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Vill du få ut M ER
av din fastighetsaffär?

G ÖR

med fastigheter, så vet du att det inte alltid är enkelt.
Gör du det för första gången kommer du att upptäcka det.

DU OFTA AFFÄRER

En fastighetsaffär påverkas av så mycket. Som miljö- och skattefrågor.
Fastighetsbildning, plan- och bygglovsfrågor. Finansieringsfrågor och EUrätt. Det är därför du ska vända dig till oss på Mannheimer Swartling. Vi har
experter inom alla dessa områden och några till. Löpande samlar vi på oss
erfarenheter som kan hjälpa dig att undvika fallgroparna och skapa den mest
lönsamma utformningen av din transaktion.
Nästan ingen fastighetsaffär är för liten för oss. Och ingen har hittills varit för
stor. Vi anpassar våra team till storleken och komplexiteten på uppdraget och
låter de som är bäst lämpade göra jobbet.
Utnyttja vår erfarenhet innan du säljer eller köper en fastighet,
så får du ut mer av din affär.

www.mannheimerswartling.se/fastighetsratt

[ Ledare ]

Tomte med hawaiiskjorta
Jag sitter hos frisören, väntar på min tur. På
bordet bredvid mig ligger den obligatoriska
ﬂoran av skvallertidningar, börjar förstrött
bläddra i en av dem men hajar plötsligt till.
I en krönika berättas det om hur fantastiskt
det är nu när våren och påsken äntligen är
här. Skribenten upplevde tydligen en ocean
av tid och solsken som vällde ut framför
henne, och trodde uppenbarligen att så
även var fallet för mig och alla andra läsare.
Jag kände mig faktiskt påhoppad. Inte för
att jag inte tänkt måla huset, plantera lökar,
byta till sommardäck och bara slappa. Utan
för att det ﬁnns en omständighet som heter
VÄDER som komplicerade den föresatsen
en aning. Krönikören har förmodligen aldrig försökt måla huset eller byta till sommardäck i snöstorm, det var nämligen det
vädret som dominerade årets påskhelg i så
gott som hela landet.
att jag blir mer och
mer förbryllad när det gäller vädret, när
våren ska vara här kommer det istället
mer snö på en dag än vad det gjort på tio
år tillsammans (så kändes det i alla fall).
Håller trenden i sig är det bara att ställa
in sig på en julhelg i solstolarna med en
tomte iklädd bermudashorts, ﬂip-ﬂops och

JAG MÅSTE ERKÄNNA

hawaiiskjorta. I stället för säck kan han ha
klapparna i en liten käck strandbag. Va
fasen, varför inte göra det enkelt för oss och
helt enkelt byta plats på midsommar och
jul – så slipper vi förvirringen med vädret!
Man har sina ljusa stunder.

i detta nummer, som innehåller ett antal
reportage från MIPIM.
I detta nummer skriver vi också om
Öresund, missa inte våra reportage från
Sveriges hetaste marknad.
God läsning!

att tacka för all respons
vi ﬁck för vårt MIPIM-nummer under
veckan i Cannes! Missa inte uppföljningen
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Global reach
Local focus
Investment Management
At ING Real Estate, we understand that real estate returns are ultimately
driven by local market fundamentals. National and global economic trends
must be viewed through the prism of individual markets and properties.
As one of the world’s foremost real estate investment advisors, we are wellpositioned to ﬁnd local opportunities around the globe.
Wherever you’re planning to invest, turn to a global real estate leader.
With operations in 22 countries, ING Real Estate draws upon the local
knowledge of our global network of experienced professionals who can
provide:
•
•
•

A comprehensive knowledge of market-level fundamentals,
Expertise in both the private and public markets,
A range of strategies across the risk/return spectrum.

For more information
Asia
Eduard Wehry
+852 2846 3007
eduard.wehry@ingrealestate.com
Australia
Hugh Thomson
+612 9033 1000
hugh.thomson@ingrealestate.com
Europe
Wietse de Vries
+31 70 341 8657
wietse.de.vries@ingrealestate.com
North America
William Krauch
+1 212 883 2602
bill.krauch@ingclarion.com
United Kingdom
Peter Macpherson
+44 20 7767 5505
peter.macpherson@ingrealestate.co.uk
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[ Sverigeanalysen av Eddie Ekberg ]

SVERIGES
ekonomiska utveckling under luppen

Fastighetsbranschen är, precis som alla andra branscher, beroende av att det
går bra ﬁnansiellt för Sverige. Därför har vi ställt tre frågor till tre erfarna och
kunniga personer med mycket god inblick i det ekonomiska läget i landet.

Bjarne Holmqvist
Industriman, styrelseordförande
i bland annat Gunnebo
Industrier AB

Tillväxten i svensk ekonomi har bromsat in – vad bör göras
för att uppnå full fart igen?
För det första måste man säga att ekonomin inte har slutat att
växa. Vi har fortfarande tillväxt men just nu i en något lägre takt,
så läget är inte dåligt. Men som svar på frågan säger jag att
Riksbanken bör sänka räntan, det är det absolut viktigaste.
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Dessutom får vi avvakta stabiliteten på den internationella ﬁnansmarknaden i framför allt USA, vår ekonomi påverkas av instabiliteten där.
Vilka åtgärder krävs för att det ska bli enklare att starta och
driva företag i Sverige?
Generellt krävs det ett förenklat regelverk. Som det är i dag är det
hyfsat enkelt att starta ett företag, men det är krångligare att
driva ett företag. Här krävs det mer från regeringen som behöver
se över regelverket.
Det behövs också mer riskkapital, både privata och statliga
pengar, generellt är det svårt för många små företag att komma i
gång på grund av brist på riskvilligt kapital. Till sist handlar det
naturligtvis också om bättre skattevillkor.

Vad krävs för att göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land
att investera i?
Framför allt handlar det om att skapa en bättre infrastruktur med
mer järnvägar och mer vägar. Finns det ingen bra infrastruktur
blir det inga bra investeringar, det är själva grundbulten.
Sedan handlar det om att vi har en låg ränta och en låg inﬂation. Men jag är inte orolig, Sverige är på många sätt ett bra land
att investera i.
En annan sak som är viktig är att det ﬁnns tillgång till utbildad
arbetskraft.

Jörgen Appelgren
Chefsekonom Nordea

Tillväxten i svensk ekonomi har bromsat in – vad bör göras
för att uppnå full fart igen?
Nedväxlingen i den ekonomiska aktiviteten i Sverige beror företrädesvis på globala faktorer som svenska beslutsfattare inte kan
påverka. För att möta nedgången bör centralbankerna i de stora
länderna föra en mer expansiv penningpolitik i syfte att stimulera
efterfrågan. Därtill bör de fortsätta att säkerställa att de ﬁnansiella marknaderna kan fungera genom att erbjuda likviditet. För

svensk del är receptet i stort sett detsamma. Om inbromsningen
fortsätter bör även Riksbanken så småningom lätta på penningpolitiken. Regeringen har en möjlighet att stimulera ekonomin
genom en mer expansiv ﬁnanspolitik. Det handlar främst om att
tidigarelägga infrastrukturinvesteringar samt skattesänkningar
som ger strukturella eﬀekter. Huvudansvaret för stabiliseringspolitiken vilar dock på Riksbanken.
Vilka åtgärder krävs för att det ska bli enklare att starta och
driva företag i Sverige?
På det lilla planet måste det upplevas som lätt och inspirerande
att starta eget och regelverket är en tröskel som skall göras så
låg som möjligt. En större samordning mellan myndigheter kan
Det är vidare
bidra till att hålla nere informationskraven på företagen. Det är viktigt att små förevidare viktigt att små företag kan tag kan expandera
expandera sin personalstyrka och
sin personalstyrka
ändå känna att de kan behålla en
ﬂexibilitet som möjliggör en an- och ändå känna
passning nedåt om och när om- att de kan behålla
ständigheterna så kräver. Detta
en ﬂexibilitet som
kräver en större ﬂexibilitet när det
gäller arbetslagstiftningen. Vidare möjliggör en anbör skattesituationen för framför passning nedåt om
allt fåmansbolag ses över för att
skapa enklare och något gynn- och när omständigheterna så kräver.
sammare regler.
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Vad krävs för att göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land
att investera i?
Sverige är i grunden ett relativt attraktivt land att investera i. De
senaste åren har många åtgärder genomförts som stärker Sveriges
attraktionskraft. Inte minst slopande av förmögenhetsskatten har
varit viktigt för många företagare. För att få bra – och långsiktiga – investeringar till
Sverige är det viktigt
Inte minst slopandet
med förstklassig infraav förmögenhetsskatten har struktur och internatiovarit viktigt för många före- nellt konkurrenskraftiga
forskningsmiljöer. Bägge
tagare. För att få bra – och
dessa områden bör priolångsiktiga – investeringar
riteras högre. Skatten
till Sverige är det viktigt med på vanliga inkomster är
vidare hög vilket gör det
förstklassig infrastruktur
svårt att få utländsk peroch internationellt konkursonal att verka i Sverige.
renskraftiga forskningsmil- Gynnsammare skattevillkor för den gruppen
jöer. Bägge dessa områden
skulle öka intresset för
investeringar i Sverige.
bör prioriteras högre.
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Sven-Arne Svensson
Chefsekonom
Erik Penser Fondkommission

Tillväxten i svensk ekonomi har bromsat in – vad bör göras
för att uppnå full fart igen?
Under 2004-2006 växte den svenska ekonomin med i genomsnitt 3,7 procent per år, vilket var klart över den potentiella tillväxten och troligen inte hållbart i längden utan att inﬂationen
tar fart. Riksbanken har därför höjt reporäntan för att få ned
tillväxten och därmed dämpa inﬂationstrycket. Mellan 2006 och
2007 dämpades BNP-tillväxten till mellan 2,5 till 3,0 procent
per kvartal, vilket fortfarande är en ganska god tillväxt. Den
svenska tillväxten var under fjärde kvartalet 2007 högre än i såväl USA, EMU-länderna som Japan, vilket är ganska ovanligt.
Men den svenska tillväxten är väldigt beroende av den globala
tillväxten eftersom exporten utgör drygt 50 procent av BNP, vilket medför att det är väldigt viktigt att den svenska industrins

konkurrenskraft inte försämras, via högre löner och/eller lägre
produktivitetstillväxt än omvärlden. Man bör få upp den potentiella tillväxten via högre investeringar och ett gott utbud av
välutbildad arbetskraft.
Vilka åtgärder krävs för att det ska bli enklare att starta och
driva företag i Sverige?
En del strategiska skattesänkningar har gjorts de senaste åren för
att få upp nystartandet av företag. Det verkar åtminstone fått en
viss eﬀekt i fjol eftersom nystartandet ökade kraftigt. Men det
är samtidigt mycket viktigt att efterfrågan hålls uppe på en hög
nivå så att det ﬁnns en god efterfrågan på företagens varor och
tjänster eftersom det trots allt är det som genererar vinsterna i

företagen. Att få upp den potentiella tillväxten är därför mycket
viktigt. De senaste årens skattesänkningar kommer troligen bidra
till det samtidigt som man bör satsa på att få fram välutbildad
arbetskraft som matchar företagens efterfrågan. Energifrågan
kommer också vara mycket viktig för tillväxten framöver.
Vad krävs för att göra Sverige till ett ännu mer attraktivt land
att investera i?
Eftersom Sverige ligger i utkanten av Europa och inte har någon stor hemmamarknad så bör företagens konkurrenskraft vara
minst lika bra som i övriga industriländer. Bland annat bör skattepolitiken bör vara konkurrenskraftig och det bör vara lätt att få
tag i välutbildad arbetskraft.

Men det är samtidigt mycket viktigt att efterfrågan
hålls uppe på en hög nivå så att det ﬁnns en god efterfrågan
på företagens varor och tjänster eftersom det trots allt är det
som genererar vinsterna i företagen.
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Säker rådgivning till din
fastighetstransaktion
NAI Svefa är Sveriges bredaste fastighetskonsult med fler än 120 engagerade medarbetare på 18 orter runt om i Sverige. Vi erbjuder
tjänster inom fastighetsrätt, värdering, transaktion, fastighetsutveckling, fastighetsinformation, uthyrning och hyresgästrådgivning. Genom
medlemskapet i nätverket NAI Global kan vi även hjälpa våra kunder med tjänster på den internationella marknaden. NAI är ett av världens
största nätverk av fastighetskonsulter med mer än 8 000 medarbetare i 55 länder.

Sökuppdrag för investerares räkning
Stockholm, Göteborg, Öresund

Utanför storstadsregionerna

Vår uppdragsgivare söker investeringsmöjligheter i storstadsregionerna;

Brittisk investerare som genomfört affärer i Sverige söker fastigheter som bör vara

Stockholm, Göteborg och Öresund. Önskad affärsvolym är 100-500 Mkr och

av god teknisk standard. Uppdragsgivaren söker främst industri-, retail- eller logistik-

investringsinriktningen är kontorsfastigheter.

fastigheter. Kan genomföra förvärv utanför storstadsregionerna. Önskad affärsvolym

ellen.reichard@naisvefa.se • 08-441 15 49

är 50-100 Mkr.
ulf.silen@naisvefa.se • 08-402 18 81

Stockholms innerstad

Utanför storstadsregionerna

För klients räkning söker vi möjligheter att förvärva mindre kontorsfastigheter i

Logistik- eller industrifastighet med ett fastighetsvärde om lägst 100 Mkr sökes av en

Stockholms innerstad. Köparen har nyligen genomfört en investering innanför

internationell investerare med gediget track-record. Köparen har erfarenhet av och

tullarna. Fastighetsvärdet skall understiga 50 Mkr.

intresse även för Sale & Leaseback-affärer.

ellen.reichard@naisvefa.se • 08-441 15 49

ulf.silen@naisvefa.se • 08-402 18 81

Ellen Reichard
Fastighetsrådgivare,
Stockholm

Ulf Silén
tf VD, Transactions,
Stockholm

Christer Axengard
Regionsansvarig Skåne,
Malmö

Elin Magnusson
Analytiker,
Stockholm

www.naisvefa.se

•

Drottninggatan 78, Box 3316

•

103 66 Stockholm

•

www.naisvefa.se

[ Aktieanalysen av Andreas Daag ]

Fastighetsbolagen har haft en ﬁn utveckling på börsen
sedan årsskiftet. Medan marknaden har förlorat tolv
procent av sitt värde har fastighetsbolagen noterat en
uppgång om fyra procent.

FORTSATT POSITIVT
– men orosmolnen hopar sig
Bakom den senaste tidens uppgång ligger starka Q4 rapporter där fastighetsbolagens förvaltningsresultat generellt
överträﬀat våra förväntningar. Samtidigt
har bolagen fortsatt redovisa värdeökningar på fastigheterna som ett resultat
av den positiva utvecklingen på hyresmarknaden.
AKTIE 
Efter den starka kursutvecklingen anANALYSEN
ser vi generellt att det nu är ett bra läge
Andreas Daag, Swedbank
att minska sin exponering mot sektorn.
Den största anledningen är att vi som en följd av den ﬁnansiella
oron har fått ett trendskifte när det gäller avkastningskraven på
fastigheter. Avkastningskraven är nu på väg uppåt och gör att vi
kan komma att få se press nedåt på fastighetspriserna under 2008.
Kontorsfastigheter i London har exempelvis förlorat mer än 20
procent av sina värden den senaste tiden.
VI SER ÄVEN ATT hyresmarknaden riskerar att dämpas under andra halvåret. Den senaste statistiken visar att antalet lediga arbeten i ekonomin nu minskar jämfört med föregående år. Ökningen
i sysselsättning riskerar därmed att komma av sig och fastighetsbolagen får det svårare att förbättra sin intjäning. Även kontors-
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utbudet väntas öka framöver, om än från låga nivåer. I Malmö är
däremot nybyggnationen hög och utbudet väntas öka med cirka
175 000 kvadratmeter under 2008–2009.
ser det trots allt bättre ut. Hyresmarknaden är alltjämt stark och året har börjat bra för fastighetsbolagen. Inte minst i Stockholm där både Fabege och Atrium
Ljungberg låtit meddela att det är bra fart på uthyrningen. Den
allt större bristen på lediga lokaler bäddar även för att vi har en
fortsatt hyresuppgång att se fram emot under första halvåret.
Flera av fastighetsbolagen har möjlighet att omförhandla cirka
20 procent av hyreskontrakten, något som blir allt viktigare för
resultatförbättringen när det ﬁnns allt färre lokaler att hyra ut.
För den som letar efter bolag med hög direktavkastning nu till
våren ﬁnns det några intressanta alternativ. Kungsleden har i särklass den mest attraktiva med en direktavkastning på elva procent
men även Fabege, Brinova och Dagon ligger alla över sex procent.
Större värdeförändringar av fastigheterna lär inte komma förrän
i samband med halvårsrapporteringen då de ﬂesta bolagen även
värderar sina fastigheter externt.
Även om utsikterna på kort sikt ser bra ut ﬁnns det som vi
nämnt orostecken när vi blickar lite längre fram. Här intill följer
två bolag där vi har säljrekommendationer.

FRAM TILL HALVÅRSSKIFTET

Fastighetsindex utveckling jämfört med börsen
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Hufvudstaden fortsätter att gynnas av den goda utvecklingen på
hyresmarknaden. Vi förväntar oss att vakansgraden fortsätter att
förbättras framöver. Potentialen är dock begränsad då den ekonomiska vakansgraden endast uppgår till 3,3 procent. Allt lägre
andel lediga lokaler i marknaden gör att vi förväntar oss en fortsatt positiv hyresutveckling. Hufvudstaden har möjlighet att omförhandla 22 procent av kontrakten under 2008, vilket kommer att
bidra positivt. På nuvarande nivå anser vi dock att aktien är dyr då
den är värderad till ett P/E-tal på 20 (exklusive värdeförändringar
och efter betald skatt), vilket kan jämföras med sektorsnittet på
16 för 2008. Högre avkastningskrav riskerar också att få negativ
påverkan på bolagets fastighetsvärde. Om avkastningskravet ökar
med 0.25 procentenheter minskar fastighetsvärdet med cirka en
miljard kronor. Direktavkastningen uppgår till 2,7 procent, lägre
än sektorsnittet på fem procent. Vår riktkurs är 55 kronor.
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Hotellmarknaden fortsätter att vara stark med ökad beläggning
och allt högre priser. I januari ökade de totala hyresintäkterna
i landet med nio procent jämfört med föregående år. Som ett
resultat av den starka marknaden på senare år ökar nu antalet
hotell. I februari invigdes exempelvis Clarion Hotel Sign med
558 rum, vilket är negativt för Home Properties som har en stor
del av intjäningen relaterad till Stockholm. Givet kommande utbudsökning anser vi att aktien är högt värderad med ett P/E-tal
på 20 (exklusive värdeförändringar och efter betald skatt). Även
direktavkastningen om 3,5 procent ligger under sektorsnittet. Vår
riktkurs är 80 kronor.

NYHETER
av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Fastighetsägarna vill ha garantier mot skador som kan uppstå
vid byggandet av Citybanan.

Fastighetsägare i konﬂikt
om Citybanan
Ledande fastighetsägare, bland andra Vasakronan, kräver långtgående
garantier mot skador som kan uppstå vid sprängningar för de tunnlar
som krävs för Citybanan i Stockholm. Banverket och politikerna menar
att fastighetsägarna kräver mer än de har laglig rätt till och nu riskerar
rättsprocesser att fördröja Citybanan.
– Vi vill hållas skadeslösa för skador och sättningar, för kostnader vid
buller och annat. Vid byggandet av Citytunneln
Jag förvånas i Malmö lämnade Banverket sådana garantier,
säger Vasakronans vd Håkan Bryngelson till DN.
över att de har
– Fastighetsägarna har gett Banverket ett
valt att i domstol förslag till avtalstext, en text som verket hittills
överklaga beslut har avvisat. När vi har en lösning liknande den i
som är nödvändi- Malmö blåser vi av striden.
Traﬁk- och stadsmiljöborgarrådet Mikael
ga för projektets Söderlund
(m) är kritisk mot fastighetsägarna
genomförande.
som berörs av projektet med Citybanan.
– Jag förvånas över att de har valt att i
Det är olyckligt.
domstol överklaga beslut som är nödvändiga
för projektets genomförande. Det är olyckligt, säger Mikael Söderlund
till DN.
För Citybanans byggande krävs ﬂera miljö- och vattendomar.
– Utan dessa stannar arbetet. Jag har svårt att följa fastighetsägarnas
resonemang, de kräver garantier och ekonomisk kompensation långt
mer än vad de har laglig rätt till. Utåt står fastighetsägarna bakom Citybanan, men deras överklaganden är inte till fördel för processen, säger
Kjell-Åke Averstad på Banverket.
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Wallenstam storsatsar på vindkraft
Wallenstam investerar 300 miljoner
kronor i 13 vindkraftverk i Jämtland.
Detta som ett steg i företagets
strategi att bli självförsörjande på
förnyelsebar energi.
Byggnationen av vindkraftverket
ska ske i etapper och markarbetena
planeras till sommaren 2008. Enercon ska leverera verken sommaren
2009 och 2010.
De 13 vindkraftverken kommer att
ägas till 75 procent av Wallenstam
och till 25 procent av Triventus AB.
– Det är glädjande att avtalet med
Enercon nu är klart för de 13 vindkraftverken i Jämtland. Samarbetet
är ytterligare ett steg i vår strategi att
bli självförsörjande på förnyelsebar
energi före 2012, samt att kunna
erbjuda våra kunder egenproducerad miljövänlig energi till bästa pris,
säger Hans Wallenstam, vd för Lennart Wallenstam Byggnads AB.

Byggnationen ska ske i etapper
med start till sommaren.

Kunskapsporten köper Norra Station

Vi är mycket
glada över att
kunna skapa
ett starkt
engagemang här.
KunskapsPortens vd
Joakim Ollén.

Kunskapsporten AB förvärvar teknikoch kunskapscentret Norra Station i
Hässleholm för 175 miljoner kronor.
Tillsammans med Hässleholms
kommun och HIAB – Hässleholms
Industribyggnads AB – ska man nu
utveckla och bygga ut området.
– Norra Stations strategiska läge
och den positiva utvecklingen i
Hässleholm, som knutpunkt i den
dynamiska Öresundsregionen, gör
att vi är mycket glada över att kunna

skapa ett starkt engagemang här,
säger KunskapsPortens vd Joakim
Ollén.
Norra Station omfattar idag runt
1200 kvadratmeter kontors- och
utbildningslokaler.
Det ﬁnns detaljerade planer för en
utbyggnad av området med ungefär
en lika stor volym som den beﬁntliga. KunskapsPorten betalar cirka
175 miljoner kronor för de beﬁntliga
fastigheterna.

Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

 FRÅGOR…

… till Christel Armstrong Darvik, vd för
Stena Fastigheter som köpt det kommunala
bostadsbolaget Lomma Fastighets AB.

Varför tror du att just ni ﬁck köpa?
– För att kommunen gjorde bedömningen
att vi är en långsiktig ägare som historiskt
har bevisat att vi vill utveckla hyresrätten
utifrån våra hyresgästers önskemål. Vi tar
ett socialt ansvar i våra områden och vill
ha en bra dialog med hyresgästföreningen och kommunen.
Bild: Benoy

Mall of Scandinavia innebär en investering för Unibail-Rodamco på fyra miljarder kronor.

Skandinaviens största
shoppingcenter planeras i Solna
Skandinaviens största shoppingcenter planeras i Arenastaden i Solna.
Unibail-Rodamco har förvärvat
rätten att bygga köpcentret Mall
of Scandinavia, som ska bli minst
100 000 kvadratmeter stort.
– Hjärtat tickar starkt för Solna.
Här har vi hittat en plats där vi kan
bygga ett perfekt köpcentrum. Mall
of Scandinavia kommer att bli ett
fantastiskt centrum i kombination
med Swedbank Arena. Centrumet

kommer att bli ett alternativ till
Stockholms city. Läget är perfekt, det
kommer att bli lätt att ta sig hit från
hela regionen. Mall of Scandinavia
kommer att bli ett känt landmärke i
hela världen, säger Lars Johansson,
vd för Unibail Rodamco i Norden.
Mall of Scandinavia innebär en
investering för Unibail-Rodamco på
fyra miljarder kronor. Det kommer
att ha butiker i tre våningar samt ett
garage med 4 000 parkeringsplatser.

BOENDE PÅ BÅTAR MÖJLIGGÖRS
Stockholms Hamnar öppnar för boende på båtar genom ett projekt på Södermälarstrand.
– Stockholm är en sjöfartsstad och det ska synas på många sätt. Vi har länge
velat skapa möjlighet för människor att bo på båtar i Stockholm. Genom Bo på
båt-projektet kan stockholmarna i framtiden se ett ökat boende längs stadens
kajer, säger Ulla Hamilton (m), ordförande i Stockholms hamnar, och miljö- och
fastighetsborgarråd i Stockholm.

Byggstart planeras till 2009 och köpcentret beräknas stå klart år 2012.
Målgruppen är både turister och
boende i huvudstadsregionen som
vill ha ett stort utbud, hög kvalitet
och nya upplevelser.
– Vi är övertygade om att båda
arenorna kommer att förstärka regionens position som Skandinaviens
huvudstad och attraktiv destination,
säger Lars-Erik Salminen (m), kommunstyrelsens ordförande i Solna.

ICT SÄL JER I ÖREBRO
ICT Fastigheter säljer fyra fastigheter i Örebro. Vinsten blir cirka 12,4
miljoner kronor. Fastigheterna ingår
i det förvärv som gjordes den 22 december 2007. Försäljningen gjordes
i separata aﬀärer och priset uppgår
totalt till 84,5 miljoner kronor.

Läs mer på fsve.se

Vad har ni för planer med
beståndet?
– Vi vill fortsätta att utveckla ett ﬁnt
område. Vi vill också pröva om vi kan få
lönsamhet i att bygga nya hyresrätter i
Lomma kommun.

Har ni några ﬂer liknande
förvärv på gång?
– Vi tror att många kommuner funderar
på utförsäljningar, inte minst i Stockholm
och vi hoppas på att kunna få förvärva
ytterligare områden. För att kunna vara
långsiktig måste vi kunna få en tillräcklig
hög avkastning det vi förvärvar. Lomma
satte priset själva vilket ger oss möjligheten till långsiktig förvaltning.

Fakta:
16 olika bolag var intresserade av att
köpa Lomma Fastighets AB av Lomma
kommun. Köpeskillingen var 185 miljoner
kronor. Lomma kommun ville sälja för åtta
år sedan, innan stopplagen omöjliggjorde
utförsäljningen. Stena får tillträde till
fastigheterna den 1 maj.

KORTA NYHETER
SVEAFASTIGHETER KÖPER
I FINLAND
Sveafastigheter-HGR Investments
förvärvar en kontorsfastighet i Esbo
utanför Helsingfors. Den uthyrbara
ytan är 5 200 kvadratmeter, och aﬀären genomförs baserat på ett fastighetsvärde om 4,3 miljoner euro.
Bolaget Sveafastigheter-HGR Investment ägs gemensamt av Sveafastigheter och HGR Property Partners.
NORDSTAN BLIR
4 000 KVADRAT STÖRRE
AP Fastigheter har inlett ett större
om- och utbyggnadsprojekt som
ger köpcentret Nordstan i Göteborg
ytterligare 4 000 kvadratmeter
butiksyta.
Stadium ska ﬂytta in på 1 800
kvadratmeter i november 2008
och Elgiganten ﬂyttar in på 2 200
kvadratmeter i mars 2009. Samtidigt byggs BR Leksakers beﬁntliga
butik om med nytt fräscht koncept.
Investeringen uppgår till 60 miljoner
kronor.
VICTORIA PARK ETABLERAR
I STRÄNGNÄS
Unni Åström, vd för Victoria Park.

Victoria Park har utvecklat ett koncept för livsstilsboende som håller
på att realiseras i Limhamn i Malmö.
Nu har man också inlett ett samarbete med Svenska Hem om att
etablera en Victoria Park i Strängnäs,
med 200–300 bostadsrätter.
– Vi ser mycket positivt på vårt
samarbete med det etablerade
lokala fastighetsutvecklingsbolaget
Svenska Hem inför en etablering i
Strängnäs, säger Unni Åström, vd för
Victoria Park.
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 meter
högt hus
planeras
i Paris
En av världens mest spektakulära
fastigheter planeras i Paris. Hermitage Towers två torn ska bli 309 och
264 meter höga, och innehålla hotell,
kontor, ishall, konsertsal, butiker och
bostäder.
Hermitage Towers blir Västeuropas
högsta ”mixed used building” . Tornen, som ska uppföras i stadsdelen
La Défense, nära Louvren och Triumfbågen, blir nya landmärken och en
mötesplats för parisarna, 24 timmar
om dygnet.
– Det här projektet innebär en
milstolpe i La Défenses historia, en
symbol för ett mäktigare framtida
Paris och ett nytt sätt att leva och
bo, säger Emin Iskenderov, president
och managing director för Hermitage.

Det här projektet innebär
en milstolpe i La Défenses historia, en symbol för ett mäktigare
framtida Paris.
Den sammanlagda ytan i de
båda byggnaderna blir 250 000
kvadratmeter. De två tornen blir 76
respektive 66 våningar höga.
75 meter upp ska de två tornen
sammanlänkas med en nio våningar
hög sammanbyggnad.
Hermitage är ett dotterbolag till
Stroimontage Group, och har sitt
säte i Ryssland. Arthur Kirilenko och
Sergei Polonsky grundade företaget
1994.

De två tornen i Paris blir 76 respektive 66 våningar höga.

J P Fastigheter kastas ut från Fastighetsägarna
Fastighetsägarna Göteborg har
uteslutit J P Fastigheter AB ur föreningen. Styrelsen i Fastighetsägarna
menar att J P Fastigheter, genom
att missköta sina fastigheter, har
brutit mot de etiska reglerna och

att bolaget därför är olämpligt som
fastighetsägare.
Fastighetsägarna Göteborgs
ansvarsnämnd uppmärksammades
av byggnadsnämnden i Göteborg på
ett ärende där fastigheter ägda av

ett dotterbolag till J P Fastigheter AB
hade allvarliga brister i bland annat
brandsäkerhet. Dotterbolaget har
sedan inte heller besvarat skrivelser
från vare sig byggnadsnämnd eller
föreningens ansvarsnämnd.

Prenumerera du också – gå in på fsve.se

KORTA NYHETER

Svenska Bostäder säljer ut
– (s) och (v) lämnar i protest
Svenska Bostäder säljer 1 200 lägenheter i Hjulsta till Einar Mattsson.
– Einar Mattsson är en erkänd och
seriös hyresvärd som har kompetens och resurser att bli en del av
Järvalyftet. Genom dem får vi in en
långsiktig fastighetsförvaltare som är
villig att göra investeringar i Hjulsta.
Inkomsterna av försäljningen kommer vi att återinvestera i Järvalyftet
för att fortsätta utveckla boendemiljöerna, säger Göran Wendel, vd på
Svenska Bostäder.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet är mycket kritiska och har
lämnat projektet Järvalyftets styrgrupp i protest mot utförsäljningen.
– Vår kritik riktas enkom mot

AKELIUS SÄL JER
TULLHUSET I HAPARANDA
Akelius Fastigheter AB säljer Tullhuset i Haparanda till Ikea Fastigheter
AB. Köpeskillingen uppgår till 23,9
miljoner kronor.
Fastigheten omfattar totalt 2 663
kvadratmeter uthyrningsbar yta.
– Försäljningen av fastigheten, som
utgörs av kommersiella lokaler,
följer vår strategi att renodla ägandet
mot bostäder och samhällsrelaterade fastigheter, säger Jan-Erik Höjvall,
vd på Akelius Fastigheter AB.

Jan-Erik Höjvall, vd på Akelius Fastigheter AB

Göran Wendel, vd på Svenska Bostäder.

moderaterna som trots att vi har valt
att sträcka ut en hand för kompromisser väljer att utan dialog med oss
eller de boende sälja ut tusentals
lägenheter, säger Carin Jämtin (s),
oppositionsborgarråd.
Einar Mattsson tar över ägandet
och förvaltningen av lägenheterna i
sommar.
Svenska Bostäder ingår också ett
nytt samarbete med Peab, Skanska
och HSB i Husby.
Samarbetet öppnar för ytterligare
framtida utförsäljningar av bostäder.
Svenska Bostäders strävan är att
minska sitt lägenhetsbestånd i området med ungefär 1 700 lägenheter på
10–15 års sikt.

Ryssland leder
Europas köpcentrumboom

ABERDEENFOND FÖRVÄRVAR
SVENSK FASTIGHET
Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (FIS) köper en logistikfastighet i
Torsvik industriområde tio kilometer
söder om Jönköping. Det är fondens
första investering i Sverige.
Fastigheten byggdes 1999 och
byggdes ut 2003. Den har en total
yta på 70 399 kvadratmeter medan
den uthyrningsbara arean uppgår till
40 400 kvadratmeter, huvudsakligen
lagerytor men också med en mindre
kontorsdel.
Fastigheten är helt uthyrd till Aditro
Logistics AB på ett elvaårskontrakt.
HUSÖ VANN ANNUAL
GREENBUILDING AWARD
Husö Fastighets AB i Söderhamn
blev den första vinnaren av Annual
GreenBuilding Award. Bolaget får
priset för sina energieﬀektiviserande
ombyggnationer av tingshuset i Hudiksvall och polishuset i Söderhamn
EU:s GreenBuilding-program
riktar sig till fastighetsägare som vill
eﬀektivisera energianvändningen
i sina byggnader. Projektet gäller
byggnader med lokaler där den kostnadseﬀektiva besparingspotentialen
är särskilt hög.
UGGLEBORG TILL
SFV I BYTESAFFÄR
Ett antal fastigheter i Stockholm
byter ägare genom en bytesaﬀär
mellan Statens Fastighetsverk och
Vasakronan.
Vasakronan får fastigheten Uggleborg, och lämnar i stället ifrån sig
fastigheterna Cepheus 2 och 3 samt
Atomena 1 i Gamla Stan, Kungliga
Myntet 1 på Norr Mälarstrand 6 och
Ladugårdsbron 14 på Blasieholmstorg 8/Nybrokajen 11–13.

Ryssland leder köpcentrumracet i Europa. Under 2007 öppnades en miljon
kvadratmeter på 40 platser i Ryssland.
Italien ligger strax efter med 0,8 miljoner kvadratmeter, följt av Polen med
0,7 miljoner kvadratmeter.
I Sverige uppfördes cirka 110 000 kvadratmeter ny köpcentrumyta under de
senaste 18 månaderna.
– Vi räknar med att nuvarande trender fortsätter under de närmaste två åren.
Ryssland har en otrolig mängd igångsatta projekt med över sex miljoner kvadratmeter och står för nästan en fjärdedel av den planerade nya ytan i Europa
under 2008–2009, säger Neville Moss, chef för European Retail Research vid
Jones Lang LaSalle.

PROTEGO GENOMFÖR
MIL JARDAFFÄR I FINLAND
Protego har, genom sin Nordic Retail
Fund, köpt köpcentret Kamppi
(Kampen) i Helsingfors av Boultbee
för 452,5 miljoner euro, motsvarande
knappt 4,3 miljarder svenska kronor.
I juni 2006 köpte Boultbee det då
nybyggda Kamppi av köpcentrets
byggare SRV för 345 miljoner euro,
motsvarande drygt 3,2 miljarder
kronor.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fsve.se
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Malmö Central byggs om för 245 miljoner

FASTPARTNER ENSAM ÄGARE
TILL DEAMATRIS
FastPartner AB har av Fabege Holding
Solna AB förvärvat 50 procent av
aktierna i Deamatris Förvaltning AB
som äger tomträtten till fastigheten
Krejaren 2, Stockholm. Därmed är nu
FastPartner ensam ägare till bolaget.
Fastigheten betraktas i dag som en
projektfastighet och värderas under
projekttiden till anskaﬀningsvärdet.
Vid färdigställandet av fastigheten
– som då kommer att ha cirka 10 000
kvadratmeter uthyrningsbar yta
– som beräknas ske senhösten 2009
kommer fastigheten att redovisas i
verkligt värde.

Jernhusen och NCC Construction
utvecklar Malmö Centralstation
för 245 miljoner kronor. Arbetet
påbörjas i augusti och ska vara
klart i september 2010. En ny
terminalbyggnad i glas och ett nytt
parkeringshus med plats för över
400 bilar ska byggas.
I samband med att Citytunneln
ansluter till Centralstationen ska
glashallen byggas ovanför den nya
underjordiska stationen. Glashallen
ska binda samman Centralplan i
söder med ett nytt torg för bilar och
taxi i norr.
Den nya glashallen kommer att
innehålla ett brett serviceutbud för
de cirka 45 000 människor som dagligen besöker Centralstationen.
– Stationer måste leva och förändras i takt med tiden för att fungera. Arkitekturen på Centralstation
Malmö har alltid speglat samhällets
utveckling, redan sedan första

VALAD KÖPER I STAVANGER
Valad Property Group köper två fastigheter i Stavanger. Köpeskillingen
ligger på 150 miljoner norska kronor
(drygt 175 miljoner kronor).
Investeringen sker via fonden Nordic
Aktiv Property Fund 2, som totalt
ska investera åtta miljarder kronor i
Norden, varav en och en halv miljard
i Norge.
De två fastigheterna har en sammanlagd yta på 15 000 kvadratmeter,
och 30 hyresgäster.

Glashallen kommer att innehålla ett brett serviceutbud för de tiotusentals dagliga
besökarna.

spadtaget som togs 1858, säger Per
Berggren, vd på Jernhusen. Med den
nya Glashallen lägger vi ytterligare

NORRPORTEN INVESTERAR
HALV MIL JARD I KÖPENHAMN
Norrporten satsar en halv miljard
kronor på att nyproducera kontorslokaler i Köpenhamn. 13 500 kvadratmeter kontors- och butiksytor
skapas genom en tillbyggnad av det
så kallade Ferringhuset.
– Vi skapar cirka 13 500 kvadratmeter nya kontorsytor och butiksytor i
ett mycket modernt och spännande
utförande. Örestad är en stadsdel på
stark tillväxt i Köpenhamn och det
känns mycket inspirerande att vara
en del i den utvecklingen, säger Bo
Henriksson, aﬀärschef för Norrporten utland.

Ö MED FASTIGHETER TILL SALU
Ön Tjärö med fastigheter och
verksamheter är till salu. Prislappen
för Blekingeön är satt till 24 miljoner
kronor.
Svenska Turistföreningen, STF, har
ägt ön sedan 1940. Det ﬁnns totalt 20
byggnader på ön. Vandrarhemmet
har 94 bäddar, dessutom ﬁnns restaurang, kafé, gästhamn, camping, butik
och möteslokaler. Ett villkor för att få
köpa ön är att turistverksamheten ska
drivas vidare.
KISTA TERRASS UT VECKLAS
YT TERLIGARE
AP Fastigheter ska uppföra ett
kontorshus på 20 000 kvadratmeter,
med högt ställda miljökrav, i Kista.
Fastigheten är ritad av Gert Wingårdh
och klar för inﬂyttning i juni 2010.
– Vi ser en mycket stor efterfrågan på moderna, eﬀektiva lokaler i
Kista Terrass, säger Katarina Wåhlin,
projektutvecklingschef på AP Fastigheter. Många företag vill sitta i Kista
samtidigt som utbudet av nybyggda
kontorslokaler är mycket begränsat.

20

FASTIGHETSSVERIGE #3/2008

en årsring till historien samtidigt
som vi utvecklar serviceutbudet för
resenären och besökaren.

Susanne Ljungström Åhlén, centrumchef för Stinsen.

Nya Stinsen shoppingcenter invigt
I påskhelgen invigde Stinsen shoppingcenter 30 nya butiker. Från att ha varit
22 300 kvadratmeter är nu köpcentrumet 40 500 kvadratmeter. Och utbyggnaden som varat under två och ett halvt år gav resultat. Årets påskhandel
lockade dubbelt så många besökare som fjolårets.
Förra årets påsk besöktes Stinsen shoppingcenter i Häggvik i Sollentuna av
34 000 personer. I år har siﬀran nära fördubblats och ökat till 62 000 personer
under samma period.
– Vårt mål är att på tre års sikt dubbla omsättningen till 1-1,2 miljarder kronor
samt att dubbla besökarantalet, säger Susanne Ljungström Åhlén, centrumchef för Stinsen. Påskens resultat visar att vi är på rätt väg.

Håll dig uppdaterad – fsve.se

13 500 kvadratmeter nya
kontors- och butiksytor blir
resultatet av Norrportens
satsning i Köpenhamn.

Ulrica Messing in i Wallenstams styrelse
Den förre infrastrukturministern Ulrica Messing (s)
går in i Wallenstams styrelse.
– Wallenstam är en stor och seriös aktör på fastighetsmarknaden och jag ser fram emot att ingå i
bolagets styrelse. Jag hoppas att jag kan bidra till
en fortsatt positiv utveckling för företaget, säger
Messing.
Hans Wallenstam, huvudägare och ledamot i
valberedningen kommenterar:
– Det känns mycket roligt att kunna föreslå en
sådan kompetent och erfaren person som Ulrica
Messing till ny ledamot i styrelsen. Med anledning
av vår fokusering på hållbar stadsbyggnation
är Ulricas kunskaper och erfarenheter mycket
värdefulla. Vi är övertygade om att Ulrica med sin
samhällspolitiska bakgrund kan tillföra ytterligare
kompetens.
Ulrica Messing satt i riksdagen mellan 1991 och
2007. Hon var länge en av kandidaterna som diskuterades som efterträdare till Göran Persson som
partiledare för socialdemokraterna. Hon lämnade
riksdagen förra året för att få mer tid för sin familj.
Sedan tidigare sitter förre ﬁnansministern Erik
Åsbrink i Wallenstams styrelse.

KORTA NYHETER
AP HYR UT TILL NY MYNDIGHET
Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten
ﬂyttar i juni in på Solna Strandväg 96 i
Solna Strand. Myndigheten hyr 8 600
kvadratmeter av AP Fastigheter.
Strålsäkerhetsmyndigheten är en
sammanslagning av Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Statens kärnkraftsinspektion. SSI sitter redan i den aktuella
fastigheten, i en lokal på 5 000 kvadratmeter.
BSK OCH CHRISTENSEN
UTFORMAR ALBANO
Akademiska Hus har gett arkitektföretagen BSK Arkitekter AB i Stockholm och
Christensen & Co Architects i Köpenhamn i uppdrag att utforma Albano,
det nya navet för högre utbildning och
forskning i Stockholm. Ett detaljplanearbete för området ska snart inledas.
REDEVCO KÖPER I KNALLELAND
Redevco Sweden har förvärvat fastigheten Spindeln 10 i Knalleland i Borås.
Säljare är två privatpersoner och köpesumman 40 miljoner kronor.
Fastigheten ligger mitt i Knalleland, är
fullt uthyrd och omfattar 1 500 kvadratmeter.
Redevco Sweden gjorde sitt första
förvärv i Knalleland och förstärker nu
sitt innehav med den angränsande
fastigheten.
PROLOGIS TOPPAR
FORTUNES LISTA IGEN
För andra året i rad toppar ProLogis den
amerikanska aﬀärstidningen Fortunes
lista över de mest populära fastighetsbolagen.
ProLogis rankades etta av Fortune i
samtliga åtta kategorier.
Sammanlagt ﬁck ProLogis ett genomsnitt på 8,09 poäng i de åtta kategorierna, vilket jämfört med förra årets 7,62
poäng är ett steg framåt. Fortunes listor
baseras på svar från tusentals företagsledare, analytiker och styrelsemedlemmar.

Kungsmässan i Kungsbacka är Sveriges bästa köpcentrum
Kungsmässan i Kungsbacka utsågs
till landets bästa köpcentrum
när priserna för Retail Awards,
den svenska detaljhandelns pris,
delades ut. Övriga nominerade var
Kupolen i Borlänge och Gallerian
i Piteå.
Juryns motivering löd: ”Ett bra

utbud och snygg design i kombination med en långsiktig marknadsföring gör detta köpcentrum
till en värdig vinnare.”
Ingemar Nilsson, vd i Fastighetsägaren Aranäs AB förklarar i
Dagens Handel varför Kungsmässan är det bästa köpcentret:

– Tack vare ett konsekvent och
målmedvetet utvecklingsarbete
under de senaste två åren, där vi
har breddat utbudet och fått in
20 nya varumärken i huset. 2007
ökade vi besökarantalet med 24
procent och omsättningen med
elva procent.

GYLLENFORSEN OCH
KF UT VECKLAR SLUSSEN
Gyllenforsen och KF Fastigheter ska
bilda ett gemensamt projektbolag för
att utveckla 35 000 kvadratmeter handelsytor vid Slussen i Stockholm. Fem
företag slogs om att få utvecka marken.
Gyllenforsens och KF:s vinnande anbud
låg på 475 miljoner kronor.

Bli en aktiv del av nyheterna – kommentera och tyck till på fsve.se

[ Motor av Nicklas Tollesson ]

Mot nya skånska

världsre
Den 4,8 liters V8-motorn med 1 018 hästkrafter
ska ge en toppfart på 417 kilometer i timmen.
Här är Koenigseggs nya fartmonster: Specialversionen CCXR edition – bilen som ska ta
tillbaka hastighetsrekordet för serietillverkade
bilar till lilla Ängelholm.

Råkar du ha sisådär 14 miljoner kronor över till att spendera på
en ny bil? Om du dessutom gillar höga farter och att få långa avundsjuka blickar kastade på dig när du är ute och glider – då kan
Koenigseggs nya vidunder kanske vara något för dig...
Det Ängelholmsbaserade superbilsföretaget ﬁck sitt stora internationella genombrott när dess CCR noterade 388
kilometer i timmen på den italienska
Nardo-banan i februari 2005.
Världsrekordet för serietillverkade gatbilar var ett faktum, det
noterades i Guinness rekordbok,
och varumärket blev attraktivt
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bland de rikaste av de rika bilintresserade runt om i världen.
– Det var stort för oss när vi tog världsrekordet. Skönt att kunna bevisa för omvärlden att lilla Koenigsegg kunde slå etablissemanget på ﬁngrarna, säger Halldora von Koenigsegg, ekonomioch administrativ chef på Koenigsegg, och hustru till företagets
grundare Christian von Koenigsegg.

Koenigsegg av med världsrekordet till amerikanska Shelby Supercars Ultimate Aero, som noterade hela 412
kilometer i timmen.
Och vem vill ha världens näst snabbaste bil..? Så nu är Koenigsegg på banan igen. Med hjälp av avancerade beräkningsprogram har Koenigsegg räknat ut att den nya specialversionen av
CCXR ska ha en topphastighet på 417 kilometer i timmen. Alltså
några kilometer över det gällande rekordet.
– Vi har bara fått möjlighet att köra på en cirkelbana, vilket
har försvårat för oss att nå de riktigt höga farterna. Det ﬁnns
bara ett begränsat antal banor som man kan köra riktigt fort på,
och det ﬁnns inte många inom räckhåll för oss, om vi inte vill
åka till en saltöken i USA. Det ﬁnns en bana i Tyskland, men de
som äger den har inga intressen av att vi ska ta tillbaka världsrekordet, om man säger så. Men vi för förhandlingar med dem, så
I HÖSTAS BLEV DOCK

1 018 HÄSTKRAFTER. Koenigseggs nya specialversion CCXR Edition ska ha en toppfart på 417
kilometer i timmen, några kilometer över gällande
världsrekord för serieproducerade gatbilar. I höstas blev Koenigseggs CCR av med världsrekordet
till amerikanska Shelby Supercars – men det här
är modellen som kan ta tillbaka rekordet till det
skånska superbilsföretaget. För dryga 14 miljoner
kronor kan vidundret bli ditt...

kord?
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det är inte omöjligt att vi får chansen ändå, säger Halldora von
Koenigsegg.
De två nya Koenigseggvarianterna CCX Edition – som är bensindriven – och CCXR Edition – som går på både bensin och
etanol – presenterades på den stora bilmässan i Genève i början
av mars.
Sammanlagt ska 20 bilar tillverkas. Sex av dem är redan beställda.
”vanliga” CCX och CCXR-modellerna har de
nya Edition-varianterna arbetats om en del. De har en större,
och ställbar vinge på akterpartiet, chassiet är ännu lägre och mer
racinginspirerat än tidigare, aerodynamikpartiet är nygjort och
ska öka marktrycket. Karossen är klarlackad för att framhäva kolﬁbermaterialet, de specialgjorda fälgarna är extremt ljusa för att få
fram kontrasten mot den mörka karossen.
V8-motorn är uppförstorad till 4,8 liter. 0-100-accelerationen
går på 2,9 sekunder.
– Jo, det händer saker när man sätter sig bakom ratten, konstaterar Halldora von Koenigsegg.
– Men det är inte bara hastigheten som lockar våra kunder.
Bilen har en fantastisk kurvtagning, är underbar att köra och har
en grym prestanda. Sedan betyder det mycket att den görs i en
begränsad upplaga, våra kunder vill ha en bil som är unik.
JÄMFÖRT MED DE
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FAK TA /CCX R EDITIO N
Motor: 4,8 liters aluminium-V8 som tvångsmatas
av dubbla Rotrex-kompressorer med ett tryck på
1,6 bar. Tomvikten på 1 280 kilo hjälper till att skapa
fartresurserna.
Toppfart: 417 kilometer i timmen.
Eﬀekt: 1 018 hästkrafter vid 7 000 varv.
Acceleration: 0-100 på 2,9 sekunder, 0-200 på
8,9 sekunder.

Pris: 1,5 miljoner euro, motsvarande 14,2 miljoner
kronor.
Bränsleförbrukning: Med E 85: 2,2 liter per mil vid
blandad körning, 1,8 vid landsvägskörning. Med
bensin: 1,7 liter per mil vid blandad körning, 1,3 vid
landsvägskörning.

Välmående fastighetsbolag har ofta
användarvänliga it-system!

”Ge oss ett verktyg som är snabbt, enkelt och snyggt” sa en av våra fastighetskunder till oss. Resultatet blev RealReport –
ett system som gör verksamhetsstyrning inom fastighetsbranschen till rena barnleken. På ett klick får du upp den viktigaste
fastighetsinformationen i en webbläsare. Ingen specialutbildning behövs. Gå in på vår webbsida så får du veta mer.
WWW.KENTOR.SE

[ Konferens av Eddie Ekberg ]

En unik konferens
Hur förutser man framtiden för
våra städer? Och hur löser man
problemet med global uppvärmning? Dessa och många andra
frågor ska man försöka besvara
under ULI Europe Trends Conference i Stockholm i maj. Seminariet är unikt i och med att ULI
denna gång samarrangerar eventet med det berömda MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Vi har pratat med Max Barclay,
ordförande för ULI Sweden.

Max Barclay, ordförande för ULI
Sweden.
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Städer förändras hela tiden och vad som deﬁnierar en stad i dag
är något helt annat än vad som deﬁnierade en stad för hundra år
sedan. På ULI Europe Trends Conference, som hålls i Stockholm
28-29 maj i år, kommer bland andra investerare från hela världen,
fastighetsutvecklare, fastighetsägare, arkitekter och företrädare
för universitetet MIT att fokusera dynamiken kring den moderna
staden. En av frågorna man ställer är hur vi ska kunna överleva
och frodas i den nuvarande ekonomiska turbulensen.
på seminariet är:
• De senaste trenderna vad gäller hållbar utveckling, stadsförnyelse, handel och underhållning.
• Den absolut senaste informationen om varför hamnstäder
blir mer och mer populära.
• Vilka teknologier är mest relevanta när man utformar nya
fastighets- och stadsprojekt.
• Investerings- och utvecklingsutsikter i den nordiska regionen.
ULI Europe Trends Conference är en årlig konferens som hållits på många olika platser i Europa, förra året hölls den till exempel i Hamburg. Det är första gången den hålls i Stockholm.
– Man ställde frågan till oss om man inte skulle kunna hålla
detta i Stockholm nästa gång, och det tyckte vi var en jättebra idé.
Mycket handlar om hållbar utveckling och miljöfrågor nu och då
ﬁnns det knappast någon plats som är mer lämpad än Stockholm,
vi i Sverige anses av många vara världsledande på det här området.
Dessutom är Stockholm en exotisk stad för många och det gör att
man gärna kommer hit och stannar ett par dagar extra, säger Max
Barclay, ordförande i ULI Sweden och Head of Communications
and International Operations på Stronghold Invest.
NÅGRA AV HUVUDATTRAKTIONERNA

om stadsutveckling
Han berättar att man länge försökt få ett utökat samarbete med
forskningsvärlden, och att det därför är ett genombrott när man
nu samarrangerar konferensen tillsammans med MIT.
– Det här är något vi har jobbat länge på och vi är övertygade
om att det ﬁnns oerhört mycket spännande att lära sig för alla
privata aktörer, säger Max Barclay.
En av programpunkterna som han själv ser mest fram emot är
den där man ska fokusera på infrastrukturlösningar.
– Det som är på gång på det området är väldigt spännande
tycker jag. Inte minst eftersom jag själv vistas mycket i Stockholm
och på nära håll ser hur det inte fungerar där. Jag tror att vi har
mycket att lära av stora städer som London och New York där
man är tvingad att pröva lösningar, säger han.
den här konferensen är också att den kommer att attrahera många utländska aktörer, vilket inte är helt vanligt i Sverige.
– Det kommer många aktörer verksamma i fastighetssektorn i
olika delar av världen som aldrig varit i Sverige förut och som inte
har en aning om hur det fungerar här. Det gör förstås att detta
också är en unik möjlighet för Stockholm att marknadsföra sig,
samtidigt som det är en exklusiv möjlighet för branschen att knyta nya kontakter och att marknadsföra vår bransch, säger han.
Max Barclay tycker att branschens alla aktörer ska ta chansen
till det kunskapsutbyte och den dialog och diskussion som kommer att äga rum på konferensen.
– Det här är ett event som passar alla delar av branschen, oavsett vad man jobbar med. Och alla som i någon form är intresserade av stadsutvecklingsfrågor kommer verkligen att få sitt
lystmäte, säger Max Barclay.

DET SPECIELLA MED

[ Marknadsläget av Eddie Ekberg ]

Bankerna lurpassar på varandra, priset på risk har gått upp.
Oron på kreditmarknaden har långt ifrån lagt sig. Frågan är
hur detta påverkar aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden. Vi satte oss ned för ett samtal med Vasakronans vd
Håkan Bryngelson.

Inga ﬂer överraskningar

Det tar längre tid att göra aﬀärer och många av de högbelånade
aktörerna har valt att dra sig tillbaka. Oron på kreditmarknaden
har en solklar påverkan även på den kommersiella fastighetsmarknaden. Men i Sverige är vi än så länge relativt förskonade, men
vad som väntar runt hörnet vet man inte riktigt ännu. En person
som beﬁnner sig mitt i händelsernas centrum är Vasakronans vd
Håkan Bryngelson. Vi bad honom att ta tempen på läget.
Hur ser prognosen för kreditoron ut?
Det handlar om väldigt stora nedskrivningar, men än så länge
verkar det inte ha drabbat kassaﬂödena. Skräckscenariot är att
man inte får stopp på snöbollen, eller att det grävs fram ett nytt
krisområde. Får man inte till stånd en snabb rehabilitering så
drabbar det till slut konsumtionen på allvar och då får vi eﬀekter
på hela kedjan. Löser man inte detta inom maximalt ett år kan
det befästas en misstro på ﬁnansmarknaden. Och det kan ju ﬁnnas andra hundar begravna, det är det sista vi behöver nu. Inga
ﬂer överraskningar, tack. Men jag är övertygad om att detta går
att lösa.
Hur har Vasakronan agerat för att möta den här situationen?
Det vi gör är att vi har en väldigt tydlig ﬁnanspolicy och för
närvarande arbetar vi med en kort räntebindning. Vi återförsäk-
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rar oss också i banksystemet. I detta läge är det viktigt att ha en
väldigt nära kontakt med sina banker.
Hur har den här situationen påverkat fastighetsmarknaden
hittills, ur ditt perspektiv?
Den har påverkat fastighetsmarknaden så till vida att de högbelånade aktörerna dragit sig tillbaka eftersom det är svårt att
få krediter och det är också för dyrt för dem nu. Det andra är
att man tror att sysselsättningsutvecklingen kan bli svagare 2009,
vilket också kommer att påverka kontorsmarknaden och hyresutvecklingen. Vi ser visserligen inget alarmerande, det här är också,
till viss del, en del av den naturliga konjunkturcykeln.
Hur kommer investeringsvolymen 2008 att påverkas, tror
du?
Jag tror på ett fortsatt transaktionsstarkt 2008. Jokern i det här är
naturligtvis bolaget där jag är vd, Vasakronan. Här ﬁnns ju fastigheter till ett värde av drygt 45 miljarder kronor som kan komma ut
på marknaden. Men även utan oss tror jag transaktionsvolymen
hamnar på en bit över 100 miljarder kronor. Och det är oavsett
den ﬁnansiella oron, det ﬁnns ju oerhört mycket obelånat kapital
som söker efter placering i fastigheter. Och för dem kan man ju
säga att det är ett intressant köpläge som skapas nu.

OPTIMISTISK. Vasakronans vd Håkan Bryngelson tror inte att ﬁnanssmällen på den svenska fastighetsmarknaden behöver bli
lika hård som i omvärlden. Men han höjer ett varningens ﬁnger om inte ﬁnanskrisen städas upp snabbt.

Kommer vi att få se några nya aktörer?
vi även få se en del nya ﬁnansiella lösningar, men det är svårt att
Det tror jag, det ﬁnns till exempel ett stort inﬂöde av pensionskasäga något om volymen.
pital som måste placeras. I volatila lägen är placerarna inte alltid så
pigga på aktier utan vill ha något tryggare, och då viktar man gärna
Hur påverkas hyresnivåerna den närmaste tiden?
upp i fastigheter, det handlar om att sprida risJag tror att de kommer gå upp i alla centrala
ken. Centralt belägna fastigheter kommer alltid
lägen i de stora städerna.
Jag är övertygad om
att avkasta bättre än statsobligationerna, det har
att detta går att lösa.
de gjort i 100 år. När det gäller svenska respektive
Och vakanserna?
utländska aktörer ligger nivån på ungefär 50/50,
Samma här, vi är övertygade om att vi komoch jag ser inte att det kommer att förändras nämnvärt. Det ﬁnns
mer att få se en fortsatt tillväxt med minskande vakanser, i Götefortfarande ett stort intresse för att investera i Sverige. Kanske kan
borg har vi till exempel två procents vakanser.
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Soliga hälsningar från

MIPIM!
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Årets upplaga av MIPIM befäster med all önskvärd tydlighet att detta är årets
viktigaste event för fastighetsbranschen. Fler deltagare från ﬂer länder. Dessutom verkar trenden för MIPIM som en europeisk angelägenhet vara bruten
med besked, i år ökade till exempel deltagandet från USA med 22 procent.
Vi har varit på plats och levererar här en rapport fylld av såväl allvarliga frågor
som rena nöjen – precis så som MIPIM är.
# 3/2008 FASTIGHETSSVERIGE
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[ MIPIM-resumé ]

TROR PÅ ÖST. Panelen som diskuterade årets Emerging Trends under MIPIM uttryckte
en stark tro på investeringar i bland annat Moskva och Istanbul.

Moskva och Istanbul
hetaste städerna
Den rykande färska rapporten Emerging
Trends in Real Estate Europe släpptes i samband med årets MIPIM. Här får vi en inblick i
aktuella investeringstrender och vilka marknader man ska satsa på och vilka man ska
undvika. Vi var där och tog en titt.

Text & bild: Eddie Ekberg
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Rapporten Emerging Trends är framtagen
av ULI (Urban Land Institute) och Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Rapporten bygger på intervjuer med 200 av Europas ledare
inom fastighetsbranschen. Vi får en inblick
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i aktuella investeringstrender, vilka marknader man ska undvika
och vilka man ska satsa på. Vi får också initierade prognoser för
alla delar av fastighetsmarknaden inklusive hotell- och turistanläggningar, köpcentra och bostäder.
I rapporten framgår att Moskva och Istanbul toppar listan över
mest intressanta städer både vad gäller investeringar och fastighetsutvecklingsprojekt. Därefter kommer två klättrare, Hamburg
och München, Paris som tidigare har toppat listan har halkat ner
på femte plats. Men det stora raset stod London för. London
som under ﬂera år betraktats som en av de allra bästa städerna att
investera i föll i årets rapport ner till en femtonde plats vad gäller
investeringar och en trettonde plats för fastighetsutvecklingsprojekt. Som anledning till fallet nämns bland annat den ﬁnansiella

Leaders across markets
Ashurst Stockholm has a reputation for real estate expertise that
is second to none. As part of an integrated European real estate
team of more than 100 lawyers, including 20 specialised partners,
we are able to provide domestic and international clients with
seamless legal solutions across borders from our ofﬁces in all the
key jurisdictions.
We help our clients structure and execute complex, pioneering
transactions that demand deep market knowledge, talent and
commitment. This is why we have been involved in some of the
largest real estate transactions ever undertaken in Sweden and
across Europe.

To ﬁnd out more, please contact:
Karim Sahibzada
T: +46 (0)8 407 24 00
E: karim.sahibzada@ashurst.com

www.ashurst.com

Brussels
Dubai
Frankfurt
London
Madrid
Milan
Munich
New Delhi
New York
Paris
Singapore
Stockholm
Tokyo

LONDON FALLER. Vid årets Mipim presenterades Emergin Trends, som bland annat redovisade ett kraftigt ras för
Londons fastighetsmarknad.

oron, minskad privatkonsumtion, fallande huspriser och högre
skuldsättning.
– Utan tvekan upplever hela Europa en skakigare tid i år än de senaste åren. Resultaten i Emerging Trends visar hur marknaderna
i Europa har blivit mer globala och mer sårbara för ekonomiska
skiftningar i andra delar av världen. Men det faktum att många av
de som svarat i undersökningen fortfarande är positiva angående
Europas marknader pekar på att fastigheter fortfarande bedöms
som en säker tillgång. Vi ser många tecken på försiktig optimism,
säger Richard Rosan, vd för ULI globalt.
ansvar för Europa, Mellanöstern, Afrika och
Indien är inne på samma spår:
– Tajtare kreditläge, högre energipriser och en avkyld bostadsmarknad kommer att ge eﬀekt månader framåt. Men vi tror bestämt på att de ﬂesta marknaderna kommer att landa mjukt tack
vare relativt stabila fastighetstillgångar och hyfsad ekonomisk
tillväxt. De som är tålmodiga och försiktiga kommer att lyckas,
säger William Kistler.
När det gäller speciﬁka fastighetstyper förväntas handel återigen att vara den bästa investeringen, följt av mixed use-projekt,
hotell, industri och kontor. På slutet av listan kommer bostäder
med hyresbostäder något högre än bostadsrätter.
Här följer en genomgång av vilka områden man tror att investeringar i de olika fastighetstyperna kommer att lyckas bäst i:
HANS KOLLEGA MED

• Handel: Södra, centrala och östra Europa är potentiellt starka
marknader, inte minst beroende på stark hyresefterfrågan. När
vissa marknader i Centraleuropa upplever mättnad ser man de
bästa möjligheterna på de nya europeiska marknaderna.
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• Mixed Use: Mixed use-projekt är högaktuella på näst intill alla
marknader i Europa. Dessa projekt har utmärkta möjligheter att
lyckas i Central- och Östeuropa.
• Hotell: Moskva och Istanbul betraktas som förstaval när det
gäller hotellinvesteringar, inte minst på grund av att det råder låg
tillgång i nästan alla hotellkategorier där. I Tyskland tror man att
det ﬁnns potential i hotellinvesteringar i närheten av ﬂygplatser
och hamnar.
• Industri: En brist på tillgång drar investerare till industrifastigheter i till exempel Ukraina, Turkiet och Ryssland. Distributionsanläggningar är heta i Tyskland, Skandinavien, Frankrike
och Holland.
• Kontor: Över nästan hela Europa betraktas centralt belägna
kontorsfastigheter som den bästa fastighetsinvesteringen. Även i
Istanbul, Moskva, Hamburg, München, Paris och Lyon betraktas
kunna erbjuda goda investeringsmöjligheter.
• Bostäder: I Turkiet pågår en ökning av befolkning och inkomst
vilket gör att investerare ser mycket goda möjligheter på bostadsmarknaden där. Vad gäller Moskva, München, Berlin, Hamburg
och Frankfurt överstiger efterfrågan tillgången vilket talar för
goda investeringsmöjligheter.
När det gäller globala investeringar tror man på investeringar
i Asien, både vad gäller direktinvesteringar och fonder. Rätt genomförda ﬁnns det enligt rapporten också goda möjligheter för
privata direktinvesteringar i Ryssland och Turkiet.

Med fiberLAN kan du få lägre
energiförbrukning, enklare drift
och gladare hyresgäster.

Installera fiberLAN i fastigheten så kan vatten- och
energiförbrukningen avläsas individuellt för varje
lägenhet. Det sparar både plånbok och miljö.
Andra fördelar med fiberLAN:
Möjlighet att styra lås- och passersystem
Ett av marknadens snabbaste och säkraste bredband,
med upp till 100 Mbit/s
Digital-TV
Billigare telefoni

Ring 0770-777 111 eller maila dina kontaktuppgifter
till fiberlan@bredband.com så skickar vi en broschyr.
Du kan också gå in på bredbandsbolaget.se/fastighet och skicka oss en offertförfrågan.

•
•
•
•
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[ MIPIM-resumé ]

Här bor du lyxigast
under MIPIM
Vill man bo maximalt exklusivt under MIPIM
ska man bo i bergen ovanför Cannes. Där
i Super-Cannes ligger de lyxigaste villorna
man kan tänka sig. En av dem är Résidence
Supérieur, ägd av svensken Richard Nilsson.
Vi åkte dit och tog oss en titt.
Super-Cannes är det mest högklassiga bostadsområdet i närheten av Cannes, endast
tio minuters bilresa från Cannes centrum
och La Croisette. Här ligger Résidence SuText & bild: Eddie Ekberg
périeur, en villa som erbjuder all form av lyx
och bekvämlighet du kan drömma om. Huset är ritat av en av
frankrikes mest välrenommerade arkitekter, Jacques Couelle, och
ligger på en 3 900 kvadratmeter stor inhägnad tomt. Själva huset
har en boyta om 450 kvadratmeter med fyra lyxutrustade studior
med havsutsikt, jacuzzi och terrass eller balkong.
Hit kommer kända skådespelare och musiker på semester eller i samband med arbete och företagsledare som vill ha ett bra
boende i kombination med en perfekt mötesplats. På de fyra åren
som Richard Nilsson haft villan har han i princip dubblat omsättningen för varje år. När det är Formel 1, Filmfestival, MIPIM och
andra aktiviteter i Cannes är det alltid fullbokat.
– Det här handlar om en upplevelse. Många av våra gäster är
uppmärksammade hela tiden och söker avskildhet i en exklusiv
miljö, det kan vi erbjuda här. Vi har både kända skådespelare,
oljeschejker och företagsledare här. I april kommer Eva Longoria
hit i samband med ett reklamevent med Magnum, säger Richard
Nilsson.
HUS I DEN HÄR DIVISIONEN och i det här området är inte billiga i
inköp, när Richard Nilsson köpte Résidence Supérieur för fyra år
sedan betalade han cirka 26 miljoner kronor för det, plus att han
la cirka 15 miljoner kronor på att få det precis så som han ville ha
det. Och nu ligger det ﬂer inköp planerade.
– Jag letar efter ﬂera hus, men inte vilka som helst – det måste vara något speciellt med dem. Min grundtanke är att ha tre
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fastigheter med tre helt unika miljöer. Och så ska jag skapa en
VIP-avdelning med maximalt 50 gäster som får tillgång till dessa
fastigheter, helikopter, privat ﬂygplan och allt annat du kan tänka
dig, säger Richard Nilsson.
SMAKAR DET SÅ KOSTAR det, grundpriset för Résidence Supérieur

är cirka 600 000 kronor för en vecka, detta kan byggas på med
olika paket i olika prisnivåer. I grundpaketet ingår att bagaget
blir hämtat på ﬂygplatsen i Nice där en helikopter väntar som tar
en till Cannes. Därifrån blir det limousin till villan. Väl framme
i villan bjuds man på champagne, kort presentation, fördrink och
trerätters middag tillagad av en välrenommerad kock. I grundpaketet ingår även en kryssning till St Tropez eller en gourmettur
med helikopter.
Det allra största paketet kostar cirka 1 350 000 kronor, då ingår
privat ﬂygplan, limousine, helikopter, egen yacht, butler, kockar
och champagnefrukostar – bland annat.
– Våra gäster ska bli överraskade. När de kommer hit har vi redan gjort en research som innebär att vi vet vad de har för storlek
på skor och kläder, vilken champagne de gillar och vad deras hund
gillar för mat. Vårt mål är att erbjuda dem optimal livsnjutning,
och vi har 100 procent nöjda kunder, säger Richard Nilsson.

LYXIGT BOENDE. Richard Nilssons Résidence Supérieur
i Super-Cannes är ett av de allra exklusivaste boendena
under MIPIM-veckan. I kombination med boendet ingår
helikopterservice, limousin, champagne, egen kock och
kryssning. Bland annat.

…och pool
ﬁnns förstås
att lapa sol
vid.

st sagt tilltalande…
Utsikten från terassen är min
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[ MIPIM-resumé ]

Sex röster från branschens
Mitt under årets mässa passade vi på att fråga ett antal företrädare för den svenska fastighetsbranschen vad de tyckte om årets upplaga, och om hur viktigt de
egentligen tycker att det är att vara på MIPIM.
Text & bild: Eddie Ekberg
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Vad tycker du om årets MIPIM?
- Väldigt lyckat, bra väder och mycket människor. Det har blivit mycket
större, det räcker att man ställer sig ute en stund så träﬀar man massor
av folk. Det är verkligen ett extremt bra ställe att träﬀas på.

Vad tycker du om årets MIPIM?
Det känns som det är mer av allt i år, mer snittar och mer champagne.
Men jag är inte så säker på att det är mer innehåll. Men samtidigt så
är det en mycket bra möjlighet till att ha många bra möten, inte minst
med internationella aktörer.

Vad var ditt huvudsyfte/mål med årets MIPIM?
- Det är att på kort tid träﬀa så många som möjligt av de som jag behöver träﬀa från den svenska branschen. Och att ha många möten med
internationella aktörer som kan leda till aﬀärer.

Vad var ditt huvudsyfte/mål med årets MIPIM?
Jag hade två mål, dels att knyta nya kontakter, och dels att få inspiration.

Har du uppnått målen?
- Ja, det tycker jag. Det har hänt många gånger att jag gjort aﬀär här
nere, inte så att man signar här, men att man har skakat hand, och det
gäller ju det också.
Hur viktigt är det att vara på MIPIM?
- Jag tror inte att det är så viktigt, men jag tror att det är nyttigt, det går
fortare att göra saker här. Det lönar sig deﬁnitivt att åka hit.
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Har du uppnått målen?
Ja, helt klart. Jag har haft färre men mer kvalitativa möten.
Hur viktigt är det att vara på MIPIM?
För oss på Tengbom handlar MIPIM om att knyta nya kontakter och
skaﬀa många intressanta leads som vi kan följa upp när vi kommer
hem. Vi planterar frön, och det går bra – så det är viktigt för oss att vara
här.

3 tips:

3 tips:

1. Planera i god tid vilka du ska träffa.
2. Börja planera för MIPIM tidigt, och se till att ha 25 procent luft i kalendern,
det öppnar för många spontana och bra möten.
3. Se till att vara fräsch på dagen, man behöver inte springa på alla cocktailpartyn. Det här är ingen semester, det gäller att vara uppe och nicka tidigt
på morgonen.

1. Ta dig tid att strosa runt för naturliga möten, de blir ofta bra.
2. Prata med människor som du normalt inte pratar med, det här är ett
socialt event.
3. Ge mässan en chans, många går bara in i en timma och tittar som hastigast. Stanna i montrarna, titta och fråga.
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Vad tycker du om årets MIPIM?
Jag är fascinerad över den kraft som ﬁnns på de nya marknaderna i
Östeuropa och Mellanöstern. Sedan är det jättekul att se Stockholms
och Mälardalens starka satsning som fått ett jättebra gensvar från
branschen.
Vad var ditt huvudsyfte/mål med årets MIPIM?
Dels är det en väldigt bra omvärldsbevakning och inspirationskälla, och
dels en mycket bra plattform för att knyta nya kontakter.
Har du uppnått målen?
Jag tycker det, jag har fått mycket inspiration och knutit många nya
kontakter.
Hur viktigt är det att vara på MIPIM?
För oss är det viktigt för att bekräfta vårt europeiska samarbete. Sedan
är det klart att man kan se en tydlig koppling mellan nya kontakter
man skaﬀar här, och nya uppdrag som kommer in. Så det är väldigt
värdefullt.

3 tips:
1. Bo på gångavstånd från mässområdet, transporter kan vara irriterande här
under den här veckan.
2. Planera noga innan du åker, använd dig av de sökmöjligheter som MIPIMorganisationen erbjuder.
3. Ät och drick ordentligt och gå i ett par bra skor.

Vad tycker du om årets MIPIM?
Det känns som det är en ännu större representation av svenskar här i år.
För oss på Leimdörfer är MIPIM en väldigt relevant mötesplats, bland
annat i och med vår starka ställning hos många internationella aktörer.
Vad var ditt huvudsyfte/mål med årets MIPIM?
Det var att skapa förutsättningar här som kan leda till aﬀärer längre
fram. Och att få ett ansikte på alla dem man har kontakt med, och att
bredda nätverket.
Har du uppnått målen?
Ja, det tycker jag, jag har många bra spår att följa upp när jag kommer
hem.
Hur viktigt är det att vara på MIPIM?
För oss och alla andra som har mycket internationella kontakter är det
naturligtvis viktigt att vara här, annars tror jag att en del företag överskattar värdet av att vara här på MIPIM.

3 tips:
1. Boka in många möten innan du åker, och planera noga.
2. Tänk noga igenom vad du vill ha ut av MIPIM-besöket innan du åker.
3. Se till att ha luft i kalendern, det är inte alltid folk är i tid, och saker kan
uppstå. Dessutom kan det vara trevligt att ha lite tid för spontana möten.
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Vad tycker du om årets MIPIM?
– Det är ﬂer människor än någonsin, och framförallt ﬂer nordbor än någonsin tidigare. Sedan tycker jag att det har blivit ett ännu store fokus
på Östeuropa, och, tyvärr, ett mindre fokus på aktörer och deltagare
utanför Europa.
Vad var ditt huvudsyfte/mål med årets MIPIM?
– Huvudsyftet är att träﬀa beﬁntliga kunder och att knyta kontakter
med nya möjliga kunder. Sedan är det ju en viss omvärldsbevakning,
det är en bra plats att vara på om man vill kolla av trender från andra
länder.
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1. Var väl förberedd, se till att ha 60-70 procent av jobbet klart innan du åker ner.
Det funkar inte att börja boka möten på plats här, då är allas agendor redan
fulla. Samtidigt ska man se till att ha en del luckor för spontana möten.
2. Jobba hårt när du är här. Se till att komma i säng i tid, de sista två timmarna på cocktail-partyt kan man oftast avstå ifrån.
3. Det är viktigt att lära sig att mingla, man träffar många människor under
kort tid här. Och se till att ha sköna skor, man står och går mycket här nere.

Har du uppnått målen?
– Ja, absolut. Vi gör visserligen en uppföljning när vi kommer hem igen,
men magkänslan säger att målen är uppnådda. Vi har haft otroligt
många bra möten här, det har inte funnits många andhämtningspauser.
Hur viktigt är det att vara på MIPIM?
– Världen går ju inte under om man inte är här, men det är helt klart en
bra mötesplats och för Strongholdkoncernen som har många internationella kontakter är det viktigt att vara här.
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3 tips:
1. Förbered dig noga innan du åker ner, boka möten i förvag.
2. Fundera ut innan vad det är du vill ha ut av MIPIM.
3. Tänk på att MIPIM inte bara är business, jobba inte hela tiden utan var
social och ha trevligt också. Det kan också leda till affärer.

Vad tycker du om årets MIPIM?
– Jag är här för fjärde gången och det är som det brukar vara, man träffar mycket folk dels som man jobbar med och dels som man vill göra
aﬀärer med. Rätt utnyttjad är MIPIM-veckan en fantastiskt bra plats för
att skapa nya relationer.
Vad var ditt huvudsyfte/mål med årets MIPIM?
– Huvudsyftet är just att bygga relationer, dels med de man redan
jobbar med, och dels med sådana man vill jobba med. Vi vill framförallt
träﬀa internationella aktrörer som tittar på investeringar i Sverige. Vi
kan erbjuda dem all den hjälp de behöver när de tittar på Sverige, och
det berättar vi för dem.

Har du uppnått målen?
– Ja, det tycker jag. Jag har träﬀat många intressanta personer som jag
ska följa upp när jag kommer hem.
Hur viktigt är det att vara på MIPIM?
– Det är klart att man gör ju inga aﬀärer på plats här, men det är viktigt
att bygga nätverk också. Och även om man inte vet om det kan det
mycket väl vara så att en del av de nya klienterna man får är skapade
genom kontakter på MIPIM.

300 real estate experts with a focus on Northern Europe
SEB has a considerable presence in Northern Europe, with
real estate activities focused around the Nordic countries,
Germany, Poland and the Baltics. We have also grouped
our expertise under one roof – at Commercial Real Estate.
Our more than 300 specialist real estate staff are a highly
valuable resource of energy and commitment – not to
mention brain power. All this expertise has brought
results, in a variety of ways.
SEB was ranked number one for real estate in the Nordic and
Baltic markets, in the areas of Advisory of Financial Services,
Commercial Banking, Investment Banking, Debt Capital
Markets and Equity Capital Markets in the most recent
Euromoney Liquid Real Estate Awards. SEB was also

Visit www.seb.se/mb

awarded high rankings on a global level. However, the best
mark of appreciation has been in the form of the transactions
we have helped realise, both large and small. Among the
largest is Norwegian Property ASA, where we arranged
more than Euro 2.5 billion of debt to support their IPO and
subsequent rapid growth, including the acquisition of
Norgani Hotels ASA.
Financing is of course central to what we do, but our
strength lies in our ability to offer SEB’s entire range of
services. In short, we have an eye for opportunities in the
real estate market.
What can we do for you?

[ Branschens senaste aﬀärer ]

Stora affärer på senare tid

Stockholmsmarknadens tre största aﬀärer 2007–2008

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

Boultbee

Stockholms
Stad

CentrumKompaniet

10,4 miljarder

Carlyle Group

Whitehall
Funds

Globen City och ICA
Frösunda

3,00 miljarder

DnB Nor Eiendomsfond 1

Doughty
Hanson

Färöarna 1, Reykjavik 1 och
Borgarfjord 2 i Kista

2,9 miljarder

Göteborgsmarknadens tre största aﬀärer 2007–2008

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

Aberdeen Property
Fund Pan-Nordic

Ej oﬃciell

Fastighetsportfölj innehållande 110 000 m2

1,3 miljarder

Acta Kapitalförvaltning

RBS Nordisk
Renting

En fastighet på
Lindholmen

1 miljard

Eurocommercial
Properties (ECP)

Aspelin-Ramm
Fastigheter AB

Köpcentrumet 421
Högsbo

811 miljoner

Malmömarknadens tre största aﬀärer 2007–2008
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Köpare

Säljare

Objekt

Pris

Property Group

Annehem

45 fastigheter i Malmö,
Lund, Hässleholm och
Hörby

708 miljoner

Diös & Kuylenstierna

Kungsleden

11 fastigheter i centrala
Malmö

600 miljoner

Protego Real Estate
Investors

Balder

Fastigheten Landshövdingen 1

450 miljoner
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MKB KÖPER NIO FASTIGHETER I MALMÖ
Det allmännyttiga bostadsbolaget MKB i Malmö
köper Hagman Esping Fastigheter AB. Bolaget
äger nio fastigheter belägna längs Bergsgatan
och runt Möllevångstorget. Sammanlagt
inrymmer fastigheterna 301 lägenheter om cirka
16 500 m2 samt omkring 2 200 m2 lokaler.
Citytunneln, som för närvarande byggs i Malmö,
kommer att ha en ned- och uppgång cirka 300
meter från Möllevångstorget, vilket kommer att
höja fastigheternas attraktivitet. Köpeskillingen
uppgår till 340 miljoner kr.
PROPERTY GROUP KÖPER AV ANNEHEM
Annehem har skrivit ett avtal om att sälja bolagets
förvaltningsfastigheter för 708 miljoner kr. Köpare
är Property Group som får tillträde till fastigheterna den 2 juni i år. Det är Annehems fullt
uthyrda förvaltningsfastigheter i Malmö, Lund,
Hässleholm och Hörby som avyttras. Sammanlagt
handlar det om 45 fastigheter med en totalyta om
cirka 69 000 m2, varav den största delen utgörs av
bostäder. Köpeskillingen ger ett kvadratmeterpris
på drygt 10 000 kr. Efter aﬀären äger Annehem i
huvudsak ett förvaltningsbestånd bestående av
främst centralt belägna fastigheter i Landskrona
som är under förädling. Bolaget driver även
ett antal andra utvecklingsprojekt i Öresundsregionen, bland annat Point Hyllie, omfattande
omkring 45 000 m2 byggrätter, där största delen
utgörs av bostäder samt en mindre andel butiker.
BOSTADSRÄT TSFÖRENING KÖPER
AV ALEC TA
Bostadsfastigheten Lorensberg 58:13 i Göteborg har sålts av Alecta. Köpare är en nybildad
bostadsrättsförening. Fastigheten är belägen på
Teatergatan 17–21 och Chalmersgatan 18–22 och
innehåller cirka 9 000 m2 bostäder och cirka
4 000 m2 lokaler. Köpeskillingen uppgår till
310 miljoner kr, vilket motsvarar ett pris per
kvadratmeter på knappt 24 000 kr.
TYSK FOND KÖPER HANDELSFASTIGHET
NORR OM STOCKHOLM
Bonnier Cityfastigheter säljer handelsfastigheten
Stansen 1. UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH, belägna i München i Tyskland, är
köpare och köpeskillingen uppgår till cirka 500
miljoner kr. Fastigheten ligger i Häggvik i Sollentuna kommun norr om Stockholm. Stansen 1
inrymmer två nyutvecklade byggnader innehållande sammanlagt 17 500 m2 handelsytor. Bonnier
Cityfastigheter började utvecklade fastigheten
från industri till handel under hösten 2006. Idag är
fastigheten fullt uthyrd till Coop, Expert Stormark-

nad, Kungssängen och McDonald’s. Tillträdet
beräknas äga rum under mars månad.

BODENBO AVYT TRAR TILL
SVEAFASTIGHETER
Sveafastigheter har träﬀat ett avtal med
BodenBo om att förvärva sju fastigheter.
Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta
om 52 000 m2, avsedda för äldreboenden.
Det underliggande fastighetsvärdet uppgår
till 390 miljoner kr. Bodens kommun är enda
hyresgäst och den genomsnittliga kvarvarande kontraktstiden är drygt 20 år. Aﬀären
är villkorad av ett godkännande i Bodens
kommunstyrelse samt ﬁnansiering. Fullbordas
aﬀären äger Sveafastigheter samtliga äldreboendefastigheter i Boden.
LOK AL FASTIGHETSÄGARE SÄL JER
TILL ABERDEEN
Aberdeen Fastighetsfond Sverige har förvärvat
en fastighetsportfölj av en lokal aktör. Fyra fastigheter är belägna i Östersund och en fastighet
är belägen i Umeå. Det är bolaget Gärdin &
Persson som avyttrar fastigheterna. Gärdin &
Persson säljer verktyg, maskiner och byggmaterial. Aﬀären är en ”oﬀ market”-aﬀär utan vare
sig budgivning eller mäklare. Köpeskillingen
uppgår till cirka 225 miljoner kr. Totalt inrymmer
fastigheterna en yta om cirka 39 000 m2, främst
butiker men även lager och kontor. Samtliga
fastigheter är fullt uthyrda och bland hyresgästerna ﬁnns bland andra ICA Supermarket,
Willys, Överskottsbolaget och Granngården.
HUMLEGÅRDEN KÖPER STYR PINNEN
22 VID NORRMALMSTOR G
Handelsbanken säljer fastigheten Styrpinnen 22
till Humlegården. Fastigheten, som är mer känd
som Facithuset, är belägen vid Norrmalmstorg
i centrala Stockholm. Köpeskillingen uppgår till
drygt 400 miljoner kr. Styrpinnen 22 inrymmer
cirka 5 200 m2, huvudsakligen kontorsytor men
även en del handelsytor. Fastighetens kontorsytor är helt tomställda. Förra året förvärvade
Humlegården grannfastigheten Styrpinnen 19,
känd som MEA-huset, från Diligentia. Denna
fastighet är också tomställd, vilket betyder
att Humlegården nu innehar drygt 10 000 m2
tomställda kontorsytor i två grannfastigheter i
centrala Stockholm.
BOULTBEE SÄL JER BOSTÄDER FÖR
KNAPPT 1,9 MIL JARDER KR
När Boultbee förra året köpte CentrumKompaniet från Stockholms stad medföljde cirka

Sveriges tio största aﬀärer 2007–2008

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

Stodir (Landic
Property)

Keops

Keops svenska fastighetsportfölj

16,0 miljarder

Boultbee

Stockholms Stad

CentrumKompaniet

10,4 miljarder

Orkla och DnB
Nor

Kungsleden

82 fastigheter geograﬁskt spridda i
Sverige

4,75 miljarder

Jemtia

Norrvidden
Fastigheter AB

Hela Norrviddens fastighets
bestånd

4,5 miljarder

Acta

Kuwait Finance
House

Portfölj med postterminaler spridda
över hela landet

3,9 miljarder

Carlyle Gruop

Whitehall Funds

Globen City och ICA Frösunda,
Stockholm

3,0 miljarder

Kungsleden

Northern European Properties

20 industri- och logistikfastigheter

3,0 miljarder

DnB Nor Eiendomsfond 1

Doughty Hanson

Fastigheterna Färöarna 1, Reykjavik 1 och
Borgarfjord 2 i Kista

2,9 miljarder

Property Group

Keops

Portfölj med 4500 lägenheter bestånde
utav delar av Malmstaden-, Borgs- och
PBA-portföljen i södra Sverige

2,73 miljarder

Vico Capital

Keops

Kontorsfastigheten Fatburen
i Stockholm

2,66 miljarder

1 200 hyreslägenheter. Nu säljer Boultbee 534
lägenheter belägna i Fältöversten på
Östermalm samt 388 lägenheter belägna i
Ringen på Södermalm. Köpare är två
nybildade bostadsrättsföreningar. Det
underliggande fastighetsvärdet uppgår till
1,9 miljarder kr. För att kunna genomföra
försäljningen av lägenheterna har tredimensionella fastighetsbildningar genomförts.
Totalt handlar det om cirka 88 000 m2, varav
cirka 3 600 m2 är lokaler. För att försäljningen
ska kunna slutföras måste föreningarna
lämna ett godkännande vid respektive
stämma.

LOMMA FASTIGHETS AB KÖPS
AV STENA
För 185 miljoner kr förvärvar Stena Fastigheter
Syd AB det kommunala fastighetsbolaget
Lomma Fastighets AB. Priset var redan
bestämt sedan tidigare och kommunen valde

istället en köpare som har för avsikt att långsiktigt äga hyreslägenheterna. Med försäljningen medföljer 285 lägenheter med en total
yta om drygt 19 000 m2. Direktavkastningen
uppskattas till mellan 5,5–6,0 . Tillträdet äger
rum den 1 maj.

SVENSK A BOSTÄDER SÄL JER 1 200
LÄGENHETER TILL EINAR MAT TSON
Svenska Bostäder säljer hela sitt lägenhetsbestånd i Hjulsta i Stockholms kommun till
Einar Mattsson. Sammanlagt handlar det om
nio fastigheter och fem tomträtter med 1 200
hyreslägenheter. Värdet på aﬀären uppgår
till 600 miljoner kr. Einar Mattsson anser att
samtliga hus har en god grundkvalitet men
att cirka 500 miljoner kr behöver investeras
under kommande 15 år. Aﬀären är villkorad av
att den godkänns av Stockholms kommunfullmäktige. Preliminärt kommer tillträdet att äga
rum runt halvårsskiftet.
Källa: Newsec Advice AB

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.

BONNIER CITYFASTIGHETER

CHALMERSFASTIGHETER

Tillsammans skapar vi Sveriges största

KGK

LONA FORSLID

REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

VÄT TERSN Ä S
F Ö R V A L T N I N G S

AB
Wilfast Förvaltning AB

marknadsplats för lediga lokaler

FASTIGHETER

PÅ RÄTT PLATS. Anders
Jarl har rest runt i världen
och sålt fastigheter, men
det är här i Skåne han
har sitt hjärta. Och jobbet som vd för Wihlborgs
är det roligaste han vet.
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

FastighetsSveriges utsände beﬁnner sig i Västra Hamnen i Malmö. Det är
en av de blåsigaste februaridagarna och man är rädd att byggkranarna ska
välta omkull. Men när vi träﬀar målet för vår utﬂykt blir det genast vindstilla.
Möt Anders Jarl, en man som inger lugn och förtroende.

ANDERS
JARL
har
hittat rätt

Det sägs att det alltid blåser nere i Malmös mesta utvecklingsområde, Västra Hamnen. Men det gäller inte på Dockplatsen 16,
där Wihlborgs vd Anders Jarl sitter. För bara ett par år sedan tog
han ett stort kliv till att bli börs-vd, men när man träﬀar honom
är känslan att han aldrig gjort något annat. Anders Jarl är helt
enkelt en av de där människorna som verkar vara född med ett
mycket gott självförtroende.
Anders Jarl är född och uppvuxen i Kristianstad och läste till
civilingenjör i Lund. Första jobbet var på Skanska där han hann
med ett par svängar utomlands och att vara projektledare och
senare även fastighetschef i Helsingborg och Malmö. I samband
med fastighetskrisens tidiga 90-tal var det rörigt i Skanska och
Anders Jarl gick till SEB, där han var med och byggde upp Diligentia. Uppdraget där gick ut på att sälja bankens fastigheter
i utlandet. Så under två års tid reste han runt i Europa så gott
som hela tiden och avvecklade fastigheter för i runda slängar tio
miljarder kronor.
– Det var en tuﬀ men otroligt lärorik tid, säger Anders Jarl.
När han kom hem blev han vd för Diligentia Syd. År 2000 fördes långt gångna diskussioner om ett samgående med Castellum,
men det slutade med att Skandia Liv köpte i stället. Han var kvar
där ett tag, men trivdes inte.
– 2001 ringde jag upp Erik Paulsson och sa att jag tyckte han

behövde någon med god kunskap om Skånes fastighetsmarknad i
Wihlborgs. Vi träﬀades några gånger och till slut kom vi överens
om att jag skulle börja på Wihlborgs.
Under 2004 förvärvade Wihlborgs Fabege och i maj 2005 delades
bolagen till två separata börsnoterade bolag. I samband med det
frågade Erik Paulsson om Anders Jarl ville bli vd i det nya Wihlborgs. Han tvekade inte särskilt länge.
– Det är klart att det var en stor skillnad, men jag hade, och har
fortfarande, så bra uppbackning inte minst från Erik Paulsson. Så
jag har hela tiden känt mig trygg i detta.

Vad hade du gjort om du inte hade varit vd på Wihlborgs?
– Jag vet inte, jag skulle inte vilja byta den position jag har i dag.
Men hade jag varit några år yngre hade jag nog fastnat i IT-branschen istället för byggbranschen.
Investerar du själv i fastigheter?
– Nej.
Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är bra på att planera och organisera. Redan i skolan blev
jag ofta utsedd till ledare för olika saker, så som klassrepresentant
och elevrådsordförande. I lumpen var jag stridsvagnsplutonchef.
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Jag vet att jag är målinriktad och tror att jag är ganska bra på att
få med mig folk. Det hänger säkert ihop med idrotten, jag höll
på med tävlingssimning och handboll som tonåring och jobbade
även som simtränare några år.
Vad är viktigt att tänka på för en sund utveckling av fastighetsmarknaden?
– Det är viktigt att det ﬁnns en balans i tillgången på kapital.
Bankerna har en viktig roll i utlåningsavseende. Som på 80-talet
när man lånade ut alldeles för mycket och vidlyftigt för att sedan
stänga kranen totalt.
Hur mycket jobbar du?
– 40 timmar i veckan, plus lite till. Jag är alltid nåbar, förutom
när jag sover. Men jag räknar inte timmar på det sättet, jag jobbar för att jag tycker att det är roligt. Jag är på jobbet strax efter
sju för att hinna gå igenom mejl och planera dagen. Kommer jag
in klockan åtta och börjar med att gå igenom allting hamnar jag
efter hela dagen.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Inte så mycket, jag jobbar ganska intensivt. Men jag skjutsar
mina barn en del till olika aktiviteter. Jag ägnar mig också åt en
del motion, jag cyklar och går på gym och går en golfrunda då
och då.
Vilken är din livsﬁlosoﬁ?
– Man ska ha roligt. Det är bättre att vara glad och frisk än sjuk
och ledsen. Man får försöka se möjligheterna i allting, det gäller
även i jobbet.
Är du mentor för någon?
– Ja, till och från.
Har du någon som du anförtror dig åt?
– Ja, vår ekonomi- och ﬁnanschef Christer Johansson kan jag
prata med om allting. Jag har också en mycket god relation till
Erik Paulsson.
Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag är allmänt idrottsintresserad, gillar handboll, fotboll, hockey
och simning. Jag har en grabb som hållit på med ishockey och en
dotter som spelar fotboll.
Vad vet folk inte om dig?
Jag vet inte, jag är nog rätt öppen. Men alla kanske inte känner
till att jag kommit 2:a i ungdoms-SM i simning och vunnit JSM
två år i rad i handboll.
Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja vara musikalisk, för jag är totalt omusikalisk. Det
hade varit kul att kunna sjunga på någon fest eller så. Och så
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skulle jag vilja ha bättre minne för namn, städer och
sådant.
Vilken är din drömresa?
– Egentligen har jag redan gjort den. Det var jag och
en kamrat, vi hade bestämt att vi skulle åka jorden
runt efter studierna, och det gjorde vi. Det var 1981
och vi var i USA, Tahiti, Samoa, Nya Zeeland och
Australien bland annat.
När grät du senast?
– Visst kan man få någon tår i ögat ibland, men det
är mer av glädje. Till exempel om ett barn lyckas
med något.
Om du skulle tvingas välja en ny karriär, vilken
skulle det vara?
– Det hade nog blivit något inom IT-branschen,
men jag trivs väldigt bra där jag är. Jag gillar fastighetsbranschen, dels för att det handlar både om
att göra aﬀärer och om produktion.
Vilken levande person är din främsta hjälte?
– Hjälte vet jag inte, men jag är väldigt imponerad av Erik Paulsson. Han har ett fantastiskt
stort hjärta och är en mycket bra förebild. Så
länge man är ärlig emot honom får man otroligt mycket stöd, och han tillåter också att man
misslyckas.
Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Att jag har mina barn, de är ändå det viktigaste.
Och vad hos dig själv tycker du minst
om?
– Jag är väldigt resultatorienterad och ibland
kan jag vara lite för snabb i att ta beslut så
alla kanske inte hinner med på tåget. Men
jag jobbar på att bli bättre på det.
Är du fåfäng?
– Det är väl alla människor?
Om du ﬁck ha något i ditt liv ogjort, vad skulle det vara?
– Jag vet inte, det man har gjort är ju sådant som gett en erfarenhet. Jag har nog lärt mig av de misstag jag gjort.
Vilka fraser eller ord har du en tendens att överanvända?
– Jag hoppas att jag lyckats öva bort dem. Men lite obefogade
”eeehh” och så blir det väl.

RESULTATINRIKTAD. Wihlborgs vd Anders Jarl är SM-

meriterad i både simning och handboll, som ungdom. Och tävlingsinstinkten har han tagit med sig in i
fastighetsbranschen, han missar ogärna en bra aﬀär.

Hur ser du på framtiden, vad ska du göra sedan när du ”lägger av”?
– Jag har inte tänkt så långt, jag ska ju jobba i många år till. Det
är inte min stil att gå och drömma om något projekt jag ska ta
tag i om 15 år. Har man en dröm är det bättre att göra den med
en gång, annars kan det vara försent sedan. Men målsättningen
är naturligtvis när jag närmar mig pensionen att jag ska ha andra
intressen. Men just nu är mitt jobb det roligaste jag vet.
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Korta frågor och svar:
Var fattar du de bästa besluten, på kontoret eller någon annanstans?
– Oftast är det direkt på morgonen när jag vaknar, då kan det bara säga
”pling” så är en knivig fråga plötsligt solklar.
Du får 100 miljoner kronor och måste placera dem på stubinen,
vad gör du?
– Jag köper Wihlborgs-aktier.
Vilket är ditt bästa köp?
– Jag tror att det var när jag lyckades sälja ett hus i utkanten av London till sultanen av Brunei. Privat var det när jag köpte min villa i
Bunkeﬂostrand.
Om du var allsmäktig för en dag, vad skulle du först ändra på?
– Det vanliga, fred på jorden och att inga människor skulle behöva
lida och svälta.
Vilket är ditt sämsta köp?
– Det är nog snarare aﬀärer man inte gjort. Men en och annan dålig
bilaﬀär har jag nog gjort.
Vem håller ordning på din ekonomi?
– Jag själv, förutom mina reseräkningar som min sekreterare tar hand
om.
Vilken är din största extravagans?
– Jag gillar att äta och dricka gott.
Vilken är din favoritpryl?
– Jag är nog inte så prylgalen, jag kan köpa en grej men tröttnar ganska fort
på den. Visst tycker jag det är trevligt med ﬁna prylar, men jag knäcker
inte ryggen för dem.
Hur blir man lycklig?
– Genom att ha en positiv inställning till saker.
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[ Advokaten har ordet av Jesper Prytz och NIna Allard ]

Lagstiftningen bör
Exploateringsavtal mellan kommun och enskild anses vara ett eﬀektivt instrument för
plangenomförande. Regelverket som styr avtalsinnehåll är dock ålderdomligt och oklart.
När kommuner har begränsade ekonomiska möjligheter att bekosta följdinvesteringar såsom
till exempel traﬁkanläggningar och social service leder detta till en avtalspraxis för exploateringsavtal som alltmer fjärmar sig från vad bakomliggande regelverk förutsätter. Här uppkommer
risker för ekonomiska orättvisor och brister i likabehandlingen av exploatörer.
Till grund för detaljplanering
och ingående av exploateringsavtal ligger bland annat Planoch bygglagen. Vidare gäller
vissa grundläggande principer
som måste följas, bland annat
likhetsprincipen, som tillämADVOKATEN HAR ORDET
Jesper Prytz och Nina Allard
pad på den aktuella situationen
Mannheimer Swartling
får anses innebära att kommuner inte skall tillämpa olika avtalsvillkor gentemot olika exploatörer i likvärdiga situationer.
En kommun har i princip ingen rätt att genom exploateringsavtal lägga över skyldigheter som saknar stöd i lagstiftningen på
en enskild exploatör. Trots detta ser vi exempel på att kommuner
ställer krav på långtgående åtaganden av exploatören som kan
medföra stora ekonomiska konsekvenser. Exploatörens förhand-
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lingsutrymme är i detta sammanhang ofta kraftigt begränsat av
kommunens planmonopol eftersom det ﬁnns en risk att detaljplanen fördröjs – eller i värsta fall inte antas – om byggherren inte
vill gå med på kommunens krav. En fråga som det typiskt sett ofta
blir omfattande diskussioner kring är frågan om storleken på det
exploateringsbidrag som kommuner normalt kräver att exploatören
står för. Vi ser exempel på att exploateringsbidragets storlek kopplas till storleken på den byggrätt som exploatören erhåller i detaljplanen, vilket kan ses som att exploatören ”betalar” för byggrätten
närmast som man betalar för byggmaterial i entreprenaden.
som kommunerna inte sällan vill få in i
exploateringsavtalet gäller upplåtelseformen för kommande bostäder. Frågan gäller typiskt sett om de bostäder som detaljplanen
medger skall upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt
till slutkunden.

EN ANNAN REGLERING

GTWFTF

ses över
i Plan- och bygglagen för att avtala med
exploatören om de ovan nämnda frågor.
Att det inte är fråga om enskilda exempel från vår praktik, utan
en utbredd probleatik, framgår av en ny rapport från Thomas
Kalbro och Peter Smith vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Enligt rapporten, som bygger på en analys av 129 undersökta exploateringsavtal från år 2000 och framåt (i princip uteslutande
avseende exploatering för bostäder), innehåller så många som 30
procent av de undersökta avtalen villkor som saknar lagstöd och
20 procent villkor som saknar lagstöd och som dessutom medför
”större” ekonomiska konsekvenser för byggherren. Vanligast i den
sistnämnda kategorin är lagstridiga villkor med krav på ﬁnansiering av underhållskostnader av så kallade x-områden (det vill
säga kvartersmark för gång – och cykeltraﬁk). Andra exempel på
vanligt förekommande, otillåtna villkor är villkor som innebär
krav på ﬁnansiering av underhållskostnader för allmänna platser.

DET SAKNAS STÖD

SAMMANTAGET KAN VI konstatera att lagstiftningen för exploateringsavtal är otydlig och inaktuell vilket medför brist på förutsebarhet och ökad rättosäkerhet i byggprocesser. Ytterst kan detta
hämma nybyggandet i Sverige, men redan risken för bristande
likabehandling och felaktiga krav på exploatörerna är illa nog.
Lagstiftningen på området bör snarast ses över, så att det klarläggs vilka rättigheter och skyldigheter som åvilar kommunen
respektive exploatören vid en markexploatering.

5VTFOUBMTMÊTBSFWBSKFEBH
oSFHJTUSFSBEJHQÌGTWFTF
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[ Arkitektkommentaren av Annica Carlsson ]

Annica Carlsson, vd på Equator Stockholm, tittar
närmare på den tredimensionella fastighetsbildningen. Hon saknar helhetsansvar vid genomförandet och anar problem i fastighetens förvaltning. När ﬂer aktörer samsas inom samma skal
– vems ekonomi styr egentligen?

Vem ansvarar för
helheten i 3D-fastigheten?
Den urgamla synen, att fastigheter avgränsas i två dimensioner med fast förankring
i marken, förändrades 2003. Riksdagens
beslut gav nu fritt fram för fastighetsbildningar i tre dimensioner. Fördelarna
med den nya lagen är många – men de
ARKITEKT
praktiska erfarenheterna få. Enligt uppKOMMENTAREN
gifter har omkring 200 tredimensionella
Annica Carlsson
Equator
fastighetsbildningar genomförts sedan
lagen började tillämpas.
Det ﬂesta av de här fastighetsbildningarna återﬁnns i Stockholm och i staden har en mer innovativ stadsbildning faktiskt
blivit möjlig. Att kunna dela upp en fastighet i ﬂer dimensioner,
ofta med utgångspunkt i de olika funktioner som skall samverka,
har gett plats för nya aﬀärer med delad ﬁnansiering och specialisering som bakomliggande motorer.
Beﬁntliga fastigheter kan användas på ett mer eﬀektivt, ekonomiskt och dynamiskt sätt. Med dagens förtätnings- och utvecklingsambitioner i stadskärnorna ger lagen nya möjligheter
att hitta byggbara områden. I en och samma byggnad ﬁnns utrymme för specialiserade aktörer att äga och driva verksamhet på
ett framgångsrikt sätt. Allt detta har helt klart gynnat fastighetsbranschens positiva utveckling under hela decenniet.
fastighetsbildningen är en utmaning
för oss arkitekter då den i ett slag bryter mot vår traditionellt homogena, västeuropeiska stadsbildning. I århundraden har vi ritat

DEN TREDIMENSIONELLA
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hus med handel och kontor i fastighetens nedre plan och fyllt på
med bostäder upp till taket. Den tredimensionella fastigheten ger
oss arkitekter nya utmaningar. På gott och ont. Dels får vi gestalta
en ny helt typ av byggnad. Men vi ställs också inför utmaningar
vad gäller planering och genomförande. I de allt större projekten
där hela kvarter projekteras introducerar 3D-fastighetbildningen
ytterligare en komplexitet. Vem håller i helheten?
Än så länge är få riktigt stora 3D-projekt realiserade, men i
de projekt som genomförts ser vi hur det ställs nya krav både
på kommunernas planeringsverktyg och på projektstyrningen
vid förverkligandet. Ett helt stadskvarter som inte längre bara
indelas vertikalt utan också horisontellt ställer inte bara krav på
oss arkitekter, de ställer också krav på nytänkande från de kommunala planerarna.
kan beﬁnna sig i olika skeden utifrån planeringsperspektivet med en byggnadsdel som är färdig
för byggstart med färdigt bygglov medan en annan del kan vara
under prövning för detaljplaneändring. Med ﬂera likvärdiga aktörer med varsin husdel inom samma projekt, vem äger då och
vem fattar de nödvändiga besluten? Här ﬁnns uppenbart risker
för onödig tidspillan till följd av oklarheter både internt och gentemot myndigheter och omvärld. Mandat och förmåga att fatta
beslut är nyckeln till ett lyckat projekt.
En lösning som vi på Equator gärna ser är att de inblandade
aktörerna bildar ett gemensamt bolag. I det bolaget sätter man en
erkänt skicklig projektchef – en projektets verkställande direktör

EN SAMLAD BYGGNADSVOLYM

MÖJLIGHETER MED 3D. 3D-bildningen har gett arkitektbranschen nya möjligheter och spännande utmaningar,
menar Annica Carlsson på Equator.

– med uppdrag att ansvara för helheten, och som har mandat att
fatta och genomföra beslut. En komplex uppgift där det ställs
höga krav på överblick, tydlighet och integritet.
När fastigheten väl är slutförd inleds ett nytt skede när förvaltarna tar över. Flera olika aktörer ska nu samsas inom ett och
samma skal. En diskussion som jag vill väcka – i det här fallet
utan att erbjuda någon lösning – är vad som händer med en 3Dfastighet över tiden? Flera olika ekonomier, var och en med sin
agenda, ska nu enas om det bästa möjliga i förvaltningen av den
gemensamma byggnaden.
funktion kan bli en följd av
ägarbyte eller av lägets attraktionskraft. Det i sin tur kan innebära att en aktör kräver betydande förändringar i fastighetens
infrastruktur som kanske bostadsrättsföreningen är allt annat än
intresserad av. Stambyten, ombyggnader, takomläggningar – listan är lång på åtgärder där samarbete mellan de olika fastighetsä-

FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETENS

garna blir nödvändig. Det ﬁnns ingen erfarenhet att luta sig mot
och riktlinjer från samhället saknas. Det kan i sin tur öppna för
problem.
Vad gäller genomförandet har vi arkitekter idag en viktig roll i
3D-projekten när de olika fastighetsägarnas krav och erfarenheter
ska sammanfogas till en fungerande helhet. För dagens projekterande arkitekter innebär den nya fastighetsbildningen en ökad
komplexitet i projekteringsskedet med ett behov av andra typer av
illustrationer, krav på att arbeta utifrån skilda kravspeciﬁkationer
samt en större grupp människor att hantera. En utmaning, men
också en möjlighet, där vi arkitekter genom att hantera helheten
får en unik kunskap om byggnaden.
3D-bildningen har gett oss i branschen nya möjligheter och
spännande utmaningar. Men konstruktionen bär på löften om
oprövade situationer och eventuellt kommande konﬂikter. Det
om något ger anledning till en noggrann analys innan beslutet
om att ta 3D-vägen slutligen fattas.
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Malmös starke man tror benhårt på Öresund
Krönika: Anders Olshov, Öresundsinstitutet
Bolagen berättar om sina investeringsplaner

Utvecklingsfastighet
i Malmöregionen säljes

Utvecklingsfastighet i Malmö/Lundregionen med stor
potential för handel- samt outletverksamhet.

För information om fastigheten och försäljningsprocessen, vänligen kontakta:

• Goda kommunikationer i en expanderande kommun
• Total markareal 73.753 kvm
• Industri-, produktions- och kontorsarea 15.353 kvm
• Nyrenoverad tegelbyggnad med hög byggnadsstandard
• Goda parkeringsmöjligheter ﬁnnes

Fredrik Råsberg
Wistrand Advokatbyrå
Tel: 08-50 72 00 47, 0709 507 247
fredrik.rasberg@wistrand.se
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TEMA: ÖRESUND
av Eddie Ekberg

Öresundsregionen ser stark ut på så gott som samtliga plan.
Frågan är vad som väntar bakom hörnet, och hur man klarar
sig i den allmänt turbulenta ﬁnanssituationen. Vi har pratat
med Lars Ljungälv, regionchef för Swedbank Södra.

Öresundsregionen står stark
Det är bra drag i Öresundsregionen (Skåne och Själland). Folkmängden ökade förra året med 22 800 invånare. I dag bor det
cirka 3,6 miljoner invånare i regionen, vilket gör Öresund till den
största regionen i Norden. Men det stoppar inte där, siﬀ ran förväntas stiga till cirka fyra miljoner invånare inom de närmaste tio
åren. Det är också ﬂer som har jobb i Öresundsregionen jämfört
med övriga Sverige, och här startas också ﬂer företag. Och tittar
man på kompetens ser bilden också ljus ut. Ett unikt och framgångsrikt samarbete pågår, Öresundsuniversitetet, där 14 universitet och högskolor samverkar och 150 000 studenter utbildar sig,
14 000 forskare och lärare är verksamma tillsammans med 6 500
doktorander.

ekonomiska fakta rörande
Öresundsregionen, men som
vi vet lever vi i en global
ekonomi och nyser någon
på en plats får vi snuva här.
Så frågan är hur prognosen
för regionen ser ut, och vad
skulle kunna hota den positiva tillväxten? För att få svar
på de frågorna har vi pratat
med Lars Ljungälv, regionchef för Swedbank Södra.

ﬁnns det inte heller någon
anledning för Öresundsborna att klaga. Förra året investerade
företag från bland annat Libanon, USA, Japan, Tyskland, England, Taiwan, Kina och Holland i Öresundsregionen. Regionen
är en av de största europeiska investeringsregionerna. Och i ett
nordiskt perspektiv är man tillsammans med Stockholm dominerande. När internationella koncerner väljer att etablera ett
nordiskt huvudkontor är det Stockholm eller Öresundsregionen
som gäller, och närheten till Köpenhamns ﬂygplats ger regionen
en fördel gentemot Stockholm. Dessutom har Öresundsbron bidragit till att göra regionen ännu mer attraktiv, vilket märks i ett
stadigt ökat antal etableringar av huvudkontor de senaste åren.
Det är alltså en ljus bild som dominerar när man tittar på

Hur bedömer du den lång- Lars Ljungälv, regionchef för Swedsiktigt ekonomiska till- bank Södra.
växten i regionen, jämfört
med övriga Sverige?
– Den långsiktiga prognosen är mycket positiv. Det beror på att
de strukturella förutsättningarna i regionen är så bra. Ett företag
behöver ju enkelt sett två saker:
1. Kompetens i form av duktig personal och kanske forskning
och utveckling.
2. Tillgång till många kunder. Tillgång till kunder får man genom att dels beﬁnna sig i en stor marknad, dels genom att ha goda
kommunikationer med omvärlden.
Kompetens ﬁnns det gott om, bland annat tack vare Öresundsuniversitetet, där 14 universitet och högskolor samarbetar
och utbildar 150 000 studenter och bedriver en omfattande forskning.
När det gäller kunder så är vi den största marknaden i Norden
med 3,6 miljoner invånare, vilket gör att det ﬁnns stort underlag

NÄR DET GÄLLER INVESTERINGAR

Om den internationella konjunkturen viker kan
vi delvis förlita oss på en stor inhemsk konsumtion i
vår region.
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– även när det blåser
för specialiserade varor och tjänster. Om man har Sverige som
marknad är Stockholm störst, men allt ﬂer företag verkar i Skandinavien, Norden eller Sverige-Danmark och då är Öresundsregionen störst. Vi har också ett bra geograﬁskt läge med närhet till
vår viktigaste marknad Tyskland och med hjälp av norra Europas
största ﬂygplats når vi ﬂer kunder.

Vi får inte bli
Skånepatrioter på
bekostnad av visionen
av Öresundsregionen.

Vad kan hota den positiva ekonomiska situationen som råder i regionen?
– Det är klart att vår region också påverkas av hur omvärlden
utvecklas och en internationell lågkonjunktur kommer att märkas här också. Men sannolikt mindre än på många andra platser
i Sverige, just tack vare de strukturella förutsättningarna. Om
den internationella konjunkturen viker kan vi delvis förlita oss
på en stor inhemsk konsumtion i vår region. Likaså kommer en
lågkonjunktur att sänka hastigheten i integrationen över sundet,
vilket är olyckligt, men det är bara temporärt. Jag ser inte heller
att det ﬁnns några överdrivna fastighetsbubblor eller annat, utan
framtiden ser ljus ut med många människor som vill ﬂytta hit
och därmed hålls efterfrågan uppe och sprids ut från regionens
kärna. De största hoten, förutom konjunkturen i omvärlden,
är att integrationen under en övergångsperiod riskerar att bli
lite snedfördelad. Med det menar jag att Själland kommer att
attrahera arbetskraft med hjälp av högre löner och att skånska
företag kan få svårt att konkurrera. Men det kommer att gå över
i takt med att skillnaderna jämnar ut sig. Det är viktigt att inte
tappa engagemanget för Öresundsregionen under den perioden
utan att fortsätta kämpa för att politikerna skall fatta beslut som
gör det enklare för människor och företag att integrera. Vi får
inte bli Skånepatrioter på bekostnad av visionen av Öresundsregionen.
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GIGANTISK STADSUTVECKLING.
I Helsingborg pågår det största stadsutvecklingsprojektet i stadens moderna
historia. H+ är samlingsnamnet för den
förvandling som staden genomgår, och
som bland annat innebär 800 000 kvadratmeter ny yta.

Helsingborg och Lund
60
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”Vi vill skapa en spännande, vattennära
och levande stad där folk trivs.”
Helsingborg står inför en stadsbyggnadsutveckling
av sällan skådat slag. Kommunen ska bebygga ett
område om 800 000 kvadratmeter, lika stort som
Ystad. Och i Lund satsar man hårt på en proﬁl inom
forskning och utveckling. Vi har tittat närmare på de
två städerna.

Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg.

H+ är samlingsnamnet för den förvandling som de södra stadsutan skattepengar och statliga bidrag. Däremot kommer pengar
delarna i Helsingborg ska genomgå. Det handlar om det största
att rulla in via försäljning av byggrätterna.
stadsbyggnadsprojektet i stadens moderna historia. Under många
Agneta Hammer vet inte exakt relationen antalet bostäder resår framöver kommer fokus att ligga på områdena söder om statiopektive kommersiella lokaler ännu. Men det är nog bra om det
nen Knutpunkten där Campus, Ikea, hamnen
blir mycket bostäder. Färsk statistik från staoch Öresund samt Gåsebäcksområdet ligger.
tistiska centralbyrån visar att Helsingborg inte
Det betraktas som
En central del i utvecklingen handlar om att
befolkningsmässigt så mycket som man
bättre att bo i norra Helsing- ökat
gräva ner järnvägen i en tunnel söderut från
gör nu sedan 1971, förra året tillkom det 1 597
Knutpunkten. I och med det skapas områden borg och med det här projek- ﬂer invånare i kommunen.
för boende, nöje, arbete, studier och aﬀärsliv. tet vill vi minska barriärerna
En stor del av investeringen står SödertunDet handlar om en helt ny stadsdel, lika stor
neln, med byggstart 2011, för. I dag skärmas de
och minska segregationen. södra stadsdelarna av genom järnvägen. Södersom Ystads centrala delar.
– Det här projektet är en möjlighet för
tunneln blir 1,5 kilometer lång och leder fram
Helsingborg att som stad ytterligare ta en del i utvecklingen
till beﬁntliga spår på Västkustbanan norr om Ramlösa station.
av Öresundsregionen. Projektet är bra för Helsingborg och för
Byggtiden är beräknad till fem år.
regionen, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i HelSÖDERTUNNELN INNEBÄR OCKSÅ att Helsingborgs centralstation,
singborg.
Knutpunkten, måste byggas om. Stationens plattformar förlängs,
BAKGRUNDEN TILL DET hela är att man från staden Helsingnya uppgångar ska byggas och i söder blir det en helt ny entré
borgs sida har en vilja att skapa mer exploateringsbar mark och
mot den nya stadsdelen.
att minska de bostadsklyftor som ﬁnns i staden.
I samband med arbetet för Södertunneln studeras även hur en
– Det betraktas som bättre att bo i norra Helsingborg och med
framtida järnvägstunnel, under Öresund, mellan Helsingborg och
det här projektet vill vi minska barriärerna och minska segregaHelsingör kan anslutas.
tionen, säger Agneta Hammer.
Kostnaden för Södertunneln har uppskattats till 1,7 miljarder
Helsingborgs stad kommer att stå för ﬁnansieringen helt själv,
kronor och ombyggnaden av Knutpunkten till 110 miljoner kronor.

– städer i förvandling
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Enligt Agneta Hammer är det helsingborgarna som har mest att
tjäna på det gigantiska utvecklingsprojektet H+.
– Det blir ﬂer attraktiva bostadslägen, och ﬂer goda kontorslägen. Helt klart kommer Helsingborg att attrahera ﬂer aktörer
genom det här projektet. Men framför allt handlar det om att
Helsingborg vill kunna erbjuda sina invånare ﬂer bra bostäder i
bra lägen, vi vill skapa en spännande, vattennära och levande stad
där folk trivs, säger Agneta Hammer.
Och det handlar inte bara om tunnlar, bostäder och kontorshus.
– Det blir vattennära restauranger, hotell och handel. Och
startpunkten är Filmstaden som Midroc Property Development
ska bygga, säger Agneta Hammer.
Projektet H+ färdigställs i etapper och allt som allt beräknas
det stå klart fram emot år 2030.
spännande saker, här bäddar man för ett
nytt stort område där företag inom it, bioteknik och läkemedel
ska verka. Arbetsnamnet på området är Brunnshög, men företagen och kommunen håller på och utreder namnfrågan. Det är i
alla fall här Lund ska växa vidare. Först på plats i Brunnshög var
Sony Ericsson och EMP (Ericsson Mobile Platforms) som sitter
i en fastighet ägd av Vasakronan. Mikael Strand är marknadsområdeschef för Lund på Vasakronan.
– Syftet är att skapa en miljö där kreativitet, företagsamhet och
kapital blandas så att näringslivet kan utvecklas i samklang med
universitet och Ideon, berättar Mikael Strand.
Peter Sörbom är näringslivschef i Lund, han menar att de stora
projekten har stor betydelse för utvecklingen av kommunen.
– De betyder att Lunds proﬁl med forskning, innovationskraft

ÄVEN I LUND PÅGÅR DET

Syftet är att skapa en miljö där kreativitet, företagsamhet och kapital blandas så att näringslivet
kan utvecklas i samklang med universitet och Ideon
och företagande ytterligare förstärks i synnerhet inom axeln i
nordöstlig riktning – Lund NE, säger Peter Sörbom.
Han menar att Lund kommer att ha förändrats en hel del inom
tio år.
– Då är förhoppningsvis byggnationen av forskningsanläggningen ESS långt framme och så även MaxLab. Ideons proﬁlbyggnad på 19 våningar – Ideon Gateway är på plats och den nya
stadsdelen på Brunnshögsområdet börjar allt mer bli en realitet.
En modern och spännande hotell- och kongressanläggning ﬁnns
på den högsta punkten och i anslutning också kanske någon form
av upplevelsecentrum med vetenskaplig inriktning. Lunds plats
som ett vetenskapligt och innovativt centrum i regionen är tydlig
och välkänd, säger Peter Sörbom.
I juli är det inﬂyttningsklart för Sony Ericssons två nya fastigheter i området (ritade av Gert Wingårdh), som ägs av Vasakronan. Ytan uppgår till 27 500 kvadratmeter.
– Sony Ericsson är en av våra viktigaste kunder och vi är mycket nöjda och glada med att de valt oss som samarbetspartner.
Nordöstra Lund med Ideon och Brunnshög ligger välexponerat
i anslutning till E22:an och är det mest prioriterade och snabbast
växande området för framtidsföretag i Lund. Vasakronans fastigheter har ett mycket bra läge på denna marknad, säger Mikael
Strand.

SNART INFLYTTNING. I juni ﬂyttar Sony Ericsson in i sina nya kontor i området Brunnshög i Lund, ett nytt stort
område där företag inom it, bioteknik och läkemedel ska verka.
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Marknaden är het i Öresundsregionen.

Låt oss kyla ner dig med ett riktigt bra erbjudande:

Söker du kontorslokaler i hjärtat av Malmö
med närhet till Öresundsförbindelser, affärsstråk och lunchrestauranger? På Stortorget
i Malmö, med utsikt över Rådhuset, kan vi
erbjuda ett toppobjekt.
Den vackra interiören på 318 m2 har allt man
kan önska sig med fiskbensparkett, öppen
spis och ljusa, luftiga rum med en nyinsatt
kylanläggning som ser till att inomhusklimatet
är det bästa oavsett årstid.
För mer information, ritningar eller visning av
lokalen, kontakta Stena Fastigheter Malmö AB
på telefon 075 24 15 000.

 "
  !

TEMA: ÖRESUND
av Eddie Ekberg

Läget på hyresmarknaden i Öresundsregionen bedöms som fortsatt mycket
god. Våra experter pekar på såväl stigande kontorshyror som minskade vakanser. Samtidigt som intresset från investerare fortsätter att öka.

Öresundsregionen spås
ANDERS STÅLARM
Forum Fastighetsekonomi

Hur utvecklas hyrorna i Öresundsregionen 2008?
Liksom föregående år bedöms hyresutvecklingen för kontorslokaler bli svagt
uppåtgående i Västra Hamnen och CBD.
Stark sysselsättningsutveckling inom
tjänstesektorn medför en ökad efterfrågan. Allt ﬂer hyresgäster efterfrågar
nybyggda och moderna kontor i till
exempel Västra Hamnen eller på Ideon i Lund. Utbudet är relativt stort
vilket gör att hyresnivån hålls nere. I utkanterna på CBD i Malmö, liksom
på sämre lägen bedöms marknadshyran ligga stilla.
För bostäder fortsätter lägesanpassningen av hyrorna enligt Malmömodellen. På de mest attraktiva lägena kan höjningen bli upp emot 15
procent, vilket dock fasas in för beﬁntliga hyresgäster.
Hur utvecklas vakanserna i Öresundsregionen 2008?
I Malmö sker det fortsatt relativt omfattande nyproduktion och ﬂera
projekt är i startgroparna. Vakanserna som helhet bedöms inte sjunka
nämnvärt, trots stark efterfrågan. Det sker fortsatt en viss modernisering och framförallt konvertering av äldre kontorslokaler. Med historiskt
höga byggkostnader är det i många fall svårt att räkna hem dessa
projekt.
Hur utvecklas yielderna i Öresundsregionen 2008?
I takt med att den ﬁnansiella oron spred sig i höstas blev upplåningen
dyrare, vilket medfört ett mer selektivt agerande hos bankerna. De allra
mest aggressiva ﬁnansieringsstrategierna är inte längre möjliga vilket
gör att antalet potentiella köpare för vissa objekt minskat. Genomslaget på yielderna har dock varit begränsat, det är främst för sekundära
objekt som någon egentlig höjning kan fastslås. I vilken riktning den
globala ﬁnansiella oron är på väg är osäkert, de svenska bankerna
verkar klarat sig bra hittills.
Den rörliga räntan ligger högre än löptider på två och tre år, vilket
innebär att räntan sannolikt ligger nära sin topp. Den underliggande efterfrågan bedöms så stark att vi tror yield-nivåerna kommer att kännas
igen från genomförda aﬀärer under hösten 2007, med viss uppjustering
för mer riskfyllda objekt.
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INGA OROLIGA VATTEN. De tre analytiker FastighetsSverige har talat
med tror på en fortsatt stark utveckling för Öresundsregionen.

Hur utvecklas transaktionsvolymen i Öresundsregionen 2008?
Under hösten bromsade transaktionsvolymen in. Generellt tar försäljningsprocesserna längre tid, säljare och köpare står längre ifrån varandra. Det ﬁnns dock fortsatt mycket gott om kapital som söker placering
i fastigheter, men det ﬁnns en viss avvaktande hållning.

JENNY MOBERG
Newsec

ljus framtid
Totalavkastningen på kontorsfastigheter för de bolag som ingår i
SFI/IPD stannade på 14,7 procent under 2007. Värdetillväxten svarade
för 9,4 procent och av den stod hyrestillväxten för större del än sänkta
avkastningskrav, en skillnad mot föregående år. Under 2008 bedömer vi
att denna trend förstärks och totalavkastningen blir lägre.
Vad gäller förvärv av detaljhandelsfastigheter är det nästan uteslutande internationella investerare som stått som köpare under 2007. HUI
tror på fem procent ökning av detaljhandeln under 2008. Intresset för
denna fastighetskategori bedöms avta något under 2008, jämfört med
rekordåret 2007.
För bostäder är intresset för ombildningar fortsatt stort och transaktionsvolymen bedöms komma att ligga i nivå med föregående år.
Redan har två stora bostadsbestånd i Malmö bytt ägare då kommunala
bostadsbolaget MKB och Property Group genomfört förvärv för 340
respektive 708 miljoner kronor.
För kontor liksom andra fastighetstyper bedöms intresset för projektfastigheter fortsätta öka under 2008. Perioden med kraftigt sjunkande
yielder är passerad samtidigt som hyrespotentialen i det beﬁntliga
beståndet är begränsad.

I Malmö börjar Hyllie växa fram och
eﬀekten av Citytunneln börjar så smått
kapitaliseras, i synnerhet kring den framtida
stationen vid Triangeln.
Hur utvecklas intresset från investerarna i Öresundsregionen
2008?
Tilltron på utvecklingen i regionen är fortsatt stor. I Malmö börjar Hyllie
växa fram och eﬀekten av Citytunneln börjar så smått kapitaliseras,
i synnerhet kring den framtida stationen vid Triangeln. Malmö Entré
planeras stå klart i höst. Området kring Universitetsholmen, Svågertorp
och Stora Bernstorp är andra områden som kommer vidareutvecklas
under 2008.
Investerare med mycket eget kapital kommer att stå för majoriteten
av transaktionsvolymen under det här året. Även lokala aktörer mobiliserar för att kunna göra investeringar under året. Sjunkande priser
på den danska sidan medför oro över vilken eﬀekt detta får på den
svenska sidan. Den ﬁnansiella oron har hittills inte fått något dramatiskt
genomslag på fastighetsmarknaden även om riskpremien kan tänkas
höjas något under 2008.

Hur utvecklas hyrorna i Öresundsregionen 2008?
Efterfrågan på kontorslokaler är till
följd av den goda sysselsättningstillväxten stor, störst är efterfrågan i
Västra Hamnen och i CBD. I pågående
högkonjunktur passar företag på att lokalisera sig i moderna, eﬀektiva lokaler.
I många fall blir det då en högre hyresnivå per kvadratmeter samtidigt som kostnaden per anställd blir lägre. I
Västra Hamnen pågår omfattande nyproduktion och i takt med att mer
och mer kommersiell service etablerar sig i området ökar attraktiviteten. Utbudet av nyproduktion i Malmö är mindre än efterfrågan och till
följd av de minskade vakansgraderna ser vi en hyrestillväxt, framförallt i
Västra Hamnen och i CBD.
Hur utvecklas vakanserna i Öresundsregionen 2008?
Vi har en väldigt hög sysselsättningstillväxt i regionen och enligt
Nordea var sysselsättningstillväxten hela 3,9 procent i Sydsverige under
2007, vilket är högre än tillväxten i Sverige som helhet. Även under 2008
bedöms sysselsättningstillväxten vara högre i regionen än i Sverige
som helhet. En stor del av sysselsättningstillväxten är tjänstebaserad
vilket betyder en positiv utveckling på efterfrågan av kontorslokaler.
Även om nyproduktionstakten är väldigt hög i regionen för närvarande
överstiger efterfrågan utbudet varför vakansgraden minskar i det nyare
beståndet. Kontorshyresmarknaden i Malmö är tudelad med en stor
andel äldre och omoderna kontorslokaler vilka är mycket svåruthyrda.
Ett ﬂertal fastigheter har konverterats till andra ändamål, primärt
bostäder. Nu ser vi ﬂera exempel på konvertering till hotell, bland annat
Diligentias fastighet Fasanen omfattande hela 12 000 kvadratmeter
kontorsyta som skall konverteras hotellägenheter. Konverteringen
av äldre kontorslokaler till andra ändamål har även denna en positiv
inverkan på vakansgraden. Vi bedömer att trenden att konvertera äldre
kontorslokaler till andra ändamål kommer att fortsätta.
Hur utvecklas yielderna i Öresundsregionen 2008?
Trots turbulensen på den ﬁnansiella marknaden är det fortfarande ett
starkt intresse att investera i fastigheter i Sverige bland annat på grund
av den stora likviditeten, inte minst i Öresundsregionen. Både inhemska
och internationella investerare visar intresse för samtliga fastighetstyper. Yielderna för kontorsfastigheter i bra lägen var svagt sjunkande
och stabiliserande under 2007 trots att räntenivån har ökat. Den starka
hyresmarknaden och det starka intresset från investerare har en fortsatt
stabiliserande eﬀekt på direktavkastningskraven avseende kontorsfastigheter i bra läge.
Hur utvecklas transaktionsvolymen i Öresundsregionen 2008?
Trots nedgången i marknaden bedöms transaktionsvolymen ändå
hamna på en relativt hög nivå då intresset att investera i Öresundsregionen består även om budgivarna är något färre och att transaktionerna
tar något längre tid att genomföra.
Hur utvecklas intresset från investerarna i Öresundsregionen
2008?
Det ﬁnns ﬂertalet kapitalstarka fonder med uttalad placeringsstrategi i
den nordiska fastighetsmarknaden samtidigt som institutionerna ökar
exponeringen mot fastigheter, varför intresset för regionen kommer att
vara fortsatt starkt.
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THOMAS AHLBÄCK
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Hur utvecklas hyrorna i Öresundsregionen 2008?
Hyresnivån i nybyggda kontorsfastigheter belägna i de attraktiva lägena i Inre
Hamnen och Västra Hamnen i Malmö är
stigande. Tillgången till exploateringsmark är god vilket medför att hyresutvecklingen är i balans och bedöms
ligga något över inﬂationen.
Hyresnivån för kontorslokalerna i nämnda lägen har under de senaste två åren ökat med cirka tio procent och ligger i huvudsak kring
2 000–2 300 kronor per kvadratmeter exklusive driftkostnader och
fastighetsskatt, cirka 250–275 kronor per kvadratmeter. Även högre hyresnivåer förekommer i enstaka objekt med lokalareor mindre än cirka
1 000 kvadratmeter. Åtgångstalet det vill säga antal kvadratmeter per
anställd är cirka 18–23 kvadratmeter beroende av bransch. Kostnaden
per arbetsplats är 45 000–60 000 kronor. I det äldre fastighetsbeståndet
i Innerstaden i Malmö är hyresutvecklingen svag beroende på att lokalerna inte uppfyller dagen krav på ﬂexibilitet, yteﬀektivitet och teknisk
standard. Åtgångstalet är normalt kring 25–30 kvadratmeter med en
hyresnivå kring 1 300–1 500 kronor kvadratmeter exklusive driftskostnader och fastighetsskatt. Hyresnivån i de ombyggda kontoren med hög
standard avseende teknik och inredning är stigande men inte i nivå
med nybyggnationen i hamnområdena. Hyresnivån ligger kring 1 500–
1 700 kronor per kvadratmeter exklusive driftkostnader och fastighetsskatt.

Hyresnivån för moderna och yteﬀektiva kontors- och utvecklingslokaler i Lund belägna inom Ideonområdet, Pålsjö och Brunnshög är
stigande.
Efterfrågan påverkas i hög grad av utvecklingen inom IT och Telekombranschen. Hyresnivån i de nybyggda kontorsfastigheterna ligger
kring 1 900–2 100 kronor per kvadratmeter exklusive driftkostnader och
fastighetsskatt.
Hur utvecklas vakanserna i Öresundsregionen 2008?
Generellt bedöms vakansgraden kring cirka fem procent i de
nybyggda kontorsfastigheterna belägna i de attraktiva delmarknaderna.
Vakansgraden bedöms till drygt cirka tio procent i det äldre fastighetsbeståndet och bedöms öka.
Hur utvecklas yielderna i Öresundsregionen 2008?
Under det senaste halvåret har yielderna ökat generellt men varierar
i olika delmarknader. En viss ökning har även skett i de attraktiva
delmarknaderna i regionen. Yielden bedöms dock påverkas av den
allmänna ﬁnansiella marknaden avseende tillgången på kapital för
fastighetsinvesteringar.
Hur utvecklas transaktionsvolymen i Öresundsregionen 2008?
Efterfrågan bedöms som fortsatt stark. Tillgången på investeringsobjekt
bedöms begränsa transaktionsvolymen.
Hur utvecklas intresset från investerarna i Öresundsregionen
2008?
Öresundsregionen är attraktiv för såväl nationella som utländska investerare vilket motiveras av den starka tillväxten i regionen. Inräknat Köpenhamnsregionen är Öresundsregionen sannolikt en av de starkaste
tillväxtregionerna i Norden.

Hyresnivån i de nybyggda kontorsfastigheterna ligger kring 1 900–2 100
kronor per kvadratmeter exklusive driftskostnader och fastighetsskatt.
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NEWSEC - DEN LEDANDE
AKTÖREN INOM FÖRVALTNING

Newsec Asset Management ingår i Strongholdkoncernen och är Sveriges
ledande fastighetsförvaltare med mer än 50 års erfarenhet av förvaltning.
Vi erbjuder våra kunder kvalitetssäkrad förvaltning med fokus på ökad
direktavkastning och värdeutveckling samt nöjda hyresgäster.
Det som gör oss framgångsrika, är vårt engagemang och vår kompetens,
vårt kvalitetsfokus, många års erfarenhet av förvaltning, men också vår
förmåga att ständigt tänka i nya banor.
Vi förvaltar idag kommersiella fastigheter och bostäder motsvarande
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000 kvm kommersiella ytor.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.
Göteborg - Huvudkontor
Lilla Bommen 5
Box 11405
404 29 Göteborg
Tel: 031-721 30 00
www.newsec.se

Stockholm
Humlegårdsgatan 14
Box 5365
102 49 Stockholm
Tel: 08-558 05 00

Malmö
Dockplatsen 12
211 19 Malmö
Tel: 040-631 13 00
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Skåne och Malmö har i ﬂera år visat bättre tillväxttal än
andra storstadsregioner i landet.
Vad är hemligheten bakom detta?
Vi ställde frågan till regionens starke man – Ilmar Reepalu.

ILMAR REEPALU

– med stark tro på regionen
Ilmar Reepalu är i Skåne och Malmö vad Göran Johansson är
tio år sedan bland de allra hårdast drabbade av arbetslöshet, där
i Göteborg – en maktfaktor. Han är utbildad civilingenjör och
Helsingborg och Malmö ledde ligan med tolv procent, i dag är
arkitekt och sedan 1985 är han kommunalråd i Malmö, 1994 blev
den siﬀ ran 3,6 procent. Det byggdes inte heller speciellt mycket.
han också kommunstyrelsens ordförande.
I Köpenhamn fanns det till exempel en enda byggkran och den
Ilmar Reepalu vurmar för samarbete med näringslivet och har
användes till bungy jump. I dag är läget som bekant annorlunda,
därigenom varit en drivande person i omvandlandet av Maldet byggs för fullt.
mö från en industristad till en kunskapsmetropol där
Och 40 procent av all forskning i Norden på biomekronan på verket förstås är Turning Torso.
dicinområdet sker här. Att 40 procent jobbade
FastighetsSverige träﬀade Malmös starke
inom industrin för tio år sedan, jämfört med
FAK TA
man för ett samtal om Öresundsregionen
cirka tolv procent i dag, är ett tydligt teckNamn: Ilmar Reepalu.
och dess framtid.
en på utvecklingen, nu jobbar de ﬂesta i
Ålder: 64 år.
tjänstesektorn.
Yrke: Kommunalråd i Malmö. Civilingenjör och arkitekt.
Varför har Öresundsregionen gått så
Familj: Hustru, två barn och en katt.
bra de senaste åren, vad är hemligVad är viktigt att tänka på för en
Bil: Volvo V70 och en Volvo duett.
heten?
fortsatt god utveckling?
Bor: Möllevången i Malmö.
– En av de allra viktigaste faktorerna
– Det viktigaste är att hålla fast vid
Fritid: Är gärna ute och ﬁskar eller
är förstås Öresundsbron, som kraftigt
kunskapssatsningen och det miljöaråker skidor, när tid ﬁnns.
Bonusinfo: Ilmar Reepalu är utbildad
har bidragit till att skapa en Öresundsbete som pågår, som bland annat har
attackdykare inom kustjägarna.
region. Det innebär att den här regionen
lett till att vi prisats för vårt arbete med
nu är Nordens befolkningstätaste region
hållbar utveckling.
med cirka tre och en halv miljon invånare.
Regionen står för 26 procent av Sveriges och
Vilka faror lurar runt hörnet?
Danmarks samlade BNP. Det är nu också en av de
– Det pågår just nu investeringar i Malmö för cirka
största universitetsregionerna i Europa. Om man tittar på hur
40 miljarder kronor och det är ju en hel del. Faran är väl att
utvecklingen har varit för invånarna så var den här regionen för
det skulle kunna visa sig att vi har satsat för stort. Men jag är

68

FASTIGHETSSVERIGE #3/2008

TROR PÅ REGIONEN. Malmös starke man Ilmar Reepalu är positiv till Öresundsregionens fortsatta utveckling. Han menar
också att fastighetsprojekten i regionen är viktiga som instrument för att förstärka bilden av staden som en kunskapsstad.

positiv, det ser bra ut. Den faran som ﬁnns vad gäller världskonjunkturen och det ﬁnansiella läget drabbar inte speciﬁkt oss. En
annan fördel vi har är vår relativt unga befolkning och tittar vi tio
år framåt så ser antalet människor i arbetsför ålder ut att minska
i Danmark, samtidigt som antalet ökar i Sverige och Skåne. Kan
vi bara använda den här unga resursen är det ett klart plus för
regionen.

Vilken roll spelar alla stora fastighetsutvecklingsprojekt i regionen?
– Det är väldigt viktigt för oss och ett otroligt betydelsefullt verktyg när man förvandlar bilden av en stad. Det är också viktigt
med genomtänkt arkitektur för att skapa en positiv mental bild
av staden. Just nu skapas stadsrum som signalerar öppenhet och
som befrämjar möten mellan människor.

#3/2008 FASTIGHETSSVERIGE
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”Vi går mot
en normalisering”

L

åga vakanser, få spekulativa projekt och fortsatt stor efterfrågan gör att kontorsmarknaderna är heta på båda sidor
Öresund, trots signalerna om konjunkturavmattning. Men
starkare än så blir det inte. Toppen är passerad för den här
gången. Näringslivets starka tillväxt gör att kontorsmarknaderna
på båda sidor Öresund fortfarande är heta. Den kreditåtstramning som pågår har ännu inte påverkat marknaden i någon större
utsträckning annat än på investerarsidan där det spekulativa kapitalet är borta. Efterfrågan på kontor ligger, enligt en rundringning Öresundsinstituttet gjort, kvar på förra årets höga nivå och
för ﬂertalet företag är det tillväxt som gäller.

TILLVÄXTEN ÄR FÖR närvarande högst i Skåne, där de senaste
årens mycket starka utveckling fortsatte 2007. I Köpenhamn växer
ekonomin långsammare och osäkerheten har ökat i takt med att
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Skåne har efter Öresundsförbindelsens öppnande
genomgått en dramatisk förvandling och utvecklats
klart bättre än Sverige i övrigt.

bostadspriserna fallit. Men vakanserna är rekordlåga, runt tre procent, vilket beror på att det inte byggts i spekulation. Bristen på
moderna kontorslokaler gör att hyrorna fortfarande stiger.
Skåne har efter Öresundsförbindelsens öppnande genomgått
en dramatisk förvandling och utvecklats klart bättre än Sverige i
övrigt. Under 2005 och 2006 växte sysselsättningen i Skåne med
2,2 procent per år, att jämföra med 1,4 procent i hela landet. För
2007 föreligger inga siﬀ ror, men det är tydligt att Skåne hade ett
riktigt starkt år. Förutom att näringslivet i stort utvecklades väl så
växte Lunds mobiltelefonkluster med SonyEricsson och Ericsson Mobile Platforms och alla företagen kring dessa. Därutöver
bidrog befolkningstillväxten och ”danskeﬀekten”, det vill säga att
ﬂera danska företag valde att förlägga verksamhet till Malmö. Det
har ökat efterfrågan på kontorslokaler.
Anders Jarl, vd på Wihlborgs, talar om en mycket stark marknad: ”Så här hett har det inte varit tidigare om man beaktar den
låga vakansgraden. Små- och medelstora företag expanderar och
kontor är en bristvara. Jag trodde det skulle lugna ner sig, men
den ﬁnansiella oron har inte märkts alls.”
Andra aktörer på marknaden instämmer. Per Wieslander, regionchef NAI bedömer att hyrorna fortsatt stiger och vakanserna
sjunker. Jämfört med Stockholm och Göteborg är marknaden något starkare i Malmö, säger han. Den enda skillnad jämfört med
före årsskiftet är att kreditgivningen stramats åt och att fastighetsköparna därmed tar något längre tid på sig innan de slår till.
i Köpenhamn. Efterfrågan håller i sig,
men det spekulativa kapitalet är borta och avkastningskraven är
på väg uppåt, särskilt för fastigheter i sämre lägen. Nyproduktionen av bostäder har helt gått i stå. De förväntningsindikatorer
som görs på nationell nivå i Sverige och Danmark antyder att
konjunkturen snabbt håller på att bromsa in. Då arbets- och kontorsmarknaden ligger sent i konjunkturfasen pekar det mot en
successivt svagare marknad under 2008. Även om det fortfarande
är starkt är toppen passerad. Vi går mot en normalisering efter
tre extremår.

SAMMA MÖNSTER FINNS
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TEMA: ÖRESUND
av Eddie Ekberg
[ Porträttet av Eddie Ekberg ]

FASTIGHETSBOLAGENS

INVESTERINGSPLANER
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På Öresundsmarknaden ﬁnns ett
antal stora fastighetsbolag som
har olika strategier både avseende
fastighetstyper och geograﬁska
områden. Vi har pratat med några
av dem, och får en bild av deras
planer för resten av året.

GUNNAR ÖSTENSSON
Briggen

L U N D N E I S S C I E N C E , C U LT U R E , L I F E A N D B U S I N E S S I N S U S TA I N A B L E B A L A N C E .

Hur ser Er investeringsstrategi i Skåne/Öresundsregionen ut?
– Vi söker fastigheter att förvärva inom våra
marknader i Helsingborg, Lund och Malmö
som kompletterar vårt beﬁntliga fastighetsbestånd. Vi bygger upp en
projektorganisation för att bli aktivare på projektutveckling.
Hur mycket investerade (nyproduktion och förvärv) ni under 2007 i
Skåne/Öresundsregionen?
– Vi förvärvade för 132 miljoner kronor och investerade 242 miljoner
kronor.
Kommer ni att öka/minska era investeringar i regionen under
2008?
– Hur mycket det blir utöver Briggens nuvarande pågående projekt
om 275 miljoner kronor, beror helt på vilka tillfällen som uppstår och
avkastning de ger.
Vad tror ni om Öresundsmarknaden 2008?
– Om vi med Öresundsmarknaden menar hyresmarknaden så kommer
den att påverkas dels av den lägre tillväxten i Danmark, dels av den
lägre tillväxten i Sverige som helhet. Vi räknar med att den svenska
sidan av Öresundsregionen kommer fortsätta växa om än i lugnare takt.
Vad gäller fastighetsmarknaden så är det svårare att göra en bedömning men vi tror att 2008 kommer att bli lugnare än 2007, det vill säga
lägre volym i transaktioner.

KJELL ÅKESSON
Stena

N55°43´/ E13°13´
Lund NE. From a high point of view.
Lund, the city of science, culture and enterprise,
continues to grow and develop in a way that makes it
stand out from the crowd. It boasts the largest university in Scandinavia and the best schools in Sweden,
with top international companies in IT, telecommunications, pharmaceuticals, packaging and functional
foods. The companies of the future are growing in the
Ideon Science Park.
Now we are building further on what has made
our city so successful: openness, nearness and creativity. Around the highest point in the city, a whole new
neighbourhood is growing up in Northern Europe’s
most attractive setting for enterprise, research and
education. A mixed neighbourhood where businesses,
housing and a high service level create a dynamic
whole. The diversity and density allow unique contacts
across boundaries.
The ﬁrst buildings are already in place. At cycling
distance from the medieval centre of Lund and just a
couple of minutes’ walk to unspoiled nature.

Hur ser Er investeringsstrategi i Skåne/Öresundsregionen ut?
– Vi ser positivt på att förvärva fastigheter i
Malmö och Lund, både bostäder och lokaler.
Kravet är att vi skall ha ett positivt kassaﬂöde och en över tiden förbättrad lönsamhet.

Read more at



www.lundne.se

Hur mycket investerade (nyproduktion och förvärv) ni under 2007 i
Skåne/Öresundsregionen?
– Inga förvärv under 2007, men projektering av om-, till- och nybyggnationer påbörjades.

Vad tror ni om Öresundsmarknaden 2008?
– Vi ser en fortsatt positiv och ökande efterfrågan på lokaler och då
både kontors och verksamhetslokaler. Hyrorna något stigande på bra
lägen. Bostadsmarknaden har fortsatt brist på hyreslägenheter. Bostadsrättsmarknaden är något dämpad, men regionen är stark.

b c o.s e

Kommer ni att öka/minska era investeringar i regionen under
2008?
– Vi kommer att öka under 2008 med förvärv och nyproduktion. Redan
klart är förvärvet av det kommunala Lomma Fastighets AB.
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I Skåne har vi satsat på ﬂera stora projekt som är stationsnära. En väl utbyggd
och planerad infrastruktur kommer att bli
en alltmer betydelsefull framgångsfaktor.

MAGNUS SKIÖLD
Midroc PD

Hur ser Er investeringsstrategi i Skåne/Öresundsregionen ut?
– Vår aﬀärsidé är att utveckla projekt från idé
till färdig fastighet. Öresundsregionen, och
främst Västskåne, utgör vårt fokus. Vi har under senare tid breddat vårt
geograﬁska område till att även omfatta Stockholm och några andra
utvalda städer. Vi investerar i utvecklingsfastigheter, och vill helst börja
i tidiga skeden där vi kan påverka inriktning och utförande. Vi arbetar
brett med såväl bostäder som kommersiella fastigheter för kontor, hotell, handel, lager och industri. I Skåne har vi satsat på ﬂera stora projekt
som är stationsnära. En väl utbyggd och planerad infrastruktur kommer
att bli en alltmer betydelsefull framgångsfaktor. Det är också viktigt för
oss att våra kalkyler tål en konjunkturnedgång. Vi ser Öresundsregionen
som en fortsatt mycket intressant region att investera och utvecklas i.
Hur mycket investerade (nyproduktion och förvärv) ni under 2007 i
Skåne/Öresundsregionen?
– Våra investeringar i nyproduktion (inkluderande totala ombyggnader i
vissa fall) och förvärv i Öresundsregionen under 2007 var strax under en
miljard kronor.
ANDERS KJELLIN
Vasakronan

Hur ser Er investeringsstrategi i Skåne/
Öresundsregionen ut?
– Vi investerar i kommersiella fastigheter i
Malmö och Lund. Våra investeringar sker
både i nyproduktion och ombyggnader av beﬁntliga fastigheter.
Hur mycket investerade (nyproduktion och förvärv) ni under
2007 i Skåne/Öresundsregionen?
– Under 2007 investerade vi cirka 700 miljoner kronor.
Kommer ni att öka/minska era investeringar i regionen under
2008?
– Vi kommer att investera ungefär lika mycket som under 2007.
Vad tror ni om Öresundsmarknaden 2008?
– Marknaden kommer att vara stark men något avvaktande.
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Kommer ni att öka/minska era investeringar i regionen under 2008?
– Vi startade ett ﬂertal större projekt under senare delen av 2007, och vi
planerar också att starta ﬂera nyproduktioner under 2008. Investeringarna kommer därför att öka med cirka 200 miljoner kronor under 2008.
Vad tror ni om Öresundsmarknaden 2008?
– Vi har under ﬂera år byggt upp en portfölj som idag består av projekt
med över 500 000 kvadratmeter BTA för såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Under 2008 ser vi en fortsatt stor efterfrågan på
bostäder. Hotet mot en fortsatt stor utbyggnad inom bostadssektorn är
snarare extremt höga byggkostnader och en svår kalkyl för hyresrätter
än brist på efterfrågan. Det kan därför bli svårt att uppnå de kommunala
målen för bostadsbyggandet. På sikt kan det bli avgörande att ﬁnna
bostadslösningar för en bredare bas i normalfördelningskurvan. Det
går inte att bara bygga lyxbetonade lägenheter. Mycket pekar på att
byggkostnaderna trots allt kommer att sjunka något i takt med att färre
bostadsprojekt startas. På den kommersiella sidan tror vi på en fortsatt
stark kontorsmarknad, och vi kommer att starta tre hotellprojekt under
året. Dessa ligger i Malmö, Lund och Helsingborg. Sammantaget gör
vi en positiv marknadsbedömning i regionen både för 2008 och de
närmast följande åren.

TRIMEDIA STOCKHOLM

Specialisering [spesi’alise:ring] – nyckelkompetens, expertis och fokusering inom
utvalda branscher och affärsjuridiska kompetensområden på Advokatfirman Lindahl.
Till exempel inom kommersiell fastighetsrätt där Lindahl varit aktiv rådgivare i frågor
som rör överlåtelser, nybyggnation, entreprenader, miljörätt m m. Både åt svenska och
utländska uppdragsgivare. Rådvill? För fler framgångsrika affärer, se www.lindahl.se

Advokatﬁrman Lindahl
GÖTEBORG

HELSINGBORG

MALMÖ

UPPSALA

ÖREBRO

FLYTTA BORDET
FLYTTA VÄGGEN
FLYTTA VERKLIGHETEN
Vi hjälper gärna dig och ditt företag
att få en lokal och en verklighet som
fungerar bättre. Hör av dig!

040-38 37 20
www.briggen.se

lll#bdcdedaZi#Xdb

STOCKHOLM

[ Mat & vin av Eddie Ekberg ]

SKÅNSK MAT
med internationell touch
En av Sveriges bästa restauranger ligger på Södra Storgatan i Helsingborg. Gastro har fått
utmärkelser som Guldkrog av Sveriges Bästa Bord, Mästarklass av White Guide och den
åtråvärda Stora Guldmedaljen som delas ut av Gastronomiska Akademien.
För FastighetsSveriges läsare serverar de en gedigen meny – välkommen till bords!
Gastro är inte så lätt att placera i ett fack, restaurangen är både
ett brasserie, en bar, en restaurang och en festvåning – allt på
samma gång. Gastro, som har plats för 180 sittande gäster, slog
upp portarna 1998 och ﬁrar alltså tio år i år. I samband med
det har man också gett själva lokalen en rejäl ansiktslyftning.
Det började med att ägaren Per Dahlberg retade sig på en gammal sliten heltäckningsmatta och nu är det svart, vitt och grått
som samsas med mörkt trä och koppar. Det ﬁnns en bardel, en
bistro-del, en ﬁnedining-del och så nyheten Gastro+Lab. Det
sistnämnda är ett privat rum med plats för tolv personer, där
erbjuds det experimentell matlagning på toppnivå.
Gastros köksmästare Karl Bengtsson har varit med sedan starten. Uppvuxen i Höganäs och restaurangutbildad i Båstad har han
den skånska matmyllan i blodet. Men samtidigt har han en bred
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internationell erfarenhet med jobb och praktik på stjärnkrogar
som Putney Bridge i London och The Square – med två stjärnor
i Guide Michelin – som betraktas som en av Londons allra bästa
restauranger. Han har också praktiserat på The French Laundry i
Kalifornien, USA, en av världens absolut bästa restauranger.
Självklart har Karl Bengtsson tagit med sig en hel del inspiration från dessa ställen, och det i kombination med den kompromisslösa satsningen på närproducerade och ekologiska råvaror
gör Gastros meny spännande, speciell och superb.
– Vi har väldigt höga krav på våra råvaror, som så långt det är
möjligt ska vara producerade i närområdet. Vi jobbar mycket med
ﬁsk och skaldjur men även med kött. Till exempel så hänger vi vår
limousine-kalv från Tyringe själva för att få bättre kvalité, säger
Karl Bengtsson.

INTERNATIONELL KOCK MED KÄNSLA
FÖR DET LOKALA. Gastros köksmästare Karl
Bengtsson har jobbat på några av världens bästa
krogar. Det i kombination med hans känsla för
det lokalproducerade lyfter Gastros matlagning
till oanade höjder.
#3/2008
2/2008 FASTIGHETSSVERIGE
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BEN GTSSON S M AT L AGN I NGSTIPS:
1. Tänk till innan och förbered dig i god tid
innan du börjar laga.
2. Tulla aldrig på råvarorna, du måste ha bra
råvaror annars blir det inte bra.
3. Arbeta med enkla raka smaker,
krångla inte till det i onödan.

ODLAD CAVIAR FRÅN PRUNIER, MED
KRÄMIGT EKOLOGISKT ÄGG, POCHERAT
VAKTELÄGG, POTATISCRÈME, RÖD
LÖKSMARMELAD, BRIOCHESTICKS

NÄSSELSOPPA, ROYAL PÅ FÄNK ÅL
OCH SJÖBORRE, BRÖDSMULOR OCH
K RYDDFL ARN

TERRIN PÅ K AMTJATK AKR ABBA MED ”SALL AD”
PÅ SVENSK KR ABBA, VARIATION PÅ ÄPPLE,
RÖDBETA OCH RÅMARINERAD PILGRIMSMUSSLA

4 pers

4 port

120 g sjöborrekött
2 dl grädde
1 fänkål (nertärnad och mjukkokt i 3 dl grönsaksfond, och sedan silad)
1 dl av fänkålsvätskan
4 äggulor
100 g blancherade nässlor
2 hackade schalottenlökar
1 dl vitt torrt vin
4 dl god kycklingfond
1 dl grädde
25 g smör
Citronsaft
1 ciabatta (skorpan bortskuren, brödet nerrivet i
smulor och stekt gyllenbrunt i olivolja)
Kryddbröd (skivat tunt och bakat sprött under
press på 100 grader i ugnen)

200 g kokt kamtjatkakrabba utan skal,
kryddad med salt och lite citron
50 g kokt plockat krabbkött
2 färska pilgrimsmusslor
2 stora äpplen
20 g osaltat smör
1 stor rödbeta skuren i tärningar
och kokta mjuka i grönsaksfond0
2 dl äpplemust
2 g agar agar
Sallad och skott
Plockad dill
2 msk god majonnäs
Citronsaft
Salt, peppar och socker
30 g vattenkrasse
1⁄2 dl olivolja av god kvalité

Metod
Fräs löken i lite olja utan att den tar färg, häll
på vinet och låt koka in till 1/3 del återstår. Häll
på fonden och grädden och låt koka ihop lite.
Precis innan servering; mixa i nässlorna med en
stavmixer till soppan är illgrön, smaksätt med
smör, citronsaft samt salt och peppar.

Metod
Blanda agar agar med äpplemusten och låt koka upp.
Häll ut hälften på en plåt klädd med plastﬁlm. Stansa ut
små rundlar med hjälp av en ring. Klä en terrinform med
plastﬁlm. Varva kamtjatkakrabban och resten av musten i
terrinformen. Ställ under press och låt stelna i kyl.
Blanda den kokta svenska krabban med majonnäsen och
smaksätt med salt, peppar och lite citron. Dela musslan på
hälften och marinera i med salt och citron. Skala det ena
äpplet och skär ner i mindre bitar, låt koka på svag värme
tillsammans med smöret, 1 msk socker och pressad citron
tills det blir mjukt. Mixa slätt i en kannmixer. Skär det andra
äpplet tunt (vi har kört det i en speciell grönsakssvar) pressa
på lite citron. Mixa krassen slät med olivoljan, smaksätt med
salt, peppar och lite citron.

4 port
60 g Caviar (vi har använt Prunier St James)
4 vaktelägg (pocherade)
4 ekologiska ägg
1 stor ﬁnhackad rödlök
1 tsk socker
1 tsk vitvinsvinäger av god kvalité
6 st stora mandelpotatisar
1 dl mjölk 70 g smör
Salt, peppar, matolja
1 brioche eller valfritt bröd, bakat i tunna sticks i
press med smör i 140-gradig ugn till gyllenbrunt
Metod
Börja med att skilja äggulan från vitan, smaksätt
gulan med salt, peppar och lite cayennepeppar
Häll ner gulan i en rektangulär plastpåse modell
tjockare, knyt till ordenligt så att den får formen
av en cylinder, baka i en timme i 64-gradigt vatten, kyl ner. Öppna påsen med en vass kniv och
skär till äggulan. Fräs löken mjuk i lite matolja,
häll på socker och vinäger och låt koka på svag
värme till löken är riktigt mjuk. Smaksätt med
salt och peppar.
Värm upp smör och mjölk i en kastrull.
Koka potatisen mjuk med skalet på. Skala
medan den är varm, pressa ner potatisen i
smör- och mjölkblandningen, koka upp under
omrörning, späd ev med mer smör och mjölk,
smaka av med salt. Värm försiktigt upp äggula
och det pocherade vakteläggen under plast i
100-gradig ugn.
Lägg upp enligt bild.

Mixa 40 g av sjöborreköttet med grädden,
äggulorna och 1 dl fänkålsvätska, smaksätt med
salt och peppar. Häll upp ca 1⁄2 dl i varje tallrik,
plasta tallrikarna och baka i 100-gradig ugn till
smeten sätter sig. Dela upp resten av sjöborreköttet i 4 portioner och värm försiktig i ugnen
med lite smör och krydda med salt, peppar
och citron.

Vi har väldigt höga krav på våra råvaror,
som så långt det är möjligt ska vara producerade i närområdet.
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Servering
Pensla ut äpplecrème på tallriken täck med äppleskivan,
skiva upp terrinen och lägg upp enligt bilden, täck med
krabbsallad och avsluta med dill och gelé. Lägg på musslan
och gör på samma sätt som med krabban, avsluta med
rödbeta, krassecrème, sallad och skott.

[ Revisorn har ordet av Per-Erik Waller ]

Trend mot
projektfastigheter
aktualiserar behov
av utvecklad riskanalys
Marknadsrapporten Emerging Trends in Real
Estate Europe identiﬁerar projektfastigheter som en eftertraktad typ av investering
bland investerare under 2008. Bakgrunden
till intresset uppges vara utsikten till höga
avkastningsnivåer relativt andra typer av fastighetsinvesteringar. Samtidigt förutspås en
tydligare diﬀerentiering i marknaden mellan
objekt med bättre eller sämre fundamentala
underliggande förutsättningar.
Den per deﬁnition högre risknivån i projektutveckling tillsammans med marknadens förväntade skärpning i utvärderingen
av investeringsobjekt aktualiserar behovet
av en utvecklad riskanalys kopplat till projektfastigheter.
REVISORN
I många fastighetsbolag har värdeförHAR ORDET
Per-Erik Waller
ändring,
främst genom sänkta avkastÖhrlings
PricewaterhouseCoopers
ningskrav och lägre ﬁnansieringskostnader,
utgjort huvuddelen av resultatet under de
tre första åren med redovisning enligt IFRS. Nu har tidigare
”yield compression” bytts mot en tro på ökade avkastningskrav
som förutsätter en hyrestillväxt från den löpande verksamheten
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för att upprätthålla fastighetsvärdena. Förväntningar om ökande
hyror ﬁnns för hyresmarknader för moderna lokaler med goda
kvaliteter. För äldre lokaler på mindre attraktiva hyresmarknader
ﬁnns inte dessa förväntningar.
Emerging Trends in
Real Estate Europe visar att oro skapar möjligheter och att nya
möjligheter utmanar nuvarande strategier. När de traditionella
marknaderna och typerna av fastighetsinvesteringar inte upplevs
tillräckligt attraktiva går jakten på avkastning vidare till nya geograﬁer och investeringsmöjligheter. Det som dock är viktigt att
komma ihåg är att hög avkastning normalt hänger ihop med
hög risk.
För att skapa värden med de nya marknadsförutsättningarna
sneglar många mot fastighetsutveckling för att tillgodogöra sig
projektvinster. Att bygg- och projektutvecklingsföretagen gjort
goda resultat gör att ﬂera vill följa efter. Detta gäller inte bara
för de som siktar österut, mot Ryssland och Turkiet, utan även
för de ﬂesta mer mogna geograﬁska delmarknader. Att identiﬁera större eller mindre utvecklingspotentialer i det beﬁntliga
fastighetsbeståndet och genomföra förädlingsprojekt kommer
sannolikt att bli vanligare i den rådande marknaden. I vissa fall
blir det också en nödvändig åtgärd om hyresmarknaden ställer
andra krav på lokalerna än de har i nuvarande utformning.
INTER VJUSVAREN I MARKNADSRAPPORTEN

VID PROJEKTUTVECKLING BLIR riskanalysen en kritisk framgångsfaktor. Intressenter i projekten bör efterfråga en ingående

!NNONSERA UT ERA LEDIGA LOKALER PÍ DISE
NËR NI VILL NÍ BESLUTSFATTARNA

$)2%+4

När de traditionella marknaderna och typerna
av fastighetsinvesteringar inte upplevs tillräckligt
attraktiva går jakten på avkastning vidare till nya
geograﬁer och investeringsmöjligheter.
analys av intäkter, kostnader samt inte minst omvärldsrisker.
Eftersom fastighetsutveckling normalt sker över en relativt
lång tidsperiod exponeras projektet för en rad faktorer som den
enskilde aktören inte kan påverka, såsom ränteutveckling, marknadens preferenser etcetera. Andra strategiska frågeställningar
som aktualiseras är vilka målgrupper projektet ska inrikta sig
mot samt hur ska fastigheterna se ut för att attrahera de mest
betalningsvilliga investerarna.
I DEN OSÄKRA MARKNAD som för tillfället råder ﬁnns anledning
att förvänta sig att investerare, kreditgivare med ﬂera kommer att
återgå till en mer traditionell bedömning av olika investeringsmöjligheter än vad som ibland varit fallet under de senaste åren.
Skillnaden mellan objekt med bra och mindre bra underliggande
fundamentala förutsättningar väntas i detta läge bli större, eller
som en respondent i Emerging Trends in Real Estate Europe
uttrycker det ”There will be a ﬂight to quality”. För de aktörer som
väljer att ge sig in i projektutveckling bör därför en utvecklad riskanalys vara central i både genomförandet och kommunikationen
med marknaden.

$AGENS )NDUSTRI I SAMARBETE MED ,OKAL.YTT

&ÚR MER INFORMATION RING    

KALENDARIUM
[Vad som händer i branschen 200804–200805]

Sverige
22 april
Seminarium: Bostadshyresmarknaden
i förändring
Da Capo Konferens, Stockholm
Arrangör Seminar Design Group
www.seminardesign.se
22-23 april
Kurs: Fastighetsägarens skyldigheter
och ansvar
Stockholm
Arrangör: IBC Euroforum
www.ibceuroforum.se
22-23 april
Kurs: Energieﬀektivisering
Stockholm
Arrangör: Seminar Design Group
www.seminardesign.se
23 april
Riksbankens räntebesked 09.30
www.riksbanken.se
24 april
Seminarium: Bank & Finans Outlook
Grand Hotel, Stockholm
Arrangör: Aﬀärsvärlden
www.aﬀarsvarlden.se
6 maj
Seminarium: Stora Skattedagen 2008
Näringslivets Hus, Stockholm
Arrangör Seminar Design Group
www.seminardesign.se
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7-8 maj
Seminarium: Globe Forum 2008
Berns, Stockholm
Arrangör: Globe Forum Business Network
http://www.gfbn.com/pages/globe-forum2008-theme

7-8 maj
Seminarium: Företagsförvärv och
transaktionsprocesser
Garnisonen konferens, Stockholm
Arrangör: IBC Euroforum
www.ibceuroforum.se
13 maj
Kurs: Fastighetsmoms
Lilla Bommen 1, Göteborg
Arrangör Seminar Design Group
www.seminardesign.se

13 maj
Seminarium: Private Banking
Operaterassen (Operahuset), Stockholm
Arrangör: Aﬀärsvärlden
www.aﬀarsvarlden.se
14-15 maj
Konferens: Möjligheter och risker vid
fastighetsförvärv
Garnisonen konferens, Stockholm
Arrangör: IBC Euroforum
www.ibceuroforum.se
23 maj
Materialstopp: Magasinet FastighetsSverige 4 – 2008
Utgivning: Vecka 23
www.fastighetssverige.se
28-29 maj
Konferens: ULI Europe 08 Trends
Conference
Sheraton Hotel, Stockholm
Arrangör: ULI Sweden i samarbete med MIT
www.uli.org

Nästa
n
Maga ummer a
v
sinet
Fastig
Sveri
ge
h
vecka kommer etsu
23.
nder

Internationellt
14-15 april
Konferens: 5th Annual Real Estate
Mezzanine Loans
Los Angeles, USA
Arrangör: IMN (Information Management
Network)
www.imn.org
15 april
Konferens: 2nd Annuar RealShare Hotel
Investment & Finance Summit
New York, USA
Arrangör: RealShare Conferences
www.almevents.com
16-18 april
Konferens: ICSC European Conference
Amsterdam, Holland
Arrangör: ISCS (International Council
of Shopping Centers)
www.iscs.org
22-24 april
Konferens: Central Europe Meeeting Point
Warsawa, Polen
Arrangör: Barcelona Meeting Point
http://www.bmpsa.com/eng/home.php
23-25 april
Seminarium: Real Estate Investment World
(REIW) Russia 2008
London, England
Arrangör: IRETO Global Commercial Real
Estate Network
www.ireto.org

29-30 april
Seminarium: Financing, Developing and
Opertagin Condo Hotels & Mixed Use
Hospitality Properties
Trump International Sonesta Beach Resort,
Miami, USA
Arrangör: IMN (Information Management
Network)
www.imn.org
6 maj
Konferens: RealShare Toronto
Toronto, Kanada
Arrangör: RealShare Conferences
www.almevents.com

18-21 maj
Mässa: RECON – The Global Retail Real
Estate Convention
Las Vegas, USA
Arrangör: ISCS (International Council
of Shopping Centers)
www.iscs.org
27-28 maj
Seminarium: US Real Estate Opportunity
& Private Fund Investing Forum
The Grand Hyatt in New York, USA
Arrangör: IMN (Information Management
Network)
www.imn.org

6-7 maj
Seminarium: The GRI World Summit
2008
London, England
Arrangör: Global Real Estate Institute
www.globalrealestate.org
13 maj
Konferens: RealShare Downtown
New York
New York, USA
Arrangör: RealShare Conferences
www.almevents.com
15-16 maj
Konferens: 2008 Global Real Estate
Investment & Deal Making Summit
Las Vegas, USA
Arrangör: IRETO Global Commercial Real
Estate Network
www.ireto.org

28-29 april
Seminarium: Deutsche GRI
Frankfurt, Tyskland
Arrangör: Global Real Estate Institute
www.globalrealestate.org
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[ Paketaﬀärer av Eddie Ekberg ]

PAKETAFFÄRER
komplicerar analysen
I takt med att allt ﬂer fastighetsaﬀärer utförs
i paketerad bolagsform begränsas insynen
och därmed försvåras fastigvärderarnas
arbete radikalt. Catarina Saxborn är auktoriserad fastighetsvärderare och ansvarig för
värderingsverksamheten på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Hon har jobbat med
analys och värdering i 17 år och märker tydligt av skillnaden.
Det ﬁnns ﬂera anledningar till att bolagsaﬀärer blir svårare att
analysera. Några är:
• Köpeskillingen syns inte i lagfartsregistret, vilket alla fastighetsdatasystem bygger på.
• Priset kommuniceras bara från aktörerna, via media och från
mun till mun.
• Det kan vara ﬂera fastigheter som är mycket olika som ingår i
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köpet. Frågan är hur priset fördelar sig på varje fastighet.
• Latent skatt kan ﬁnnas i bolaget, rabatt lämnas på priset med
0–50 procent, och är beroende av köparens egen bolagsstruktur.
• Garantiutfästelser kan ﬁnnas ”bakefter” som gör köpeskillingen
både större eller mindre än vad som ”annonseras”.
Hur tycker du att transparensen i fastighetstransaktioner har
förändrats på senare år?
– Jag skulle generellt vilja säga att den har försämrats i takt med
att det har blivit vanligare med paket- och bolagsaﬀärer. Man
har ju kommit på att man kan få bättre betalt via försäljning av
fastighetspaket och den utvecklingen sträcker sig egentligen ända
tillbaka till mitten av 90-talet och utförsäljningen av Securums
fastigheter. Sedan har det blivit vanligare och vanligare på senare
tid, och i dag är bolagsaﬀärerna klart dominerande. Problemet
för oss analytiker är att fastigheterna i de här paketen blir svåranalyserade i och med att de ”spretar” i såväl fastighetstyp, läge,
standard som storlek. Det blir en större osäkerhet i nyckeltalsbedömningen om man ibland blir tvungen att lita på andrahandsuppgifter.

TRANSPARENSEN HAR MINSKAT.
Catarina Saxborn har jobbat med analys
och värdering i 17 år och har lagt märke
till hur transparensen vid transaktionerna
minskat väsentligt på senare år. Hon efterfrågar ett nytt system för ökad insyn.

Varför sker det så många bolagsaﬀärer?
– Framförallt för att man får ner transaktionskostnaderna väsentligt, och givetvis av skattetekniska skäl och för att man slipper lagfartskostnader. Det är helt enkelt mycket mer ekonomiskt
fördelaktigt. Man rör sig också i en annan lagstiftning när man
handlar med bolag.
Hur påverkas analytikerns arbete av den här utvecklingen?
– Det blir helt klart mer svårarbetat i och med att man inte har
full insyn. Det krävs mer av analytikern som får mer att göra.
Men man får prata, fråga och lyssna och ha nära kontakt med
intressenterna. Det är viktigt att vara nära marknaden och nära
transaktionerna, samt delta i DD-processer. Sedan köper man
förstås den information som ﬁnns att tillgå, av företag som till
exempel Datscha och Svefa.
Hur borde det vara, tycker du?
– Jag tror att man behöver ett nytt system, en slags ranking på
fastigheterna för att få en parameter till. Det systemet skulle vara
helt och hållet oﬃciellt, alltså totalt transparent. Då kommer man

att kunna göra mer exakta värderingar. Då skulle man till exempel
kunna klassiﬁcera ett paket som 4+ och därmed enklare kunna
identiﬁera fastigheterna. Självklart måste ett sådant här system
bygga på frivillighet, men det krävs nog att någon går före och
visar fördelarna med det. Vasakronan som har ett väldigt attraktivt fastighetsbestånd kanske skulle vara intresserade av att slå in
den här dörren. Vid nyproduktion skulle man kunna skicka med
det från början.
Hur kommer den här utvecklingen att fortsätta, tror du?
– Ja, ska jag vara realistisk tror jag tyvärr att vi får se en ytterligare
minskning av transparensen, det är så utvecklingen har sett ut de
senaste tre till fyra åren och jag tror att det fortsätter så. Jag tror
också att vi kommer att få se ﬂera stora aﬀärer där man bäddar
in ﬂer och ﬂer fastigheter. Detta innebär att vi kommer att få se
mer komplicerade, större och svårare transaktionsprocesser. Jag
tror också att det blir mer av mer garantiutfästelser och liknande.
Det som talar emot en sådan här utveckling är förstås en kraftig
avmattning.
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[ Fastighetsanalytikern har ordet av Elin Magnusson ]

Hur står sig vår
fastighetsmarknad globalt?
Det alla vill få svar på i dagsläget är vart den svenska fastighetsmarknaden är på väg. Hur kommer
det att gå med fastighetsvärdena? Är Sverige en trygg hamn när det blåser snålt i den globala
ekonomin och hur väl korrelerar den svenska fastighetsmarknaden med internationella marknader? Det ﬁnns givetvis inga säkra eller självklara svar på dessa frågor, men i denna artikel är avsikten att belysa några i sammanhanget intressanta områden.

FASTIGHETS
ANALYTIKERN
HAR ORDET
Elin Magnusson,
NAI Svefa

Sedan bolånekrisen i USA kom till allmän kännedom vid slutet av 2007 har det
stora samtalsämnet varit allmäntillståndet
i den globala ekonomin. Analogt pratas
det i fastighetsbranschen om hur detta i
sin tur påverkar Sverige och svensk fastighetsmarknad. Ingen vet idag hur djup
den ekonomiska krisen i USA egentligen
är men många tecken talar för närmast
chockartade siﬀ ror. Att Bear Stearns föll

6,BOE4XFEJTIUPUBMSFUVSOT ZZ o

oﬀer för ﬁnanskrisen, Fed har ingripit genom stora sänkningar
av räntan och dollarn har varit nere och handlas under sex kronor
pekar på att det är illa ställt. Det försämrade klimatet påverkar
även Sverige. Landet är litet och en väl integrerad del av den
globala ekonomin. För svensk fastighetsmarknad har eﬀekten av
kreditoron hittills varit att bankerna stramat åt sin utlåning. Priset
på risk har helt enkelt skruvats upp. Detta försvårar naturligtvis
ﬁnansieringen vid fastighetstransaktioner och sätter aktörer med
högt behov för extern låneﬁnansiering ur spel. Generellt ﬁnns
fortfarande många aktörer som vill göra aﬀärer på svenska fastighetsmarknaden men rådande omständigheter gör att det ﬁnns en viss osäkerhet
och till viss del skillnader i köparns kontra
säljarnas prisförväntningar.
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Källa: Grafen är framtagen av IPD Norden och baseras på IPD UK Annual Indexreport & SFI/IPD Long Term Swedish Proberty Index Report.
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haft stor eﬀekt på
prisbilden de senaste åren har varit den
stora tillgången på kapital. Utländskt kapital har strömmat in på den svenska fastighetsmarknaden. Brittiska Boultbee, danska
Property Group och norska Orkla är några
som har gjort stora investeringar under det
gångna året. Intressant att notera är att en
hög andel (cirka 70 procent enligt Byggstatistik) av det utländska kapital som sökte sig
till den svenska fastighetsmarknaden kom
från nya aktörer, det vill säga spelare som
inte varit aktiva i landet förut. Frågan man
nu ställer sig är om dessa stora kapitalinﬂöden, som vi har sett lyfta upp fastighets-

EN FAKTOR SOM HAR
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"''34+63*%*,
marknaden,
kommer
att finnas
kvar under 2008
och om den svenska
fastighetsmarknaden
fortfarande faller de internationella investerarna på läppen. Vid samtal med representanter för
internationella investerare under MIPIM nu i mars var intrycket
att de fortfarande ansåg fastigheter i Sverige som ett fördelaktigt
investeringsalternativ. Och kapitalet fanns redan på plats.
VID JÄMFÖRELSE AV HUR väl avkastningen på den svenska fastighetsmarknaden följer den internationella utvecklingen ﬁnns ett
exempel att hämta genom de avkastningstal som SFI / IPD årligen uppgör. Grafen visar totalavkastningen på indexportföljen
i Sverige och i Storbritannien. Korrelationen mellan ländernas
avkastning är till synes hög.
Sveriges avkastning laggar cirka ett år efter. Betyder detta då
att vi i Sverige under kommande år kommer att få se fallande
värden i samma grad som man gjort i Storbritannien under 2007?
Att Stockholms ekonomiska stabilitet inte är lika exponerad mot
ﬁnanssektorn som den är i London kan tala mot en sådan utveckling. Även det faktum att de reella konsekvenserna av bolånekrisen har varit små för de svenska bankerna. Vår bedömning
är att fastighetsvärdena kommer att gå ned men att Sverige klarar sig bättre än resten av Europa tack vare hyresmarknadens
exponering mot ﬂer sektorer.
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

LEIF ERIKSSON – västkustbo som
Nästa år har han bott i samma villa i Munkedal i 30 år. Havet, båtlivet och ”magrillﬁsket”
är en viktig del av Leif Erikssons liv. Därför var
det självklart att Valad Property Groups nye
Sverigechef skulle ha sitt säte på västkusten.
Leif Eriksson, 52, ﬁck en händelserik start på sitt nya arbete den
1 februari i år.
– Vi genomförde en 2,4-miljardersaﬀär med Alecta min första
arbetsdag. Det var en spännande start på ett spännande jobb, säger
Leif Eriksson, som tidigare var fastighetschef på GE Real Estate.
Den sista februari bytte gamla Teesland iOG namn till Valad
Property Group, och blev därigenom en fullt integrerad del av det
australiensiska bolaget som köpte Teesland i juni förra året.
– Det är ett starkt internationellt varumärke, som jag är stolt
över att jobba för. Nu ska vi se till att företaget blir mer och mer
känt i Sverige.
Alecta-aﬀären innebar att Valad nu förvaltar nästan en miljon
kvadratmeter lokalyta i Sverige – varav 262 000 tillkom i aﬀären.
Via fonden Nordic Aktiv Property Fund 2 ska Valad investera
sex miljarder kronor i Sverige de närmaste åren.
Valad ﬁnns i tolv länder, och har funnits i Sverige i två år.
Av företagets 400 medarbetare jobbar 40 här i landet. Göteborgskontoret, som öppnade i februari, är det fjärde i Sverige, efter
Stockholm, Malmö och Linköping.
Och Sverigechefen sitter på det nyaste kontoret, i Göteborg.
– Jag är bohuslänning till själ och hjärta. Jag har bott i samma

villa i Munkedal, och med samma fru, sedan 1979. Jag har ett
underbart liv här på västkusten, och livskvalitet är värt mycket
för mig. Inget kan få mig att släppa det jag har här nere för att
jobba i Stockholm.
Har du alltid jobbat på västkusten?
– Jag veckopendlade under ett år när jag jobbade med ett GEprojekt. Men sedan ﬁck det vara bra. Jag vägrar att ﬂytta.
Du var tidigare fastighetschef på GE. Om du jämför det här
arbetet med ditt förra?
– Likheterna är stora. Bolagen har i stort sett liknande aﬀärskoncept, och är globala bolag.
Förutom den stora Alecta-aﬀären, vad har du ägnat din
första tid på Valad åt?
– Det gäller att styra upp verksamheten och få gemensamma rutiner över hela Sverige. Vi är ett ungt företag i Sverige, och har vuxit
fort. Personalen kommer från många olika fastighetsbolag, och har
olika egenskaper och kunskaper. Av detta ska vi nu skapa en enhet
så att vi agerar likvärdigt mot kunderna så att de känner igen oss.
Hur beskriver du dig som chef?
– Resultatfokuserad. Det är ju min huvudsakliga uppgift, att
skapa resurser och ge befogenheter så att alla får de verktyg de
behöver för att kunna prestera. Vidare är jag rak i min kommunikation, och har god insyn i både teknik och ekonomi, vilket
gör att jag har lätt för att prata med folk på alla nivåer inom
fastighetsbranschen.

Jörgen Johansson

Fredric Kastevik

Åsa Lehto

Vd, Wäst-Bygg

Vd, JM Entreprenad

Teknisk chef, JM

Jörgen Johansson har
utsetts till ny vd för WästBygg AB. Han efterträder
Niklas Ohldin, som avgick
i höstas. Jörgen Johansson, 47, är för närvarande
regionchef för Peabs
anläggningsverksamhet i
väst, och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom byggindustrin,
inom ABV/NCC och Peab. Han tillträder sin nya
tjänst i juni.
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Fredric Kastevik blir ny vd för
JM Entreprenad. Han efterträder Ove Sandin, som går
i pension efter 14 år inom
JM. Fredric Kastevik, 34, har
arbetat inom JM-koncernen
sedan 1997, bland annat
som arbetsledare, projektingenjör och arbetschef,
och senast som regionchef för Anläggning. Han tillträdde en tillfällig tjänst som vice vd den 1 april med
övergripande ansvar för produktion inom bolaget
för att den 1 augusti tillträda vd-tjänsten.

Åsa Lehto har utsetts till
chef för den nya tekniska
avdelningen på JM, med
ansvar för bland annat
teknisk kvalitetssäkring av
JM:s projekteringssystem för
bostäder. Avdelningen ska
också jobba med att skapa
ett enhetligt arbetssätt i JM:s
bostadsproduktion. Åsa Lehto arbetade på JM
mellan 2001 och 2003, men har sedan varit aﬀärschef
på Besqab, med ansvar för aﬀärsutveckling

värnar livskvalitet
Vad är tjusningen med branschen?
– Det ﬁnns möjligheter att påverka, och vi bygger något som är
bestående. Jag kan känna stolthet om jag åker runt och tittar på
resultatet av det jag har gjort de senaste tio åren, känslan av att
veta att ”det där huset hade inte sett ut så om det inte hade varit för
mig”. Yrkesstolthet är viktigt för mig och jag försöker att få mina
medarbetare att känna det också.
Leif Eriksson har utbildat sig inom bland annat teknologi, företagsekonomi, radiofysik, energihushållning och ett antal företagsledarutbildningar.
– Jag gick till och med på Statens brandskola en gång i tiden…
Men han har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 1980, för
Uddevallahem, Kungliga byggnadsstyrelsen, Vasakronan, Stenvalvet och sex år för GE.
Vad hade du hållit på med om det inte hade blivit fastighetsbranschen för dig?
– Det hade kunnat bli precis vad som helst, förmodligen något
med ekonomi, kanske revisor. Eller något slags tekniker. Jag är
nyﬁken av naturen och inte främmande för någonting. Har jag
bara ett intressant jobb och trevliga arbetskamrater kan jag nog
trivas överallt.
På fritiden är det hemmet, havet och båtliv som gäller.
– Vi har två båtar, en liten snabb Ryds med 50 hästkrafters fyrtaktsmotor, som man kan ha till vattenskidåkning och till att ﬁska
magrill (som riktiga bohusläningar uttalar det) med. Sedan har vi
en större, dubbelruﬀad motorbåt, en 30 år gammal norsk snipa, som
är som en ﬂytande sommarstuga. Både jag och min fru är födda och
uppvuxna i Munkedal och vi har ett fantastiskt liv där.

Namn: Leif Eriksson.
Ålder: 52.
Familj: Hustrun Helen och sönerna
Oscar, 27, och Fredrik, 23.
Bor: Villa i Munkedal, en knapp timmes
pendlingsavstånd från Göteborg.
Kör: ”BMW 530 miljödiesel med partikelﬁlter.”
Ser på tv: ”Nyheter och naturﬁlmer. Sedan slinker det
in en och annan action emellan.”
Favoritmusik: ”Det jag är uppväxt med, som Creedence
Clearwater Revival.”
Om sin egen musikkarriär: ”Jag har gjort mina försök med elorgel
och dragspel, men inte lyckats så bra.
Aktuell: Ny Sverigechef (country manager) för
Valad Property Group.

Tommy Hallberg

P-G Persson

Ingvor Andersson

Vd, Vitec Fastighetssystem

Vd, Platzer Fastigheter

Ekonomichef, Bonnier Cityfastigheter

Tommy Hallberg är ny vd
för Vitec Fastighetssystem. Han ersätter Johnny
Kölfors som har varit
tillförordnad vd sedan
i september. Hallberg
kommer närmast från en
vd-tjänst hos mobiltillverkaren Neonode. Vitec siktar
på att ta steget från att vara marknadsledande i
Sverige till att etablera sig som en internationell
leverantör av programvarulösningar för fastighetsbranschen.

Per-Gunnar Persson har
tillträtt posten som vd för det
nybildade fastighetsbolaget
Platzer Fastigheter, som
bildades i februari av Ernströmgruppen, Brinova och
Länsförsäkringar Göteborg
och Bohuslän. P-G Persson
kommer närmast från rollen
som aﬀärsområdeschef i Coor Service Management,
och har tidigare arbetat på Skanska.

Ingvor Andersson är ny
ekonomichef på Bonnier Cityfastigheter AB.
Hon kommer närmast
från en befattning som
CFO för Landic Propertys svenska verksamhet.
Ingvor Andersson, 36,
arbetade dessförinnan
som CFO för fastighetsbolaget CLS Holdings,
och hon har också arbetat som Corporate
ﬁnancier på en investmentbank i London och
som revisor på PWC.
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ABU DABI

Glöm allt vad du tidigare trodde var ett lyxhotell. I Abu Dhabi ﬁnns hotellen
som får traditionella lyxhotell att framstå som rena rama vandrarhemmen.
Följ med FastighetsSverige till två hotell med skilda karaktärer, var och ett
på sitt sätt unika och lyxiga i överﬂöd.

abu dhabi

Allt är guld
i vräkigt hotell

92

Asiatisk lyx med
österländsk ﬁlosoﬁ

94

abu dhabi

abu dhabi

abu dhabi

abu dhabi

ABU DABI

[ Abu Dhabi av Eddie Ekberg ]

VÄRLDENS VRÄKIGASTE
115 000 kronor för en hotellnatt. Kan det vara
nåt? Då ska du deﬁnitivt välja ”sjustjärniga”
Emirates Palace i Abu Dhabi.
De ﬂesta känner till hotellet Burj Al Arab som något av det lyxigaste som ﬁnns. Men jämför man det med Emirates Palace i Abu
Dhabi bleknar det i jämförelse.
Hotellet som är förgyllt av 20 kilo äkta guld i innertaket är utan
tvekan världens dyraste och pampigaste. Emirates Palace började
byggas 2001 och stod färdigt i februari 2005. 12 000 personer var
inblandade i färdigställandet av hotellet som sägs ha kostat cirka
30 miljarder kronor att bygga. Ägare är staten Abu Dhabi och
hotellet drivs av den ansedda lyxhotelloperatören Kempinski,
som också driver legendariska Adlon i Berlin, Ciragan Palace i
Istanbul, Grand Hotel Europé i St. Petersburg och Leela Palace
i Indien för att bara nämna några.
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LYXIGAST I VÄRLDEN. Emirates Palace
i Abu Dhabi är utan tvekan världens
vräkigaste hotell. Hotellet tog 12 000
personer fyra år att bygga, och det sägs
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ha kostat cirka 30 miljarder kronor.

När FastighetsSverige är på besök i Emirates Palace möts vi av
Fatima Al Romaithi som jobbar på marknadsavdelningen på hotellet. Vi får veta att Emirates Palace har 302 rum, varav 92 sviter.
Priserna ligger på mellan cirka 8 000 kronor per natt och upp till
120 000 kronor per natt. Det ﬁnns en konferenslokal med plats för
1 200 personer, två spa-anläggningar, två gigantiska poolområden
och 24 restauranger som alla håller högsta klass. Är man köpsugen
ﬁnns det 17 butiker med de allra lyxigaste märkena representerade
på alla områden. Känner man mot förmodan att man ändå måste
lämna hotellet står åtta Rolls-Royce med tillhörande chauﬀörer
till gästens förfogande. Blir man sugen på ett dopp i Persiska
viken som ligger alldeles utanför Emirates Palace ﬁnns också en
1,3 kilometer lång privat sandstrand till gästernas förfogande.
DE ”VANLIGA” SVITERNA,

Coral room, är på 55 kvadratmeter och
har alla bland annat plasma-tv, dator, minibar och butler. De lite
ﬁnare sviterna är på 160 kvadratmeter och värstingsviterna är på

abu dhabi

abu dhabi

abu dhabi

abu dhabi

ABU DABI

HOTELL
680 kvadratmeter och har bland annat plasma-tv, jacuzzi, sjöutsikt och butler. De sviterna är strängt reserverade för de styrande
familjerna från Gulfstaterna Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar,
Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det innebär att när
George Bush eller Tony Blair kommer på besök får de vackert acceptera
Man blir lätt ett lite mindre rum om storsviterna
är upptagna.
bländad av allt

guld och marmor
på väggar och i tak.

PÅ VÅR RUNDVANDRING konstaterar
vi snabbt att Emirates Palace saknar
motstycke i rumsstorlek, lyx och exklusivitet. Man blir lätt bländad av
allt guld och marmor på väggar och i tak. Och som om det inte
räcker har man 1 002 stycken kristallkronor av Swarovskis ﬁnaste
Strausskristall hängande i taket.
Emirates Palace är inte bara lyxigt, det är stort också. Hela

fastigheten, med mark, är på en miljon kvadratmeter. Mestadels
utgörs den ytan av fantastiska trädgårdar och strandområde. Men
själva byggnaden är inte speciellt liten, från sida till sida är Emirates Palace en kilometer lång och går man runt hotellet blir det en
promenad på 2,5 kilometer. Själva entrén ser ut som Triumfbågen
och är 40 meter hög och 36 meter bred.
cirka 2 600 personer från 43 nationer
på Emirates Palace, av dem är 30 stycken välkomstambassadörer
som hjälper nyanlända gäster tillrätta, och tio personer ur personalen är hela tiden sysselsatta med att hålla ordning på alla
kristallkronor.
När vi lämnar hotellet är det med en känsla av lätt förvirring,
har vi verkligen upplevt detta eller var det en dröm ur ”Tusen och
en natt”? Och på något sätt blev det rätt skönt att komma tillbaka
till sitt betydligt mer normala och överskådliga hotell. Fast det är
klart, en natt i värstingsviten hade inte varit dumt.
SAMMANLAGT JOBBAR DET

FAK TA
• Emirates Palace är ritat av arkitektﬁrman Wimberley
Allison Tong and Goo (WATG).
• Designen utgörs av traditionell arabisk stil vilket
tydligt märks av de många kupolerna.
• Emirates Palace har 114 kupoler.
• Cirka 2000 personer jobbar på Emirates Palace.
• På hotellet ﬁnns det cirka 755 stycken plasma-tv
apparater.
• Det ﬁnns två helikopterplattor på området.
• 140 hissar ﬁnns det i Emirates Palace.
• 7000 dörrar ﬁnns det i Emirates Palace.
• 8000 planterade träd ﬁnns på området.
• 170 kockar jobbar på hotellet.
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[Abu Dhabi av Eddie Ekberg ]

LYXHOTELL
i österländsk tappning
Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri Abu Dhabi
ligger perfekt alldeles vid havet, endast tio
minuter från staden och femton minuter
från ﬂygplatsen. Här erbjuder man exklusivt
boende och avskildhet för den som så önskar.
FastighetsSverige har tagit en titt.
Shangri-La är en Hong Kong-baserad hotellgrupp med 54 femstjärniga lyxhotell utspridda i Asien, Mellanöstern, Europa och
Nordamerika. Sedan i augusti 2007 ﬁnns även ett i Abu Dhabi,
och det är förmodligen det mest ambitiösa av alla hotellen. I anslutning till hotellet byggs även ett antal villor som kan hyras
per natt. Villorna är indelade i olika kategorier, ”Family Style”,
”Royal” och ”Party Villas”. Alla villorna är inredda i olika teman
såsom ”Asian Fusion”, ”Arabesque“ och ”Western Style”. Bara för

att nämna något av den lyx som ﬁnns här har varje villa en egen
biosalong och pool.
Men självklart är det själva hotellet som är huvudattraktionen.
När FastighetsSverige kommer på besök möts vi av Radwa Safwat som är kommunikationsansvarig för hotellet. Hon berättar
att Shangri-La har 214 lyxrum och sviter, alla med egen balkong
varifrån man kan betrakta fantastiska solnedgångar. Alla rum
återspeglar en klassiskt modern stil i kombination med arabiska inﬂuenser. Shangri-La i Abu Dhabi möter förstås också alla
behov på teknologi som kan tänkas uppstå. Alla rum har också
lcd-tv med dvd-spelare. I badrummet är det naturligtvis marmor
som gäller. Och när man har tröttnat på badrummet kan man
promenera till någon av de fyra simbassängerna för ett härligt
avslappnande dopp.
SHANGRI-LA HANDLAR

inte bara om lyx och kommers, eftersom
det är ett asiatiskt koncept har man självklart även en Health

ASIATISK LYX. Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri är Abu Dhabis första Shangri-La hotell. Med sin kombination av österländsk ﬁlosoﬁ,
arabisk kultur och modern design utgör hotellet ett spännande resmål för såväl västerlänningar som emiratier.
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Shangri-La har 214 lyxrum och sviter,
alla med egen balkong varifrån man kan
betrakta fantastiska solnedgångar.

Club med spa med alla typer av behandlingar såsom massage
och ansiktsbehandling, bastu, bubbelpool, yoga och om man så
önskar – personlig tränare i gymmet och ett turkiskt bad.
Rummen varierar i storlek från cirka 50 kvadratmeter för de
vanliga sviterna och upp till 350 kvadratmeter för presidentsviten.
när det är kallt i Europa och Nordamerika
som Shangri-La har som mest gäster, men genomsnittligt över
året har de en beläggning på uppemot 75 procent.
Själva hotellet ligger väldigt strategiskt till med tio minuters
bilresa från ﬂygplatsen, en kvart från city och endast fem minuter
från en golfbana i världsklass.
Hotellet erbjuder fem restauranger med olika inriktning, bland
annat Hoi An som är en vietnamesisk restaurang som vunnit
pris som bästa nya restaurang i Abu Dhabi. Dessutom ﬁnns den
högklassiska kinesiska restaurangen Shang Palace som serverar

DET ÄR PÅ VINTERN

autentiskt kinesiska anrättningar. Du har också en elegant fransk
restaurang, perfekt för ﬁne dining. Slutligen har du den något
enklare Sofra bld. Samtliga restauranger är samlade under ett
tak och gästerna har full insyn i köken där kockarna tillreder
maten med de allra bästa råvarorna. Något som säkert är extra
glädjande för alla barn är att dessertbordet är osannolikt rikt utrustad med bland annat två chokladfontäner, en för vit och en
för mörk choklad.
Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi ägs av Al Jaber
Group, ett företag med 25 000 anställda som har spelat en central
roll i den makalösa utvecklingen av Förenade Arabemiraten de
senaste 30 åren.
Trots hälsovinkeln på Shangri-La har man en hypermodern
bar, och en cigarrbar med de ﬁnaste cigarrerna som går att få
tag i.
– Här ﬁnns något för alla, säger Radwa Safwat, kommunikationschef på Shangri-La Hotel, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi.
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[ Kulturkrockar av Eddie Ekberg ]

Undvik kulturkrockarna
Den svenska fastighetsmarknaden blir allt
mer internationellt präglad. Det medför att
branschens aktörer fått en kulturell aspekt att
förhålla sig till. Vi har pratat med Patric Olofsson på MAQS Advokatbyrå som hjälper oss
att undvika de vanligaste fällorna.
I takt med att ﬂer internationella aktörer hittar till vår fastighetsmarknad blir det viktigare att ha koll på vilka kulturella ”egenheter” dessa för med sig in i till exempel en förhandlingsprocess.
Ett ”felaktigt” beteende kanske inte stjälper hela aﬀären, men det
kan mycket väl äventyra en långsiktigt god relation. Bjuder du till
exempel en investerare från ett arabland på en ﬂäskrätt med vin
till faller din stjärna snabbt till marken. Samtidigt som ett korrekt
och påläst beteende borgar för en god aﬀärsrelation. Kort sagt, det
lönar sig att ha koll på vilka kulturella skillnader som ﬁnns innan
man sätter sig ner vid förhandlingsbordet.
Patric Olofsson är partner på MAQS Advokatbyrå, en av
Sveriges mest transaktionsintensiva advokatbyråer. Han betonar
värdet av att ha koll på kulturen innan man sätter sig ned vid
förhandlingsbordet.
– Det är väldigt lätt att göra bort sig kulturellt, säger han.
Vilka situationer är det som kan uppstå?
– För det första måste man vara medveten om att människor
från olika länder har olika approach till hur man gör en aﬀär.
Ibland delar man in dessa i två grupper: High trust och Low
trust. Sverige och Japan är exempel på länder som sorteras in
under High trust, vilket bland annat betyder att man har hög
tillit och högt förtroende till varandra och om det blir något fel
så är ofta utgångspunkten att parterna skall lösa frågan så att alla
blir i vart fall något nöjda. Low trust representeras till exempel av
de anglosaxiska länderna där man är oerhört artiga och trevliga
men samtidigt oerhört misstänksamma och utgår ifrån att allt du
säger är fel och oriktigt. Skillnaden mellan Low trust och High
trust återspeglas till viss del i hur noggrant olika frågeställningar
regleras i avtalsdokumentationen.
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KOLL PÅ KULTURER. Patric Olofsson är partner på MAQS Advokatbyrå.
Han menar att det blir allt viktigare att känna till kulturella skillnader när
ﬂer internationella aktörer investerar i Sverige.

Alla företagare borde
ha en egen personlig
kapitalrådgivare.
VILL DU VETA MER, GÅ TILL WWW.COELI.SE
ELLER RING 08 - 506 223 00

FÖRETAGARENS PERSONLIGA
KAPITALRÅDGIVARE

STOCKHOLM – SOLNA – UPPSALA – GÖTEBORG – MALMÖ

I USA har man en öppen och lätt aggressiv stil där man kan vara högljudd och bli
arg och verkligen visa att man inte litar på sin motpart.

Kan du nämna några exempel?
– Eftersom Japan är ett High trust land med hög aﬀärsmoral kan
de ibland ställa sig frågande till syftet med en due diligence. För
det fall frågan inte hanteras på rätt sätt ﬁnns det risk för att din
motpart tar illa upp. Vi har haft investerare från arabländer här
och de har ju en speciell ﬁnansieringssituation där det praktiskt
taget är förbjudet att ta ränta. Det löser man ofta genom att långivaren tar betalt med olika avgifter. Det medför att de många
gånger inte kan låna i en svensk bank. I till exempel London ﬁnns
det advokatbyråer som är specialiserade på den typen av ﬁnansiering. Det skall bli intressant att se om denna specialisering även
kommer till Sverige. En annan aspekt med ﬁnansieringar från
arabvärlden är att alla aﬀärer de gör ska innehålla någon form
av samhällsnytta, det innebär att det ofta i avtal står att man ska
avsätta en viss del till ett samhällsnyttigt ändamål, barnhem eller
liknande.
– Ett annat exempel är när en kollega satt med en kinesisk
investerare vid ett tillträde och denne får se organisationsnumret
på det lagerbolag advokatbyrån hjälpt investeraren att förvärva.
Plötsligt utbrister investeraren att det inte går att genomföra affären. Det visade sig att en del av organisationsnumret var ett
kinesiskt otursnummer så kollegan ﬁck vid sittande bord skaﬀa
ett nytt bolag.
– När det gäller kineser har de också en helt annan syn på hierarkier än vad vi har. När jag hade ett föredrag för en delegation
från Kina vid ett tillfälle och var småstressad missade jag att först
hälsa på chefen i församlingen. Kineser och vissa andra asiatiska
länder har ett speciellt sätt att utbyta visitkort. Visitkortet skall
både överlämnas och tas emot med två händer och det förutsätts
att mottagaren läser vad som står på kortet. En trevlig sak med
kineser är att de ofta har med sig någon present, och prislappen
sitter ibland kvar så man kan se hur dyr presenten var.
Framåt tror Patric Olofsson att det blir ännu viktigare att ha
koll på vilka kulturella skillnader det ﬁnns.
– Mycket talar för att vi får se ﬂer och ﬂer investerare från
andra länder och kulturer och då kan den här kunskapen vara
skillnaden mellan en lyckosam och misslyckad aﬀär.
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TRE TIPS NÄR DU GÖR AFFÄ RER MED
AK TÖ
RER FR ÅN AND R A KULT URER :
1. Ha förståelse för att du har med en annan kultur
att
göra, man kan till exempel inte bjuda en musli
m på
ﬂäskkotlett och snaps – det betraktas som en
förolämpning och blir sannolikt ﬁasko.
2. I vissa länder är man betydligt mer aggressiv
i förhandlingssituationer än vad vi är vana vid – ta
det inte
personligt, det är en del av ”spelet”.
3. Om det är ett land du inte gjort aﬀärer med
tidigare,
läs på ordentligt om vad som gäller.

HA
da F Ö
gi R
en STÅ
ku E L
ltu S
r ä E.
r t Vad
ab
u i som
en
ä
an r va
na rn.

I USA har man en öppen och lätt aggressiv stil där man kan
vara högljudd och bli arg och verkligen visa att man inte litar på
sin motpart. För oss svenskar blir det naturligtvis en krock i och
med att vi inte är så bra på att hantera konﬂikter. I det läget är
det viktigt att inte ta det personligt, utan förstå att det är en del
av förhandlingen.

Posttidning B

Avs. Magasinet FastighetsSverige

Are your property plans as big as your
anticipated yield? Here you have a
partner who will make more of your
potential – with a worldwide presence,
sound property expertise and short
decision paths. Talk to us about your
individually tailored financing concept.
www.hyporealestate.com

Ambitious
people.
Ambitious
ideas.
Ambitious
targets.
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The architects of finance

