och flexibla innerstadslokaler med bra teknik. Vi ser också att efterfrågan i B- och
C-lägen har ökat kraftigt. De stora vakanserna, som vi visste skulle
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»Vi är ändå ett litet lokalt företag
med väldigt bra kontakter med alla
de svenska aktörerna.«
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– I Newstay har vi knutit till oss flera fastighetsägare på
senare tid och har i dagsläget nästan 100 företagslägenheter
uthyrda. I augusti börjar vår tredje person på Newstay, vilket är
kul med tanke på att vi endast hade en anställd för ett år sedan.
Transaktionsbenet är den delen som har haft starkast utveckling, i
september börjar vår fjärde transaktionsmedarbetare och med det
affärsflödet vi har nu så känns det som vi kommer växa ytterligare
under 2015.

NEWOFFICE
– 132 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Niklas Borg.
Antal uthyrare: 13.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 132 000 kvadratmeter (allt externt).
I Stockholmsregionen: 131 000 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 1 000 kvadratmeter.
Kontor: 92 000 kvadratmeter.
Handel: 13 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 27 000 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till The Chimney Pot på Skeppsbron, 4 093 kvadratmeter
– fastighetsägare Vasakronan.
• Till Ahlsell i Arninge, butik på 2 413 kvadratmeter – fastighetsägare Corem.

CBRE
– 92 000
kvadratmeter

Ansvariga för
uthyrningsarbetet: Nina
De Besche
(Oﬀice
Agency), Tomas Pendén (Industrial & Logistics) och Anders
Malmgren (Retail).
Antal uthyrare: 15 (7 på Oﬀice Agency, 3 på Industrial & Logistics, 5 på Retail).
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 92 000 kvadratmeter (allt externt, uthyrningar inom CBRE Basale är alltså inte medräknade).
Kontor: 30 000 kvadratmeter.
Handel: 20 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 42 000 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till Mercante, 9 000 kvadratmeter logistik i Arendal, Göteborg
– fastighetsägare Prologis.
• Till Santander, 6 300 kvadratmeter kontor i Solna Gate
– fastighetsägare Mengus (som nu har sålt till Klövern).

VI SES PÅ
ALMEDALS VECKAN

BILDER: CBRE

komma i innerstaden, har till stor del fyllts upp i takt med att de
kommit, bland annat genom konvertering till hotell eller bostäder.
Svårigheten att skapa nya moderna kontor innanför tull har lett
till att kransmarknaderna har tagit ordentlig fart, med fokus på de
områden som har bra kommunikation. Så länge nyproduktionen
av kontor hålls på den här nivån så ser jag inte att det kommer bli
någon ökning av vakanserna den närmaste tiden heller.
› Du ger en väldigt positiv bild, vilka är utmaningarna?
– Just nu att hitta bra lokaler, det är en utmaning i sig. Det
finns för få vakanser och många av dem som finns är vakanta av
en anledning – om tekniken, miljön eller takhöjden är fel straffar
lokalerna ut sig och det krävs krafttag för att få ut ytorna.
› Några intressanta projekt framöver?
– Det största är området Gasverket i Norra Djurgårdsstaden.
Här renoveras de gamla tegelbyggnaderna och gasklockorna till
toppmoderna kontor, butiker, restauranger och hotell men med
bevarande av all arkitektonisk charm som området har. Av de cirka
60 000 kvadratmeter som skapas är knappt hälften kontor. Det
är ett extremt kul projekt eftersom det handlar om att öppna upp
ett så centralt område som varit stängt för allmänheten i över 100
år och där arkitektur och läge i kombination med extremt hög
ambitionsnivå från både fastighetsägarna Jungberg & Rothman
Kvartersfastigheter och staden skapar förutsättningar för ett helt
unikt område.
Niklas Borg är också nöjd med Newoﬃces två mindre ben,
Newstay som hyr ut företagsbostäder och Newproperty, som arbetar med transaktioner.

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Christer
Backman.
Antal uthyrare: 9 (4 i Stockholm, 2 i Göteborg,
2 i Malmö, 1 i Helsingborg).
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 114 833 kvadratmeter
(allt externt).
I Stockholmsregionen: 27 143 kvadratmeter.
I Göteborg: 19 069 kvadratmeter.
Klart störst
I Öresundsregionen: 68 621
i Öresund
kvadratmeter.
Kontor: 61 376 kvadratmeter (23 618
i Stockholm, 9 844 i Göteborg, 27 914 i
Öresund).
Handel: 9 424 kvadratmeter (485 i Stockholm, 2 274 i Göteborg
och 6 665 i Öresund).
Lager/logistik/industri: 44 033 kvadratmeter (3 040 i Stockholm, 6 951 i Göteborg, 34 042 i Öresund).
Exempel på uthyrningar:
• Till Orkla Foods Sverige, 4 400 kvadratmeter på Dockan
i Malmö – fastighetsägare Wihlborgs.
• Till Heatex, 4 600 kvadratmeter kontor och industri i Fosie,
Malmö – fastighetsägare Kungsleden.

BILD: RELIER

BILD: NICKLAS TOLLESSON

RELIER
– 115 000 kvadratmeter

ETT NYTT SÄTT ATT KÖPA KONSULTTJÄNSTER

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

www.hifab.se

TEMA: KONSULTER

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Bengt Lindén.
Antal uthyrare: 7.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 75 200 kvadratmeter
(allt externt).
I Stockholmsregionen: 75 200 kvadratmeter.

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sven Fraenkel.
Antal uthyrare: 4.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 65 300 kvadratmeter (allt
externt).
I Göteborgsregionen (inkl Jönköping): 65 300 kvadratmeter.
Störst i Göteborg
Kontor: 17 500.
och på lager/logistik
Handel: 2 200.
Lager/logistik/industri: 45 600.
Exempel på uthyrningar:
• Till Alten på Lindholmen, Göteborg, 4 600 kvadratmeter kontor
– fastighetsägare HVB Immobilien AG/ Newsec.
• Till Papyrus, 17 200 kvadratmeter lager i Jönköping – fastighetsägare Prologis.
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BILD: NICKLAS TOLLESSON

GÖTEBORGS LOKALLOTS
– 65 000 kvadratmeter

BILD: STRATEG FASTIGHETSKONSULT

STRATEG FASTIGHETSKONSULT
– 75 000 kvadratmeter

BILD: NICKLAS TOLLESSON

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Miranda Jensen.
Antal uthyrare: 4.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 89 500 kvadratmeter
(allt externt).
I Stockholmsregionen: 74 000 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 350 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 9 200 kvadratmeter.
Kontor: 80 300 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 9 200 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till Huawei i Kista, 4 070 kvadratmeter – fastighetsägare Genesta
(som nu har sålt fastigheten till Kungsleden).
• Till Oracle i Solna Port, 4 000 kvadratmeter – fastighetsägare
Commerz Real.

BILD: BONNIER FASTIGHETER

CUSHMAN & WAKEFIELD
– 90 000 kvadratmeter

Efterlyser
tydligare
spelregler

VILL UTVECKLA. Sven Fraenkel vill utveckla den
oreglerade uthyrningsmarknaden. ”Någon form av
spelregler hade varit bra för alla, åtminstone avtal
som tydligare anger vad som gäller”, säger han.

Göteborgs Lokallots Sven Fraenkel efterlyser
tydligare spelregler för uthyrningsbranschen.
– Det är en rörig marknad i dag, både för
hyresgäster och fastighetsägare, säger han.
Efter drygt 25 år med Göteborgs Lokallots är Sven Fraenkel
välkänd på den göteborgska uthyrningsmarknaden. Bolaget har
fortfarande en ledande position och under 2014 och första kvartalet i år medverkade Lokallots till uthyrningar om cirka 65 000
kvadratmeter.
Sven Fraenkel menar att den oreglerade uthyrningsmarknaden
kan vara förvirrande för företag som letar lokal.

– Det krävs ingen auktorisation, vem som helst kan kalla
sig lokalmäklare, i princip är en hemsida allt som behövs. För hyresgäster är det stora utbudet förvirrande – de surfar runt på olika
sajter som erbjuder samma lokaler men med olika kontaktpersoner,
säger Sven Fraenkel.
– Ibland är informationen dessutom bristfällig, vilket också är
ett problem för fastighetsägarna, vars lokaler ibland marknadsförs
trots att vakanserna är fyllda för länge sen.
– Någon form av spelregler hade varit bra för alla, åtminstone
avtal som tydligare anger vad som gäller.
Sven Fraenkel är initiativtagare till Plazagruppen, som beskrivs
som Göteborgs nya fastighetshus. Sedan knappt ett år sitter sju
konsultbolag med olika inriktningar inom fastighetsrelaterade

konsulttjänster i Plazahuset på Östra Hamngatan i centrala Göteborg.
– Vi har fått den start vi hoppades på. Att vi sitter tillsammans
innebär synergieffekter, en affär leder till flera. Vi är cirka 30 personer här just nu, sju personer har nyanställts sedan vi flyttade in.
Bland annat har Göteborgs Lokallots anställt en uthyrare,
Agneta Clark, som bearbetar marknaden för mindre lokaler i
centrala Göteborg.
– Marknaden utvecklas och förändras hela tiden och vi måste
hänga med för att behålla vår ställning. Vi har en hel del planer för
hur vi ska möta framtiden, men jag kan inte avslöja mer om dem
nu.
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Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Magnus Hammar.
Antal uthyrare: 4.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 33 355 kvadratmeter (allt externt).
I Stockholmsregionen: 26 655 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 6 900 kvadratmeter.
Kontor: 12 000 kvadratmeter.
Handel: 20 355 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 1 500 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Livsmedelsbutik på 4 300 kvadratmeter inom tull
i Stockholm. Ica i Uppsala, 1 000 kvadratmeter.

Ansvarig för
uthyrningsarbetet:
Gabrielle
Hemmerlind.
Antal uthyrare: 5.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 28 000
kvadratmeter, varav cirka
3 000 kvadratmeter i det
egna förvaltningsbeståndet.
I Stockholmsregionen:
26 000 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 1 000
kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 1 000
kvadratmeter.
Kontor: 20 000 kvadratmeter.
Handel: 3 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 5 000
kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 1 500 kvadratmeter till
bland andra Kaplan på
Sturegatan
i Stockholm – fastighetsägare Stoff (ST och Oﬀicersförbundet).
• Cirka 3 000 kvadratmeter till
Framtidsgymnasiet och Realgymnasiet på Liljeholmen.

MÄKLARHUSET
UPPSALA
– 27 000
kvadratmeter

Ansvarig
för uthyrningsarbetet:
Solweig Lindéll-Sohlberg.
Antal uthyrare: 3.
Uthyrt, 2014–
Q1 2015:
27 000
27 054
i
Uppsala
kvadratmeter (allt
externt).
I Uppsalaregionen: 27 054
kvadratmeter.
Kontor: 20 741.

LOKALMARKNADSDAGEN
I GÖTEBORG 2015
BILD: MÄKLARHUSET UPPSALA

⁄⁄

NORDIER
– 33 000 kvadratmeter

SAVILLS
– 28 000
kvadratmeter

BILD: SAVILLS

FASTIGHETSSVERIGE

Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Jeanette Öhrn.
Antal uthyrare: 6.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 36 000 kvadratmeter, varav 25 000 kvadratmeter i det egna förvaltningsbeståndet.
I Stockholmsregionen: 32 000 kvadratmeter.
Kontor: 31 500 kvadratmeter.
Handel: 2 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 2 500 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till Oracle i Solna Port, 4 000 kvadratmeter kontor
– fastighetsägare Commerz Real.
• Till Landstinget i Uppsala, 2 400 kvadratmeter
kontor i Muninhuset, Uppsala – fastighetsägare
Hemfosa.

BILD: NORDIER
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BILD: NORDIC PM

Ansvariga för uthyrningsarbetet:
Owe Löfquist (TAM Asset Management), Magnus Lundgren (TAM
Retail) och Robert Strandberg (TAM
Retail Malmö).
Antal uthyrare/kommersiella projektledare: 10.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 51 815 kvadratmeter (varav 7 000 som förvaltas av
TAM Asset Management).
I Stockholmsregionen: 10 600 (varav
7 000 i det egna förvaltningsbeståndet).
I Göteborgsregionen (inklusive
Tanum): 28 065 kvadratmeter
(allt externt).
I Öresundsregionen: 13 150 kvadratmeter (allt externt).
Kontor: 9 065 (varav 6 000 i det egna
förvaltningsbeståndet).
Handel: 41 750
Störst på
kvadratmeter (allt externt).
handel
Lager/logistik/industri: 1 000
kvadratmeter i det egna förvaltningsbeståndet.
Exempel på uthyrningar:
• Till SF Bio, Filmstaden i Helsingborg, 3 750 kvadratmeter – fastighetsägare Jefast.
• Till H&M i Tanum Shopping Center, 2 450 kvadratmeter – fastighetsägare VGL Properties.

Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Mattias Bäckman.
Antal uthyrare: 5.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 40 000
kvadratmeter (allt externt).
I Stockholmsregionen: 40 000 kvadratmeter.
Kontor: 40 000 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till Johnson & Johnson i Ulriksdal, 6 800 kvadratmeter kontor – fastighetsägare Peab.
• Till Uppsala Läns Landsting, 7 300 kvadratmeter
kontor i Jernhusens projekt Eldaren i Uppsala.

– 36 000 kvadratmeter

BILDER: TAM GROUP

TAM GROUP
– 52 000 kvadratmeter

BALTAZAR
– 40 000 kvadratmeter

BILD: BALTAZAR

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Nils
Åke Rydqvist.
Antal uthyrare: 5.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 56 630
kvadratmeter (allt externt).
I Stockholmsregionen: 11 000 kvadratmeter.
I Göteborgsregionen: 45 171 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 459 kvadratmeter.
Kontor: 27 004 kvadratmeter.
Handel: 800 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 28 826 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till Sandryds, 6 730 kvadratmeter lager i Kallebäck,
Göteborg – fastighetsägare Eklandia.
• Till Manpower, 1 933 kvadratmeter kontor i Lilla
Bommen, Göteborg – fastighetsägare SEB Trygg Liv/
Aberdeen.

BILD: SIMON HELLSTEN

COLLIERS INTERNATIONAL
– 57 000 kvadratmeter

Carin Hjulström

Annika Winsth

Erik Selin

Ola Serneke

Ingalill Berglund

Henrik Saxborn

Björn Siesjö

Viveca Lärn

10 september 2015, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
Ett högaktuellt seminarium med fokus på näringslivsutveckling,
fastighets- och lokalmarknadsfrågor.
Anmäl dig på www.fastighetssverige.se/lokalmarknadsdagen/anmalan.

Arrangörer:

Partners:

TEMA: KONSULTER

Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Henrik Torselius.
Antal uthyrare: 4.
Uthyrt 2014–Q1 2015: 22 000
kvadratmeter (allt externt).
I Stockholmsregionen: 22 000
kvadratmeter.
Kontor: 18 000 kvadratmeter.
Handel: 1 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 3 000
kvadratmeter.

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Pontus
Nilsson.
Antal uthyrare: 2.
Uthyrt 2014–Q1 2015: 14 000
kvadratmeter (allt externt).
Samtliga uthyrningar
14 000 i Jönköping
i Jönköpings län.
Exempel på uthyrningar:
• Till Netonnet, 3 000 kvadratmeter lager och butik
– fastighetsägare Västerhuset.
• Till Grant Thornton, cirka 1 250 kvadratmeter kontor
– fastighetsägare Nivika.

Ansvariga för uthyrningsarbetet:
Thomas Wernersson och
Tomas Estling.
Antal uthyrare: 6.
Uthyrt 2014–Q1 2015: 20 000
kvadratmeter.
Handel: 20 000 kvadratmeter.

THULE
FASTIGHETSUTVECKLING
– 19 000
kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Susanne
Askvall.
Antal uthyrare: 2.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 13 650 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen: 13 650 kvadratmeter.
Kontor: 5 800 kvadratmeter.
Handel: 2 950 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: 4 900 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• 1 700 kvadratmeter kontor och hotell på Elektronvägen i
Huddinge – fastighetsägare Månsbro Fastigheter.
• 1 500 kvadratmeter lager/logistik till Moraberg på Klastorpsslingan i Södertälje – fastighetsägare Månsbro Fastigheter.

FERAX
– 11 000 kvadratmeter

Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Lars Ellsäter.
Antal uthyrare: 1.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 11 000.
I Stockholmsregionen: 11 000.
Kontor: 7 000.
Lager/logistik/industri: 4 000.
Exempel på uthyrningar:
• Till Crimson Färglab, cirka 3 000 kvadratmeter i Fruängen
– fastighetsägare Corem.
• Till ST Förbund/ Oﬀicersförbundet, 2 400 kvadratmeter på
Tegeluddsvägen – fastighetsägare Humlegården.

BILD: FERAX

Ansvarig för
uthyrningsarbetet: Claes Wallberg.
Antal uthyrare: 2.
Uthyrt, 2014–Q1 2015: 19 000
kvadratmeter, varav 1 000
kvadratmeter i det egna
förvaltningsbeståndet.
I Stockholmsregionen: 19 000
kvadratmeter.
Kontor: 19 000 kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Till Marginalen Bank, 10 000
kvadratmeter på Wallingatan.
• Till Patriksson Communication
AB och Von Euler & Partners,
sammanlagt 1 000 kvadratmeter på Sturegatan.

– 14 000 kvadratmeter

BILD: BJURFORS NÄRINGSLIV

BJURFORS NÄRINGSLIV
STOCKHOLM

– 20 000 kvadratmeter

BILD: THULE FASTIGHETSUTVECKLING

Ansvarig för uthyrningsarbetet:
Nils Palmertz.
Antal uthyrare: 4.
Uthyrt, 2014–Q1 2015:
22 000 kvadratmeter (allt externt).
I Stockholmsregion: 16 000 kvadratmeter.
I Öresundsregionen: 6 000 kvadratmeter.
Kontor: 17 000 kvadratmeter.
Handel: 4 000 kvadratmeter.
Lager/logistik/industri: Cirka 1 000
kvadratmeter.
Exempel på större genomförda uthyrningar:
• Till Stureplansgruppen på Riddarholmen i Stockholm, cirka 3 500 kvadratmeter restaurang, konferens och
eventlokaler – fastighetsägare Statens
fastighetsverk.
• Till Cap Gemini i Emporia, Malmö, 1 500
kvadratmeter kontor – fastighetsägare
Steen & Ström.

QUADRENT
– 14 000 kvadratmeter

ÅGREN KONSULT

BILD: KOMFAST

KOMFAST
– 22 000 kvadratmeter

EXPONENT
– 22 000 kvadratmeter

BILD: QUADRENT

Ansvarig för uthyrningsarbetet: Sebastian
Pradilla.
Antal uthyrare: 9.
Uthyrt 2014–Q1 2015:
24 000 kvadratmeter.
I Stockholmsregionen (inkl Norrtälje):
17 000 kvadratmeter.
I övriga Sverige (bland annat Jönköping,
Eskilstuna och Norrland): 7 000 kvadratmeter.
Handel och Food & Beverages: 24 000
kvadratmeter.
Exempel på uthyrningar:
• Totalt 27 uthyrningar i Rinkebystråket,
omfattande cirka 3 700 kvadratmeter
– fastighetsägare Familjebostäder.
• Till Freddies (fotbollsspelaren Fredrik
Ljungbergs restaurangkoncept), cirka
600 kvadratmeter i Atollen, Jönköping
– fastighetsägare Ekblads.

BILD: OPTIMAL

OPTIMAL
– 24 000 kvadratmeter

Utrikes födda
förebilder
Sverige har de senaste decennierna förvandlats
till ett mångkulturellt samhälle.
Men fastighetsbranschen, som bygger det
svenska samhället, är fortfarande en väldigt
homogen sektor som inte speglar den rådande
samhällsutvecklingen.
Varför ser det ut så här? Vilka konsekvenser får
det? Vad går branschen miste om när andelen utrikes födda i ledningsgrupperna är försvinnande
låg?
Fastighetssverige har träffat tre – av alltför få
– utrikes födda med framgångsrika karriärer inom
den svenska fastighetsbranschen. Här delar de
med sig av sina erfarenheter och berättar om
varför de tror att branschen behöver en större
mix av kompetenser och erfarenheter.
Vill du se och höra mer av Sima Zangiabadi,
Ilija Batljan och Julie Lam så ska du anmäla dig till
Fastighetssveriges seminarium Fastighetskvinnan
på Grand Hotel den 1 september. Där utvecklar
de tankarna som du kan läsa om på de följande
sidorna. Du hittar mer info om seminariet på
www.fastighetssverige.se/fastighetskvinnan.
88 Sima Zangiabadi efterlyser en större mix

i den svenska fastighetsbranschen.

92 Ilija Batljan om kriget, flykten och en

svensk karriär i raketfart.

96 Julie Lam: ”Jag har lättare att sätta gränser

och det behövs i en ’gubbig’ värld.”
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UTRIKES FÖDDA FÖREBILDER
BILD: NICKLAS TOLLESSON

STADSBYGGNADSSTRATEG. I bakgrunden
skymtar byggkranarna vid Stockholm Continental, som Sima Zangiabadi beskriver som sin
”bebis”. Hon kom till Sverige från Iran i början av
1990-talet och gick från arkitekt- till beställarsidan när hon började på Jernhusen 2010.

”De ansvariga måste
våga anställa andra
än sig själva”
Sima Zangiabadi är en mix av Iran och Sverige. En mix av arkitekt och
byggherre.
Hon efterlyser överhuvudtaget en större mix i den svenska fastighetsbranschen.
– Det handlar inte bara om att fler unga, kvinnor och utrikes födda ska
ha ledande positioner, utan om ett bredare perspektiv och kunskap om de
olika rollerna som påverkar fastighets- och stadsbyggnadsbranschen i rätt
riktning, säger hon. Text: Nicklas Tollesson
Vi står på taket på Kungsbrohuset, där Jernhusens huvudkontor ligger. Sima Zangiabadi pekar mot byggkranarna vid
Stockholm Continental – en mötesplats med Citybanans huvudstation, ett stort Scandichotell och högst upp 25 av Stockholms
mest attraktiva bostadsrätter.
– Och en skybar med en jättehäftig utsikt, ler hon.
Sima Zangiabadi, affärsutvecklare och stadsbyggnadsstrateg
inom affärsområde Stadsprojekt på Jernhusen, beskriver Stockholm Continental som sin ”bebis”. Hon ledde det tidiga arbetet
med utformning av projektet fram till byggstarten.
Nu arbetar hon framför allt med två andra projekt. Hon leder
Jernhusens affärsutveckling längs den kommande Ostlänken och
hon leder utvecklingen kring det stora projektet på Liljeholmen
där Jernhusen har en vision om att utveckla en blandstad med
3 000 bostäder vid Liljeholmsbron och längs med Södertäljevägen.
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Sima Zangiabadi började för fem år sedan som projektledare
på Jernhusen, dit hon rekryterades efter elva år på arkitektbyrån
Equator.
– Efter drygt en vecka här presenterade jag ett förslag på hur vi
skulle kunna förbättra vårt arbetssätt när det gäller stadsutveckling.
Jag är stolt över att ha kunnat påverka bildandet av det nya affärsområdet Stadsprojekt, säger hon.
Sima Zangiabadi menar att hennes arkitektbakgrund ger henne
en värdefull kunskap, inte minst i hur byggherrar kan skapa en
bättre dialog med tjänstemännen på kommuner och myndigheter.
– I stora stadsutvecklingsprojekt måste man arbeta väldigt brett,
ha förståelse för varandras roller, förutsättningar och drivkrafter
och ha personer med olika bakgrund och kompetenser i organisationen.

Att Sima Zangiabadi sedan många år bor och verkar i Sverige
beror på en slump. Hon var mitt i arkitektutbildningen på ett av de
mest välrenommerade universiteten i Iran, när hon på en semesterresa på Cypern träffade en man med iransk bakgrund som bodde
i Sverige.
Hon valde att flytta till honom, och efter att ha läst svenska
kunde hon fortsätta studera till arkitekt på KTH, där hon började
på det tredje läsåret.
– Den enda utmaningen var språket, annars var det inga problem att fortsätta utbildningen i Sverige. Den iranska utbildningen
var mycket tuffare, en kombination av design och teknik, medan
den svenska utbildningen är mer konstnärlig. Jag hade lätt för mig
och min inställning har alltid varit att jag vill sticka ut, det räcker
inte att vara ”good enough”.
Hon avslutade med ett år på universitetet i Washington, Seattle.

– Den amerikanska utbildningen var mer lik den iranska. Den
svenska arkitekturutbildningen upplevs vara bristande ur ett internationellt perspektiv. Det saknas kurser inom affärsmässiga och
tekniska aspekter. Det blir ofta en utmaning för svenska arkitekter
att skapa trovärdighet i arkitektrollen i branschen när de kommer
ut till verkligheten. Det har jag förstått under åren när jag arbetat
med andra europeiska och amerikanska arkitekter och beställare.
När hon tog sin examen 17 var det tuffa tider för arkitekter
i Sverige. Sima Zangiabadi valde då att ta chansen i USA.
– Jag var där i ett år, men längtade till Sverige, så jag valde att
åka tillbaka.
Via en projektanställning hos Claes Kock Arkitektkontor kom
hon till Equator, där hon blev kvar i drygt tio år innan hon gick
över till Jernhusen.
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BILD: JERNHUSEN

»Det var bara män i kostymer överallt!
Jag upplevde att många inte tog min position
och kompetens på allvar.«

– Trots att arkitektur har varit min hjärtefråga så har jag
alltid varit väldigt intresserad av helheten i en utvecklingsprocess.
Jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter i dag och jag har ett
roligt och utmanande jobb. Jag anser att mina livserfarenheter, min
kompetens och bakgrund gagnar Jernhusen och branschen på ett
unikt sätt.
Första gången Sima Zangiabadi såg likformigheten i den
svenska fastighetsbranschen var när hon var på Mipim 2002.
– Det var bara män i kostymer överallt! Jag var marknadsansvarig och kundansvarig på Equator, men upplevde att många inte tog
min position och kompetens på allvar.
– Tidigare hade jag inte reflekterat över hur konservativ den
svenska fastighetsbranschen var. På KTH fanns många utländska
studenter och även inom arkitekturbranschen finns många utrikes
födda. Men i fastighetsbranschen är det än i dag väldigt ovanligt.
– Samtidigt har jag många utländska vänner som arbetar inom
till exempel IT-sektorn eller vården – där är det helt annorlunda,
många i ledande positioner har utländsk bakgrund.
› Varför tror du att fastighetsbranschen ser ut som den gör i det
här avseendet?
– Fastigheter har historiskt ägts av rika familjer. Sedan har
barnen, framför allt sönerna, tagit över. Väldigt många som är
verksamma inom fastighetsbranschen i dag har föräldrar eller släkt
som har ägt eller arbetat med fastigheter. På så sätt är fastighetsbranschen, framför allt på beställarsidan, en ganska stängd
bransch. Man håller fast vid de formella traditionella kvalifikationerna, de som arbetar i branschen har ofta ingenjörs- eller
ekonomutbildning. Det kan bli ganska fyrkantigt.
– Unga talanger, utrikes födda och svenskar utan någon
koppling till fastigheter, söker sig inte i speciellt stor utsträckning
till branschen. För många är jämställdhet och mångfald viktiga
frågor och de har svårt att hitta det i fastighetsbranschen.
Sima Zangiabadi ser tre stora skäl till varför branschen borde
satsa mer på en ökad mångfald.
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– Vi arbetar med stadsutveckling, med att skapa miljöer som är
hållbara, inte minst socialt. Ur ett samhällsutvecklingsperspektiv är
det självklart att vi borde vara förebilder i de här frågorna.
– I dag startas oerhört många företag i Sverige av utrikes födda
entreprenörer. Att i sin organisation ha kunskap om olika kulturer
och värderingar är därför oerhört viktigt för ett fastighetsbolag ur
ett affärs- och lönsamhetsperspektiv. Här finns en stor potential att
ta tillvara.
– Det finns väldigt många unga talanger. Om de väljer andra
branscher tappar vi värdefull kompetens. Det finns ett stort behov
av kompetens i fastighetsbranschen och därför krävs det en ökad
mångfald, både när det gäller bakgrund, kultur, kön och ålder. De
ansvariga måste våga anställa andra än sig själva! Kompetens måste
alltid komma först, men även egenskaper som bredare livserfarenhet och kanske med mer vågat idéskapande är också väldigt
värdefulla.
Sima Zangiabadis familj bor framför allt i USA, och hennes
egna erfarenheter av USA, både som studie- och arbetsland är att
attityderna skiljer sig en hel del från de svenska.
– När jag var på anställningsintervju där frågade de inte ens
vilket land jag var ifrån. De tittade på vad jag hade gjort och
bedömde mig utifrån det. I Sverige finns det en rädsla inför det
okända. Visst har jag känt att många i branschen har varit tveksamma till mig. Jag har varit för ung, kvinna, haft fel utbildning,
är inte svensk … Jag har behövt visa mycket mer för att komma
fram, verkligen behövt tänka utanför boxen. Men jag har inte
brytt mig om det, jag har bara fortsatt. Trots allt tycker jag mycket
om grundvärderingarna i det svenska samhället vilket gör att jag
föredrar att bo i Sverige, även om jag kanske karriärmässigt kunde
haft en mycket snabbare framgång i USA.
– Jag ser en fantastisk möjlighet och en stor utvecklingspotential för fastighetsbranschen i Sverige. Det är bara dags att våga
ställa upp mål och bryta invanda mönster, dags att tänka utanför
boxen.

TRÄNAR OCH MÅLAR
Namn: Sima Zangiabadi.
Ålder: 44 år.
Familj: Gift med Modjtaba
Zandian (forskare på Karolinska Institutet), sönerna Arshan,
11, och Arvin, 7.
Bor: Hammarby Sjöstad.
Fritidsintressen: Akrylmålning, skriver dikter, tränar
(mest löpning).
Titel: Affärsutvecklare och
stadsbyggnadsstrateg inom
affärsområde Stadsprojekt på
Jernhusen.
Karriär i korthet: Masterutbildning i arkitektur (från Iran
Science & Technology University i Teheran, KTH i Stockholm
och University of Washington,
Seattle, USA) 1989–1997. HH Architects, Dallas, USA 1997–1998,
Claes Kock Arkitektkontor
1998–1999, Equator Stockholm
AB 1999–2010, Jernhusen
sedan 2010.

UNIK BAKGRUND. Sima Zangiabadi har genom åren känt att folk
i branschen har varit tveksamma till henne. ”Jag har varit för ung,
kvinna, haft fel utbildning, är inte svensk … Jag har behövt visa mycket
mer för att komma fram, verkligen behövt tänka utanför boxen. Men
jag har inte brytt mig om det, jag har bara fortsatt”, säger hon.

Bonusfakta: Har hjälpt
Jernhusen att ta fram boken
”Den stationsnära staden”
som beskriver de värden som
utvecklingen av stationsområden kan skapa för Sverige,
staden och individen och
vilka strategier som bör vara
grunden för arbetet så att
målen uppnås. Har även hjälpt
Jernhusens nya affärsområde
Stadsprojekt att förbättra
affärsstrategin och den interna
processen med framtagandet av beslutsunderlag och
arbetssätt för stora komplexa
stadsutvecklingsprojekt.
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”Jag vill aldrig mer vara
i en situation jag inte
kan påverka”
Ilija Batljan om kriget, flykten
och en svensk karriär i raketfart
När Ilija Batljan kom till Sverige med sin
familj 1993 fanns ingen väg tillbaka.
– Jag var förbannad på kriget, förbannad
på hela Balkan. Jag blickade bara framåt mot
ett liv i Sverige, säger Rikshems vice vd.

FORSKARBAKGRUND
Namn: Ilija Batljan.
Ålder: 47 år.
Bor: Nynäshamn.
Familj: Frun Sanja och
dottern Mia, 22.
Arbete: Vice vd på Rikshem.

Text & bild: Nicklas Tollesson

26-årige Ilija Batljan studerade ekonomi på universitet i
Mostar. Han var ordförande i det bosniska studentförbundet, en
gång i veckan var han i Sarajevo för att sköta uppgifter kring det
uppdraget. Samtidigt var han nybliven pappa. Han såg framför
sig ett familjeliv och ett bra jobb, kanske som företagsledare inom
ekonomi eller IT – han var sedan tidigare gymnasieingenjör i
programmering.
Som ordförande i studentförbundet kämpade han in i det sista
för freden.
– Dagen före krigsutbrottet skickade jag ut en pressrelease där
jag uppmanade alla studenter att ta avstånd och inte låta sig lockas
av våldet. Jag trodde verkligen inte att det skulle gå som det gick.
Ilija Batljan berättar om när han senare var med sin gravida fru
Sanja i källaren och hörde bomberna falla.
– Den känslan av maktlöshet … Att ligga och bara kunna hoppas att bomberna ska träffa granntomten istället för huset vi själva
var i … Det är klart att sådana erfarenheter påverkar en som människa. Jag har inte funderat jättemycket på det, men jag kan väl ha
fått en annan ödmjukhet inför livet. Och jag känner framför allt
till känslan av den totala maktlösheten – jag vill aldrig mer vara i
en situation jag inte kan påverka.
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Utbildning: Utbildade sig till
programmerare i hemlandet Montenegro. Kom till
Sverige 1993, läste in en fil
kand i nationalekonomi och
doktorerade i demografi och
äldrevård på Stockholms
universitetet. Har också varit
gästforskare vid EU-kommissionens DG Ecofin.

BLICKAR FRAMÅT. Ilija Batljan tror att hans
förmåga att lämna det gamla bakom sig är en stor
bidragande orsak till att han har lyckats så bra i
sitt nya hemland. ”Invandrare som längtar tillbaka
kan hamna i ett slags vakuum. När de sedan åker
tillbaka märker de ofta att varken deras eget hemland eller de själva längre är desamma”, säger han.

Bakgrund: Vice vd i
Rikshem sedan 2011. Arbetade på Regeringskansliet i tio
år, som bland annat departementsråd och analyschef på
Socialdepartementet samt
politisk sakkunnig under
Maj-Inger Klingvall och
Ingela Thalén, innan han
blev kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005.
Kommunalråd till 2010. Var
också oppositionsråd inom
Stockholms läns landsting.
Har dessutom varit styrelseordförande och ledamot
i ett flertal IT-bolag och
arbetat på Interamerikanska
utvecklingsbanken.
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Flykten gick över gränsen till Kroatien, sedan till Polen. De
enda länderna som inte hade stängt gränserna var Sverige, Norge
och Danmark. Den första färjan från Swinoujscie råkade gå till
Sverige.
– Jag kunde lika gärna ha varit dansk i dag, säger Ilija med ett
snett leende.
Känslorna som rusade inom honom när han kom till Sverige
handlade mycket om vrede. Han hade blivit sviken av sina landsmän, ”jag kände att hela Balkan kunde … dra åt helvete”.
– Jag var fruktansvärt besviken på alla som hade bidragit till
kriget.
De andra känslorna handlade om en beslutsamhet – att omedelbart börja ett nytt liv i Sverige.
– Jag tror att inställningen att det inte fanns någon väg tillbaka
hjälpte oss. Invandrare som längtar tillbaka kan hamna i ett slags
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vakuum. När de sedan åker tillbaka märker de ofta att varken deras
eget hemland eller de själva längre är desamma. Jag försöker att
inte blicka bakåt, jag fokuserar på framtiden – det är det enda jag
kan påverka.
Familjen hamnade i princip med en gång i Nynäshamn, och
där bor de kvar än i dag. Balkan förlorade en ung talangfull familj
– Sverige vann en.
Sanja Batljan är i dag vd för Nynäshamnsbostäder. Ilija Batljan har varit kommunalråd och landstingsråd, arbetat på regeringskansliet och i dag är han vice vd för ett av Sveriges, ur vissa
synvinkar, viktigaste bolag – Rikshem, som profilerar sig som ”den
nationella allmännyttan”.
När familjen kom till Sverige var det viktigaste att lära sig svenska.
– Jag minns att jag tog mina sista pengar och köpte en gramma-

tikbok på svenska och kroatiska. Och jag beställde en prenumeration på Dagens Nyheter. Efter en vecka på SFI kunde jag tenta av
grundkompetens i svenska.
Efter åtta månader i Sverige började han läsa på universitetet.
Två år senare tog han examen i nationalekonomi. Han tänkte läsa
vidare inom arbetsmarknadsekonomi, men sökte samtidigt en
praktiktjänst på regeringskansliet, som han till sin förvåning fick.
Där han blev kvar – med några kortare avstickare – till 2005 då
han blev ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn.
› Det pratas om att det i dag tar sju, åtta år för en flykting att
överhuvudtaget få ett jobb i Sverige. Varför har just du lyckats?
– Det är alltid svårt att analysera sig själv. Men jag har alltid
haft ett driv, känt att jag måste göra något, att skapa min framtid.
Sedan har jag haft en enorm tur, jag har träffat och fått arbeta med
otroligt duktiga människor, allt från min första studievägledare till
Rikshems vd Jan-Erik Höjvall.
› Hur ser du på att välutbildade utrikes födda går arbetslösa
eller kör taxi i Sverige i dag?
– Ett enormt resursslöseri, ett av våra största samhällsproblem.
Det måste skapas miljöer där de kan få kontakter och möjligheter.
Det är livsfarligt att fastna i en oönskad situation. Jag kan tycka
att om man som högutbildad kör taxi eller tunnelbana en längre
period … Borde man inte fundera på att flytta då?
Sedan Ilija Batljan lämnade politiken – han var landstingsråd i opposition – för att istället bli vice vd på Rikshem 2011 har
bolaget utvecklats enormt, och äger i dag fastigheter till ett värde
av över 25 miljarder kronor. Något som utmärker bolaget är det
sociala ansvarstagandet – som också syftar till att i slutändan höja
bolagets resultat. Att till exempel ge boende utbildning och arbete
inom bygg när områden upprustas leder till en högre standard på
området ur flera aspekter – mer ansvarskänsla, mindre skadegörelse
– och i slutändan till högre fastighetsvärden.
› På vilket sätt har din bakgrund påverkat Rikshems arbetssätt?
– Det är svårt att göra direkta kopplingar. Men vi gör mycket
för ungdomar, vi ger nog ungdomar flest sommarjobb i Sverige
i förhållande till hur många anställda vi är. Det kanske man kan
koppla till mina erfarenheter av när vi kom till Sverige: Jag kände

»Jag har alltid haft ett driv,
känt att jag måste göra n
 ågot,
att skapa min framtid.«
en stor längtan efter en anknytning, att få komma in i samhället
och ut på arbetsmarknaden.
› Hur kan man locka fler utrikes födda talanger till fastighetsbranschen?
– Det är en liten bransch, som nästan kan beskrivas som en
klubb för inbördes beundran. Det kommer för lite nytt blod utifrån. Vi måste överhuvudtaget synliggöra branschen på ett annat
sätt, lyfta fram det vi har som är attraktivt – att det handlar om att
förvalta väldigt stora värden. En förvaltare hos oss ansvarar för ett
par miljarder kronor i verkliga tillgångar, det borde vara attraktivt
både för svenskar och utrikes födda.
– Sedan handlar det om att vara medveten om att det är positivt
med mångfald på bolaget. Man behöver ha med sig det i rekryteringsprocessen, så att man kan skapa ett vinnande lag, det försöker
vi göra på Rikshem. Det är otroligt viktigt att ha människor med
olika bakgrunder och kompetenser inom organisationen, oavsett
om det handlar om kvinnor, skåningar, norrlänningar, människor
med olika yrkesbakgrund och så vidare. Man tänker inte ofta på
det, men Jan-Erik Höjvall är i princip också invandrare – han är
från Tornedalen och pratade meänkieli som barn.
Efter över 20 år i Sverige känner sig Ilija Batljan som svensk.
Sedan många år tänker han på svenska. Samtidigt har den gamla
vreden mot Balkan klingat av, och familjen försöker besöka forna
Jugoslavien varje år.
– Släkten är utspridd över stora delar av världen. Jag har en bror i
USA, min frus mamma bor i Norge. Min yngsta bror och min mor
bor kvar i Montenegro. Vi arbetar mycket men försöker åker ner några dagar på semestern varje år och behålla något slags anknytning.
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STADSUTVECKLARE. Julie
Lam ansvarar för utvecklingen
av Peabs 300 000 kvadratmeter
stora utvecklingsområde i Liljedal.
Hon kom till Sverige 2006, och
kunde då ingen svenska alls.

”En fördel att ha med
sig olika kulturer”
TALAR FEM SPRÅK
Namn: Julie Lam.
Ålder: 38 år.

Som ung utrikes född kvinna är Julie Lam en ovanlig ledare i den svenska
bygg- och fastighetsbranschen.
– När jag har med mig en manlig kollega på affärsmöten vänder de sig
nästan alltid till honom först, trots att jag är den överordnade, konstaterar Julie
Lam, som ansvarar för utvecklingen av Peabs 300 000 kvadratmeter stora
utvecklingsområde i Ulriksdal. Text & bild: Nicklas Tollesson

Bor: På Kungsholmen i Stockholm.
Familj: Man och två barn, 5 och 2 år
gamla.
Karriär: Bouygues i Paris (2003)
och London (2004–2006), Arcona
(2006–2011), Ikano (2011), projektutvecklare på Peab sedan 2012, med
ansvar för Ulriksdal i Solna.
Utbildning: Kand-civilingenjör med
inriktning mot arkitektur från universitetet i Kaiserslautern (1996–1998).
Arkitekt DPLG (motsvarande MSA)
vid Ecole d’Architecture i Paris
(1998–2002). Masterexamen i Project
Management vid Business School
HEC i Paris (2002–2003).
Språk: Talar fem språk; tyska, svenska,
engelska, franska och kantonesiska.
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Situationen hon beskriver är på intet sätt ovanlig. Många
unga chefer är ständigt med om samma sak. Likaså kvinnliga
chefer överhuvudtaget – och utrikes födda.
– Man lär sig att hantera de situationerna. Det handlar om att
säga någonting med en gång som visar vilken ställning jag har.
Sedan riktar de uppmärksamheten mot mig. Men det är en barriär
den ”vanliga” chefen inte behöver bryta sig igenom, säger Julie
Lam, som har en mycket internationell bakgrund.
Hon är uppvuxen i Tyskland men har rötter i både Hong Kong
och USA. Hon har studerat i USA och Frankrike och arbetat i
bland annat England och Schweiz.
Hon arbetade för Bouygues i London när hon träffade
Arconas Björn Lindahl och Hans Karlsson på Mipim 2006. Hon
hade en svensk pojkvän och valde att ta chansen att flytta till Sverige. Initialt arbetade hon med kalkylering på Arcona.
– Jag kunde ingen svenska alls när jag kom till Sverige, och hade
ingen egentlig bild av landet. För mig var det ingen skillnad mellan

Sverige, Norge, Finland och Danmark. Jag lärde mig språket
snabbt, på jobbet pratade alla svenska med mig från dag ett.
Julie, som är utbildad arkitekt, rekryterades till Ikano,
där hon ledde ett antal bostadsprojekt i Sundbyberg, innan hon
året därpå fick ansvar för Peab-projektet i Ulriksdal. 300 000
kvadratmeter håller på att utvecklas, till en modern urban stadsdel
med kontor, flerbostadshus, stadsradhus, skola, förskola, hotell,
restauranger, caféer, gym med mera – allt i anslutning till pendeltågsstationen Ulriksdal.
– Jag har inte den vanliga ingenjörs- eller ekonombakgrunden från KTH och Handelshögskolan i Stockholm. Men min
bakgrund som bland annat arkitekt kanske har gett mig en större
insikt när det kommer till mjukare värden, vilket jag tror är en fördel i framtidens stadsutveckling. För tio år sedan låg stort fokus på
skyltläge, sedan kom vikten av kollektivtrafiknära lägen. I dag och i
framtiden blir det allt viktigare med medarbetarnas välbefinnande
och andra mjuka värden som vi arbetar mycket med här i Ulriks-
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»Men min bakgrund som bland
annat arkitekt kanske har gett
mig en större insikt när det
kommer till mjukare värden,
vilket jag tror är en fördel
i framtidens stadsutveckling.«
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Helsinki, Finland
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Julie Lam är övertygad om att branschen skulle må bra av
att bredda sin rekryteringsbas.
– Det svenska samhället är väldigt diversifierat i dag, samtidigt
är den svenska samhällsbyggnadssektorn väldigt homogen. Det
rimmar inte riktigt och branschen behöver breddas, vi behöver få
in fler med en annan bakgrund än den klassiska svenska ingenjörs- och ekonomtypen. Det behövs unga människor, kvinnor,
visionärer, och så klart även människor med utländsk bakgrund.
Det är viktigt att branschen speglar samhällets komplexitet för
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dal. Vi bygger just nu läkemedelsföretaget Johnson & Johnsons
Nordenkontor. Utöver de klassiska lägesaspekterna var de mjuka
parametrarna väldigt viktiga för dem – att deras medarbetare
ska må bra och kunna vara aktiva. I närområdet finns golfbana,
ridanläggning, löp- och skidspår och ett naturreservat. För dem är
medarbetare som trivs nyckeln för framgången
– Jag har bott och arbetat i många olika länder och fått ta del av
många kulturer, vilket har varit mycket berikande. Den tyska mentaliteten är mer direkt än den svenska, på gott och ont. Svenskar
är generellt mer konflikträdda. I Tyskland tar man upp problemen
med en gång – det blir sällan surdegar. Å andra sidan kan folk bli
arga och skrika på varandra på ett annat sätt än i Sverige. Svenskarna väljer oftare att avvakta, och reagerar inte så starkt. Ibland är
det jobbigt att hela tiden behöva anpassa sig till en annan kultur.
Men det är också en fördel att ha med sig olika kulturer. Jag har
lättare att sätta gränser och det behövs i en ”gubbig” värld.

VINNARE.
Förra året
utsågs
Julie Lam till
Årets Unga
Fastighetskvinna.

att kunna svara på allas olika – men lika viktiga – behov.
– Fastighetsbranschen är ju väldigt internationell till sin natur.
Det finns ett stort intresse från internationella investerare och
många hyresgäster är internationella. Det är klart att min tyska
bakgrund är en fördel, jag har en naturlig koppling till tyska investerare och får lätt en bra dialog med dem.
› Hur kan man locka fler utrikes födda talanger till fastighetsbranschen?
– Jag tror att det handlar om att överhuvudtaget locka
människor till fastighetsbranschen. Det finns en lite ”grabbig”
bild av fastighetsbranschen som kanske inte är så attraktiv. Jag
tror att hela branschen behöver marknadsföras bättre. Att det inte
bara handlar om att bygga hus. Att det är så spännande och roligt
att kunna bygga ett attraktivt samhälle, där olika människor ska
bo och verka. Att vi i branschen har förmånen att skapa något
bestående, och att varje projekt är unikt, till skillnad till att ta fram
exempelvis bilar eller kosmetika.
Julie Lam utsågs i höstas till Årets Unga Fastighetskvinna
på premiärupplagan av seminariet Fastighetskvinnan.
– Det var jättekul och jag har fått väldigt mycket positiv uppmärksamhet på grund av utmärkelsen. Jag tror överhuvudtaget
att det är bra med förebilder som kan visa för människor att det
går att realisera sina drömmar oavsett ens förutsättningar, även
om man inte kan språket, kanske inte har jobbat inom en bransch
tidigare eller inte har några kontakter.
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Posttidning B

Avs. Fastighetssverige

VI KAN INTE ALLT.

För dig som kund är det viktigt att vara säker på att du får den
mest kvalificerade hjälpen när det behövs. Istället för att
sprida ut vår kompetens på alltför många discipliner har vi
på Cederquist därför valt att fokusera på åtta affärsjuridiska
områden som vi kan utan och innan – så att du alltid kan räkna
med bästa möjliga leverans.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.

Vi är rankade topp tre i Sverige på de områden som vi är aktiva
inom; däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt.
Självklart är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som en
bekräftelse på att vår strävan efter att hela tiden bli bättre
ger resultat. Att vi lyckas se möjligheterna för våra kunder,
och att de uppskattar att vi kan erbjuda det lilla extra. Så
visst är vi glada – men mer över resultaten än utmärkelserna.

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.

Vi är övertygade om att våra kunder tjänar på att vi är en stor
liten advokatfirma. Med drygt hundra personers samlade
kompetens är vi nämligen tillräckligt stora för att kunna ta
oss an de största uppdragen, och samtidigt tillräckligt små
för att vara flexibla, snabbfotade och lyhörda inför våra kunders
behov. Kort sagt: precis lagom.

CEDERQUIST.SE

Paper art made by Anton Thorsson / Söderberg Agentur.

3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

