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För oss är varje hus en egen individ
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner.
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Kontor och lokaler.
Från kultur till industri.
www.higab.se

fastighetskonsult ab

Kvilletorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim
Vill du veta mer om lediga lokaler?
Ring Marie Tisell på telefon 031-42 46 61

Centralt i Malmö

Engelbrektsgatan 15
mellan Gustav Adolfs torg och Lilla Torg.

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB
Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg
Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50,
www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se

Moderna, ljusa lokaler där man kan välja ytor mellan
ca 145 kvm-560 kvm. Kyla finns. Garage i huset.
Hyra från 1.000:-/kvm.
Hyresgästen kan påverka planlösningen.

LONA FORSLID

REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

- tel/fax 08-663 03 06
www.lonaforslid.se

Registrerad Fastighetsmäklare

___________________________________
Gyllenstiernsgatan 16, 115 26 Stockholm

Behöver du kontor NU?

reportage

»

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

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

Vi har kontoret för dig!

Detta utmärker ett
tillväxtföretag:

Vindskontor i Hammarby Sjöstad
-180 kvm, modernt med det lilla
extra

• Klart och entydigt fokus
• Förmåga att skapa marknad och
Tidsmonopol
• Organisationen är flexibel och alla
hugger i där det behövs och tar
personligt ansvar.

Nybyggt kontor i norra Kista
-150-425 kvm, ljust med alla möjligheter till anpassning

• Egna initiativ är uppskattade.
• Ett visst mått av misstag är tillåtna.
• Chefen är synlig i organsiationen och
arbetar tillsammans med de anställda
när så behövs.

Kontor i olika storlekar i Stensätra
- 40-700 kvm, bra parkeringsmöjligheter, nära till E4

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

LOK ALER I VÄSTSVERIGE
Göteborg

Borås

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

Jönköping

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

Hallbergsgatan / Västerbrogatan
Centralt kontor 556 m2 med möjlighet att utöka till 740 m2.
Lokalen är utrustad med komfortkyla.

VÄT TERSN Ä S
F Ö R V A L T N I N G S

AB

Wilfast Förvaltning AB

Box 5072, 402 22 Göteborg
Telefon 031-778 12 70, 036-39 45 65 • Telefax 031-778 12 77, 036-39 45 66
info@vatternas.se • www.vatternas.se

WWW.LOKALGUIDEN.SE

oktober 2004

15

[ Ledare ]

Den nyckfulla våren
Mars och april är luriga månader. Först luras man att tro att
våren har kommit. Sedan slår den svinkalla vintern obönhörligt till igen. Och så där håller det på.

själv hade jag häromdagen precis kånkat upp overaller,
pulkor och vinterkängor på vinden när mängder av vad man i
andra delar av landet kallar snö började rasa ner i stora högar.
Resultatet blev att en gråvit och våt sörja åter bäddade in hela
staden där jag bor. Det var alltså bara att pinna upp på vinden
och släpa ner allt igen. Några dagar senare basunerades budskapet ut överallt: Våren är här! Lika bra att slänga på sommarsulorna på bilen, tänkte jag. Sagt och gjort, men redan samma
natt var det dags – den gråvita sörjan var på plats igen.
Nu är det april och jag har gett upp, hädanefter förvarar jag
skidor, kälkar och vinterkläder lättåtkomligt alldeles innanför
dörren så att jag lätt kan få tag i dem varje gång vädret bestämmer sig för att spela mig ännu ett spratt. Nu är det visserligen en bit in i april och man borde kunna känna sig säkrare
på vädret, men jag minns en Valborg för några år sedan då
det snöade! Ibland blir jag bara så hopplöst less på Sverige i
mars och april att jag vill gråta utan avbrott i 14 dagar.
Men plötsligt så ljusnar sinnet. Och det förtjänar att poängteras, det är inte bara elände med mars och april. Visst förlorade
vi nyss en timma, men å andra sidan blir kvällarna ljusa och på
något sätt är det som att hela systemet får sig en vitamininjektion och man tycker att sommarkvällar med grillat, kalla öl
och goda vänner inte är så förfärligt långt borta längre.

På tal om det – det är inte så länge sedan många i branschen
fick en försmak av våren. Årets Mipim, var i år kraftigt decimerat i antal besökare men inte i intensitet. Lejonparten av de
vi pratade med på plats tyckte att Mipim var betydligt bättre
med 18 000 än med 29 000 deltagare. Bland annat för att det
i år, menade många, var ”rätt” folk på plats, det var så att säga
mer business och mindre pleasure. Bra eller dåligt, men effektivt var det. De flesta vi pratade med vittnade om att de haft
mer fulltecknade almanackor i år än någonsin tidigare.
Missa inte vår rapport från Mipim, och glöm inte heller
konsult- och juridiktemat – där finns en hel del matnyttigt att
sätta tänderna i!
Hoppfulla vårhälsningar!
Eddie Ekberg
Chefredaktör Fastighetssverige
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LAYOUT OCH PRODUKTION: Lokalförlaget i Göteborg AB
TRYCK: Exakta
DISTRIBUTION: Posten och CityMail
OMSLAGSBILD: Eddie Ekberg

Trycksak
341417

Magasinet får citeras med angivande av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material.

4

fastighetssverige #3/2009

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

The Full Service Property House in Northern Europe with 18 offices in 7 countries.
Newsec offers services to property investors as well as corporate clients who lease
or own premises for their own use. The company has over 600 professionals and
has recently been advisors in transaction deals with a value of over 9 billion euro.
Annually we valuate properties for more than 65 billion euro and we manage over
1000 properties with a total value of 10 billion euro. This makes us the only Full
Service Property House and gives us a unique capability to predict the future.

www.newsec.com
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Månadens makroanalys
Den ekonomiska kartan ritas om i en allt snabbare takt. Fastighetsbranschen är precis som alla andra branscher beroende av ett välfungerande finansiellt system. I varje nummer ger därför en erfaren
ekonom sin syn på läget i landet.

”Efter lågkonjunktur
kommer högkonjunktur”
V

ärldsekonomin togs in på intensiven redan 2007, men under fjolåret komplicerades läget. Finanskrisens effekter
på konsumtion, investeringar och handel har blivit betydligt mer negativa än väntat. I Sverige har ungefär en femtedel
av industriproduktionen försvunnit. Särskilt fordonsindustrin är
drabbad. Vårt BNP sjönk med närmare fem procent i årstakt under fjolårets sista kvartal.
Två krafter möter världsekonomin. Den ena kraften är krympande och deflatorisk – en effekt av skuldsanering och kreditåtstramning efter finanskrisen. Efterfrågan, priser och löner
dämpas. Den andra kraften är stimulerande och beroende av hur
regeringar och centralbanker för sin ekonomiska politik. Med
hjälp av räntesänkningar, mer likviditet till banksystemet och
finanspolitiska stimulanser ska återhämtningen få draghjälp. Vilken kraft som är starkast kommer att avgöra prognosen. Det viktiga för att stimulanserna ska få god effekt på konjunkturen är att
regeringar samordnar sin politik och resolut hanterar problemen
i den finansiella sektorn. Annars tenderar ett svagt förtroende
fördröja återhämtningen. Det mest troliga är att det först är 2011
som global BNP kommer tillbaka till 2008 års nivå.

sverige är en liten, öppen och starkt exportberoende ekonomi.
Detta – och vår väldiversifierade näringsstruktur med hög andel
insats- och investeringsvaror i exporten – är vår styrka i goda
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tider, men vår sårbarhet i de dåliga. Trots att Sverige har ett gott
utgångsläge med makroekonomisk intern och extern balans, relativt lågt offentlig skuld och överskott i bytesbalansen, påverkas vi nu av den globala krisen med full kraft. Eftersom det inte
handlar om en kostnadskris för svensk industri – utan en vikande
global efterfrågan – hjälper den svaga kronan endast marginellt
i nuläget.
snabbt dragit ned sin konsumtion trots
en hygglig inkomstutveckling. Risken för högre arbetslöshet skapar en mörkare framtidstro och buffertsparandet är därför på väg
upp. För individen är det rationellt att gå fram mer försiktigt,
men för nationen kan en svagare konsumtion ytterligare dämpa
hemmamarknaden och försvåra konjunkturläget. Lägre räntor
där styrräntan kan komma att bottna kring en halv procent inom
kort, och där regeringen kommer med ytterligare finanspolitiska
stimulanser i vårbudgeten, kan hjälpa till att trygga inkomster och
inhemsk efterfrågan. Till syvende och sist är det dock den globala
efterfrågan som måste vända uppåt.
Till skillnad från finans- och fastighetskrisen i början av
1990-talet har Sverige en sundare makroekonomisk grund att stå
på. Denna gång kan styrräntan sänkas när efterfrågan viker och
den rörliga kronan kan vara en stötdämpare. Å andra sidan är
vi ännu mer beroende av omvärlden och de globala finansiella

svenska hushåll har

Namn: Cecilia Hermansson.
Ålder: 46 år.
Yrke: Chefsekonom.
På swedbank sedan: 1999.
Gör på fritiden: Träffar vänner,

Bild: Nicklas Tollesson

utövar yoga och målar i olja.

Hoppfull. Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson menar att dagens krissituation skiljer sig åt från den vi hade på 1990-talet. Bland annat har vi
i dag en mycket sundare makroekonomisk situation. Men att gissa när konjunkturen vänder, det låter sig inte göras, menar hon.

marknaderna. Om risken nu är fokuserad på deflation och ränteläget är lågt, kan läget förändras när staters lånebehov stiger runt
om i världen och oron för inflation istället ökar. Privata skulder
förs nu över till den offentliga sektorn, men så småningom ska
dessa åter föras tillbaka till den privata sektorn. Hur den processen ser ut för priser och marknadsräntor är oklart, men räkna med
att fler överraskningar kan komma.
Att exakt beräkna vändpunkter i konjunkturen låter sig inte
göras med hänsyn till den kraftiga osäkerhet som råder på många

områden. I stället är det mer effektivt att fundera över vilka konsekvenserna av lågkonjunkturen och finanskrisen är för den egna
verksamheten. Att gå igenom strategier, affärsmodeller och produktionsinriktning kan vara helt rätt. För det enda vi säkert vet
är att efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur. Bäst nytta av
vändningen drar de som gjort de nödvändiga förändringarna –
både på landsnivå och på företagsnivå. Eller som Stanfordekonomen Paul Romer uttrycker det ”A crisis is a terrible thing to
waste”.
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[ Intervju
Xxxxxx av
avEddie
EddieEkberg
Ekberg] ]

Bryngelson på ny väg. Håkan Bryngelson
har efter tolv år som vd på Vasakronan bestämt sig
för att inte ta några nya operativa uppdrag. Däremot innehar han flera tunga styrelseposter, och
är inte främmande för ytterligare engagemang.
Dessutom umgås han gärna lite mer med familjen.

Bryngelson
10
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Han innehade fastighetsbranschens tyngsta
vd-post i tolv år. Nu har han gått vidare. Vi
möter Håkan Bryngelson som berättar om
hur livet efter Vasakronan är.

Jag brukar lite skämtsamt
säga att jag har gått ner till
heltid nu.

Fastighetssverige möter en avspänd och harmonisk Håkan Bryngelson. Men att han är lugn hänger inte på något sätt ihop med att
han dragit i handbromsen, möjligen har han slagit av på takten
en aning. Håkan Bryngelson är i dag styrelseordförande i Almega och ISS Property Advisory Board, vice ordförande i Svenskt
Näringsliv och styrelseledamot i AMF Pension, Volvo Aero och
AB Svensk Bilprovning. Redan det är tillräckligt för att fylla en
almanacka.
– Jag brukar lite skämtsamt säga att jag har gått ner till heltid
nu. Jag försöker faktiskt ha en blank vecka då och då och ser
väldigt mycket fram emot en lång ledig sommar, det har jag inte
haft sedan jag var barn.
Vad gör du på dagarna, med ”all ledig tid”?
– Jag har ju som bekant en del andra uppdrag som bland annat
innefattar en del styrelsemöten. Annars har jag faktiskt varit med
hela familjen i Thailand. Jag hinner med lite fotografering och
filmredigering och när det är fint väder spelar jag gärna golf. Och
så har jag ju ett hus på Gotland och en lägenhet i Cannes, så man
är dessutom lite av ambulerande fastighetsskötare.
Och familjen är glad över att få se dig mer?
– Ja, och jag är glad att ha mer tid med dem. Jag har fyra barnbarn
mellan ett och sju år så det händer att jag rullar omkring med
barnvagn på stan. Det är en härlig tillvaro.
Vilken är skillnaden nu jämfört med när du var vd på Vasakronan?
– Den stora skillnaden är inte, vilket man skulle kunna tro, antalet
färre timmar jag lägger ner på jobb nu. Utan skillnaden är att

om livet efter Vasakronan
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du som vd är fullt ut ansvarig 24 timmar om dygnet. Nu får jag
möjligheten att hantera lite längre, strategiska puckar i ett något
annat tempo.
Hur ser du på ditt uppdrag som styrelseordförande i ISS
Property Advisory Board?
– Jag hoppas så klart kunna bidra med mina tolv års erfarenhet
från branschen. Det finns många beröringspunkter mellan ISS
och Vasakronan, en är kundfokuset och värdeskapandet. De går
på offensiven och det är en utmaning att vara med och vidareförädla deras tjänster.
Vilket minne håller du varmast från Vasakronan?
– Alla fantastiska medarbetare och det faktum att vi har haft så
god stämning hela tiden. I våra medarbetaremätningar låg vi
på fantastiska 95 procent för de som trivdes på Vasakronan och
kände delaktighet i våra mål och strategier.
Vilken affär minns du helst?
– Det är några stycken. Det är klart att jag minns Stenvalvet på

12
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fem miljarder kronor som var den största affären då. Jag minns
också en väldigt bra bytesaffär med Skanska 2001, där de köpte in
sig i Järvastaden och vi köpte ”Läppstiftet” i Göteborg och Kista
Entré. Ett annat strategiskt beslut jag gärna minns är också när
vi valde att gå in stort i Malmö 1997 precis när man beslutat sig
för att bygga Öresundsbron. Det visade sig vara ett mycket klokt
beslut.

styrelseproffs
Namn: Håkan Bryngelson.
Ålder: 60 år.
Familj: Fru, två döttrar och deras familjer, bland annat fyra barnbarn.
Utbildning: Civilingenjör i flygteknik, examinerad från KTH 1973.
Favoritmat: Skaldjur.
Favoritdryck: Chablisviner.
Idrott: Golf och vandring.
Bonusinfo: Har uppträtt i Hylands Hörna med dåvarande popgruppen
där han sjöng och spelade gitarr.
Aktuell: Som styrelseordförande i ISS Property Advisory Board och ny
styrelseledamot i AB Svensk Bilprovning. Bland mycket annat.

StörSt
i Norden
Fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum
Fastighetssveriges nyhetsbrev och
nyhetssajt är störst i branschen.
Nyhetssajten fastighetssverige.se
(fsve.se) har mer än 7 000 unika
besökare varje vecka och mer än
20 000 unika besökare varje månad.

www.fastighetssverige.se

NYHETER
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

ETT ÖGONBLICK!

… Sven Dahlin, vd på Leimdörfer
som nyligen blivit partnerägt
igen.
Vad innebär detta?
– Firman är återigen 100 procent partnerägd och skuldfri.
Vi har tagit in nya partners och
kommer att kunna erbjuda
ytterligare nyckelpersoner
möjlighet till delägarskap. Det
möjliggör att vi kan attrahera
och behålla de allra duktigaste
personerna.

Nyligen inleddes den största satsningen på universitetslokaler som Akademiska Hus hittills gjort i Uppsala.
Först ut i storsatsningen är BioCentrum.

Investerar för två
miljarder i Uppsala
INVESTERING Nyligen inleddes den
största satsningen på universitetslokaler som Akademiska Hus
hittills gjort i Uppsala. På Campus
Ultuna söder om Uppsala investerar
Akademiska Hus över två miljarder
kronor i nya universitetsbyggnader
för Sveriges lantbruksuniversitets
räkning. Först ut i storsatsningen är
BioCentrum tätt följt av Mark-VattenMiljöcentrum med byggstart under
maj månad. På Campus Ultuna
planeras även för ett veterinär- och
husdjursvetenskapligt centrum med
ett nytt universitetsdjursjukhus.
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Byggherre: Akademiska Hus.
Hyresgäst: Sveriges lantbruksuniversitet.
Arkitekt: Bjurström & Brodin
Arkitekter AB.
Yta: 21 200 kvadratmeter bruttoyta.
Byggstart: Mars 2009.
Inflyttning: Planeras till våren 2011.

Byggstart för den anläggningen är
planerad under 2010.
I den 22 000 kvadratmeter
stora byggnaden kommer delar av
fakulteten för naturresurser och
lantbruksvetenskap att ha sina loka-

ler. Byggnaden är utformad i fem
huskroppar i fyra plan. Här kommer
300 anställda och forskare tillsammans med 150 studenter att vara
verksamma.
Målsättningen med projektet
från Akademiska Hus sida har varit
att skapa lokaler i internationell
toppklass samtidigt som man har
varit mån om att behålla generalitetet i huset.
Genom smarta systemval och
alternativa energilösningar skapas
ett energieffektivt hus med hög
nationell standard.

Varför gör ni detta nu?
– Vi tror att det finns intressanta affärer att göra och
därför köper vi tillbaka firman.
Naturligtvis är det en utmaning
i den nuvarande marknaden,
men vi ser många möjligheter inte minst när det gäller
strukturaffärer och affärer som
kräver affärsmannaskap och
finansiell kreativitet. Vi jobbar
för närvarande med ett antal
uppdrag av den karaktären.
Varför sålde ni till Glitnir?
– Utöver de kommersiella
villkoren i affären så hade vi en
vision om att vi, med Glitnirs finansiella backning, skulle kunna skapa en ledande nordeuropeisk aktör. Nu, med den nya
ägarbilden, har vi engagerade
och starka ägare som ger oss
möjlighet att bygga vidare på
den starka position som firman
har i Norden. Till exempel vann
vi åtta kategorier i Euromoney,
bland annat bästa rådgivare,
bästa investmentbank och
bästa transaktionsexekvering i
såväl Norden som Sverige.

Nyheterna fortsätter på webben – fsve.se

KorTA nyHeTer

Glöm inte!
Seminariet IPD Ce
ntral &
Eastern European
Conference
2009 den 6 maj.
Seminariet
hålls i Prag, Tjeck
ien. Arrangör
är IPD. Mer info: htt
p://www

sTeNA FäRdIGsTäLLeR 155 HYResRäT TeR
AFFäReR Stena Fastigheter är i slutskedet av nybyggnationen av
155 hyresrätter på Telefonplan i Stockholm. Hyresrätterna har
precis släppts ut på marknaden och förmedlas via Stockholm
Stads bostadsförmedling och Stena Fastigheters egen hemsida. Inflyttning sker från sommaren.
– Det är fantastiskt roligt att kunna tillföra marknaden 155
nya hyresrätter. Intresset för lägenheterna har varit otroligt
stort med över 1 000 sökande på ett par dagar, säger Christel
Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

.ipd.com

LeIF eRIKssoN
TILL NewseC

Fabege säljer fastigheten Elefanten Mindre 1 vid Drottninggatan i Stockholm.

fabege säljer i stockholm City
TRANsAKTIoNeR Fabege säljer fastigheten Elefanten Mindre 1 vid Drottninggatan i Stockholm.
Köpare är AFA Sjukförsäkringsaktiebolag som tillträdde fastigheten
1 april.
Fastigheten, som omfattar cirka
5 000 kvadratmeter kontor och
butiker, är nyligen renoverad och
fullt uthyrd. Försäljningen ger ett

resultat efter skatt om fyra miljoner
kronor som kommer att redovisas
under det första kvartalet 2009.
– Elefanten Mindre 1 är en
renoverad och fullt uthyrd fastighet
där kunderna även fortsättningsvis kommer att tas omhand av en
kompetent och långsiktig förvaltare,
kommenterar Christian Hermelin, vd
för Fabege.

nAi svefa gör
strategisk rekrytering
KARRIäR Lennart Weiss värvar en
nyckelperson från sin förre arbetsgivare Veidekke Bostad AB.
Det handlar om Gustav Källén
som kommer att ingå i koncernledningsgruppen och arbeta med NAI
Svefas strategiska omorientering.
Han kommer att arbeta med fokus
på verksamhets- och affärsutveckling samt utvecklingen av NAI Svefas
personal- och teamroller.
Gustav Källén har tidigare varit
chef för strategisk verksamhetsutveckling på Veidekke Bostad samt
managementkonsult på konsultföretaget Implement.
Gustav är civilekonom från
Ekonomihögskolan i Lund. Gustavs
ekonomutbildning är inriktad mot

KARRIäR Newsec Asset
Management trotsar
finanskris och lågkonjunktur och presenterar
återigen en mycket
intressant rekrytering:
Valads förre Sverigechef,
Leif Eriksson som har
utsetts till fastighetschef.
Han har verkat många
år inom fastighetsbranschen och kommer
närmast från en tjänst
som Country Manager
inom Valad Sweden AB.

läs Mer
Läs mer om Newsec Asset Managements
övriga rekryteringar på fsve.se.

väRdeFALL PÅ BosTädeR
FöR FöRsTA GÅNGeN
RAPPoRTeR Nyligen publicerades Bostadsindex som visar avkastningen på hyresbostäder i Sverige. Det är första gången som
bostadsindex visar negativ totalavkastning under de sex åren
som bostadsindexet har publicerats.
– Värdefallet på bostäder på nära åtta procent beror på att
avkastningskraven vid värderingarna höjts med cirka 0,4 procentenheter från 4,2 till 4,6 procent, säger Christina Gustafsson
vd Svenskt Fastighetsindex och IPD Norden.

ALLoKToN sK juTeR FRAM
RäNTeBeTALNINGARNA
BoLAG Alloktons förhandlingar med bolagets kreditgivare
beräknas vara klara under april månad. Allokton räknar med
att kunna betala sina förfallna räntebetalningar avseende
obligationer i Allokton Properties AB innan remedyperioden
löper ut.
Fast bolaget överväger att senarelägga den räntebetalning
som är satt till den 30 juni 2009.
Allokton menar bolaget år 2010 ska kunna betala alla räntor
och amorteringar som förfaller under perioden.

sTÅHLBeRG NY CFo PÅ TP GRouP

Gustav Källén har börjat på NAI Svefa.

strategi och ledning. Gustavs anställning påbörjades den 1 april.

Läs mer på fsve.se

KARRIäR Marie-Louise Ståhlberg har tillträtt som Chief Financial
Oﬃcer inom TP Group. Hon kommer att ansvara för funktionerna Ekonomi, HR, IT samt Kvalitet och Miljö och vara
medlem i ledningsgruppen.
Marie-Louise Ståhlberg kommer närmast från Landic Sweden där hon arbetat som chef för ekonomisk förvaltning. Innan
dess har hon arbetat på IFS och Ida Infront.
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CITATET

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

”Nu känns det som att man kan ta lite ledigt.”

NYHETER

Maths O Sundvist till Dagens Industri i samband med att Carnegie tog över Skrindan.

>> fortsättning

Sagax köper för
130 miljoner i Årsta
TRANSAKTIONER Sagax köper en
kyl- och fryslagerfastighet i Årsta
Partihallar. Köpeskillingen uppgår
till 130 miljoner kronor. Säljare är
AxFast. Fastigheten är fullt uthyrd.
Hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 6,7 år.
Direktavkastningen uppgår till 7,5
procent.
– Vår bedömning är att Stockholm kommer att ha en av de bästa
hyresmarknaderna den närmaste
tiden och att livsmedelsdistribution
är en relativt stabil verksamhet.
Årsta är därutöver en av de allra
bästa delmarknaderna i Stockholm
för distributionsverksamhet, säger
David Mindus, vd Sagax.
Tillträde kommer att ske under
innevarande kvartal.

Tusen nya arbetsplatser som fördelas på 20 000 kvadratmeter ska
det 70 meter höga huset rymma.

Bengt Hall, rektor Fastighetsakademin.

Nya inom rekrytering
och kompetens
BOLAG Nu har en ny aktör inom
kompetens och rekrytering sett
dagens ljus. Det är Fastighetskompetens, en ny gren av Fastighetsakademin. Målet med etableringen av
Fastighetskompetens är att skapa
ett komplement till Fastighetsakademins grundutbildningar genom att
erbjuda fort- och vidareutbildningar
samt strategiskt stöd och rekrytering.
– Vi har märkt att denna typ av
tjänster efterfrågas allt mer. I form
av Fastighetskompetens ämnar vi
skapa ett mer koncentrerat fokus och
en tydligare riktning mot enskilda
företags särskilda behov, säger Bengt
Hall, rektor på Fastighetsakademin.
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70-metersbyggnad
planeras i Luleå
BYGG Diös Fastigheter och Aurorum
Science Park spänner bågen ordentligt. Aurorum Gateway är projektet
som ska sätta Luleå på kartan.
Tillsammans har de båda aktörerna
planer på en spektakulär 70 meter
hög byggnad som ska rymma tusen
nya arbetsplatser som fördelas på
20 000 kvadratmeter.
Huvudsyftet med projektet är att

öka den kritiska massan vid företagsbyn i syfte att utveckla befintliga
och nya företag vid Aurorum, enligt
Stefan Lundmark, verksamhetsansvarig Aurorum Science Park.
Investeringen ligger på 400
miljoner kronor, och projektet ska stå
klart år 2013.
De 20 000 kvadratmeterna är
formade som fyra lådor staplade

på varandra. Huset blir 20 våningar
högt.
Arkitekthuset Monarken har ritat
byggnaden.
Ledande företrädare för Aurorum
Science Park, Diös Fastigheter, Luleå
Tekniska Universitet, Luleå kommun
och Luleå Näringsliv AB kommer att
delta i arbetet.

Prenumerera du också – gå in på fsve.se

KORTA NYHETER

OJ DÅ!

33 kronor per kvadratmeter och år. Det blev
hyran för den hyresgäst som hyrde en lokal
på 590 kvadratmeter i Torpshammar i Ånge av ÅFA, Ånges
fastighet & industri AB.

Ebab projektleder Anders Bodins hotell
AFFÄRER Det blir Ebab som projekt- och produktionsleder den
prestigefulla ombyggnaden av Anders Bodins fastigheter vid
Norrmalmstorg. Här får Stockholm ett nytt femstjärnigt hotell i
absolut bästa cityläge.
Ombyggnaden omfattar cirka 8 000 kvadratmeter vilket ger
cirka 200 nya hotellrum. Hotellet skall stå färdigt under 2010.

NCC inför internationellt mil jösystem
MILJÖ NCC Property Development inför det internationella miljöklassningssystemet BREEAM i sin utveckling av kommersiella
lokaler. Systemet, som utvecklats i Storbritannien har sedan
2008 en internationell standard och har hittills klassificerat 110
000 byggnader.
– NCC har skaffat sig en bred kunskap om vilka miljöklassificeringssystem som används på marknaden och vi kan
tillhandahålla de system som våra kunder efterfrågar, säger
Jonny Hellman miljöchef NCC Property Development.

Vasakronan hyr ut till Västra Götalandsregionen
Bicky Chakraborty tilldelas i år Albert Bonniers utmärkelse Årets Företagare.

Hotellprofil Årets Företagare
TÄVLING Albert Bonniers utmärkelse
Årets Företagare tilldelas i år en av
landets största hotellprofiler. Priset
har delats ut sedan 1987, och det här
är första gången som en person i
hotellbranschen får priset.
Juryns motivering lyder:
”Bicky Chakraborty har under 30
års tid med framgång byggt upp

ett stort svenskt hotellföretag. Med
personligt engagemang och god
ekonomisk insikt har han inspirerat
alla i sin omgivning. Att ta sig fram
till en ledande position i en bransch
med stenhård konkurrens har varit
lika självklart som att utveckla nästa
generations talangfulla hotell
chefer.”

Lars Lundquist ny styrelseordförande i Vasakronan
Vasakronans styrelseordförande Lennart Nilsson lämnar sin
post efter mer än tio år. Nu har hans
efterträdare, Lars Lundquist, utsetts.
Han har gedigen erfarenhet från
banker, fastigheter, fondkommissionärer och försäkringsbolag, bland
annat som vice vd i SEB och finansdirektör i Trygg Hansa. Lars Lundquist
är 61 år och civilekonom. Han är
bland annat också styrelseordförande i JM samt vice ordförande i Sjätte
AP-fonden.
Vasakronans styrelse består av
Lars Lundquist, Johan Magnusson,
Eva Halvarsson, Kerstin Hessius, Mats
Andersson, Rolf Lydahl, Anders Rydin
och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.
KARRIÄR

UTHYRNING Vasakronan och Västra Götalandsregionen har tecknat avtal om nya lokaler i Göteborg. I höst flyttar Handikappförvaltningen in på 4 500 kvadratmeter på Ekelundsgatan 8.
– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda Handikappförvaltningen möjligheten att flytta samman flera verksamheter
i ett eget hus i mycket centralt läge, säger Carolina Karlsson,
affärsområdeschef på Vasakronan i Göteborg.

Utbildningsnämnden flyttar in i fastigheten Kalifornien 10 (före
detta Skattehuset) på Järnvägsgatan i Helsingborg.

Wihlborgs hyr ut i Helsingborg
UTHYRNING Wihlborgs har tecknat ett sjuårigt hyresavtal om
4 250 kvadratmeter med Utbildningsnämnden i fastigheten
Kalifornien 10 (före detta Skattehuset) på Järnvägsgatan i
Helsingborg.
– När nu Skatteverket flyttar ut passar vi på att omvandla
fastigheten till ett modernt kontorshus, säger Jan-Erik Johansson Wihlborgs förvaltningschef i centrala Helsingborg.

Peab bygger äldreboende i Lund

Lars Lundquist

BYGG Peab har fått uppdraget att genomföra om – och
tillbyggnaden av äldreboendet Solhällan, före detta Linnebäck, i Lund. Beställare är Lunds Kommuns Fastighets AB och
kontraktssumman uppgår till cirka 100 miljoner kronor.
Arbetet skall påbörjas i april 2009 och det beräknas vara
klart i april 2011.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fsve.se
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NYHETER
>> fortsättning

…miljoner kronor. Det är utgångsbudet för Ingmar Bergmans
hus på Fårö. Huset ska lämnas till mäklare före sommaren. Den
förre statsministern Ingvar Carlsson är ordförande i stiftelsen
Bergmancenter som är spekulant på huset.

Peab får bygga
Buchardts höjdarhotell
HOTELL Den norske hotellkungen
Arthur Buchardt ska bygga ett 120
meter högt hotell vid Kistamässan
i Stockholm. Kontraktssumman
uppgår till cirka 600 miljoner kronor.
Peab har fått uppdraget att bygga
hotellet. Byggnaden kommer att

Byggnaden kommer att bli en av
de högsta i Stockholms
området och är ritat av
Wingårdhs arkitektkontor.
bestå av två delar med dels ett
hotell med 300 rum och dels en
enhet med restaurang, kontor och
konferensverksamhet. Byggnaden
kommer att bli en av de högsta i
Stockholmsområdet och är ritat av
Wingårdhs arkitektkontor. Kontraktet är villkorat av att en detaljplan
skall antas av Stockholms stad, vilket
förväntas ske under augusti 2009.
Arthur Buchardt äger nio hotell i
Sverige och Norge, men fler är på
gång. Bland annat ett jättelikt hotell i
Oslo med hela 450 rum.

Skattesmäll

X3
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Den norske hotellkungen Arthur Buchardt ska bygga ett
120 meter högt hotell vid Kistamässan i Stockholm.

1

Fabege t vingas betala
118 mil joner kronor

JURIDIK Regeringsrätten avslår Fabeges ansökan om prövning avseende
en kammarättsdom från 2006.
Därmed måste nu Fabege betala en
skattekostnad om cirka 118 miljoner
kronor.
Regeringsrättens beslut innebär
att Skatteverkets beslut om att
upptaxera Fabege med 346 miljoner
kronor kvarstår, vilket innebär en
skattekostnad inklusive ränta om
cirka 118 miljoner kronor.

2

121 mil joner – inte fem
mil jarder till klövern

JURIDIK Länsrätten har meddelat
en dom som innebär att Klövern
erhåller ytterligare cirka 121 miljoner
kronor i underskottsavdrag från
tiden med IT-verksamhet.
Däremot är länsrätten av den
uppfattningen att Klövern inte har
rätt till det underskottsavdrag om
4 933 miljoner kronor som yrkats
för kapitalförlust vid avyttring av
aktierna i Adcore Stockholm.

Håll dig uppdaterad – fsve.se

3

Får skattesmäll
på 170 mil joner kronor

JURIDIK I samband med deklarationen
för år 2006 gjorde Wallenstam en
miss när man skrev ner aktier i ett
underbolag. Skatteverket avslog
nedskrivningen och gav dessutom
Wallenstam ett skattetillägg på 40
procent. Detta leder till en skattesmäll på 159 miljoner kronor. Plus ett
skattetillägg om 14 miljoner kronor.

Genomförandekraft
Europahuset, Hammaren 15, i Stockholm är den största enskilda fastighetstransaktionen som
genomförts hittills under 2009. Catella agerade rådgivare åt säljaren RREEF Investment GmbH.

Kännetecknande för Catella är kombinationen av kapitalmarknadskompetens, finansierings
kunnande och branschkännedom, vilken gjort oss till en ledande aktör på den svenska
marknaden för fastighetstransaktioner. Vi erbjuder samtliga kompetenser som krävs för att
genomföra komplicerade affärer. Under 2008 agerade Catella rådgivare i cirka 65 transaktioner
med ett underliggande fastighetsvärde om 62 miljarder kronor. www.catellaproperty.se

Fastighetssverige frågade
[ experter
]
från
flera
olika delar
Xxxxxx av Eddie
Ekberg
av marknaden:

Hur mycket

[ Hyresfall av Nicklas Tollesson ]

”Gapet mellan A och B växer”

T

renden ”Flight to quality” fortsätter. När de
stora pågående kontorsprojekten i Stockholm
står färdiga kommer B-fastigheterna att ta mycket
stryk. Det tror Mikael Wallgren, uthyrningschef för
kommersiella lokaler på Jones Lang LaSalle.
– Man har kunnat ta ut oförtjänt höga hyror i
många B-fastigheter i Stockholm city de senaste
åren. Gapet mellan A- och B-fastigheter kommer
att växa framöver, säger Wallgren.
– Om de här nya projekten hade kommit ut
Mikael Wallgren
på marknaden före krisen hade kartan över var
bolagen väljer att ha sina lokaler sett helt annorlunda ut nu.
Hur mycket kommer kontorshyrorna att sjunka framöver?
– 2008 var primehyrorna i Stockholms CBD uppe i 4 400 kronor per kvadratmeter. Jag tror att de i år kommer att gå från nivåer på 4 100 kronor ner till runt
3 800 kronor, för att sedan fortsätta ner även under år 2010.
– B-fastigheterna i CBD faller från 2 800 kronor till 2 400 kronor under året.
Hur länge tror du att hyresfallet kommer att fortsätta?
– Det stabiliseras förmodligen under 2011. Sedan kan hyrorna börja stiga igen
under 2012.
Om man jämför storstäderna med varandra; vilken kommer att få det
svårast?
– Som det ser ut i dagsläget är det Göteborg som klarar sig sämst när det gäller arbetslöshet och vakansökning. Dock är hyrorna i Göteborg mer stabila än i
Stockholm. Stockholm har hittills klarat arbetsmarknaden bättre, men här är å
andra sidan svängningarna på hyresmarknaden mycket mer påtagliga.
– Malmö är beroende av att den danska inflyttningen av företag fortsätter.
Om danskarna flyttar tillbaka över sundet blir det svårt för Malmö.
Hur är det allmänna läget på hyresmarknaden just nu?
– Det är väldigt många bolag ute och hör sig för och tar emot offerter. Det
har varit en förskjutning på marknaden sedan tredje kvartalet 2008; affärer
som inleddes då har inte signats än. Det tar väldigt lång tid för bolagen att
ta beslut, många är osäkra på hur stora ytor de behöver. Vinnarna kan bli de
som har möjlighet att erbjuda flexibla lokalytor; bolagen kan vilja signa nu,
men inte bestämma sig för om de vill ha 2 500 eller 3 500 kvadratmeter förrän
exempelvis fyra månader före inflyttning. Men det är långt ifrån alla som kan
erbjuda den flexibiliteten.
– I övrigt är vinnarna de som har en proaktiv förvaltning och en kunnig rådgivare på både hyresgästsidan och uthyrningssidan. För att göra en affär krävs
två nöjda parter och då krävs det en nutidsbild av den verkliga marknaden här
och nu.

”15–20 procent i år, 10–15 nästa”

T

enant & Partner tror på kraftiga hyresfall både
i år och 2010.
– Vi tror att hyrorna faller med 15-20 procent i år
och 10-15 procent nästa år. Sedan kommer det
att ligga och tugga ett tag på den nivån, säger
Torbjörn Eriksson, vd på Tenant & Partner.

Torbjörn Eriksson

Vad kommer primehyrorna i Stockholms CBD
ligga på i slutet av året
– Under 2009 kommer de att ligga i spannet 3 8004 200 kronor.

Vilka delmarknader kommer att klara sig bäst och sämst?
– Det finns inga givna vinnare. Det är snarare specifika objekt än området det
handlar om; de som kommer att få det stökigast är 60- och 70-talshus som inte
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har uppgraderats. Det kommer inte att finnas någon marknad för dem.
– Jag tror trots allt att Stockholm kommer att klara sig något bättre än
många andra delar av Sverige, eftersom det inte är lika produktionsintensivt.
Som det ser ut nu kommer Göteborgsregionen att få det kämpigast. Det
beror mycket på vad som händer med Volvo och Saab, jag menar; Göteborg
är ju Volvo…
Vilka andra tendenser ser du på hyresmarknaden för närvarande?
– Generellt att det spretar väldigt mycket, vi har en väldigt icke-homogen
marknad. Vissa fastighetsägare accepterar att hyresnivåerna har sjunkit,
medan andra biter sig fast vid det gamla och vägrar tro det.
– Det är många företag som genomför cost cutting-program nu, och hyran
är ju för många den näst största utgiften efter lönekostnaderna. När företagen friställer folk vill de också avveckla ytor.
– Vi märker att många hyresgäster vill förhandla om sina hyresavtal i förtid.
De kanske har två, tre år kvar på sitt avtal, men vill omförhandla redan nu.
Om fastighetsägaren säger nej till det menar hyresgästen att man då inte har
någon gemensam framtid ihop. Om fastighetsägaren inte vill stå med en tom
lokal efter avtalstiden, går han med på att förhandla.

faller hyrorna?
Hur mycket tror du att hyrorna kommer att falla i Stockholm?
– Det är väldigt vanskligt att säga en procentsiffra. Vi vet inte hur djup lågkonjunkturen kommer att bli. Det handlar mycket om vilka insatser regeringen genomför och vilken inverkan dessa får. Om det sedan blir en global härdsmälta
och en oerhört långvarig lågkonjunktur drabbas ju också Stockholm hårt.
Är Stockholm den region i Sverige som kommer att klara sig bäst?
– Ja, som det ser ut i dag. Städer med en stor industrisektor, som Göteborg,
drabbas mycket hårdare.
Ernhagen menar att det kanske inte är så attraktivt som man kan tro som
hyresgäst att omförhandla sina avtal i dag.
– Det beror naturligtvis på när de skrevs och vilka nivåer som gällde då,
men för tre till fem år sedan låg nivåerna mycket lägre än i dag, så om de
omförhandlas nu kan det mycket väl leda till högre hyror.

”Malmö klarar sig bäst”

N

ewsec tror på generella hyresfall i Stockholms
CBD med 10-15 procent 2009 och 2010.
– Det kommer dock att vara stora skillnader mellan
olika mikrolägen och objekt beroende på kvalitet.
Hyrorna i övriga kontorsmarknader kommer att
falla, men minskningen bedöms bli mindre i och
med att dessa marknader har lägre volatilitet,
säger Marie Bucht, vd på Newsec Advice.
När kan hyrorna vända upp igen?
– Förutsatt att den finansiella oron stabiliseras
och den reala ekonomin vänder 2010, vilket dock
är något osäkert i dagsläget, skulle sysselsättningen kunna vända 2011. Detta
betyder att kontorshyrorna skulle kunna vända upp 2011-2012.

Marie Bucht

Vilka segment kommer att ta mest stryk?
– Kontor är det generellt sett mest volatila segmentet, vilket betyder att hyresfallet där antas bli störst. Vidare gör den reglerade hyresmarknaden och den
stabila efterfrågan inom bostadssektorn att hyresbostäder förväntas klara sig
bäst genom lågkonjunkturen. Differentieringen mellan bra och dåliga objekt
och geografiska lägen kommer att öka.

”Inte lika stort fall som förra gången”

V

isst kommer kontorshyrorna att pressas. Men
det ska mycket till för att det ska bli ett lika
stort fall i Stockholm som vid it-bubblan i början
av 2000-talet. Det menar Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Stockholm.
– Självklart kommer lågkonjunkturen leda till att
hyrorna pressas neråt. Men jag har svårt att se att
det kan bli ett lika stort fall i Stockholm som efter
it-kraschen, då hyrorna föll med 20 procent, säger
Ernhagen.
Tomas Ernhagen
– Stockholm har generellt inte drabbats lika hårt
som andra områden i Sverige. Det är industrin,
framför allt exportindustrin som har drabbats hårt. Stockholm har klarat sig
relativt bra beroende på att staden har ett diversifierat näringsliv, med en stark
tjänstesektor. Signalerna vi kan se i dag pekar inte på att det blir ett lika stort
fall som senast. Den gången satt stora delar av it-sektorn i centrala Stockholm.
Vakansgraderna ligger högre i dag än då och realhyrorna ligger lägre, så
fallhöjden är inte lika stor.

Vilken av storstäderna kommer att klara sig bäst?
– Malmö förväntas klara sig bäst i och med den diversifierade näringslivsstrukturen med inslag av konjunkturstabila sektorer och ett förhållandevis litet
inslag av industri. Närheten till Köpenhamn och dynamiken som detta innebär
för regionen bidrar också till att öka motståndskraften mot den vikande
konjunkturen.
– Göteborg och övriga Västsverige har drabbats av krisen inom bilindustrin,
vilket kommer att påverka hyresmarknaden inom samtliga segment.

Kontor är det generellt sett mest
volatila segmentet, vilket betyder att
hyresfallet där antas bli störst.
Andra tendenser på marknaden just nu?
– Konjunkturen medför att olika former av hyresrabatter återigen har blivit
vanligare tillsammans med flexibla hyresavtal där hyresgästen exempelvis kan
ändra lokalstorlek under hyreskontraktets löptid. Vi bedömer att moderna och
yteffektiva lokaler klarar hyresnedgången bättre än lokaler av lägre kvalitet,
vilket kommer att leda till en större skillnad mellan bra och dåliga lokaler
kommande år.

#3/2009 fastighetssverige

21

[ Mat
]
]
Xxxxxx
& vin
av av
Eddie
Nicklas
Ekberg
Tollesson

Sveriges bästa ekomat – kombinerat med Sveriges bästa miljöoch stämningsupplevelse. Fastighetssverige besöker Pontus!
som tog storslam på White Guide-galan i början av mars.

Pontus! – ekologiskt

A

tt få ta emot två olika utmärkelser på White Guidegalan på Grand Hotel var Pontus Frithiof, ägaren till
Pontus! på Brunnsgatan i Stockholm, ensam om.
– Visst var det överraskande, inte för att vi inte förtjänar dem, men för att konkurrensen är så hård. Förra året fick
vi fyra nomineringar men inget pris. Jag är genuint och ödmjukt
tacksam för dessa två priser, säger Pontus Frithiof.

Vilken av utmärkelserna betyder mest?
– Båda betyder mycket, på olika sätt, men det är naturligtvis
enormt roligt, och en stor bekräftelse, inte minst för personalen.
Som exempelvis köksmästaren Daniel Räms.
– Det är kul att få kredd för det vi gör. Vi blir Årets ekokrog,
inte för att vi slår på stora trumman med vår ekologiska satsning,

22

fastighetssverige #3/2009

utan för att vi har ett välutvecklat helhetstänk. Det ekologiska
finns med i allt vi gör, från att vi köper lokala råvaror till ”tråkigare” grejer som sopsortering, säger Räms.
Att Pontus! prisas för bästa miljö- och stämningsupplevelse
känns inte speciellt överraskande. Lokalen är spektakulär, tre
olika etage, och 15 meter högt i tak till det fräscha och mysiga
ljusinsläppet. Här finns en ostronbar med tillhörande butik, en
cocktailbar med asiatisk fingerfood, och i bottenplanet den stora
matsalen, där menyn är uppdelad i grönsaksbaserad ”skörd”, fiskoch skaldjursmenyn ”fångst”, och ”säsong” som utgår från vilka
råvaror som är bäst för årstiden. Inredningen känns genomgående
personlig och påkostad, och tapeterna, föreställande en gigantisk
bokhylla känns annorlunda för en finkrog, men helt rätt i det här
konceptet.

Namn: Pontus Frithiof.
Ålder: 37 år.
Bor: 20-talsvilla i Bromma.
Familj: Sambo Therese, barnen
Filippa och Hugo.
Fritidsintressen: Resor, vin,
restaurangbesök, skidåkning,
bilkörning.
Började laga mat: Som 16-åring.
”Mitt intresse för att äta mat var
stort, och jag blev väl omhändertagen av en köksmästare. Jag
tyckte om processen, att det går
att få något så enkelt som en potatis att smaka så otroligt gott.”
äter helst: ”Det beror på säsong,
humör och sällskap. Kan vara allt
från raggmunk med fläsk och
lingon med kall mjölk till nykokt
sparris med ett gott alsacevin
från Domaine Weinbach. Eller ett
ostron och ett glas champagne.”

och stämningsfullt
– Vi ville skapa något unikt, något man inte hittar i Sverige någon
annanstans. Vi utgick från lokalen, och ville skapa en modern
restaurang med personlighet, karaktär och värme, säger Pontus
Frithiof.
– Pontus! är en restaurang med höga ambitioner, men det är
Allt du
heter något
med Pontus,
du trivs
med uppmärkinte
en gör
överpretentiös
finkrog.
Jag har höga
ambitioner
på mat,
samheten
kring
som person?
dryck,
service
ochdig
inredning,
ja allt alltså, men utan att för den
– Nej tvärtom.
Jagstiff
skyller
det heltsäger
och Pontus
hållet påFrithiof.
dålig fantasi.
sakens
skull vara
och tråkig,
Han är 37 år, men redan en veteran på den stockholmska kroghimlen. För tio år sedan startade han Pontus in the Green House i
Gamla Stan, som numera är nedlagt, ”jag är entreprenör, inte förvaltare, jag vill skapa nya saker”, och han har nu ett flertal pågående
projekt som rullar, exempelvis Pontus by the Sea på Skeppsbron,
cateringverksamheten Från Pontus och vinklubben Avec Pontus.

Hur mycket är du inblandad i själv, och hur mycket överlåter
du till andra?
– Det är otroligt viktigt att vara inblandad och engagerad i allt
man gör. Utan närvaron är man borta. Jag leder och styr gruppen
med tydliga direktiv men låter mina chefer få stora möjligheter
att påverka hela processen.
Du har sagt att en stjärna i Guide Michelin kan vara farlig?
– Ja. Det kan låta som en ursäkt för att vi inte har någon stjärna,
men det är inte så jag menar det… En stjärna i guiden är otvivelaktigt något fantastiskt. Dock tycker jag, och inte minst i dessa
kristider, att det kan vara negativt om man hamnar i ett för dyrt
och lyxigt finkrogsfack.

Recept på nästa sida >>
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Stekta pilgrimsmusslor med sötsur kålbuljong
5 pilgrimsmusslor
1 spetskålshuvud
2 msk mörk sirap
2 msk vitvinsvinäger
2 rädisor
dill och körvel
salt och peppar
0,5 dl polenta
2 dl hönsbuljong
2 dl grädde
50 g riven parmesan
1 st citron

Plocka 4 st gröna och fina blad från spetskålen.
Koka bladen mjuka i saltat vatten. Strimla resten av
spetskålshuvudet, bryn i lite olja i en kastrull. När
kålen fått ordentligt med färg; tillsätt sirapen och
häll på vinägern. Tillsätt 4 dl vatten och koka kålen
mjuk. Sila ner buljongen i en kastrull och reducera
ner tills en fjärdedel återstår. Smaka av med salt
och peppar. Finhacka 1 st pilgrimsmussla och
blanda den med lite av kålen. Skär till spetskålbladen och fördela färsen i varje blad och forma till 8
st små bollar, som stekts tills de fått fin färg.
Koka polentan med grädden och buljong i cirka 1
timme. Mixa den sedan i en matmixer tillsammans
med parmesanen tills den blir slät, smaka av med
salt och peppar och josen och zesten från en citron. Stek resterande fyra pilgrimsmusslor i olja tills
de fått fin färg. Hyvla rädisorna och plocka örterna,
blanda dessa och smaka av med salt.

Ankbröst med citrusinkokt morot samt ankkroketter
2 ankbröst
1 orange morot
0,5 dl ättika
1 dl socker
1,5 dl vatten
2 stora gula och vita morötter
1 citron
2 apelsiner
2 dl hönsbuljong
1 msk socker
1 dl god rödvinssås
1 st ankconfitlår
5 stora fasta potatisar
50 g smör
1 dl grädde
1 ägg
1 dl ströbröd
0,5 dl mjöl
1 l matolja

Hyvla den orange moroten på längden. Koka
upp ättika, socker och vatten. Slå det över den
hyvlade moroten. Ta zesten från apelsinerna och
citronerna. Koka ihop hönsbuljongen, josen från
citrusen, sockret samt zesten. Koka in den gula och
den vita moroten i citruslagen tills de är klara.
Koka potatisen klar, skala den sedan. Mixa den
snabbt med smöret och spä med den varma
grädden tills den fått en lagom konsistens. Plocka
anklåret fint och blanda ner i potatisen. Låt kallna
och forma till små bollar, som dubbelpaneras i
mjöl, ägg och ströbröd.
Värm upp oljan till 180 grader och fritera bollarna
tills de fått fin färg. Ruta ankbrösten på skinnsidan
och stek ankbrösten tills de fått fin färg på skinnet.
Baka ankbröstet i ugnen på 90 grader tills den fått
en innertemperatur av 56 grader.

Chokladmousse med aprikos och hallon
300 g hackad mörk choklad
200 g grädde
170 g sockerlag
105 g äggula
600 g lättvispad grädde
8 hallon
2 inkokta aprikoser
100 g mörk choklad
2 mjuka kakor (typ mandelkubb)
1 pkt hallonglass

Koka upp grädden och smält chokladen. Koka
upp sockerlagen till 117 grader. Vispa äggulorna till
ett vitt skum. Tillsätt den varma sockerlagen och
blanda sedan i den smälta chokladblandningen.
Vänd till sist i den lättvispade grädden.
Gjut den i en form och ställ i frysen tills den är
lättfryst. Skär den sedan i snygga rektanglar med
en varm kniv. Skär kakan i platta kuber. Smält 100 g
choklad och stryk ut den tunt på ett bakplåtspapper, skär den så att den täcker moussen.
Dela hallonen och aprikoserna och lägg den på
moussen. Gör fina kulor av glassen och lägg den
på kakan.

24

fastighetssverige #3/2009

Primörviner från Bordeaux

			

					– för hängivna vinälskare och samlare.

Med leverans till din dörr!
Välj bland hundratals viner.

www.bdxwine.com

[ Mipim 2009 ]

Mipim 2009
– mindre och bättre

Årets Mipim blev en kraftigt reducerad tillställning. Jämfört med toppåret
2008 var det cirka 3 procent färre deltagare, eller 18 000 jämfört med 2 000.
Dock verkade många svenskar ha hittat till Cannes även i år. Och den allmänna upplevelsen verkade vara att Mipim var lagom så här – och att det alltså
vuxit sig för stort de senaste åren.
Vi har gjort nedslag bland såväl svenska som internationella deltagare, bland
cocktail-partyn och seminarium och konstaterar att vår upplevelse är att
2009 förmodligen var det mest intensiva Mipim någonsin.
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[ MIPIM 2009 ]
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Text & bild: Eddie Ekberg

Vad var bäst på årets Mipim? Och hur har finanskrisen avspeglat
sig på årets mässa? Mitt under mässan passade vi på att ställa
frågan till några företrädare för den svenska branschen.

Mvg till Mipim
MAX BARCLAY
Stronghold

joHAN eLFsTAdIus
Colliers

MAGNus LANGe
Cushman & Wakeﬁeld

vilket är ditt intryck av årets Mipim?
– Det är färre människor här, och därmed
bättre kvalité. Det är lättare för oss att få
till möten med dem vi vill träffa. Vi har
fler möten än någonsin tidigare.

vilket är ditt intryck av årets Mipim?
– Den allmänna känslan är passivitet
från investerarsidan, många som vi velat
träffa är inte ens här. Det är också en
känsla av att man är väldigt selektiv med
vilka man skickar hit. Sedan så struntar
många i badge för att spara pengar.

vilket är ditt intryck av årets Mipim?
– Det verkar vara på en mer hanterbar
nivå i år, nu har man mer tid till att träffas. Det känns som det är mer fokus på
business i år, och det är bara bra.

Hur har ﬁnanskrisen märkts i år?
– Invasionen från alla länder i öst har
uteblivit i år. Det är också färre bjudningar och cocktailpartyn. De som är här
är de som ska vara här.
ditt betyg på årets mässa?
– Det är betydligt bättre än förra året, då
det var för stökigt. Jag ger årets Mipim
MVG.
vilken var årets höjdpunkt?
– Dels vår cocktail på tisdagskvällen och
dels alla kreativa korsmöten.
vilket var årets bottennapp?
– Att mässarrangörerna inte har fattat att
det är lågkonjunktur och håller samma
eller högre priser trots att arrangemanget är så mycket mindre.

Hur har ﬁnanskrisen märkts i år?
– Man märker en oro över att ingen
vet när det vänder, det skapar också en
försiktighet. Men jag tycker mig också
märka en viss försiktig optimism.
ditt betyg på årets mässa?
– Det är min fjärde gång och jag ger
årets Mipim ett VG, hade alla aktörer varit
här hade det blivit ett MVG.
vilken var årets höjdpunkt?
– Att det trots allt snurrar på. Och att det
inte var lika långa köer.
vilket var årets bottennapp?
– Man kan fundera på om vissa deltagare
ska vara här egentligen, en del får nog
detta som en löneförmån.

3 Tips FÖR ETT LYCKAT MIPIM:
1.
2.
3.
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Se till att rätt människor åker hit.
Förbered dig noga.
Se till att ha lite utrymme för spontanitet i almanackan.
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3 Tips FÖR ETT LYCKAT MIPIM:
1. Boka i tid, bland annat för att minimera kostnaderna.
2. Kartlägg i god tid vilka du vill träffa.
3. Ha några luckor för spontanmöten.

Hur har ﬁnanskrisen märkts i år?
– Tidigare har ju finanshusen varit
närvarande, i år hittar vi dem inte. Jag
har letat.
ditt betyg på årets mässa?
– Det är så här Mipim ska vara – MVG.
vilken var årets höjdpunkt?
– De trevliga och avslappnade kundmiddagarna.
vilket var årets bottennapp?
– Vi hade svårt att få upp entusiasmen
bland finanshusen.

3 Tips FÖR ETT LYCKAT MIPIM:
1.
2.

3.

Planera agendan i god tid.
Gå och lägg dig tidigt och gå upp
i tid och ta en joggingrunda, så att
huvudet hänger med under dagen.
Var glad och positiv och ställ upp på
möten.

MIK AeL ANdeRssoN
Leimdörfer
vilken är din samlade
bedömning
av årets Mipim?
– Jag tycker att det är per
fekt så här,
det är lättare att få tag i
taxi och folk
har lättare för att hålla tide
rna. Det är
inte överdimensionerat
längre.
Hur har ﬁnanskrisen mä
rkts på årets
Mipim?
– Det är färre event men
fortfarande
bra närvaro från Norden
. Det är mer
hårt arbete och färre coc
ktailpartyn.
ditt betyg på årets Mip
im, jämfört
med föregående år?
– VG, det är fortfarande
ett bra ställe
för att initiera affärer.
vilken var årets höjdpu
nkt?
– Vår cocktail, och alla vår
a värdefulla
möten.
vilket var årets botten
napp?
– Fransk service, flexibilite
ten lämnar
fortfarande en hel del att
önska.
3 Tips FÖR ETT LYCKAT
MIPIM:
1. Förbered dig hemma
och boka in
möten i god tid. Ha klar
t för dig vad
du vill ha ut av varje mö
te.
2. Passa på att träffa alla
internationella investerare.
3. Ät en ordentlig frukost.

THoMAs LINdsTRöM
The Carlyle Group
vilken är din samlade bedömning av årets
Mipim?
– Mycket positivt, det är helt enkelt en mycket
mer behaglig tillställning än tidigare. Mindre
trängsel och mer fokus på business.
Hur har ﬁnanskrisen märkts på årets
Mipim?
– Det är en tydlig skillnad, bland annat är
inte de här enormt överdrivna stadsutvecklingsprojekten här i år. Och så är det färre
festligheter.
ditt betyg på årets Mipim, jämfört med
föregående år?
– MVG, man har anpassat kostymen och nu
passar den riktigt bra.
vilken var årets höjdpunkt?
– SEB hade en mycket trevlig lunch. Och
jag hade en riktigt härlig joggingrunda en
morgon.
vilket var årets bottennapp?
– Ingenting, allt har varit riktigt bra tycker jag.

3 Tips FÖR ETT LYCKAT MIPIM:
1. Boka mötena glest så att du har gott om
utrymme för spontanitet.
2. Tänk på att det tar tid att ta sig mellan
mötena.
3. Stick emellan med lite riktig mat mellan
alla snittar.
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[ MIPIM 2009 ]
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Text & bild: Eddie Ekberg

Hur är egentligen synen på den svenska fastighetsmarknaden? Vi tog tillfället i akt och ställde frågan till ett antal
europeiska toppchefer. Trevligt nog andas svaren tillförsikt.

De tror på Sverige
F. CHRISTIAN ULBRICH
CEO EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika)
Jones Lang LaSalle

KLAUS KÜMMERLE
Managing Director
Patrizia Acquisition & Consulting

DAVID DAHLGREN
Investment Director
Kenmore Property Group

Vilken är din bild av den svenska fastighetsmarknaden i dag?
– Sverige har en hög transaktionsvolym i
relation till marknadens storlek. Det är en
välfungerande och professionell marknad.
Det är imponerande.

Vilken är din bild av den svenska fastighetsmarknaden i dag?
– Vi investerar i bostäder och är väldigt
intresserade av den svenska marknaden.
I december gjorde vi vårt första förvärv i
Sverige, det handlade om 1 018 lägenheter
i Stockholm på totalt 94 000 kvadratmeter
för cirka 900 miljoner kronor. Sverige är en
lättbegriplig och välfungerande marknad.

Vilken är din bild av den svenska
fastighetsmarknaden i dag?
– Relativt andra europeiska marknader
har vi en positiv syn på Sverige. Vi ser
inte några omedelbara problem som
dem vi ser i till exempel London.

Hur ser ni på Sverige i ljuset av finanskrisen?
– Jag tycker att Sverige relativt sett klarat sig
riktigt bra. Jag är övertygad om att man står
inför tuffa tider där som på alla andra ställen,
men jag är också övertygad om att man
kommer att reda ut dem. Vi har relativt hög
närvaro i Sverige med två kontor (Stockholm
och Göteborg), vi har också en av våra allra
starkaste landschefer i Sverige – Charlotte
Strömberg. Så vi känner oss trygga där.
Hur ser er strategi ut för Sverige framöver?
– Om man vill ta hand om internationella
investerare som kommer till Sverige på ett
bra sätt behöver man ha en stark representation där. Vi ser ingen anledning i dag att
ändra på det.
När vänder det för transaktionsmarknaden?
– Det handlar helt och hållet om att banksystemet ska börja fungera igen. Även om
det finns gott om private equity så väntar
alla på bankerna. Vi behöver snart se ljuset
i tunneln.
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Hur ser ni på Sverige i ljuset av finanskrisen?
– Det känns som att Sverige hittills klarat
sig ganska väl. Vi tror på fortsatta goda
affärsmöjligheter i Sverige.
Hur ser er strategi ut för Sverige framöver?
– En sak som vi följer med spänning är
införandet av ägarlägenheter i Sverige, det
kan vara intressant för oss som utländska
investerare. Vårt mål är att göra långsiktiga
och säkra investeringar och det talar för
ökade investeringar i Sverige.
Vad är det bästa med att investera i
fastigheter i Sverige?
– Det är en transparent och lättbegriplig
marknad med tydliga regler vilket gör det
lätt att göra affärer för oss. Det är inte så
mycket olika skatter och avgifter och branschen känns professionell. Vi förväntar oss
också en stabil utveckling av den svenska
ekonomin vilket känns bra.

Hur ser ni på Sverige i ljuset av finanskrisen?
– Problemen kommer naturligtvis även
till Sverige, men det känns som att de
svenska bankerna inte är riktigt lika
hårt drabbade. Sverige har också sunda
statsfinanser och det finns få strukturella
hinder.
Hur ser er strategi ut för Sverige
framöver?
– Vi har några olika fondstrukturer där
vi bland annat köpt utvecklingsbara
lager- och logistikfastigheter. Vi har ett
investeringsutrymme på 4,5 miljarder
kronor och tittar på en del i Sverige.
Vad är det bästa med att investera i
fastigheter i Sverige?
– Det är en transparent och välfungerande marknad.

TIMo TsCHAMMLeR
Managing Director, International
Investments
DTZ
vilken är din bild av den svenska
fastighetsmarknaden i dag?
– Det är en av de mest intressanta
marknaderna och vår verksamhet där
rullar på bra så vi är nöjda. Det känns
som att Sverige är bra rustat för de
tuffa tiderna vi är i nu.
Hur ser ni på sverige i ljuset av
ﬁnanskrisen?
– Bilden har faktiskt inte ändrats så
mycket, avkastningsnivåerna är fortfarande goda. Sverige ser väldigt bra ut i
Norden med en marknad som vilar på
stabila fundament.
Hur ser er strategi ut för sverige
framöver?
– När det gäller DTZ Sverige är läget
mycket bra, det är ett ungt team med
mycket god stämning och ett mycket
gott arbete. Vi är så klart väldigt nöjda
med Agneta Jacobsson i Sverige,
som har vunnit många priser och på
många plan nått stor framgång.
När vänder det för transaktionsmarknaden?
– När finans och bank är med på
banan igen. Dessutom behöver
köpare och säljare mötas på den här
marknaden.
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[ MIPIM 2009 ]
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Namn: Ingemar Rindstig.
Ålder: 59 år.
Familj: Fru och en son.
Yrke: Fastighetsrevisor.
Bil: BMW.
Fritid: Sportintresserad
och läser mycket historia.
Gillar jazz.

Mipim-veteran. Ingemar Rindstig, chef på Ernst & Young Real Estate i Sverige, har varit på Mipim 18 gånger och sett den otroliga utvecklingen på nära
håll. Han tror på en god framtid för Mipim och hoppas att deltagarantalet håller sig på årets låga nivåer.

”Mipim är en
fantastisk mötesplats”
Han är en av Sveriges
absolut mesta Mipimbesökare. Ingemar
Text & bild: Eddie Ekberg
Rindstig, chef på Ernst
& Young Real Estate i Sverige, har varit
på mässan 18 gånger och följt den
otroliga utvecklingen på nära håll.
Och han är mycket positiv till framtiden för Mipim.
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i möts på den sista dagen av årets Mipim. Ingemar Rindstig har just avverkat sitt 18:e år på mässan i Cannes. Bortsett från att par missade år på 90-talet har han varit på
varenda Mipim sedan starten för 20 år sedan och sedan 1995 har
han varit på alla Mipim i följd.
Efter tio år fick han ett Mipim-guldkort av arrangören Reed
MIDEM som ger honom vissa favörer. Och eftersom organisationen inte byter ut hans foto på badgen blir Ingemar Rindstig, precis som många andra, gladare för varje år han får sitt
fotografi.
Vi passade på att ställa några frågor till Mipim-veteranen.

Hungrig på kunskap
om den norska fastighetsmarknaden?

Bransjemagasinet Estate Eiendom serverar
dig 6 nummer för NOK 495.- exkl. porto.
Boka din prenumeration på: www.estatemedia.no
eller info@estatemedia.no

Nyhetstjänsten Dagens Eiendom skall ta pulsen
på fastighetsmarknaden med fokus på ﬁnansiella
fastighetsprodukter, nyheter och transaktioner i
Norge och i utlandet.
Registrera dig på: www.dagenseiendom.no

Estate Media AS | Holbergsgate 21 | N-0166 OSLO | Telefon: +47 2195 1000 | E-post: info@estatemedia.no | www.estatemedia.no

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Hur var de första åren du var på Mipim?
– Det var väldigt annorlunda, det var ju mitt i krisen och det färgade naturligtvis de årens mässor. Mipim var inte alls lika omfattande då som det är nu. Det var kanske 2 000 deltagare framför
allt från Frankrike, England, Holland och några golfbaneprojekt
från Spanien. Utställningsytan var också väldigt mycket mindre,
alla var på nedervåningen där Stockholm, Göteborg och Öresund
har sina montrar fortfarande. Det var ännu sämre luft där då än
vad det är i dag.
Hur har Mipim utvecklats genom åren?
– Det har ju bara blivit större och större för varje år. Från början
var Mipim inte särskilt internationell och det var inte alls lika
vanligt att svenska företag skickade anställda hit. Det fanns inte
heller några yachter här. Det största utbytet på den tiden var att
träffa sina internationella kollegor och vi formade faktiskt vår
Real Estate-grupp här nere något av de första åren. Även om
Mipims priser var lägre så hade de förstånd att ta ordentligt
betalt redan då. En annan väldigt stor
Jag tycker skillnad skedde mot slutet av 90-talet
då städer och regioner började markatt det här är
nadsföra sig på Mipim. Detta formligen
en fantastiskt exploderade under början av 2000-talet,
bra mötesplats då ju hela Östeuropa kom och knackade
på dörren. I början hade Moskva en liten
så jag tror på
monter närmast toaletten och i dag har
en god framtid. Ryssland som bekant hela paviljonger.
På senare år får man väl säga att mässan blivit mera global med utställare och deltagare från såväl
Mellanöstern, Sydamerika och Afrika, dock är det inte speciellt
många amerikanare här.
Hur har det varit i år?
– Det är märkbart färre besökare, vilket gäller även oss, tyvärr.
Ernst & Young skickade förra året ner 125 deltagare, i år är vi 50.
Annars tycker jag det har lett till en högre kvalité på årets mässa,
de som är här är de som ska vara här.

34
34

fastighetssverige #3/2009
fastighetssverige #3/2009

Rindstigs tre bästa Mipim-tips:
1.
2.
3.

 lanera i tid vad du vill ha ut av Mipim,
P
men ha inte en proppfull agenda.
Var öppen för nya och spontana möten,
känn av den globala stämningen.
Ät en ordentlig frukost.

Hur har finanskrisen färgat årets Mipim?
– Man känner av det på stämningen ganska tydligt tycker jag, folk
är pessimistiska och i vissa fall till och med bedrövade. Man får
skämmas om man är lite optimist. Jag är orolig för mer problem i
det globala banksystemet. Men vi svenskar har fortfarande en del
att glädjas åt tycker jag, våra bolag har fortfarande utmärkta kassaflöden, vi har en rekordlåg ränta och fastigheter ger fortfarande bra
överskott. Det borde egentligen vara investeringsläge men köparna
väntar uppenbarligen på att priserna ska gå ner ytterligare.
Vad tror du om Mipim framöver?
– Jag tycker att det här är en fantastiskt bra mötesplats så jag
tror på en god framtid. Men jag tror och hoppas att vi slipper se
29 000 besökare igen, den här nivån det ligger på nu är bra.
Räcker Cannes till för Mipim?
- Ja, det vore fel att flytta evenemanget, det förlorar man bara på.
Vad är det bästa med Mipim?
– Det är att det är viktiga fastighetsmänniskor från både Sverige
och andra länder som är här och som är öppna för möten och
informationsutbyte – under avslappnade former. Jag skulle vilja
påstå att det är bra och viktigt för branschen att träffas och utbyta
erfarenheter så här.
Vad är det sämsta med Mipim?
– Köerna de år när det varit för mycket folk, kommunikationerna
kan också vara katastrofala. Det gäller att bo nära.

[ Mipim
] Ekberg ]
Xxxxxx2009
av Eddie

Visst, Mipim är mest medelålders
män i mörka kostymer. Men det finns
undantag – ett sådant är en frukost
Text & bild: Eddie Ekberg
för kvinnor i branschen av kvinnor i
branschen. Fastighetssveriges reporter blev inbjuden, som förste man, att delta på årets frukost.

KVINNOFRUKOST. Annica
Carlsson, vd på Equator Stockholm, kom på idén med en
frukost för kvinnor på Mipim.
Ett par av poängerna med
mötet är att bygga relationer
och att synas.

Kvinnofrukost
på mansdominerad mässa
Annica Carlsson är vd på arkitektbyrån Equator Stockholm. När
stadsbyggnadsvisionen om Stockholm fram till år . Det
hon för tre år sedan var på väg hem efter sitt första Mipim kunde
handlade bland annat om Promenadstaden, alltså hur man kan
hon som alla andra konstatera att mässan dominerades totalt av
bygga ihop Stockholms stadsdelar så att man kan promenera
män. Utan att lägga någon värdering i det faktumet började hon
emellan dem.
fundera på om det inte saknades något. Funderingarna ledde till
Hon behövde ingen lång betänketid när hon fick frågan om att
planer på ett forum för kvinnor i branschen?
komma och tala på frukosten.
– Vi ställde oss frågan: när kan det faktum att man är i mi– Det här är ett jättebra initiativ och ett viktigt forum på den
noritet bli en fördel? Då uppstod idén med ett fohär mässan som annars domineras av mörka kosrum för kvinnor där man kan utbyta erfarenheter
Det här är ett sätt för oss kvinnor att få en
Det handlar om tymer.
och dela med sig av affärsmöjligheter, säger Annica
vitamininjektion genom ett professionellt utbyte.
nätverksbyggande
Carlsson.
Och det handlar inte om klassiska kvinnofrågor,
Sagt och gjort, Kvinnofrukosten på Mipim var
utan det är olika aspekter av fastighetsmarknaden
och att synas.
skapad. Och i år var det alltså dags igen, men årets
som är på agendan. Jag tycker det här är jättebra
Annica Carlsson
frukost var unik i två avseenden. Det ena var att
och kommer gärna tillbaka, säger Kristina Alvenman för första gången bjudit in en gästföreläsare.
dal.
Det andra att en man deltog. För den uppmärksamme framgår
Om man ska gå på Annica Carlssons omdöme om henne som
det av att den här artikeln överhuvudtaget kommit till vem mangäst är det nog ingen omöjlighet att det blir just så.
nen i fråga är.
– Jättekul, det var oerhört inspirerande och en perfekt start på
Den första gästföreläsaren var Kristina Alvendal, stadsbyggdagen, säger hon om Kristina Alvendals föreläsning.
nads- och fastighetsborgarråd i Stockholm. Hon pratade om
Hon berättar också att det finns flera poänger med frukosten.
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Ny reklam.

FöRsTA GäsTeN. För
första gången hade man
bjudit in en gästföreläsare.
Kristina Alvendal, stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd, talade om hur
man skulle bygga ihop och
förtäta Stockholm fram till
år 2030.

– Det handlar om nätverksbyggande och att synas. Här får 20 kvinnor i chefspositioner en unik möjlighet att träffas under väldigt
okomplicerade former och föra samtal om angelägna frågor. Och
eftersom vi alla har olika erfarenheter blir det ett dynamiskt möte.
Dessutom är det faktiskt en bra och hyfsat nyttig frukost, det är
annars lätt att man slarvar med dagens viktigaste mål här nere.
Men det är inte någon storsatsning på en kvinnomässa för
fastighetsbranschen hon har planer på.
– Vi vill inte ha det för stort, som det är i dag med cirka 20
personer är ganska lagom.
Vilka är välkomna?
– Egentligen alla kvinnor i branschen som är på Mipim. Men
eftersom vi, som sagt, vill hålla det ganska litet bjuder vi in ungefär ett 20-tal.
Hur ser det ut om tio år, tror du?
– Då tror jag att ännu fler kvinnor i ledande positioner är med,
och att det även kommer fler kvinnor med en annan etnisk bakgrund än den typiskt svenska.

Allt undeR
ett tAk
Fastigheter och fjärrvärme med
fokus på energieffektivisering.
Elmia Fastighet arrangeras nu samtidigt med
Fjärrvärmemässan, med ett gemensamt fokus
på energieffektivisering. Under tre dagar på
branschens viktigaste mötesplats kommer du
att få inblick i allt som händer inom fastigheter,
förvaltning och energi.
Förutom produktutställning och föreläsningar
på Elmia står intressanta studieresor, workshops
och mycket annat på programmet. Dörren till
framtiden står på glänt. Välkommen in.

2009 ELMIA
FASTIGHET
Mer info hittar du på www.elmia.se.

Elmia, Jönköping, 20–22 oktober 2009.

[ Branschens senaste affärer ]
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

stora affärer på senare tid
stockholmsmarknadens tre största affärer 2008/2009

FoRTsAT TA oMBILdNINGAR Av
FöRvALTAReN I suNdBYBeRG

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Pembroke Real
Estate

Cardinal
Capital Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i
Stockholm CBD omfattande knappt
90 000 m2.

4–5 miljarder*

2. Stena Fastigheter, Ikano Fastigheter och Wallfast

Svenska Bostäder,
Stockholmshem och
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm
innehållande över 4 200 lägenheter.

2,87 miljarder

3. Specialfastigheter

Vasakronan

Försvarets Materielverk och Rådhuset i Stockholm.

2,32 miljarder

Det kommunala Fastighets AB Förvaltaren i
Sundbybergs kommun har sålt ytterligare fyra
fastigheter till tre bostadsrättsföreningar. Det
handlar om fastigheten Blåelden 2 i stadsdelen
Ör samt fastigheterna Vikingen 1, 2 och 6 i stadsdelen Rissne. Den sammanlagda köpeskillingen
uppgår till 482 miljoner kr. Direktavkastningen
uppskattas vara 3,50–3,75 %. Ett par veckor senare
ombildades ännu en fastighet, Räfsan 3 i Rissne.
Bostadsrättsföreningen som förvärvade fastigheten betalade 43 miljoner kr eller cirka 14 300 kr/
m2. Förvaltaren planerar för fortsatta ombildningar under våren.

CoReM FöRväRvAR LAGeR- oCH
LoGIsTIKFAsTIGHeTeR

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Acta Kapitalförvaltning

RBS Nordisk
Renting

En kontorsfastighet på
Lindholmen.

1 miljard*

Det börsnoterade fastighetsbolaget Corem
Property Group förvärvar åtta fastigheter från
Nordum Fastighetsfond 1 AB. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg samt Jönköping och
innehåller främst lager- och logistiklokaler. Den
sammanlagda uthyrningsbara ytan är 33 500 m2.
Köpeskillingen uppgår till 213 miljoner kr efter
avdrag för latent skatt. Som delbetalning erlägger
Corem aktier genom en nyemission till ett värde
om 66 miljoner kr. Detta motsvarar en ägarandel
om cirka 5 %. Efter tillträdet i mars innehar Corem
fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt
700 000 m2.

2. KappAhl

London &
Regional

Kontors- och lagerfastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

447 miljoner

BosTAdsRäT TsFöReNING KöPeR
FöR 27 MIL joNeR KRoNoR

Nordic Real
Estate Partners

Sisjö Entré om 13 600 m2
handel.

350 miljoner

Göteborgsmarknadens tre största affärer 2008/2009

3. DEFO-Deutsche
Fonds für Imobilienvermögen GmbH

Malmömarknadens tre största affärer 2008/2009

Kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder i
Stockholm avyttrar två fastigheter i Liljeholmen till
en bostadsrättsförening. Fastigheterna har beteckningarna Cisternen 3 och Dammen 1. Sammanlagt
inrymmer fastigheterna 153 lägenheter med en yta
om 11 150 m2. Köpeskillingen uppgår till 237 miljoner kr vilket motsvarar ett kvadratmeterpris om
drygt 21 000 kr. Fastigheterna är upplåtna med
tomträtt och byggnaderna uppfördes 1962 med
en renovering under 2006/2007. Svenska Bostäder
äger cirka 38 000 lägenheter i Storstockholm.

AXFAsT AvYT TRAR ÅHLÉNsHuseT
I BoRÅs
Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Property Group

Annehem

45 fastigheter i Malmö, Lund,
Hässleholm och Hörby,
mestadels bostäder.

708 miljoner

2. Tysk investeringsfond (ej oﬃciell)

Skanska

Ett pågående handelsprojekt i Burlöv.

585 miljoner
(investeringsvolymen)

3. MKB

Hagman Esping
Fastigheter AB

9 fastigheter med bl.a. 301
lägenheter i Malmö.

340 miljoner

Källa: Newsec Advice

38

fastighetssverige #3/2009

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Det lokala fastighetsbolaget Cernera Fastigheter AB förvärvar fastigheten Pallas 1 i Borås från
AxFast. Fastigheten inrymmer cirka 10 000 m2
lokalyta, där merparten utgörs av butiker, samt
ett garage om cirka 12 000 m2. Bland hyresgästerna finns Åhléns, Cervera, Team Sportia och
Lisa Cassels Modehus. Köpeskillingen har inte
offentliggjorts. Cernera Fastigheter AB är ett lokalt
fastighetsbolag verksamt i Borås. Bolaget äger
10–15 fastigheter med mestadels kommersiella
ytor. Tillträdet ägde rum i början av mars.

NCC säl jer bostadsprojekt
för 251 mil joner kronor
Sollentunahem och Hägerstens Enskilda Fastighetsägare (HEFAB) förvärvar var sin fastighet
från NCC Boende. Fastigheterna är belägna i
Sollentuna respektive Enskede i Stockholm och
har fastighetsbeteckningar Torgståndet 1 och
Palsternackan 5. Båda fastigheterna inrymmer
bostadsprojekt. Projekten var tidigare planerade
att bli bostadsrätter men ska nu konverteras till
hyresrätter. NCC låter uppföra 89 hyreslägenheter
på fastigheten vid Sollentuna Centrum och 44
hyreslägenheter på fastigheten i Enskede. Vid
tillträdet erlägger köparna likvid om 48 miljoner kr för marken och resterande del utgörs av
entreprenadkostnader.

NCC avyttrar parkeringshus i
Västra Hamnen
Fastigheten Stapelbädden 5 i Västra Hamnen, ett
av Malmös mest expansiva områden, avyttras
av NCC Property Development. Köpare är S-Kon
Fastigheter AB som erlägger en köpeskilling om
101 miljoner kr, vilket motsvarar en direktavkastning på 6,7 %. På fastigheten uppför NCC ett
parkeringshus om drygt 400 parkeringsplatser
tillsammans med en 2 000 m2 stor kommersiell
yta i bottenplanet. Q-Park har tecknat ett tioårigt
hyresavtal för parkeringsytorna medan Sats
Sportsclub har tecknat ett tioårigt hyresavtal
för den kommersiella ytan. Parkeringshuset
färdigställs under första halvåret i år och tillträdet
beräknas äga rum augusti.

AMF köper tomträttsfastighet
i Stockholm CBD

Sveriges tio största affärer 2008/2009

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. AP Fastigheter

Vasakronan

Hela Vasakronan inkl. 172 fastigheter.

41,1 miljarder

2. Tredje AP-fonden

Kungsleden

50 % av bolaget Hemsö Fastighets AB
innehållande 277 publika fastigheter
belägna runt om i Sverige.

7,7 miljarder

3. Niam

AP Fastigheter

41 fastigheter i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Uppsala och Lund.

7 miljarder

4. Klépierre och
ABP

Canica AS

Steen & Ströms svenska del.

7 miljarder*

5. Pembroke Real
Estate

Cardinal Capital
Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i
Stockholm CBD omfattande knappt
90 000 m2.

4–5 miljarder*

6. Ole Vagner med
flera investerare

Landic Property

Portföljen Landic IX (Keo IX A/S) innehållande 161 fastigheter om 860 000 m2.

5 miljarder

7. Stena Fastig
heter, Ikano Fastigheter och Wallfast

Svenska Bostäder,
Stockholmshem och
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm
innehållande över 4 200 lägenheter om
en yta på drygt 290 000 m2.

2,87 miljarder

8. Roxanne Fastighetsfond

GE Real Estate

29 fastigheter om cirka 230 000 m2
belägna i 15 kommuner.

2,5 miljarder

9. Valad Property
Group

Alecta

En fastighetsportfölj innehållande
34 fastigheter i södra och mellersta
Sverige.

2,4 miljarder

10. Specialfastigheter

Vasakronan

Försvarets Materielverk och Rådhuset i
Stockholm.

2,32 miljarder

Genom dotterbolaget Rreef Investment GmbH
avyttrar Deutsche Bank fastigheten Hammaren 15
till AMF Fastigheter. Hammaren 15 är belägen på
Regeringsgatan/Jakobsbergsgatan i Stockholm
CBD. Köpeskillingen för de drygt 17 000 m2 kommersiella ytorna och det 8 500 m2 stora garaget
har inte offentliggjorts men uppskattas uppgå till
900-1 000 miljoner kr. Fastigheten kallas numera
Europahuset då EU lokaliserat ett informationskontor på plan två. Bland hyresgästerna finns
även Newsec, Datscha och Niam. Köpet innebär
att AMF stärker sin position längs Regeringsgatan
då företaget sedan tidigare även äger närbelägna
Salén Huset och Gallerian. Fastigheten Hammaren 15 är upplåten med tomträtt.

projektet 73 lägenheter tillsammans med kommersiella ytor och garage. Lägenheterna har två
till fem rum och kök vilka inryms i en byggnad
om sex till sju våningar. Garaget innehåller 60
parkeringsplatser. Byggstart är planerad under
våren och projektet bedöms färdigställas under
2010/2011.

JM avyttrar bostadsprojekt i
Stockholm

Alecta genomför största affären hittills i år i Malmö

Byggbolaget JM säljer bostadsprojektet Johannelund i Frösunda i Solna kommun. Köpare är
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).
Köpeskillingen för projektet uppgår till 178 miljoner kr, vilket i och med försäljningen konverteras
från bostadsrätter till hyresrätter. Totalt inrymmer

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Tjänstepensionsföretaget Alecta avyttrar en
bostadsfastighet i Malmö till en bostadsrättsförening. Fastighetsbeteckningen är Hanaholm 1 och
köpeskillingen uppgår till 160 miljoner kr. Fastigheten inrymmer närmare 8 400 m2 bostäder och
cirka 630 m2 lokalyta. Kvadratmeterpriset uppgår

till omkring 17 800 kr. Fastigheten har adress
Kilian Zollsgatan, Sergels Väg samt Tessins Väg.

Olov Lindgren förvärvar
fastigheter i Stockholm
Byggnadsfirma Olov Lindgren köper fastigheterna
Styrpinnen 21 och Rörstrand 33 från Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). Styrpinnen 21
är belägen vid Norrmalmstorg och Rörstrand 33
längs Drottninggatan i Stockholm. Köpeskillingen
har inte offentliggjorts. Sammanlagt inrymmer
fastigheterna 8 000 m2 uthyrningsbar yta, vilken
främst består av kontor, butiker och bostäder. Olov
Lindgren äger fastigheter i Stockholm med en
total yta om cirka 330 000 m2, varav huvuddelen är
belägna i Stockholms innerstad.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Serweiss. Lennart Weiss har ett stort idrottsintresse
och spelar bland annat tennis ett par gånger i veckan.
Fastighetssveriges utsände kan intyga att serven var på
rätt sida linjen, och att den dessutom var stenhård.
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fÖrdel
lennArT
NAI svefas nye vd har servat sig rakt in i fastighetsbranschens hjärta

Han är mannen som hellre uppfinner nya
stigar än går redan upptrampade. Sedan han
klev på som vd för NAI Svefa den 18 juni förra
året har han inlett ett grundligt utvecklingsarbete där hela personalstyrkan är med på
tåget. Och målet är tydligt: att bli topp tre
bland alla konsultbolagen i Sverige, på alla
punkter. Möt Lennart Weiss, en jämställd och
ödmjuk man från Gävle med stort hockeyhjärta och örnkoll på minst 30 fågelläten.
GILL AR ITALIeNsK MAT
Namn: Lennart Paul Robert Weiss.
Ålder: 50.
Familj: Fru och ett barn.
Bostad: Lägenhet på Söder.
Favoritkrog: Restaurang Mancini på Luntmakargatan
(högklassig) eller en sylta på söder.
Favoritmaträtt- och dryck: Något italienskt med ett
gott rödvin till.
Tjänar: 100 000 i månaden.
Fritidsintresse: Sport, litteratur, natur och mycket mer.

H

an kastar bollen högt upp i luften, svingar racketen och får
på en ordentlig träff. Av ljudet att döma är det en riktigt
bra serve. Vi backar bandet en stund: Nu susar han fram
med bestämda skär på isen. Han har nyligen fått smak
på långfärdsskridskor och har snabbt fått häng på hur det ska gå
till. Det råder ingen tvekan om att Lennart Weiss är en man med
ett aktivt fritidsliv och det är också därför vi möts vid Brunnsviken
mellan Solna och Stockholm för fotografering, där finns nämligen
både en bra is att åka på, och tennisbanor att spela på.
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9 snabba
• Var fattar du de bästa besluten,
på kontoret eller någon annanstans?
– Under en promenad på Gotland.
• Du får 100 miljoner kronor och
måste placera dem på stubinen,
vad gör du?
– Jag sätter dem på börsen i en
spridd portfölj.
• Vem håller ordning på din ekonomi?
– Jag själv.
• Vilken är din största extravagans?
– Jag gillar vassa bilar, helst tyska.
• Hur blir man lycklig?
– Genom att odla relationer med
människor man tycker om.
• Vilken är din favoritpryl?
– Hammaren.
• Om du var allsmäktig för en dag,
vad skulle du ändra på först?
– Jag skulle skapa fred i Mellanöstern.
• Vilket är ditt bästa köp?
– Tomten på Gotland.
• Vilket är ditt sämsta köp?
– Massor av aktieaffärer under ITyran.
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Men vi tar det från början. På 80-talet
satt Lennart Weiss i SSU:s verkställande
utskott och arbetade som politiskt sakkunnig under Anna Lindh och dåvarande
civilministern Bengt K Å Johansson. Men
hans politiska engagemang sträcker sig
längre tillbaka än så. Redan som 14-åring
började han engagera sig i SSU i Gävle,
och inom SSU träffade han också sin fru
Annika Billström. I början av 1990-talet
lämnade Lennart alla sina uppdrag, han
såg framför sig hur man skulle förlora
valet 1991 och att sitta som sakkunnig i
en riksdagsgrupp var inget som lockade.
Dessutom hade det blivit hög tid att vidga vyerna.
Lämpligt nog hörde HSB av sig hösten
1990 och han nappade. Weiss hade en rad
olika uppdrag och positioner inom HSB
och slutade som marknadschef 1999. Då
startade han ett IT-bolag, som tyvärr gick
i putten. Men Lennart är inte en person
som ser en konkurs som ett nederlag.

– Det var en oersättlig erfarenhet,
misslyckanden är skuldbelagt i Sverige
men jag kan se det motsatta - att man
ska välkomna motgångar och dra lärdom
av dem.
De senaste åren, före NAI Svefa, jobbade Lennart på Veidekke, bland annat
som marknads- och försäljningschef och
som chef för kommunikation och affärsstöd på Veidekke Bostad. Mot slutet av
tiden på Veidekke började han alltmer
att fundera framåt och på att ta ledarrollen själv. Ungefär då blev han kontaktad angående vd-tjänsten på NAI
Svefa och där har han varit i ett år nu
till sommaren.
Hur ser din strategi ut kring NAI Svefas
utveckling framåt?
– Vi har bestämt oss för att bli ett av de
ledande fastighetskonsultbolagen i Sverige, vi ska vara topp tre på alla punkter. Vi
kommer också att erbjuda ett både spet-

Bra glid. När Lennart Weiss inte jobbar tar han gärna en tur med långfärdsskridskorna. För
honom är det ett relativt nytt intresse, men han har snabbt fått bra häng på hur det ska gå till.

sigare och bredare tjänsteutbud än vad vi
gör i dag på 3–4 års sikt. År 2011 kommer
vi att göra saker som nog förvånar en och
annan.

Vi kommer att erbjuda ett
både spetsigare och bredare
tjänsteutbud än vad vi gör i dag
på 3–4 års sikt.
(Om NAI Svefas utveckling)

Vad hade du gjort om du inte hade varit vd på NAI Svefa?
– Jag tror att jag hade varit kvar på Veidekke, det är ett företag som jag fortfarande känner väldigt mycket för. Som
ungdom drömde jag om att bli stridsflygare, men det politiska intresset tog
överhanden.

Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, men jag har en ambition att göra
det längre fram.

den mellan politik och ekonomi, vilket
gör att jag kan se och förstå affärsmöjligheter. Det är viktigt.

Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag är målinriktad och intresserad av
människor. Det viktigaste är att kunna
frigöra kraft och motivation, det tar tid.
Jag försöker också vara närvarande och
att ständigt tillföra mer energi.

Vad är viktigt att tänka på för en sund
utveckling av fastighetsmarknaden?
– Jag började ju i den här branschen 1990
och fick så att säga min inskolning under
den förra krisen. Nu gäller det att bankerna agerar på ett sunt sätt, många gnäller
på att bankerna har skruvat åt kranarna
och här känner även jag en stor oro. Men
finanskrisen är i grunden en konsekvens
av en lång tids excesser. En bra bankman
är en sur och osympatisk typ som oftast
säger nej. De andra skapar bara problem.

Du har gått från politiken till näringslivet – vad har du tagit med dig?
– Omvärldsförståelsen, alltså förmågan
att sätta saker i ett sammanhang. Det
hade jag inte kunnat om jag hade kommit direkt från skolan.
Vilken nytta har du av din bakgrund nu
i näringslivet/fastighetsbranschen?
– Dels har jag ett hyfsat stort nätverk som
kan öppna en del dörrar. Jag tror också att
jag har förmågan att analysera samban-

Hur mycket jobbar du?
– Mycket, det har jag alltid gjort. Som regel jobbar jag sex dagar i veckan, och det
blir ganska långa dagar. På något sätt flätas
fritid och arbete ihop, men jag lider inte av
det, det är värre om saker inte blir gjorda.
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Man ska välkomna motgångar
och dra lärdom av dem.

Vi har ett ställe som vi har byggt själva på
Gotland där jag kan stänga av. Men jag
tycker det är roligt att jobba, jag längtar
inte efter pensionen om man säger så.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag spelar tennis och golf, åker lite skridskor. Jag ser gärna på idrott också. Jag läser
en del, och ser på film. Sen fixar jag förstås
en del med huset och försöker hinna med
en och annan skogspromenad.
Vilken är din livsfilosofi?
– Man kan inte köra ut ur ett dilemma
samma väg som man körde in i det, man
måste hitta en ny väg.
Är du mentor för någon?
– Ja, för ett par unga personer som är nya
i arbetslivet.
Har du någon som du anförtror dig åt
och diskuterar med?
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– Ja, min fru är väldigt bra att prata med.
Och sedan har jag en bra relation med
min styrelseordförande Per Granath. Sen
finns det flera andra som jag kan vända
mig till, beroende på om det är privat eller
yrkesrelaterat.
Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Eftersom jag är uppvuxen i Gävle är jag
en fanatisk anhängare av Brynäs i elitserien i ishockey, jag såg varenda match i
Gavlerinken som grabb.
Vad vet folk inte om dig?
– Jag har ett stort flygplansintresse och
kan tolka ett horoskop. Jag är också
barnsligt intresserad av ”värdelöst vetande”, jag kan till exempel känna igen minst
30 olika fågelläten i skogen.
Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna sjunga och spela
elgitarr.

Vilken är din drömresa?
– Vi var i Sydafrika förra året, det gav
mersmak. Jag skulle vilja färdas runt
i jeep i Tanzania, Kenya – det ”svarta”
Afrika.
När grät du senast?
– Det var när jag hälsade på pappa första
gången på äldreboendet för ett år sedan.
Han är nu svårt senildement.
Om du skulle tvingas välja en ny karriär, vilken skulle det vara?
– Det skulle nog bli något i den ideella
sektorn som har med klimat och natur
att göra.
Vilken levande person är din främsta
hjälte?
– Nelson Mandela, i konkurrens med
Barack Obama. Jag läser Mandelas bok
Long walk to freedom och det är nästan
övermänskligt hur han har kunnat gå vi-

Annonsera ut era lediga lokaler på di.se
när ni vill nå beslutsfattarna

DIREKT

Dagens Industri i samarbete med LokalNytt

För mer information ring 031-68 39 20

TR e Rös TeR oM
L e NNA R T weI ss
Annika Billström, Lennart weiss fru och vd på
Incheﬁa.
– Vi har levt tillsammans
i 27 år och Lennart är en
person som har väldigt
mycket humor. Han drivs
av en övertygelse att det
inte finns något som är
omöjligt att lösa, det som verkar omöjligt tar bara
lite längre tid att lösa. Han har alltid varit väldigt
stödjande och betytt oerhört mycket för mig, inte
minst under mina år i politiken. Om det är något
som gör Lennart upprörd så är det orättvisor. Och
så har han ett jättestarkt miljöengagemang.
Andreas Carlgren, miljöminister (C).
– Lennart är en av mina
äldsta vänner, vi lärde
känna varandra redan på
mitten av 80-talet. Han
är verkligen en skarpt
tänkande kille, som hela
tiden tänker långsiktigt
och brett, alltså inte bara på sin egen verksamhet
utan också på samhället runt omkring. Han är
också väldigt trofast, både som vän och mot sitt
arbete. Lennart har en enorm arbetskapacitet,
så det är viktigt för honom att ta det lugnt emellanåt också.
Per-Ingemar Persson, vd
på veidekke sverige AB.
– Vi jobbade ihop i tre år
på Veidekke, han var då
kommunikationschef. Jag
har nog aldrig träffat en
person som är duktigare
på att skriva än Lennart,
vår mejlkorrespondens
som vi hade då var oerhört rolig och inspirerande. Sedan är han en av de få människor jag
träffat som är ännu mer envis än vad jag själv är.
Lennart är en strålande kreatör och inspiratör
och han har påverkat utvecklingen i Veidekke
Sverige mycket positivt. Ska man säga något negativt är det väl att han är en bättre igångsättare
än avslutare. Han är inte direkt någon stor administratör, snarare motsatsen. Bland annat därför
kompletterade vi varandra bra. Jag skulle väldigt
gärna jobba tillsammans med Lennart igen.
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En bra bankman är en sur och osympatisk typ
som oftast säger nej. De andra skapar bara problem.

dare efter det han var med om. Men den
viktigaste personen just nu är Obama.
Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Min förmåga att se möjligheter i svårigheter.
Och vad hos dig själv tycker du minst
om?
– Att jag är tidsoptimist.
Är du fåfäng?
– Ja, som de flesta andra. Men jag är nog
mindre egocentrisk än många andra ledare.

Om du fick ha något i ditt liv ogjort,
vad skulle det vara?
– Nej, jag kan inte komma på något. Jag
är tvärtom tacksam för att jag klivit på så
många tåg.
Vad är ditt motto?
– Det finns bara möjligheter!
Hur ser du på framtiden, vad ska du
göra sedan när du ”lägger av”?
– Jag kommer att fortsätta som konsult,
mitt företag ligger vilande.

Lediga fastighetsjobb

i samarbete med

Stockholm

fastighetsfÖRVaLtaRe

Örebro

PRojeKtsaMoRdNaRe

Sigtuna

fastighetsChef

Stockholm

PRojeKtLedaRe

Stockholm

fastighetsstUdeNt 2009
Hyr en student
under sommaren.

teKNisK fÖRVaLtaRe

Kontakta oss på Fasticon
Kompetens så berättar vi mer.

Raka vägen till ny karriär i fastighetsbranschen
#3/2008 fastighetssverige 3
För mer information och ansökan: fsve.se | fasticonkompetens.se,
08-556 706 00

[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

Ny Stena-vd med
förvaltning i fokus
Stena Fastigheters kundnära sätt att jobba
var en av anledningarna till att Nils Pers
lockades till bolaget.
– Min övertygelse är att egen personal i alla
kundkontakter är grunden till ett framgångsrikt fastighetsföretagande, säger Nils Pers,
som tillträder som vd för Stena Fastigheter
Stockholm den 1 juni.
När han fick erbjudandet om vd-posten för Stena Fastigheter
Stockholm bestämde han sig ganska snabbt.
– Det är ett spännande jobb. Stena är rätt företag att gå till.
De har långsiktigt byggt upp ett starkt varumärke. Bolaget har
rätt synsätt och arbetar med kunden i centrum. Samtidigt har
man arbetat delvis opportunistiskt och gjort bra affärer, handlat i
rätt tid och utifrån det byggt upp ett solitt och starkt bolag, säger
Nils Pers, 48.
Han är sedan 2006 vd för London & Regionals skandinaviska verksamhet, som omfattar ett fastighetsbestånd om cirka sju
miljarder kronor i marknadsvärde motsvarande cirka en miljon
kvadratmeter, varav 75 procent i Sverige och några fastigheter i
Ryssland, Danmark, Polen och Tyskland.
Skillnaderna mellan de båda jobben är relativt stora.
– På London & Regional har jag varit väldigt transaktionsinriktad och genomfört många köp och försäljningar. Även att
London & Regionals förvaltningsorganisation finns i Västerås
och jag har haft en koncernledningsfunktion i Stockholm har

Isabella Andersson

Centrumchef SKHLM/ EFM Sverige
EFM Sverige har rekryterat
Isabella Andersson till rollen
som asset manager/ centre
director för SKHLM (Skärholmen centrum). Andersson
kommer närmast från NCC
Property Development där
hon i tre år har varit affärsoch fastighetsutvecklare.
Innan dess var hon affärsområdeschef på Ljungberggruppen och dessförinnan administrativ fastighetsförvaltare på JM.
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inneburit att jag varit längre ifrån förvaltningen. På Stena Fastigheter kommer jag närmare förvaltningen, och det är en roll jag
trivs bra med. Jag har saknat det, säger Nils Pers.
Ur den synvinkeln påminner den nya tjänsten mer om den
han hade innan han började på London & Regional, då han i
tolv år var vd för Castellums dotterbolag Brostaden, ett renodlat
Stockholmsföretag.
– Den stora skillnaden mellan Stena fastigheter och Brostaden
är ju att Brostaden i princip är inriktat enbart på kommersiella
fastigheter, medan Stena fastigheters bestånd till 80 procent består av bostäder och 20 procent kommersiella lokaler.
– Jag ser fram emot att lära mig mer om bostadsförvaltning
vilket Stena Fastigheter är mycket duktiga på. Jag tror att det är
lättare att gå från kommersiell förvaltning till bostadsförvaltning
än att gå den andra vägen.
När dalmasen Nils Pers började på KTH i början av 80-talet
var det lantmätaryrket som lockade. Men efter ett tag på skolan
ändrades hans intressen.
– Jag hade tänkt att bli lantmätare och flytta tillbaka till
Dalarna. Men sedan tyckte jag att det var mer intressant med
fastighetsekonomi och värdering. Det fanns mer spännande jobb
inom de här områdena, och jobben fanns ju i Stockholm, därför
blev jag kvar här.
Första året efter examen ägnade han åt att skriva en byggforskningsrapport för Fastighetsförbundet. Han skrev en bok
om ”hyresfastigheters förvaltning, om ekonomisk styrning med
nyckeltal”.
– Det var en förlängning av mitt examensarbete och redan
då hade jag fokus på förvaltning. Att jobba med att utveckla

Marie-Louise Ståhlberg
Finanschef, TP Group

Marie-Louise Ståhlberg har tillträtt som chief financial officer
inom TP Group. Hon kommer
att ansvara för funktionerna
ekonomi, HR, IT samt kvalitet
och miljö och vara medlem i
ledningsgruppen. Ståhlberg
kommer närmast från Landic
Sweden där hon har arbetat
som chef för ekonomisk förvaltning. Innan dess har arbetade hon på IFS och Ida Infront.

Martina Wahlström

Kommunikationsdirektör, Akademiska Hus
Martina Wahlström har utsetts
till ny kommunikationsdirektör
för Akademiska Hus. Hon kommer närmast från SVT, där hon
i tio år har arbetat med pr,
företagskommunikation, omvärldsrelationer och varumärkesfrågor i olika roller, senast
som informationschef för SVT
Väst. Martina Wahlström kommer att vara placerad på Akademiska Hus koncernkontor
i Göteborg.

Namn: Nils Pers (Pers är ett gårdsnamn från Dalarna).
Ålder: 48.
Bor: Nacka.
Familj: Tre barn.
Fritidsintressen: Sport och jakt.
Om sig själv som ledare: ”Jag tror
att jag är lugn och trygg samt målinriktad och resultatfokuserad.”

FÖRVALTARE. Nils Pers fokus ligger på förvaltningsfrågorna. ”Att jobba med att utveckla fastigheternas driftnetto är en grundläggande framgångsfaktor”, säger han.

fastigheternas driftnetto är en grundläggande framgångsfaktor.
Efter det började han på Stancia fastigheter, Ratoskoncernens
fastighetsbolag på den tiden. Där jobbade han i sju år och fick
grunden i förvaltning, projektutveckling och transaktioner, för att
sedan rekryteras till vd-posten på Brostaden 1994. Där blev han
alltså kvar i tolv år.
– Sedan kände jag att jag ville testa något nytt. Framför allt
ville jag jobba med mer transaktioner parallellt med förvaltningsfrågor, lära mig mer om finansiering, och det var en stor utmaning
att arbeta på ett företag med engelska som koncernspråk. Det har
varit utvecklande.
Vilka kulturella skillnader är det att jobba i ett engelskt företag jämfört med ett svenskt?
– Den stora skillnaden är att man i England outsourcar mycket
mer, allt från skötsel till förvaltning och uthyrning. Under min
tid på London & Regional har vi gått mer åt det svenska hållet
med mer egen personal. Min övertygelse är att egen personal i alla

kundkontakter är grunden till ett framgångsrikt fastighetsföretagande. Som Stena Fastigheter arbetar alltså.
Vilken är din vision för Stena Fastigheter Stockholm?
– De har ett bra gäng och vi kommer fortsätta på inslagen väg.
Jag hoppas kunna tillföra något när det gäller förvaltning, ledning
och inte minst transaktioner.
Vad tror du om marknaden framöver, vad kommer att hända?
– Det kommer att bli sämre innan det blir bättre. Det känns
omöjligt att sia om när finansieringsmarknaden återhämtar sig,
men det känns som det kommer att ta tid. Hyrorna kommer att
gå ner, de har redan börjat falla i Stockholm och det kommer de
fortsätta att göra. Från hösten kanske, kommer det att finnas bra
affärsmöjligheter, när bolag som sitter trångt till kan bli tvungna
att sälja. Jag tror att det kommer att gå att göra bra affärer de
närmaste åren.

Maria Hägerdal

Erik Alteryd

Niam har rekryterat Maria
Hägerdal till rollen som ny
senior director, portfolio
management. Hägerdal
kommer att ansvara för
Niams fastighetsportföljer
i Sverige. Hon kommer närmast från en befattning som
head of asset management
på Landic Property. Hägerdal efterträder Urban Ehrling som kommer att tillträda
en ny befattning inom Niam som senior director,
project development.

Erik Alteryd har tillträtt som ny
vd för Veidekke Entreprenad.
Tidigare har det operativa
ansvaret för Veidekkes entreprenadverksamhet i Sverige
innehafts av Veidekke Sveriges
vd Per-Ingemar Persson.
Alteryd var tidigare regionchef
för Veidekke Bygg Stockholm,
och han har tidigare arbetat
inom Skanska Sverige. Mikael Lidström efterträder Alteryd som regionchef för Veidekke Bygg Stockholm.

Senior director, portfolio management, Niam

Vd, Veidekke Entreprenad

Bo Ihrfelt

Finanschef, Omniagruppen
Bo Ihrfelt har rekryterats till
Omniagruppen Asset Management till tjänsten som CFO.
Ihrfelt kommer närmast från
Aberdeeen Property Investors
där han har arbetat som
avdelningschef. Innan dess
arbetade han på Stadshypotek
samt på KPMG. Ihrfelt är 46
år gammal och utbildad till
civilekonom.
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GÄSTSKRIBENT: Fastighetsanalytikern har ordet
Namn: Rickard Hellemar.
Ålder: 35 år.
Befattning: Affärschef

och ett halvt.

Antal år på bolaget: Ett

Fastighetsrätt.

squash och friluftsliv.

Fritidsintressen: Segling,

Utbildning: Civilingenjör,

lantmäteri.

Ägarlägenheter
– en investering att räkna med?
Lagförändringar som möjliggör ägarlägen
heter (ägarlägenhetsfastigheter) kommer,
med största sannolikhet, att genomföras
första maj i år. Utomlands är denna upp
låtelseform vanlig, men för oss i Sverige
något nytt. Frågan är nu om ägarlägenheter
blir en investering att räkna med.
En ägarlägenhet blir en så kallad tredimensionell fastighet. Lagstiftaren kräver att ägarlägenheter ska vara nyproduktion. Med
nyproduktion avses från grunden nyuppförda byggnader, tillbyggnad ovanpå befintliga byggnader samt äldre byggnader som byggs
om till bostadsändamål. I det senaste fallet gäller en karantäntid
om åtta år, det vill säga det utrymme som ska bilda ägarlägenheter
måste haft ett annat ändamål än boende de senaste åtta åren.
Vidare gäller att ägarlägenheten, genom fastighetsbildningen,
kommer att ingå i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenheter.
till skillnad från en bostadsrättslägenhet , som är indirekt ägande, lagfars ägarlägenheten. Är man ägare till en bostadsrättslägenhet äger man egentligen ingen lägenhet utan del i en
ekonomisk förening. Vidare kan en ägarlägenhet pantsättas som
annan fast egendom och hyras ut utan lov från någon förening.
Inte heller behövs godkännande från förening att överlåta ägarlägenheten till ny ägare, då den är att betrakta som en fastighet
bland andra.
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Det kommer att bildas gemensamhetsanläggningar i och i anslutning till byggnader med ägarlägenheter. Dessa gemensamhetsanläggningar kommer omfatta bland annat fasader, entréer,
yttertak, grönytor, stomme, avloppsledningar och undercentraler
med mera. För att bedriva en lämplig förvaltning kommer samfällighetsförening bildas vilken ansvarar för skötsel och underhåll
av gemensamhetsanläggningarna.
en investerare inte behöver
köpa ett helt flerbostadshus. Man kan tänka sig att man köper
kluster av ägarlägenheter i olika byggnader. På så vis sprider man
den finansiella risken. Möjligheten öppnas, mer än tidigare, att få
in fler finansiärer i en nyproduktion. Härmed vidgas ägarstrukturen i svensk fastighetsmarknad.
Trots att lagförändringarna inte slagit igenom ännu bistår vi
på NAI Svefa redan nu två skilda aktörer med fastighetsrättsliga
förarbetet att bilda ägarlägenheter. Det som är särskilt intressant
är spannet mellan de två olika projekten. Det ena projektet är i
Vemdalen, svenska fjällvärlden och det andra projektet i Rosengård, miljonprogramsområde i Malmö. Detta, om något, borde
visa att ägarlägenheter blir något för var och en av oss, oberoende
social ställning. Särskilt det senare projektet visar att boendekarriär på allvar kan bli verklighet för många av oss.

ägarlägenheter innebär att

vara en god investering.
Ägarlägenheter är en ny företeelse i Sverige, men väl beprövad på
många ställen utomlands. Det finns egentligen ingen anledning
att tro att ägarlägenheter inte skulle fungera bra även i Sverige
och därmed vara en vettig investering att räkna med.

över tid har fastigheter visat sig

FAKTA: NAI Svefa
Det klassiska fastighetsvärderingsföretaget som tagit
ett stort kliv framåt och blivit
så mycket mer. NAI Svefa
erbjuder tjänster, förutom

värdering, inom fastighetsrätt
och då främst lantmäteriförberedande åtgärder &
exploateringskunskap samt
även hyresgästrådgivning,

uthyrning, digitala tjänster
och transaktioner. Bolaget har
i dagsläget cirka 130 konsulter
och sitter spridda på 18 kontor
ZOOM
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Har du funderat
över vilka de STÖRSTA
fastighetsägarna är
på din ort?
Nu behöver du inte fundera längre.
Med Datschas nya tjänst Största
Fastighetsägare har du svaret.
Det är bara att logga in på Datscha, välj en rapport,
tryck på sök och inom några sekunder har du en
lista på de 100 största ägarna.
Du kan söka på kommun (alternativt län eller land),
typ av fastighet (tex alla fastigheter eller bara
bostadsfastigheter) samt vilken parameter du vill
mäta storleken på (area, styck eller taxeringsvärde).
Kontakta oss för mer information

www.datscha.com. Tel 08 50 70 50 00

GÄSTSKRIBENT: Aktieanalysen
Namn: Magnus Eidemo.
Ålder: 35 år.
Titel: Senior analytiker.
På banken: Två år på Evli Bank.
Fritid: Sommarhuset på

västkusten.

lyfter
Infrastruktur
i tuff byggmarknad
Den rådande finansiella krisen har satt betydande spår i den svenska byggsektorn. Vi ser två tydliga trender. För det första en kraftig avmattning inom
nordisktbostadsbyggande och en tilltagande försvagning av kommersiellt
byggande i spåren av fallande konsumtion och ökad arbetslöshet. För det
andra kraftiga nyinvesteringar inom infrastruktur, framförallt för väg och järnväg, som en del av statliga stimulanspaket. Detta är sannolikt det enda segmentet som kommer att visa positiv tillväxt i år.
Nybyggnation av bostäder avslutades 2008 med en inbromsning
av sällan skådat slag. Ökad osäkerhet och mer återhållsam bankfinansiering fick privatpersoner att bli mycket försiktiga. JM är
det bolag som i princip enbart är exponerat mot svensk bostadsmarknad. Skanska å andra sidan är det bolag med lägst bostadsexponering, cirka tio procent totalt. Bolagen har just nu mellan
3 500 och drygt 5 000 lägenheter var under produktion, varav
i genomsnitt hälften är sålda. Frågan är om bostadsmarknaden
tinar upp i tillräcklig omfattning för att ge avsättning för dessa
lägenheter i närtid.
att bolagen kan få ta till större realisationsgrepp än de redan gjort för att få lägenheterna sålda, allra
senast då de är klara. Sex månader efter färdigställande tvingas
bolagen köpa tillbaka osålda lägenheter i egen balansräkning,
något bolagen oftast till varje pris vill förhindra, då de inte vill äga
ett spekulationsbestånd som binder kapital. JM är det bolag som
i dagsläget sitter på flest osålda lägenheter. Kraftiga varsel inom

det finns en uppenbar risk
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framförallt byggbolagens nordiska boendetillverkning vittnar om
vilken kraftig motvind sektorn nu har. JM toppar sektorn med
varsel motsvarande 25 procent av den totala arbetsstyrkan.
”närtidssatsning ” på 10-11 miljarder
kronor inom främst väg och järnväg, en nyligen antagen och
mer ambitiös infrastrukturproposition samt ökade privata investeringar primärt inom energiområdet, lägger grunden för ökad
tillväxt inom infrastruktursegmentet de närmsta åren. Institutet
Sveriges Byggindustrier spår en ökning för infrastrukturinvesteringar på tio procent, både för 2009 och 2010. Dessa satsningar
gynnar NCC, Peab och Skanska vilka alla har betydande infrastrukturexponering. Skanska kommer därtill via sin exponering i
USA att dra fördel av de infrastruktursatsningar på cirka 123 miljarder dollar som ligger inom ramen för det nyligen presenterade
amerikanska stimulanspaketet. Skanska är också det bolag som i
det korta perspektivet med sin stora utlandsexponering gynnas av
den svaga svenska kronan.

svenska regeringens

FAKTA: EvLI BANK
Evli Bank är en finsk investmentbank med fokus på
Östersjöområdet. Banken, som
ägs av grundare och personal,
har cirka 300 anställda med

Diagram 1

Diagram 

kontor i Helsingfors, Stockholm, Tallinn, vilnius och New
York.

Källa: Evli Bank

Källa: Evli Bank

Byggbolagen ser värderingsmässigt inte särskilt utmanande ut
för närvarande, med undantag för JM, som i dagsläget värderas
mer för sin attraktiva landbank snarare än sin underliggande rörelse, se diagram 1 och 2. Förväntningarna på Skanska är onormalt
lågt ställda, se diagram 1 och 3.
Med dagens prissättning är bolagens gemensamma implicita
vinsttillväxt fortfarande negativ, vilket indikerar att investerarna
tror på fortsatt kraftiga vinstneddragningar framöver. Vår uppfattning är att bolag med betydande infrastrukturexponering och

Diagram 3

Källa: Evli Bank

uppdrag inom offentligt byggande, såsom Skanska men också
NCC och Peab, kommer att nå en relativt stabil intjäning trots
vikande bostadsmarknader. Normaliseras intjäningen är dessa
bolag lågt värderade idag. Däremot riskerar JM med sin snäva
bostadsexponering att gå ett tufft 2009 till mötes om inte nyförsäljningen tar fart.
Antingen får ett antal projekt säljas med förlust, eller så får
balansräkningen och skuldsättningen belastas med potentiella
återköp av dessa lägenheter.
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[ Livets goda av Eddie Ekberg ]
Djurens konung. Ett av djuren
som ingår i The big five, och som
också finns på Plettenberg game
reserve är lejonet. Visserligen sover
det upp till 18 timmar per dygn,
men när man kommer nära detta
djur är den övervägande känslan
ändå respekt.

Öga
motmed djurens
öga konung
Vill man komma riktigt nära de vilda djuren ska man åka till Afrika. Vill man dessutom ha en
enastående naturupplevelse är Sydafrika helt rätt. Vi valde både och – åkte till Kapstaden och
besökte Plettenberg Bay safari.
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Vi åkte dit, inte bara för att
hänföras av den storslagna naturen,
utan också för att få se några av
djuren som ingår i The big five.

K

apstaden benämns ofta som en av världens allra vackrast
belägna städer. Med det vackra Taffelberget i bakgrunden
och läget mitt emellan Atlanten och Indiska Oceanen kan
vi bara instämma. Vi åkte dit, inte bara för att hänföras av
den storslagna naturen, utan också för att få se några av djuren som
ingår i The big five: leopard, lejon, elefant, buffel och noshörning.
Med detta som tydlig ambition lämnde vi vårt hotell i Kapstaden och tog oss till den mysiga lilla byn Knysna alldeles vid
kanten av Indiska Oceanen, den fantastiska bilresan dit tog cirka
fem timmar. Ytterligare en timmes bilresa därifrån låg Plettenberg Bay Game Reserve.
Vi tog tillsammans med tio andra besökare plats i den öppna
safari-jeepen och vår kombinerade chaufför och guide var noga
med att påminna oss om att det var absolut förbjudet att mata
djuren från bilarna, eller att stiga ur. Vi skulle snart förstå varför
det var så viktigt. De första djuren på vår expedition var nämligen
lejonen. Att se ett sådant stort vilt djur på så nära håll var en upplevelse som tog andan ur oss. Visserligen berättade vår guide att
lejon sover 18–20 timmar per dygn, men vetskapen vad detta djur
är kapabelt till gör att man ändå är på helspänn. Vår guide körde
ytterligare lite närmare två lejon som låg i skuggan av ett träd,
alla hade kamerorna i högsta beredskap och plötsligt så vaknade
ett av lejonen till, lyfte det enorma huvudet och tittade rakt emot

oss. Det kanske låter fånigt men känslan var helt enorm. Insikten
kom lika plötsligt som tydligt – det här är på riktigt, det är inte
ett naturprogram på tv.
vi lämnade lejonen,

inte utan en viss lättnad, och åkte vidare
i den 2 200 hektar stora parken. På vägen mot den brunvita antilopen såg vi stora rovfåglar cirkulera högt uppe i himlen. Den
brunvita antilopen, som också kallas springbock, är Sydafrikas
nationaldjur och har den lustiga egenskapen att de andas genom
öronen. Vi passerade impala-antiloper, zebror, bockar, giraffer och
krokodiler. Allt var väldigt fascinerande men ändå ingenting mot
nästa av The big five-djuren: Noshörningen. Vi var bara 15-20
meter ifrån detta enorma djur som väger 2,5 ton men som ändå
kommer upp i en hastighet av 45 kilometer i timmen. Vår guide
körde ytterligare lite närmare och plötsligt slängde noshörningen
till med huvudet och samtliga i jeepen hoppade till. Det här är
ett djur som utan problem skulle kunna välta jeepen och trampa
oss sönder och samman.
Något som kan vara bra att veta, berättade vår guide, är att noshörningen har en usel syn och ser bara cirka fem meter framför
sig, däremot har den en fantastisk lukt och hörsel.
Vi lämnar noshörningen och passerar gnuer på väg fram till
nästa djur av The big five: buffeln. Detta är ett av de farligaste
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djuren man kan jaga, en skadeskjuten buffel gömmer sig gärna i
ett buskage och attackerar när den får en chans. De väger upp till
800 kilo och kan springa i upp till 55 kilometer i timmen. När de
blir äldre blir de lätt griniga och kan attackera genom att kasta
upp en person i luften och sedan trampa på denne när den ligger
på marken. Det enda sättet att skjuta en buffel lär vara mitt på
huvudet. När vår guide vände om jeepen och åkte vidare var det
inte utan att man kände en liten lättnad.
är Afrikas farligaste, utifrån perspektivet att det har dödat flest människor. Det är däremot inte
ett av djuren som ingår i The big five. Men flodhästen är riktigt
aggressiv och kommer man för nära in på deras territorium attackerar dem genom att helt enkelt trampa ner en. Och det är nog
inget önskescenario, flodhästen väger uppemot två ton och kan
komma upp i en hastighet av 35 kilometer i timmen. Ett tips om

nästa djur på vår expedition

du någon gång, mot förmodan, skulle bli jagad av en flodhäst är:
ta inte din tillflykt ner i vattnet, flodhästen simmar eller springer
på botten i en hastighet av upp till 15 kilometer i timmen och kan
hålla andan i sex minuter under vattnet.
Vår guide körde försiktigt iväg från flodhästarna och meddelade att safarin börjar lida mot sitt slut – en förmiddag med vilda
djur var över för vår del. Även om vi inte fick se alla djuren i The
big five, utan ”bara” tre (lejon, buffel och noshörning) så är vårt
samlade intryck att det här var en storartad upplevelse.
På väg tillbaka stannade vi till för att äta lunch på ett jättebra
ställe, Nicks Taverna. Här träffade vi ett annat sällskap och tillsammans åt vi en kanonlunch med skaldjur, fisk och flera flaskor
vin – alltsammans för 600 kronor, rekommenderas varmt.
Så återstod bara en hänförande bilresa tillbaka och på kvällen somnade vi gott med lejon och noshörningar innanför ögonlocken.

Fakta
• Plettenberg Bay Game Reserve ligger drygt ses timmars
bilresa öst om Kapstaden.
• Kostnaden för en tvåtimmars safari i landrover är 250
kronor för vuxna och 75 kronor för barn (under tolv år).
• De erbjuder även safari till häst.
• Plettenberg Bay Game Reserve är cirka 2 200 hektar
stort.
• Bland djuren du kan se här märks: lejon, noshörning,
flodhäst, giraff, krokodiler , zebror och antiloper.
• Läs mer på www.plettenbergbaygamereserve.co.za

Farligast i Afrika. Flodhästen är det djur som dödar
flest människor i Afrika,
oftast genom att helt enkelt
trampa på dem. Flodhästen
är extremt aggressiv, särskilt
om man kommer in på dess
territorium.
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TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
av Eddie Ekberg

”Det blir värre innan det

cHARLoTTE STRÖMBERg – chef för Jones Lang LaSalles nordiska verksamhet. Hon har även erfarenhet från finanssidan där
hon bland annat varit chef för Investment Banking på Carnegie.
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ToM LINdAHL – vd på Tenzing, tidigare
vd för Catella Corporate Finance.

SVEN dAHLIN – vd på Leimdörfer,
där han tidigare var analyschef.

blir bättre”
Paradgrenarna transparens och likviditet har på den svenska fastighetsmarknaden förvandlats till ett par riktiga
sorgebarn. Och det på kort tid. Hur är
egentligen läget på marknaden, och vad
kan vi vänta oss? Vi satte ihop en mycket
kunnig panel som tog sig an uppgiften
att besvara frågorna.
Kreditkrisen har lett till ett så gott som totalstopp på
transaktionsmarknaden. Ett skäl är kombinationen att de
utländska bankerna är borta och att våra svenska banker
inte får/kan öka sina fastighetskrediter.
Samtidigt ser vi en tydligt sjunkande hyrestrend, även
om vi får hela bilden först när alla avtal förhandlats om.
Får att få den allra bästa inblicken i hur läget egentligen
är satte vi ihop en konsultpanel med tre för branschen välkända ansikten.
Hur är läget på marknaden ur ert perspektiv?
Sven Dahlin:
– Det var en chock varenda gång man slog upp tidningen i
höstas, nu känns det som man börjar vänja sig vid eländet.
Jag tror tyvärr att läget vi har nu fortsätter ett tag till.
Tom Lindahl:
– Grejen är ju att vi inte vet var vi är konjunkturmässigt,
jag tror det tar längre tid. Hela världen ska ”avskuldsättas”
och det gör ont. Det är klart att det ställer speciella krav på
oss som rådgivare nu.
Charlotte Strömberg:
– Om man ser läget som en väderkarta kan man säga att vi
hade ett stabilt högtryck förra våren, medan prognosen nu
visar ett stabilt och långvarigt oväder. Hyresnivåer har tagit
rejält med stryk och det är inget klart solsken någonstans.
Här och var kanske man kan se lite växlande molnighet,
men jag tror det blir värre innan det blir bättre.

Sitter du trångt till?
Hos oss får du ta plats!
Välkommen till Hamilton Advokatbyrå. Hos oss får du
tillgång till ett team med jurister som har lång branscherfarenhet och särskild specialistkunskap inom fastighets- och entreprenadrätt.
Hos oss finner du jurister som i varje enskilt uppdrag ser
till helheten i din affärsverksamhet och ger dig juridisk
rådgivning för dina framtida goda fastighetsaffärer.

www.hamilton.se/fastighetsratt

Fastighetsrätt

TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK

Var nära kunden, ta
hand om ditt team och sitt
still i båten. Våren kommer.
Tom Lindahl

Det finns goda aﬀärsmöjligheter
men det finns stor risk att man missar
dem om man sitter still i båten.
Sven Dahlin

Never ever give up.
Jobba hårt på att hitta goda
idéer och pröva dem.
Charlotte Strömberg

Hur utvecklas hyrorna inom den närmaste framtiden?
Charlotte Strömberg:
– Vår bedömning är att vi står inför en fas av hyressänkningar på
10–20 procent.
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Tom Lindahl:
– Vi har ju rätt många seniora medarbetare och har från början
kunnat anpassa organisationen till den nya marknadssituationen.

När börjar det ske transaktioner i någon större omfattning
igen?
Sven Dahlin:
– Ja, det där är ju 10 000-kronors frågan, själva har vi ett 20-tal
uppdrag men vet inte hur många av dem som går att genomföra.
Generellt tror vi att det finns goda affärsmöjligheter men det
finns stor risk att man missar dem om man sitter still i båten.
Tom Lindahl:
– Gick det bara att få en vettig finansiering skulle det så klart ske
många fler och större affärer än vad det gör nu. Det är där det
stora problemet ligger.

Finns det några ﬁrmor som är i riskzonen nu?
Tom Lindahl:
– Det finns några firmor som bara gör transaktioner och som inte
är särskilt långt framme i den här marknadssituationen, det kan
nog hända att vissa kan bli tvungna att släppa taget.
Sven Dahlin:
– I en sån här marknad är track record extra viktigt, man vill ha
någon pålitlig att hålla i handen, kan man inte erbjuda det finns
det förstås en risk att man är illa ute.
Charlotte Strömberg:
– Vinnarreceptet idag är att antingen vara supernischad eller jättebred. Är man stuck in the middle kan det vara farligt.

Hur har era företag anpassat kostymen i rådande läge?
Charlotte Strömberg:
– Vi har rensat i rabatterna och flyttat om en del folk. Men vi
anställer också. Det handlar om nödvändiga men svåra beslut om
korrigeringar för att ta ansvar för hela verksamheten och vår affärsmix.
Sven Dahlin:
– Vi gjorde en stor anpassning i vintras där 17 personer tyvärr var
tvungna att gå. Det känns som vi har anpassat oss i och med det.

Vilket är ert bästa tips för att klara av krisen?
Sven Dahlin:
– Var nära uppdragsgivaren och ge goda råd.
Tom Lindahl:
– Var nära kunden, ta hand om ditt team och sitt still i båten.
Våren kommer.
Charlotte Strömberg:
– Never ever give up. Jobba hårt på att hitta goda idéer och pröva
dem. Ingjut stridsvilja och moral i teamet.
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Juridik till er tJänst
Kilpatrick Stockton är en amerikansk advokatbyrå som startade 1874.
Stockholmskontoret öppnade 2001 och tillhandahåller rådgivning
och affärsjuridiska lösningar.
Vi är rutinerade men gör inget på rutin. Vi är personliga och
lyhörda, allt för att din verksamhet ska utvecklas tryggt. Ring oss
på 08-505 646 00 om du vill veta vad vi kan göra för din framtid.

www.KilpatrickStockton.se
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KRÖNIKA
Andreas Öberg Eneskjöld | Nordier Property Advisors AB

Gamla grenar går av

d

en friska vind som gett oss fart under de senaste åren
omvandlades under 2008 till full storm. Efter att ha
förflyttat sig från land till land slog den med full kraft
till även mot Sverige. Aktörer som haft stora segel
u
ppe har vunnit mark gentemot många andra. Stora segel har
uppe
också inneburit stora risker när vindarna tilltagit. I full storm kan
det vara ödesdigert.
Att arbeta i en marknad med ett internationellt kapitalflöde
ger en bra känsla i ändring av vindriktning. Under våren 2007 var
omsättningen som störst och orderingången hos svenska transaktionskonsulter omfattande. En del fastighetsägare hade också
under den perioden korta innehavsperioder och många av de
som investerade kraftigast var nyetablerade. Tillgången på både
lånat och eget kapital var extremt god. I efterhand tydliga indikationer på att något annat väntade runt hörnet.
i fastighetsbranschen kan det låta
osannolikt att kunna låna mer eller mindre hela köpeskillingen och dessutom ges möjlighet att kunna lämna
tillbaka tillgången vid eventuella problem. Detta har
dock varit verklighet och kanske utgjort roten till den
situation vi nu befinner oss i. Sannolikt är dagens situation också ett resultat av en kraftig kreditexpansion som
pågått under flera år. Flera små bubblor har skapats över
tid och varje gång en bubbla varit på väg att spricka har
ekonomer och politiker gått in med massiva åtgärder för
att blåsa liv i ekonomin. Man har inte låtit naturen ha sin
gång.
”Kreativ förstörelse” är ett begrepp som använts av ekonomer
under hela 1900-talet. Man menar att upp- och nedgångar i ekonomin är något naturligt och bidrar till stabilitet. En fri marknad
innebär konstant förändring som inte helt sällan utmanar eller
rent av förstör etablerade sätt att arbeta. Samhällen utvecklas och
omvandlas. Genom att låta gamla grenar brista och låta nya växa
ut låter man naturen ha sin gång. Världen blir både vackrare och
stabilare.
för en svensk aktör

62

fastighetssverige #3/2009

Tema i Fastighetssverige
nummer 4/2009

och nya växer ut
i takt med att kapitalet växer
tar sig kapitalet ofta allt längre från ägarna eller längre från
ägarstyrningen i jakt på avkastning. Detta leder till att det
blir allt svårare att följa upp och kontrollera utvecklingen.
Beslutsfattare i dessa organisationer som har lite att förlora
men mycket att tjäna på att ta stora risker med andras tillgångar tenderar att driva på utvecklingen. Felaktigt ägarskap
eller brist på ägarstyrning är ödesdigert när insatserna är så
stora och man har för många bollar i rullning, ägare av bolag
tappar helt enkelt kontrollen.
I en situation där stormen slagit till och
lågkonjunkturen som effekt börjat tillta är
De aktörer som det tid att fatta de svåra besluten. Dessa
beslut är grunden för morgondagens nya
förstår kaoset och
effektivare marknad. Att lämna det gamla
befinner sig där
bakom sig och leta efter morgondagens
bollen landar och
innovationer. Nu är det ett gyllene tillfälle att genomföra förändringar för att
inte siktar mot den
öka konkurrenskraften. De aktörer som
plats därifrån den
förstår kaoset och befinner sig där bolkastas kan dra nytta len landar och inte siktar mot den plats
av turbulensen och därifrån den kastas kan dra nytta av turbulensen och snabbt utvecklas.
snabbt utvecklas.
Marknaden är i lågkonjunkturen under
störst förändring och det är då det är som
viktigast att vara rätt positionerad. Sannolikt har ett företag
med en bred och aktiv ägarkrets med stor fokus på nytänkande och stark entreprenörsanda störst möjligheter att resa
sig och utveckla och anpassa sitt företag till något gott. Hos
de som har störst incitament att lyckas och hos dem som det
smärtar mest att misslyckas kommer också fokus mot detta
vara som starkast. De som får det tuffast är de som har långt
till beslut och de som inser allt för sent att förändringar behövs. Naturen kommer än en gång ha sin gång, gamla grenar
kommer gå av och nya kommer växa ut. Det är detta som är
utveckling och tillväxt i en värld i balans.
sent i en konjunkturcykel

Fastighetssverige besöker en av de mest aktiva
och dynamiska regionerna i Europa. Följ med till

ÖRESUND

Materialstopp: 24 april • Utgivning: Vecka 19
031-13 91 16 • info@fastighetssverige.se

# 5/2009
Inne- och utemiljö
Materialstopp: 29 maj
Utgivning: Vecka 24

# 6/2009
Köpcentrum/Handel
Materialstopp: 14 augusti
Utgivning: Vecka 35

TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
av Eddie Ekberg
[ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]



DE
STÖRSTA
KoNSULTERNA
Här listar vi de största fastighetskonsulterna
utifrån antal anställda. vi listar även företagens kompetenser.
(Undersökningen bygger på uppgifter från
de medverkande företagen. Listan gör inga
anspråk på att vara komplett.)

. NEWSEC

Marie Bucht

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga specialområden: Energi, Corporate Finance och Retail
Antal anställda i Sverige: Cirka 500
Antal anställda, totalt: Fler än 700
Kontor i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Jönköping, Markaryd,
Karlstad, Västerås och Landskrona
Kontor i övriga världen: Oslo, Helsingfors,Tammerfors, Tallin, Riga, Vilnius, plus
ett internationellt nätverk med 6 000 konsulter. Samarbetspartner i Danmark
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Skrapan och Systembolaget
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: Cirka 519 miljoner
kronor.

. TP GROUP

. ERNST & YOUNG, REAL ESTATE

Ingemar Rindstig

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X

X

Övriga specialområden: Hållbarhet, OPS/PPP, facility management, fastighetsbeskattning, fastighetsrevision, fastighetsredovisning
Antal anställda i Sverige: 170
Antal anställda, totalt: 5 000
Kontor i Sverige: 15 orter
Kontor i övriga världen: 300
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: i.u.
omsättning 2008: i.u.
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Jan Leife

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X

X
X
X

Övriga specialområden: Fastighetsutveckling, rådgivning avseende finansiella
lösningar, utveckling av handelsplatser och hotell, klimat och miljöfrågor,
antikvarisk rådgivning, trafik & parkering
Antal anställda i Sverige: 130
Antal anställda, totalt: 150 (inkl NIRAS ca 1300)
Kontor i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Linköping
Kontor i övriga världen: Helsingfors, Tallinn samt via moderbolaget NIRAS även
Köpenhamn, Århus, Aalborg, Odense med flera danska städer, Warzawa, Krakow,
Poznan med flera.
Huvudkontor: Norrköping
Exempel på genomförda affärer:
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: i.u.

4. NAI Svefa

Lennart Weiss

5. Jones Lang LaSalle
Säljrådgivning  	
X
Köprådgivning  	
X
Investeringsstrategi 	
X
Värdering
X
Research
X
Analys
X
Uthyrning
X
Bostadsrättsombildning
X
Fastighetsförvaltning	 
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
X
Projektledning
X

Charlotte Strömberg

Säljrådgivning  	
Köprådgivning  	
Investeringsstrategi 	
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga specialområden: 3D, ägarlägenheter, exploateringsantikvarie.
Antal anställda i Sverige: 130
Antal anställda, totalt: 130
Kontor i Sverige): 18
Kontor i övriga världen: Medlemmar i världens största nätverk av fastighetskonsulter,
NAI Global, som finns i 55 länder, 300 kontor och 8 000 konsulter.
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda/aktuella affärer: Regionhuset i Lund, för Regionfastigheter i
Skåne (oktober 2008).
Nettoomsättning 2008: 135 miljoner kronor.

Övriga specialområden:  Miljö/Energi, hållbarhetsfrågor, retail
Antal anställda i Sverige: 120  
Antal anställda, totalt: 33 800  
Kontor i Sverige:  Stockholm och Göteborg.
Kontor i övriga världen: 180 kontor i 60 länder på fem kontinenter  
Huvudkontor:  Chicago.
Exempel på genomförda affärer: Pågående större projektuthyrningar: Waterfront Building, Östermalmstorg 1 samt Sågen i Hornstull, dessa tre uppdrag omfattar cirka. 43 000
kvadratmeter. Ett flertal förvaltningsuppdrag omfattande drygt 80 000 kvadratmeter
detaljhandelsfastigheter i Norrköping, Sundsvall, Kungens Kurva och Malmö.
Omsättning i det svenska bolaget 2008:  i.u.

6. Deloitte

6. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Real Estate

Andreas Adolphsson

Säljrådgivning  	 
Köprådgivning  	 
Investeringsstrategi 	 
Värdering
Research	 
Analys
X
Uthyrning	 
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning	 
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation	 
Projektledning

Jörgen Sigvardsson

Säljrådgivning  	
X
Köprådgivning  	
X
Investeringsstrategi 	
X
Värdering
X
Research
X
Analys
X
Uthyrning	 
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning	 
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation	 
Projektledning

Övriga specialområden: Revision, skattekonsultation och finansiell rådgivning.
Antal anställda (i Sverige): 100 (1 200)
Antal anställda, totalt: Cirka 10 000 (165 000)
Kontor i Sverige: 33
Kontor i övriga världen: finns i 140 länder
Huvudkontor: New York
Exempel på genomförda affärer: i.u.
Omsättning i det svenska bolaget 2008: Cirka 130 miljoner kronor inom Real Estate,
1 300 miljoner totalt.

Övriga specialområden: Finansiell Due Diligence, Kommersiell Due Diligence, Skatt,
Revision och redovisning, Riskhantering, Operationell effektivitet
Antal anställda i Sverige: 100 (Real Estate)
Antal anställda, totalt: 154 000
Kontor i Sverige: 125
Kontor i övriga världen: 766
Huvudkontor: Exempel på genomförda affärer: Försäljning av Tre Vapen till Vasakronan på uppdrag
av Akademiska Hus (1,1 miljrder kronor). Försäljning av fastigheter i Norrland till lokala
aktörer på uppdrag av Länsförsäkringar (380 miljoner kronor)
Omsättning 2008: i.u.

8. Aberdeen PROPERTY INVESTORS

9. DTZ

Jan Sööder

Säljrådgivning  	
Köprådgivning  	
Investeringsstrategi 	
X
Värdering
Research
Analys
X
Uthyrning
X
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
X
Tillgångsförvaltning
X
Hyresgästrepresentation	 
Projektledning
X

Övriga specialområden: Fastighetsfonder
Antal anställda (i Sverige): 80  
Antal anställda, totalt: 700  
Kontor i (städer i Sverige): 3
Kontor i (städer i övriga världen): 13
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Köpte Filbytergallerian i centrala Linköping för 385
miljoner kronor från ByggVesta. Köpte en handelsfastighet i Helsingborg av Wihlborgs
Fastigheter till en köpeskilling av 110 miljoner kronor.
Omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: i.u.

Jan Rosengren

Säljrådgivning  	
X
Köprådgivning  	
X
Investeringsstrategi 	
X
Värdering
X
Research
X
Analys
X
Uthyrning
X
Bostadsrättsombildning
X
Fastighetsförvaltning (retail) X
Tillgångsförvaltning (retail) X
Hyresgästrepresentation
X
Projektledning 		

Övriga specialområden: Sustainability/miljö, Retail Services
Antal anställda i Sverige: 70
Antal anställda totalt: 12 500
Kontor i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping
Kontor i övriga världen: 150 kontor i 45 länder
Huvudkontor: London
Exempel på genomförda affärer: Primula/Stockholms stad (Familjebostäder, Stockholmshem) Babcock & Brown Ltd, Index Estate/Bleckholmen AB; Kullman/Babcock &
Brown Ltd, Index Estate.
Omsättning i det svenska bolaget 2008: Intäkter Cirka 129 miljoner kronor (förlängt
bokföringsår med totalt 16 månader) (inkl moms)
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TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
[ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

. CATELLA PROPERTY

Lennart Schuss

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X

X*
X*
X*
X

Janne Svensson

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga specialområden: Corporate finance (anskaffning av kapital och
notering av fastighetsbolag, finansieringsfrågor, försäljning av låneportföljer,
rekonstruktioner o s v)
Antal anställda (i Sverige): 60 personer
Antal anställda, totalt: 330 personer
Kontor i Sverige: 3 kontor (Stockholm, Göteborg och Malmö)
Kontor i övriga världen: 29 kontor i 24 städer i 14 länder
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Försäljning av Vasakronan till AP Fastigheter, skapande av Roxanne Fastighetsfond AB, försäljning av Hammaren 15.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: Cirka 344
miljoner kronor.
* Bara för internt bruk och/eller i samband med uppdrag för kunder, säljer inte research-rapporter

Övriga specialområden: Arkitektur, Energirådgivning/Energideklarationer, Miljörådgivning, Systematiskt Brandskydd, Projektledning/Byggledning, Anläggningsverksamhet till exempel gårdombyggnader.
Antal anställda i Sverige: Cirka 50 inom Fastighetsutveckling, inom hela aﬀärsområdet Property Services är det cirka 950 personer. ISS Sverige är cirka
12 000 personer.
Kontor i Sverige: Cirka 20 lokalkontor från Sundsvall och söderut.
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Projekt- och byggledning Campus Gärdet. (ombyggnad av före detta Konstfack), Stockholm, Affär: Totalförvaltning av hela Landic
Propertys fastighetsbestånd i Sverige cirka 1,7 miljoner kvadratmeter
omsättning i det svenska bolaget 2008: Cirka 60 miljoner kronor inom Fastighetsutveckling. Inom hela affärsområdet Property Services drygt 1 mijard. (inkl moms)

. COLLIERS

. CB RICHARD ELLIS

Johan Elfstadius

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Magnus Ungmark

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Övriga specialområden: –
Antal anställda i Sverige: 46
Antal anställda, totalt: 11 000 anställda världen över
Kontor i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö
Kontor i övriga världen: Över 350 kontor
Huvudkontor i Sverige: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Colliers Property Acquisition har agerat
rådgivare åt Credit Suisse i förvärvsprocessen av en avstyckad fastighet från
kontorskomplexet Solna One i Frösunda.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: 84,8 miljoner
kronor (bokslut 2008 ej klart ännu).

Övriga specialområden: Concept Living med huvudsaklig inriktning mot
konceptutveckling av boendeformer för äldre
Antal anställda i Sverige: Cirka 40
Antal anställda, totalt: Mer än 30 000 (exklusive samarbetspartners)
Kontor i Sverige: Stockholm och Göteborg
Kontor i övriga världen: Över 300 kontor (exklusive samarbetspartners)
Huvudkontor: Los Angeles
Exempel på genomförda affärer: uthyrningar i Kungsbrohuset, försäljning av
vård- och omsorgsboende samt värderingar av större nationella fastighetsportföljer
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: i.u.

4. NCM DONALDSONS

5. CENTRUMUT VECKLING

Lars Toll
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. ISS FACILITY SERVICES

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X

X
X
X
X
X
X

Övriga specialområden: Butiksetablering.
Antal anställda i Sverige: 37
Antal anställda, totalt: 45
Kontor i Sverige: Stockholm, Västerås, Nätverkskontor i Göteborg, Malmö och
Köpenhamn.
Kontor i övriga världen: Oslo
Huvudkontor: Västerås
Exempel på genomförda affärer: Pågående projekt: Falan i Falun, Gottsunda i
Uppsala och Flemingsberg Centrum.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: 53 miljoner
kronor.
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Eric Lind

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Övriga specialområden: stadskärneutveckling, infrastruktur, trafik- och
tillgänglighet
Antal anställda i Sverige: 30
Kontor i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö
Kontor i övriga världen: –
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Kommersiell projektledning av Vällingby
Centrum, Storken i Alingsås, Skrapan på Södermalm, Lorry i Sundbyberg,
Storgatan i Malmö, Vasa Köpcentrum i Vasa, Finland.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: 81,3 miljoner
kronor

6. FORUM FASTIGHETSEKONOMI

Håkan Söderqvist

(INKL. FORUM AFFÄRSUTVECKLING)

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X

Sven Dahlin

Övriga specialområden: Fastighets- och hyresjuridik.
Antal anställda i Sverige: 30
Antal anställda, totalt: 30
Kontor i Sverige: 6
Kontor i övriga världen: –
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: AP-fondens förvärv av Vasakronan.
omsättning i det svenska bolaget 2008: Cirka 45 miljoner kronor (inklusive
moms).

8. TENZING

Tom Lindahl

. LEIMDÖRFER

X
X
X
X
X
X

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X

X

Övriga specialområden: Corporate finance (utköp från börsen, börsnoteringar,
kapitalresning, apportaffärer m.m.), fastighetsfinansiering, strategisk rådgivning, sale
leaseback-transaktioner.
Antal anställda i Sverige: 4
Antal anställda, totalt: 30 personer
Kontor i Sverige: Stockholm
Kontor i övriga världen: Helsingfors
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Flera försäljningar av stora fastighetsportföljer under
2008 för bland annat Diligentia (bostadsbolaget Täbyhus - 2,3 mdr), John Mattsson
Fastighets AB (kommersiell fastighetsportfölj i Stockholm – 69 000 m²) och Lehman
Brothers/NEP Partners (Linco-portföljen – 170 000 m²). Även finansiell rådgivare och
placement agent åt den kinesiska fastighetsfonden White Peak Real Estate.
omsättning i det svenska bolaget 2008: –

9. CUSHMAN & WAKEFIELD
Säljrådgivning
Köprådgivning (off-market)
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X

X

Magnus Lange

Övriga specialområden: kapitalmarknadstransaktioner.
Antal anställda i Sverige: 18
Antal anställda, totalt: 18
Kontor i Sverige: Stockholm
Kontor övriga världen:
Huvudkontor: Stockholm
Exempel på genomförda affärer: Olov Lindgrens förvärv från FPK av två fastigheter.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: – (Startade i april 2008).

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X
X

X

Övriga specialområden: –
Antal anställda i Sverige: 15
Antal anställda, totalt: 12 500
Kontor i Sverige: Stockholm
Kontor i övriga världen: 7 kontor världen över.
Huvudkontor: New York City.
Exempel på genomförda affärer: Rådgivare till Meag vid förvärvet av Stockholm
Waterfront från Jarl/Niam, 2,25 miljarder kronor, rådgivare till AXA vid förvärvet av Stora
Bernstorps handelsområde i Malmö från Skanska, 800 miljoner kronor, försäljning av
fastighet i Kista på uppdrag av HDG Mansur till Morley, 750 miljoner kronor.
omsättning i det svenska bolaget 2008: –

. SAVILLS

Martin Tufvesson

Säljrådgivning
Köprådgivning
Investeringsstrategi
Värdering
Research
Analys
Uthyrning
Bostadsrättsombildning
Fastighetsförvaltning
Tillgångsförvaltning
Hyresgästrepresentation
Projektledning

X
X
X
X
X
X

Övriga specialområden: Antal anställda i Sverige: 14
Antal anställda, totalt: 18 000
Kontor i Sverige: Stockholm
Kontor i övriga världen: 200 kontor globalt.
Huvudkontor: London
Exempel på genomförda affärer: Rådgivare till Specialfastigheter vid förvärvet av två
större fastigheter med ett värde om ,3 miljarder kronor som förvärvades av Vasakronan.
Savills genomför i Sverige värderingsuppdrag för en rad fastighetsföretag varav några
börsnoterade.
omsättning i det svenska bolaget (inklusive moms) 2008: 38 miljoner kronor.

BUBBLARE
• AGL Treasury Support
• RSD Retail & Shopping Centre Development
• Möller & Partners
• Isaksson & Partners
• Nordier Property Advisors
• Pronordia
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TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
av Eddie Ekberg

1. MANNHEIMER SWARTLINg
Mannheimer Swartling anlitas som rådgivare i strukturaffärer för noterade
och onoterade bolag, vid olika typer av transaktioner, fastighetsfinansiering,
fastighetstvister och löpande fastighetsjuridik. Bland klienterna finns både
traditionella fastighetsbolag och kapitalförvaltare.

2008: 57,5 (52,7)
2007: 79

2006: 74
2005: 67

2. MAQS
Maqs är en dynamisk fullservice-byrå inom affärsjuridik. Deras skräddarsydda fastighetsteam tillhandahåller totallösningar i alla former av
fastighetsjuridiska ärenden.

2008: 57,1
2007: 44,6 (17,2)

2006: i.u.
2005: i.u.

3. cEdERQUIST
Cederquist verksamhetsgrupp för fastighetsrätt har varit involverad i flera av de
senaste årens största fastighetsaffärer som rådgivare både på köpar- och säljarsidan. Enligt publikationen PLC Which Lawyer, är Cederquist starkt rekommenderad inom området för fastighetsrätt för företag. Verksamhetsgruppen arbetar
inom alla områden av kommersiell fastighetsrätt.

2008: 55 (9)
2007: 50,5 (29,5)

2006: 43
2005: 27

4. SETTERWALLS
Setterwalls fastighetsgrupp erbjuder
juridiska och kommersiella lösningar
av högsta kvalitet med bäring på
fastighetens hela ”livscykel” – från
förvärv, exploatering, utveckling,
upplåtelse och finansiering till
överlåtelse.
2008: 34,4 (0,5)
2007: i.u.

2006: i.u.
2005: i.u.

5. VINgE
Vinges fastighets- och miljörättsgrupp anses vara en av de främsta
i Sverige. Bland uppdragsgivarna
återfinns svenska och internationella fastighetsbolag, traditionella
industriföretag och myndigheter.
Vinge företräder också många
internationella investeringsfonder samt andra aktörer såsom
finansieringsinstitut, ratinginstitut
med flera.
2008: 32
2007: 68

2006: 54
2005: 50

6. KILpATRIcK
STocKToN
Kilpatrick Stocktons Stockholmskontor har på några år etablerat
sig som en av de viktigaste
byråerna i branschen. Institutioner och större företag, inklusive
globala investmentbanker och
fastighetsfonder, är några av dem
som anlitar byrån.

2008: 30 (10)
2007: 31

2006: 35
2005: 33,1

7. AdVoKATFIRMAN
LINdAHL
Advokatfirman Lindahl är en
svensk oberoende advokatbyrå
med omfattande internationell
erfarenhet och kapacitet.
Med kontor i Stockholm,
Göteborg, Helsingborg, Malmö,
Uppsala och Örebro är man en av
den tyngre byråerna i Sverige, inte
minst på fastighetssidan.
2008: 19,7 (6)
2006: 16,5 (9,2)
2007: 29,4 (18,3) 2005: i.u.

De STÖRSTA advokatbyråerna
Det gungar på fastighetsmarknaden och de allra ﬂesta byråerna i vår
genomgång redovisar en minskad affärsvolym år 2008 jämfört med år 200.
vi har listat de största byråerna utifrån affärsvolym.
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Rankningen bygger på uppgifter insamlade från
byråerna. I vissa fall har inte förvärv och finansiering gått att särredovisa. Några byråer har inte
heller kunnat redovisa uppgifter för alla tre år. Alla summor anges i miljarder
kronor. Siffran inom parentes anger finansieringsdelen av den totala transaktionsvolymen.

8. DLA NORDIC
DLA Nordic är en affärsjuridisk
fullservicebyrå som erbjuder
rådgivning inom alla delar av affärsjuridiken. Den i Chambers högt
rankade fastighetsgruppen biträder löpande köpare och säljare
av fast egendom, fastighetsägare
och förvaltningsbolag, banker och
finansieringsbolag, entreprenörer
och beställare, lokalhyresgäster
samt en stor mängd andra aktörer
verksamma inom fastighetsbranschen.
2008: 16,4 (7,2) 2006: 5,6
2007: 24,3 (3,7) 2005: 4

10. Advokatfirman
Foyen
Med gedigen kunskap om
branschen och dess mekanismer
bidrar Advokatfirman Foyen med
specialistkunskap i kundanpassade lösningar. Deras erfarna
jurister arbetar sedan länge med
svenska och internationella fastighetsägare. Bland klienterna finns
fastighetsbolag som tillhör landets
största, liksom ägare av mindre
bestånd.
2008: 14,4 (1,4) 2006: 14,5 (1,4)
2007: 16 (1,6) 2005: 10 (1)

12. Gernandt
& Danielsson
Inom G&D:s verksamhetsgrupp för
fastighetsjuridik finns ett brett och
gediget kunnande om fastighetsanknuten juridik, alltifrån löpande
hyresfrågor till hur man bäst
strukturerar och finansierar förvärv
av fastighetsbolag i mångmiljardklassen.
2008: 13,3 (2)
2006: 13,7 (10,5)
2007: 20,2 (9,7) 2005: 5,7 (1)

14. ASHURST
Ashurst är en internationell advokatbyrå med kontor i tolv länder
och inriktning på affärsjuridik.
Huvudkontoret finns i London.
Verksamhetsgruppen Real Estate
arbetar med allt inom fastighetsrätt, från internationella och
nationella fastighetstransaktioner
till löpande ärenden.
2008: 9,5
2007: 11

9. WISTRAND
Wistrand har en stark ställning
som rådgivare inom fastighetsförvärv på den svenska marknaden
och företräder såväl svenska som
internationella kunder. Förutom
vid förvärv av fastigheter och
fastighetsbolag fungerar man som
rådgivare vid andra typer av fastighetsrelaterade ärenden såsom till
exempel fastighetsleasing, exploateringar och omstruktureringar.

2008: 14,5 2006: i.u.
2007: 15
2005: i.u.

11. GLIMSTEDT
Glimstedt är en av Sveriges
stora affärsjuridiska advokatbyråer med närmare 150 jurister
i Sverige och Baltikum. Inom
området fastighetsrätt jobbar
man med många olika typer av
ärenden – fastighetsöverlåtelser,
entreprenader, expropriationer,
hyra, arrende, planärenden med
mera – berörande alltifrån privata
angelägenheter till kommersiella
parters förhållanden.
2008: 13,7 (0)
2007: 31,2 (0)

2006: 47,1 (0)
2005: 30,5 (0)

2006: 14
2005: 4

13. Baker & McKenzie
Baker & McKenzie är Skandinaviens ledande globala advokatfirma. Firmans uppdragsgivare
är svenska och internationella
fastighetsbolag och andra företag,
investmentbolag och banker,
hyresgäster, entreprenörer och
upphandlande enheter. Baker
& McKenzie arbetar med såväl
transaktioner, finansiering som
övriga frågor inom kommersiell
fastighetsrätt.
2008: 11,1 (7,5) 2006: 15 (4,6)
2007: 33 (9,5) 2005: 19 (3,6)

15. Hamilton
Hamilton är en fullservicebyrå
inom affärsjuridiken med lång
erfarenhet inom fastighets- och
byggbranschen. Hamilton arbetar
inom fastighetsrätten med bland
annat transaktioner, kommersiell
och annan hyresrätt samt med
annan löpande fastighetsjuridik,
entreprenadrätt och tvistelösningar.
2008: 1,2
2007: 3,3

2006: 8,5 (0,8)
2005: 7,4 (0,6)

BUBBLARE: Här följer några byråer varav vissa skulle ha kunna platsa in på listan. Men då byrån inte kvalificerat sig in på listan, eller vi av olika anledningar inte har kunnat få tillgång till nödvändiga uppgifter, har vi valt att placera dem här. • Trägårdh & Falkeborn  • Roschier  • Linklaters  • Ekenberg & Andersson  • Magnusson Advokatbyrå
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av Eddie Ekberg





MANNHEIMER
& SWARTLINg

AdVoKATFIRMAN
LINdAHL

35
Ledande jurist: Klas Wennström

35
Ledande jurist: Staffan Brandt

personer i fastighetsteamet: 65

personer i fastighetsteamet: 3





VINgE

MAQS

Ledande jurist: Patrick Forslund

35
Ledande jurist: Patric Olofsson

personer i fastighetsteamet: 30

personer i fastighetsteamet: 30



gLIMSTEdT

35
Ledande jurist: Jan Litborn
personer i fastighetsteamet: 24



WISTRANd



SETTERWALLS



dLA NoRdIc

35
Ledande jurist: Johan Frii

Ledande jurist: Jan Råssjö

personer i fastighetsteamet: 23

personer i fastighetsteamet: 23



KILpATRIcK
STocKToN



HAMILToN

Ledande jurist: Tommy Grönberg

Ledande jurist: Johan Gustavsson

Ledande jurist: Per Månsson

personer i fastighetsteamet: 20

personer i fastighetsteamet: 18

personer i fastighetsteamet: 16



gERNANdT
& dANIELSSoN



BAKER
& McKENzIE



AdVoKATFIRMAN
HAMILToN
FoyEN

Ledande jurist: Bob Johanson

Ledande jurist: Mauritz Silfverstolpe

Ledande jurist: Anders Jansson

personer i fastighetsteamet: 15

personer i fastighetsteamet: 12

personer i fastighetsteamet: 11
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Topplistan baseras på uppgifuppgifter
från byråerna
ter från byråerna
själva.
själva.

HAMILToN
cEdERQUIST



HAMILToN
ASHURST

Ledande jurist: Erika Åslund

Ledande jurist: Karim Sahibzada

personer i fastighetsteamet: 11

personer i fastighetsteamet: 
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firman Lindahls fastighetsgrupp, som
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den svenska medlemmen i

FASTIGHETSRÄTT

Från planändring till fastighetsköp
Under mer än 60 år har vi framgångsrikt hjälpt våra klienter med deras fastighetsrätt. Med det senaste i
teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med alla typer av fastighets- och miljörättsliga frågor.
Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Bland våra återkommande
uppdragsgivare finns börsnoterade bolag, ägarledda företag, statliga verk och många av Sveriges största
privata markägare. Om du vill avyttra, förvärva eller förädla fastigheter kan du med förtroende vända dig
till Lindskog Malmström.

Vi hjälper även klienter med uppdrag inom
Affärsjuridik (svensk och internationell) • Arbetsrätt • Bolags- och annan associationsrätt • Boutredningar • Familjerätt • Företagsförvärv
Försäkrings- och skadeståndsrätt • IT-rätt • Miljörätt • Obeståndsrätt • Offentlig upphandling • Patent- och annan immaterialrätt • Processrätt och skiljeförfaranden

Östermalmsgatan 87 E | Box 277 07, SE-115 91 Stockholm | Tel 08 599 29 000 | Fax 08 599 29 001 | email@lmlaw.se | www.lmlaw.se

TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
av Nicklas Tollesson
[ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

Stora möjligheter och
risker i ”distressed deals”
När finansiellt pressade aktörer tvingas till försäljningar kan det
medföra möjligheter för den som har finansieringen på plats och
kan agera skyndsamt. Så kallade ”distressed deals” kommer vi förmodligen att få se en hel del av framöver.
vi satte oss ner med Johan Ljungberg, delägare på advokatbyrån
Mannheimer Swartling, för att prata om möjligheterna och riskerna
i den här typen av affärer.
De goda tiderna, när köparna stod på kö för att bjuda över varandra, är definitivt förbi – åtminstone för den här gången. Istället kommer vi att få se nya transaktionsslag. En modell som har
börjat dyka upp inom vissa branscher, och som med stor sannolikhet kommer även till fastighetssektorn, är så kallade ”distressed
deals”, transaktioner där säljaren eller målbolaget har finansiella
problem och där en försäljning mer eller mindre tvingas fram.
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Det kan röra sig om bolag som har brutit mot finansiella åtaganden – så kallade covenants – i sina låneavtal (till exempel
till följd av att fastighetsvärderingarna har sjunkit) och därför
tvingas till försäljning, bolag som behöver sälja för att frigöra kapital/minska skuldbördan, utländska investerare som lämnar den
svenska fastighetsmarknaden eller banker som säljer fastigheter i
samband med pantrealisationer.

MÖRK FRAMTId. Johan Ljungberg tror att ”distressed deals” kommer till fastighetssektorn inom sex till tolv månader. (Bilden är manipulerad.)

– Inom sex till tolv månader tror jag att vi kommer att få se en hel
del sådana här affärer. Vi har hittills bara sett början. Dock dröjer
det kanske längre på fastighetssidan än i andra branscher beroende på indexuppräkningar för 2009, räntesänkningar och att det
tar tid innan ett uppsagt hyresavtal löper ut. Fastighetsbranschen
får därför möjligen en lite mjukare nedgång än andra branscher,
i vart fall initialt. Men det är klart; blir det många konkurser

och kraftigt ökade vakansgrader kan det gå snabbt, säger Johan
Ljungberg, som arbetar med företags- och fastighetstransaktioner
på Mannheimer Swartling.
”Distressed deals” kan vara gyllene lägen för köpare att göra bra
affärer – men det gäller att se upp, den här sortens transaktioner
innehåller också speciella risker och frågeställningar.
Hur gör man då för att identifiera att en affär är att betrakta
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TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
[ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

Vill man kunna
låna pengar igen
gäller det att försöka göra rätt för sig.

som ”distressed”? Johan Ljungberg pekar på vanliga tecken hos
det säljande bolaget eller målbolaget:
• Brott mot finansiella åtaganden gentemot långivarna.
• Problem med kassaﬂödet (vilket leder till problem med att
räntebetalningar).
• Utsträckning av kredittiden för leverantörsskulder.
• Bristande underhåll och uppskjutna investeringar.
• ”Kreativa lösningar” i bokföringen.
• Nyckelpersoner lämnar företaget.
att affären genomförs skyndsamt.
– Bolaget eller fastigheten blir ju inte bättre med tiden när det
är krisläge. Tvärtom finns det risk att kunder, leverantörer och
nyckelpersoner försvinner samt att tillgångarna snabbt nervärderas. Ofta rör säljarens överväganden också rykte och relationen
till bankerna:
– Vill man kunna låna pengar igen gäller det att försöka göra
rätt för sig, säger Johan Ljungberg.
för säljaren är det viktigt
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Från köparens perspektiv är det mycket att tänka på som skiljer
sig jämfört med vanliga affärer.
– Man måste förstå samspelet mellan säljare och banken. Det
gäller i förhandlingen att få grepp om vem det egentligen är som
bestämmer på säljsidan; är det säljaren, banken eller kanske andra
inblandade parter? Vem riskerar att förlora mest? Vem har säkerhet i vad? Hur kommer köpeskillingen att fördelas? Det kan
vara olika ägarkonstellationer eller en viktig leverantör som styr.
Överhuvudtaget är due diligencen väldigt viktig, egentligen ännu
viktigare än vid en vanlig affär eftersom riskerna är större. Men
svårare eftersom man ofta får kortare tid på sig.
något som kan bli en riktig fälla är obeståndsproblematiken: Du köper ju av en finansiellt pressad säljare. Det kan finnas
risk att säljaren eller något närstående bolag går i konkurs framöver, och då kan det dyka upp obehagliga överraskningar.
– Antag att du köper ett bolag som innehåller en fastighet som
bolaget har förvärvat från sitt moderbolag. Denna typ av pake-

– en av Sveriges ledande aﬀärsjuridiska advokatbyråer
Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade
och högst rankade advokatbyråer enligt branschmätningarna
Commercial Law, Chambers Global, Legal 500, Aﬀärsvärlden och
Merger Markets. Genomgående lovprisas byråns skickliga juristers
förmåga att hantera stora och komplexa transaktioner och tvister.
Byråns fastighetsgrupp har stor och mångskiftande erfarenhet av
alla typer av fastighetsrättsliga ärenden och har deltagit i ﬂera av
de största fastighetstransaktionerna i Sverige under senare år.
Gernandt & Danielssons kärnområden är företagsförvärv,
kapitalmarknadsjuridik, fastighetstransaktioner, bank och ﬁnans,
konkurrensrätt och tvister.
Vill du veta mer? Besök oss på www.gda.se

TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK

pUNK TLISTA FÖR KÖpAREN I EN ”dISTRESSEd dEAL”
• Det är ofta svårt att få bra och verkningsfulla garantier, vilket måste tas
med i kalkylen.
• Fokusera på riskområden/risktransaktioner i samband med due diligence
– verifiera till exempel huruvida bolaget ingått avtal som syftar till kortsiktiga lösningar och som kan ge upphov till problem på längre sikt.
• Se till att förstå skattefrågorna och beakta dessa när transaktionen
struktureras.
• Sträva efter att om möjligt genomföra undertecknande och tillträde samtidigt, eller se till att få bra tillträdesvillkor (möjlighet att kliva av affären om
någon allvarlig händelse inträffar mellan undertecknande och tillträde).
• Se upp för transaktioner som kan återvinnas i en konkurssituation
(säljaren kan ha gynnat vissa borgenärer på bekostnad av andra), ”kreativa
lösningar” i bokföringen, med mera.
• Om bolaget rent tekniskt är på obestånd eller har förbrukat det egna
kapitalet gäller det att ha en handlingsplan för att återställa situationen.
• Ta reda på vem som faktiskt bestämmer på säljarsidan (säljaren, banken
eller någon annan?).
• Var beredd att agera skyndsamt och ha finansieringen på plats.

teringar har ju varit vanliga och har inte sällan genomförts som
underprisöverlåtelser. När sedan det före detta moderbolaget går i
konkurs kommer det in en konkursförvaltare som undersöker vad
det finns för möjligheter att angripa transaktioner som genomförts före konkursen, till exempel genom återvinning med stöd
av konkurslagens bestämmelser. Konkursförvaltaren kan då vilja
återvinna transaktioner mellan bolaget och det före detta moderbolaget och kan under vissa förutsättningar ha framgång med en
sådan talan. Om överlåtelsen av fastigheten återvinns blir bolaget
av med fastigheten och får åter köpeskillingen, vilken typiskt sett
understiger marknadsvärdet. Det var kanske inte vad man hade
tänkt sig som köpare av bolaget.
de här riskerna behöver inte betyda att du ska avstå från
affären, men det är viktigt att identifiera de stora riskerna i due
diligencen, försöka hantera dem i transaktionsupplägget och se
till att de får prispåverkan.
Detsamma gäller garantifrågorna.
– Ofta vill eller kan säljaren inte lämna några vidare garantier,
och gör han det så är det långt ifrån säkert att garantiåtagandena
kan infrias om det skulle bli aktuellt. Säljaren finns kanske då
inte ens kvar på grund av konkursrisken. Detta ökar naturligtvis
risken.
– Skattefrågorna är också väldigt viktiga och måste beaktas när
transaktionen struktureras.
– Sammantaget gäller det att göra sin hemläxa; att kunna branschen, göra en fokuserad due diligence, se till att värdera riskerna
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korrekt och att få till rätt pris. För det är ju ett lågt pris som är
moroten för köparen i dessa transaktioner.
Hur kommer bankerna att agera framöver; kommer de direkt
sälja fastigheter eller bolag i samband med övertagande av
säkerheter eller kommer de att försöka sitta på dem till dess
att bättre tider råder och de kan säljas till en högre köpeskilling?
– Det är en mycket intressant fråga. Det är definitivt lättare
för en bank att sitta på en fastighet än på ett industribolag. En
fastighet står där den står, och det finns ju helt andra möjligheter
att lägga ut den på extern förvaltning under en period jämfört
med ett industribolag. Det är inte uteslutet att bankerna kommer
att försöka att sitta på fastigheter en tid, vilket ju i så fall delvis
talar emot trenden med ”distressed deals”. En banks självinträde
vid pantrealisation är dock inte alldeles okomplicerad. Här finns
värderingsfrågor och rätt till självinträde på annat än marknadsnoterade aktier har ifrågasatts.
– Den framgångsrike köparen föreslår och är öppen för kreativa lösningar som i bästa fall leder till acceptabla lösningar för
flertalet berörda parter. Det kan handla om att teckna nya aktier i
målbolaget till kraftig rabatt istället för eller som ett komplement
till att köpa befintliga aktier från en säljare eller att föreslå banken
att kvitta en del av fordran mot aktier i bolaget och så vidare. Vi
kommer sannolikt också se aktörer som köper fordringar från
banker i syfte att verkställa säkerheter och på så sätt komma över
tillgångar.

TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
av Nicklas Tollesson
[ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

FÖRSENAT BoRTTAgANdE
av förvärvslagen
Förvärvslagen är på väg att försvinna. Men
det sker inte redan den 1 juli, som det var
tänkt från början.
Regeringens förhoppning är nu att komma
med en proposition under hösten.
I dag krävs ett särskilt tillstånd enligt förvärvslagen (Lagen om
förvärv av hyresfastighet m.m) för att köpa en hyresfastighet. Syftet är att hålla oseriösa fastighetsägare borta från marknaden.
I augusti kom betänkandet Ägande och förvaltning av hyreshus. Där föreslog utredaren Lars Dirke bland annat att förvärvslagen avskaffas. Detta beroende på att lagen innebär en del
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byråkrati, samtidigt som den uppenbarligen inte har lyckats hålla
oseriösa aktörer borta.
Utredningen föreslår i stället att bostadsförvaltningslagen
skärps så att det ska bli lättare att få till stånd en tvångsförvaltning
av en misskött hyresfastighet.
Remissinstanserna har genomgående varit positiva till skärpningarna i bostadsförvaltningslagen, men när det gäller förvärvslagen skiljer de sig åt en hel del.
Hyresnämnderna i Stockholm och Malmö, Fastighetsägarna
och Föreningen Stockholms fastighetsförvaltare har exempelvis
tillstyrkt förslaget att ta bort lagen medan bland andra Hyresgästföreningen, Sveriges kommuner och landsting och kommunerna
i Stockholm, Göteborg och Malmö har avstyrkt.

Min utgångspunkt är inte att slå
vakt om den ena eller
den andra lagen,
utan jag vill att det
ska fungera.

FÖRESL AgNA ÄNdRINgAR I BoSTAdSFÖRVALTNINgSL AgEN:
• Under en övergångsperiod om två år från det att en fastighetsägare förvärvat en hyresfastighet, ska det vara lättare än i dag
att åstadkomma ett beslut om tvångsförvaltning eller åläggande att lämna över förvaltningen till någon annan. Lättnaden
uppnås genom att det under övergångsperioden ställs lägre
krav på bevisningen än annars.
• Det ska också bli lättare att få till stånd ett beslut om förvaltningsåläggande. I detta syfte föreslås också att förvaltningsåläggande ska kunna meddelas vid en lägre grad av missförhållanden än vad som är fallet för tvångsförvaltning.
• En förändring föreslås också för att göra tvångsförvaltaruppdrag mer attraktivt.

lagändringarna skulle genomföras
redan 1 juli, men så blir det nu inte. Regeringen jobbar nu med att
få fram en proposition i höst. Justitieminister Beatrice Ask (M)
diskuterade nyligen frågan i en interpellationsdebatt.
– Jag vill inte föregå det arbete som pågår i regeringen men jag
måste säga att min utgångspunkt inte är att slå vakt om den ena
eller den andra lagen, utan jag vill att det ska fungera. Tänk om
det vore så enkelt att vi liksom kunde förutsäga att Nisse Larsson
är bra men att Olle Persson är dålig som förvaltare. Det där har
inte riktigt fungerat, sa Beatrice Ask.
– I stället har vi fått några fastighetsägare som sitter kvar med
sina fastigheter och notoriskt missköter dessa. För lite händer, del-

utredningen föreslog att

dE VILL TA BoRT FÖRVÄRVSL AgEN
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna ser förvärvslagen som ett
onödigt byråkratiskt hinder, som inte lyckas
tillräckligt väl med att stoppa de oseriösa fastighetsägarna, och som dessutom tillämpas olika i
olika kommuner.
– Förvärvslagen i dag är en politisk lag, som
tillämpas olika beroende på vilken politisk
majoritet kommunen har. Det är olyckligt att en
fastighetsägare kan bli stoppad i en kommun,
men bli godkänd i en annan, säger Rune Thomsson, chefsjurist på Fastighetsägarna.
– Ett område där lagen verkligen ineffektiv
är när affärerna sker genom aktieöverlåtelser.
Många vet inte att man alltid är anmälningsskyldig, och ansöker inte om tillståndet. Detta
betyder att många förvärv egentligen är ogiltiga.
Däremot är Fastighetsägarna positiva till skärpningarna i bostadsförvaltningslagen.
– Ja, dem lämnar vi utan erinran. Det ligger i vårt intresse att försvåra för
de oseriösa fastighetsägarna.

vis beroende på att det är lite variation i hur aktiva kommunerna är
i sådana här frågor där kommunerna kan påverka det som händer.
– Då måste vi kanske hjälpas åt och se till att kommunerna lite
mer är på banan där de inte är det. Vi måste kanske också fundera
på om det ligger något i det utredaren säger: Att man måste ha
lite större möjligheter att ingripa och ställa krav på anständig
skötsel och förvaltning av fastigheter.
– Jag lutar väl åt att det som utredaren säger inte låter helt fel.
Men i fråga om detaljerna har jag ännu inte tagit ställning. Jag
tror att det är den vägen man ska gå. Från hyresgästens synpunkt
är en ineffektiv lagstiftning, där vi liksom låtsas att vi förhindrar
oseriösa förvaltare att komma till, inte mycket värd.

dE VILL HA KVAR FÖRVÄRVSL AgEN
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges kommuner och landsting menar att
kommunerna borde ha möjlighet att själva
välja om de vill tillämpa lagen eller inte,
eftersom behoven av lagen skiljer sig mycket.
Men till exempel för storstäderna, där omsättningen av fastigheter är som störst, är det
viktigt att det finns möjlighet att förhindra
olämpliga förvärv.
– Om lagen upphävs kan kommunerna
inte förhindra att oseriösa fastighetsägare
förvärvar nya hyresfastigheter. De som blir lidande är hyresgästerna, säger Anders Knape,
ordförande för SKL.
Också SKL stödjer ändringarna i bostadsförvaltningslagen.
– Förvärvslagen och bostadsförvaltningslagen kompletterar varandra
och ger hyresgästerna ett bra skydd mot oseriösa fastighetsägare.
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TEMA: KoNSULT/AFFÄRSJURIDIK
Av: Nicklas Tollesson
[ xxxxxx av Nicklas Tollesson ]

”Bollen har satts i rullning”
Motionen avslås – men REITs-motionären ändå nöjd med utfallet
Fler och ﬂer av våra grannländer inför REITslagstiftning, som möjliggör noterade fastighetsfonder som slipper dubbelbeskattning.
I höstas kom en motion om att införa REITs
också i Sverige.
– Den kommer att bli avslagen, men bollen
har satts i rullning, säger riksdagsledamoten
Jörgen Johansson (C).

Riksdagsledamoten
Jörgen Johansson (C).
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Håkan Amgren, senior biträdande
jurist på Maqs Stockholmskontor.

REITs – Real Estate Investment Trusts – har funnit i USA ända
sedan 1960, och har på senare år spridit sig snabbt runt hela jordklotet. I dag finns REITs i fler än hälften av EU-länderna. Finland tillåter exempelvis sedan årsskiftet REITs för placeringar i
hyresbostäder.
Vad det handlar om är kortfattat en särskild associationsform
för fastighetsinvesteringar med krav på att huvuddelen – vanligtvis 90 procent – av vinsten delas ut till ägarna och beskattas där,
medan själva fonden slipper beskattning.
I dag gynnas direkt ägande av fastigheter gentemot indirekt
ägande. Med REITs skulle villkoren för de båda ägandeformerna
likställas skattemässigt.
olika varianter av det här har diskuterats också i Sverige genom åren, men inte genomförts.
I höstas kom centerpartisterna Jörgen Johansson och Birgitta
Sellén med en motion om att införa REITs i Sverige.
– Vi har haft frågan i skatteutskottet och den är på väg till
riksdagen nu. Den kommer att bli avslagen, men vi får en positiv
skrivning från utskottet; en rekommendation att regeringen bör
se över det här, säger Jörgen Johansson.
– Det är väl ungefär så bra det hade kunnat bli. Jag hade inte
räknat med att motionen skulle bifallas; alla motioner blir ju avslagna. Men bollen har satts i rullning.
Jörgen Johansson menar att Sverige bör införa REITs för att vi
inte ska halka efter våra grannländer. I och med att möjligheten
med REITs införs i andra länder blir dessa mer attraktiva för
investeringar.
– Det handlar i grund och botten om att svenska fastighetsägare ska ha samma möjligheter som fastighetsägarna i vår omvärld,
säger Jörgen Johansson.
Ett införande av REITs i Sverige hade defintitivt ökad attraktiviteten för investeringar i fastigheter.
– Vi hade fått se en ökad investeringslust för fastigheter, REITs

The right stuff
Lawyers dedicated to the construction
and real estate industry.

är ett sätt för småsparare att kunna direktäga fastigheter. Mer kapital hade kommit in på marknaden, vilket sannolikt hade lett till
stigande priser, och en mer lukrativ sektor, säger Håkan Amgren,
senior biträdande jurist på Maqs Stockholmskontor.
– Egentligen borde inte det här vara en speciellt kontroversiell fråga. Det finns ju redan i dag snarlika lösningar som
investmentföretag och värdepappersfonder, som bedriver sina
verksamheter på fördelaktiga skattevillkor, och därför lättare
attraherar kapital. Men det är väldigt reglerat vad de får investera i och några direktinvesteringar i fastigheter blir knappast
aktuella, säger Amgren, som i många år har arbetat med skattefrågor med specialinriktning mot storföretag och internationell
beskattning.

Vi hade fått se en ökad investeringslust för
fastigheter, REITs är ett sätt för småsparare att
kunna direktäga fastigheter.
reits inverkan på samhällsekonomin kan diskuteras. Jörgen
Johansson pekar i sin motion på att det i andra länder som infört
REITs snarare har lett till ökade skatteintäkter för staten.
Detta genom att kraven på utdelning satts högt (mestadels 90
procent), samtidigt som avdragsmöjligheterna har begränsats. I
vissa fall har man infört en ”omvandlingsavgift” satt i proportion
till marknadsvärdet på de fastigheter som blivit REIT-ägda, vilket har gett omfattande engångsintäkter.
Det finns ”tydliga tecken på att mer kapital synliggörs för beskattning och att skatteintäkterna faktiskt har ökat trots förmånligare skatteregler”, skriver Johansson i motionen.

från fastighetssidan inte minskar
finns dock ändå ett tungt argument mot införandet av REITs.
– Jag gissar att man drar sig för att gynna en bransch på bekostnad av andra. Det finns ändå en begränsad mängd kapital,
och om mer kapital kommer in i fastighetssektorn blir det mindre
pengar till andra sektorer. Många hade nog tyckt att man ska
gynna deras verksamhet i stället och i dag är det väl framför allt
fordonsbranschen som skulle vara betjänt av extraordinära åtgärder, säger Håkan Amgren.
även om skatteintäkterna

Stockholm • Göteborg • Malmö • Falun
www.foyen.se

Bild: Viktor Kjellberg

GÄSTSKRIBENT: arkitektkommentaren
Namn: Jannice Johansson.
Ålder: 32.
Titel: Arkitekt MSA från KTH

i Stockholm, studiochef för
Tengbom Inredning.

På Tengbom sedan: Ett år.
Exempel på uppdrag: Arbe-

tar just nu med utställningen
för Expo 2010 i Shanghai,
Psykiatrins Hus i Uppsala samt
Vattenfall Arenastaden 2012.

Fritidsintressen: Min
nyinköpta systemkamera tar
upp mycket tid men det gör
även min yoga, modern dans
och konst.

Sveafastigheters
huvudkontor är ettt
exempel där kommunikationen har fungerat.

Det gäller att (för)medla
Arkitektur handlar inte bara om att rita linjer
på ett papper eller i ett datorprogram. En
stor del handlar också om kommunikation.
På många sätt är arkitekten i själva verket en
medlare eller kommunikatör.
Efter Lill Lindfors framförande om kroppsspråk kliver diplomat
Jan Eliasson upp på talarscenen. Ämnet är att medla, och han
börjar berätta om att han har ägnat hösten åt att läsa igenom sina
dagböcker från de senaste 28 åren. Det vill säga de år som han
ägnat åt medling i till exempel Darfur, FN och Azerbajdzjan.
Hade han lyckats med sina uppdrag, och i så fall varför, var den
fråga han så modigt ställt sig. Konklusionen han gjort var vare sig
politisk eller svårgripbar, tvärtom human och allmängiltig.
det var fyra gemensamma nycklar han såg återkomma i anteckningarna när en medling varit lyckad. Det som bidragit till att
skapa samförstånd eller medling var personlig kontakt, kulturell
förståelse, tajming och ett gemensamt språk. Jag trollbands av
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hans klara resonemang. Samtidigt kände jag direkt igen mig i
de möten och situationer han beskrev. Samförstånd, god kommunikation, att komma längre tillsammans än någon av parterna
trodde var möjligt. Fanns det en likhet till min vardag med inredningsarkitektur på Tengbom som gjorde att det var så enkelt
och självklart att ta till sig? Är arkitekten också en medlare, men
för helt andra intressen?
känner jag att Jan Eliasson är
något allmängiltigt (för)medlande på spåren. Dessa till synes generella verktyg appliceras dagligen hos oss på Tengbom också.
Precis som när vi möter hängivna, men till en början okända,
uppdragsgivare når vi aldrig i hamn utan ömsesidig förståelse och
kommunikation. Den personliga kontakten, att möta kunden/företaget/varumärket och personerna bakom detta är lika viktigt för
oss. Att verkligen förstå vad som sägs i mötet bortom program,
kravspecifikationer och budgetar. Lyckade exempel på detta är
miljöer vi skapat tillsammans med de ambitiösa caféägarna på
Albert&Jacks och de engagerade delägarna på Sveafastigheters
huvudkontor.

efter en tid av eftertanke

FAKTA: TENGBOM
Tengbom är ett av Nordens
ledande arkitektföretag med
omkring 250 medarbetare i
Helsingborg, Malmö, Göteborg,
Kalmar, Umeå, Uppsala och

Stockholm. Affärsidén är att
erbjuda ett fullt sortiment
av arkitekttjänster som skall
leda till framåtblickande och
kreativ arkitektur inom kontor

och kommersiella fastigheter,
stadsbyggnad, fysisk planering,
boende, landskapsarkitektur,
kommunal service samt förnyelse av kulturbyggnader.

Kan vi få
kinesiska beslutstagare att gunga? Eller
åka rutschkana?
Och uppfattas vår
vackra vilda urskog
som inbjudande,
eller tvärtom som
hotfull av en kinesisk
besökare?
En plats
att sitta ner i
Sveafastigheters huvudkontor.

Café
Albert & Jacks
ett resultat av
gott sammarbete.

inredningsarkitektur
I denna dialog skapas även den kulturella förståelsen. Vilka kulturella mönster finns eller önskas? Och hur kan vi förstärka dessa
på rätt sätt i den fysiska miljön? Parallellt skapas en förståelse
hos kunden för vårt sätt att tänka och verka. Förutom att skapa
den allra vackraste yta finns alltid en mångfald av aspekter som
ergonomi, teknik, organisation och varumärke med.
Tajming och språk, är utöver dechiffreringen ovan, också en
inredningsarkitekts verktyg. Precis som hos en skicklig medlare
är vi medvetna om vad som når fram. Och hur man når fram. Att
omvandla ett varumärke till ett fysiskt och rumsligt språk. Ett
språk som både talar till och tilltalar målgruppen. I Jan Eliassons
perspektiv innebar god tajming att få till möten med rätt personer, vid rätt tidpunkt och med rätt förutsättningar. I vår värld
motsvaras det lika väl av att alltid, alltid vara ajour med tiden,
trender och tendenser.
på mitt och flera andra på tengboms ritbord ligger just
nu ett projekt där vår kunskap och skicklighet i (för)medling
ställs på prov – att skapa den svenska utställningen till världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Världens hittills största med

över 220 deltagande länder, ett evenemang lika stort som OS var
för Peking. Självklart är vi stolta över att åter igen ha blivit utvalda
till ett prestigefyllt uppdrag i det stora landet i öst.
en av de mer delikata – att
förmedla Sverige och svenska företag till Kina och övriga världen.
Det svenska varumärket och Sverigebilden är komplex, omdebatterad och i ständig förändring. Precis som vår bild av Kina. Frågeställningar av vitt skild karaktär dyker upp. Kan vi få kinesiska
beslutstagare att gunga? Eller åka rutschkana? Och uppfattas vår
vackra vilda urskog som inbjudande, eller tvärtom som hotfull
av en kinesisk besökare? Den kinesiska expo-ledningen räknar
med ett högt besökarantal och närmare 3 000 personer per timme
beräknas passera genom den svenska paviljongen.
Detta besökstryck verkar sakna sitt motstycke i Sverige. Lustiga Huset på Gröna Lund tar emot 1 000 personer, men det på
en hel dag. Under våren skapas nu 1 400 kvadratmeter utställningyta, en grundkarta för kulturella, affärsmässiga och högst
politiska utbyten. Ett stort antal särintressen vägs därför just nu
på guldvåg.
och utmaningen denna gång är
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GÄSTSKRIBENT: AdVoKATEN HAR oRdET
NAMN: Elin Samuelsson.
ÅLdER: 25 år.
yRKE/TITEL: Biträdande jurist.
pÅ cEdERQUIST SEdAN:

NAMN: Erika Åslund.
ÅLdER: 45 år.
yRKE/TITEL: Advokat.
pÅ cEdERQUIST SEdAN: 11.

2008.

Vad är byggrätten värd?

Man brukar tala om att det förekommer ”handel med byggrätter”.
Förvärvaren av en fastighet betalar inte enbart för fastighetens värde i
det skick den är vid köpet, utan även för de exploateringsmöjligheter
som finns på fastigheten. Den som betalar för en byggrätt förväntar sig
självfallet att kunna förverkliga denna rätt, men är det så enkelt?
Är förvärvaren av en byggrätt garanterad rätten att realisera byggrätten?
Kommunerna har i uppgift att planlägga användningen av mark
och vatten. Sådan planläggning sker bland annat genom att kommunen antar detaljplaner, i vilka markens användning och bebyggelsen inom kommunen regleras. Detaljplanen preciserar fastighetsägarens rätt att utnyttja marken till exempel för bebyggelse.
Om bygglov söks för utförande av en åtgärd som är i enlighet
med detaljplanen, får kommunen i princip inte neka bygglov.
Byggrätten kan därmed sägas vara den rätt fastighetsägaren
eller annan har enligt detaljplanen. Eftersom byggrätten har sin
grund i detaljplanen, består byggrätten enbart så länge som detaljplanen består. Varje detaljplan har en genomförandetid, som

84

fastighetssverige #3/2009

uppgår till minst fem och högst 15 år, under vilken syftena med
detaljplanen avses genomföras. Syftet med genomförandetiden är
att alla som är berörda av detaljplanen skall kunna räkna med att
planen kan realiseras och kunna anpassa sin egen planering därefter. Genomförandetiden kan alltså beskrivas som en garantitid
för fastighetsägarens rätt att realisera byggrätten.
är kommunen fri att
ändra eller upphäva detaljplanen utan att rättigheter som uppkommit genom detaljplanen beaktas. Byggrätten är alltså en
tidsbegränsad rättighet. För att byggrätten skall vara garanterad

efter genomförandetidens utgång

FAKTA: CEDERQUIST
Cederquist är en topprankad
advokatbyrå med en bred
portfölj av affärsjuridiska
tjänster. Sedan 153 har man

krävs att bygglov söks före genomförandetidens utgång. Emellertid kan, vilket många inte vet, detaljplaner under vissa förutsättningar upphävas eller ändras före genomförandetidens utgång.
I vilka fall kan då kommunen ändra eller upphäva detaljplanen
före genomförandetidens utgång? Såvida berörda fastighetsägare
inte bestrider är det fritt fram för kommunen att ändra eller upphäva detaljplanen. För det fall att någon berörd fastighetsägare
bestrider, måste det dock föreligga nya förhållanden av stor allmän vikt och som inte kunde förutses när detaljplanen antogs.
endast undantagsvis ändras eller upphävas i förtid om berörda fastighetsägare bestrider.
Om sådana tillräckliga skäl föreligger kan kommunen upphäva
eller ändra detaljplanen i förtid, trots att berörda fastighetsägare
motsätter sig ett sådant förfarande.
Då byggrätten är knuten till en viss fastighet, inverkar byggrättens marknadsvärde på fastighetens marknadsvärde. Förvärvaren
av en fastighet betalar alltså inte enbart ersättning för fastigheten såsom den ser ut vid köpet, utan även för de byggrätter som
är knutna till fastigheten ifråga. Om en ändring av detaljplanen
medför att byggrätter inskränks eller går förlorade, kan innehavaren av byggrätten orsakas skada.

en detaljplan kan med andra ord

frågan som uppstår är alltså vilken rätt till ersättning innehavaren av byggrätten har i detta läge. Lagen innehåller vissa ersättningsregler, enligt vilka kommunen skall ersätta fastighetsägaren för den skada han lider till följd av att detaljplanen ändras eller
upphävs i förtid. Generellt sett tillämpas samma regler som vid
expropriation. Fastighetsägaren kan få ersättning för den minskning i marknadsvärdet som ändringen eller upphävandet medför.
Marknadsvärdeminskningen beräknas som skillnaden i fastighetens marknadsvärde före och efter kommunens beslut att ändra
eller upphäva detaljplanen. Det är alltså fråga om en uppskattning av vilket pris fastigheten skulle betinga på marknaden om
den bjöds ut till försäljning vid två olika tidpunkter. Lagen anger
inte metoden för uppskattning av marknadsvärdet. Den metod
som anses böra tillämpas i första hand är ortsprismetoden.
Ortsprismetoden innebär att den fastighet som påverkas av
den förtida detaljplaneändringen åsätts ett marknadsvärde genom jämförelse med likvärdiga fastigheter på samma ort. Vid
expropriation kan fastighetsägaren i dagsläget endast i viss mån
få ersättning för värdeökning som beror på förväntningar om
ändring i markanvändningen, så kallade förväntningsvärden.
Värdeökningar som inträffat inom tio år före ansökan om expropriation, antas bero på förväntningar om ändring i markens
tillåtna användningssätt.
Däremot om fastighetsägaren lyckas visa att värdeökningen

vuxit organiskt i samspel med
klienterna och idag är man
cirka 5 jurister, verksamma vid
kontoret i centrala Stockholm.

beror på annat än förväntningar om ändring i markens tillåtna
användningssätt, ersätts värdeökningarna. Det finns dock en
statlig offentlig utredning som föreslår att förväntningsvärden
skall ersättas vid expropriation. Så är emellertid inte fallet vid
beräkning av skada som uppstår till följd av förtida ändring eller
upphävande av detaljplan. I denna beräkning får hänsyn överhuvudtaget inte tas till förväntningar om ändring av markens
användningssätt vid beräkningen av marknadsvärdeminskningen. Med förändringar i markanvändningen avses förändringar
i den pågående markanvändningen. Vad som utgör den pågående markanvändningen skall tolkas vidsträckt, innebärande att
det inte enbart är den faktiska markanvändingen som avses utan
även vad fastighetsägaren på grund av detaljplan eller tillstånd får
använda fastigheten till omfattas.

Byggrätten kan därmed sägas vara den rätt
fastighetsägaren eller annan har enligt detaljplanen.

detta innebär att ersättning som regel utgår för en
byggrätt som inskränks till följd av att en detaljplan ändras eller
upphävs i förtid, trots att byggrätten faktiskt inte har utnyttjats.
Enligt förarbetena finns det dock vissa begränsningar av ersättningen för outnyttjade byggrätter. Det uttalas att ersättning inte
skall utgå om ändringen ligger så långt in i framtiden att det
framstår som tveksamt att byggrätten kommer att realiseras. I
sådana fall finns det alltså en risk för att ersättning för outnyttjade
byggrätter inte utgår.
Förutom ersättning för marknadsvärdeminskning, utgår även ersättning för annan ekonomisk skada. Sådan ekonomisk skada kan
till exempel bestå i utgifter för till exempel projekteringskostnader
eller uteblivna inkomster. Eventuell nytta som fastighetsägaren har
haft av ändringen skall dock avräknas vid ersättningsberäkningen.
Som ovan konstaterades är genomförandetiden en form av garantitid för fastighetsägarens rätt att realisera byggrätten. Skulle
en outnyttjad byggrätt inskränkas till följd av att kommunen ändrar eller upphäver detaljplanen i förtid, har fastighetsägaren som
regel rätt till ersättning för den marknadsvärdeminskning som
sker till följd av kommunens åtgärd.
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GÄSTSKRIBENT: Revisorn har ordet
Namn: Rikard Jacobsson.
Ålder: 44 år.
Titel: Senior Manager.
På PWC sedan: 2006.
Fritid: Småbarnspappa.

Efter sju feta år kommer
sju magra… eller?
Osäkerheten på hyresmarknaden ökar hela tiden till följd av den försvagade
konjunkturen. Utmaningen för branschen i nuläget är att både kunna hantera
det korta perspektivet och att samtidigt kunna analysera möjligheter inför
framtiden. Det alla vill veta nu är naturligtvis: När vänder det?
Efter ett antal års stark uppgång på fastighetsmarknaden råder
nu nya förutsättningar. Den finansiella krisen gör tillvaron osäker
för högbelånade fastighetsinvesterare och lägger mer eller mindre
locket på transaktionsmarknaden. Den försvagade konjunkturen
påverkar efterfrågan på lokaler och bostäder med ökad osäkerhet på hyresmarknaden som följd. Ingen vet hur stora effekterna
kommer att bli i praktiken eller när de inträffar. Samtidigt innehåller alla svåra lägen möjligheter.
För många i branschen handlar utmaningarna på kort sikt om
att hantera sina hyresgäster för att upprätthålla kassaflöden. Betalningssvårigheter och konkurser blir vanligare. Nybyggnadsprojekt pressas av uthyrningssvårigheter. Fokus ligger av förklarliga
skäl på riskanalys och kostnadseffektivisering. Mitt i eländet är
strategierna för att lösa kommande månaders likviditet av naturliga skäl dominerande för många och vad som händer dagen efter
imorgon får komma sen.
samtidigt innehåller nuläget möjligheter. Den som bäst
förmår att utnyttja dessa kan bli nästa högkonjunkturs vinnare
och kanske mer än så. Väldigt olika strategier och fokus gäller således för de företag som kämpar för sin överlevnad relativt de som
inte bara kan unna sig, utan i ett marknadsläge som detta snarast
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är skyldiga, att tänka strategiskt och dra fördel av sin position.
Gemensamt för de bägge perspektiven är att vikten av prognoser
och scenarioanalyser ökar markant.
handlar det alltid om
att hitta det mest sannolika scenariot med den information vi
har idag och utarbeta strategin efter den, någonstans mellan best
och worst case. I dagens marknadsläge handlar det om samma
sak men det är mycket svårare. Prognoser med stor osäkerhet
och kort hållbarhet gör att det är lätt att släppa det långsiktiga
perspektivet och fokusera på nuläget. Paradoxen är att det är just
denna samlade osäkerhet som kan göra stor skillnad när dagen
efter imorgon kommer. Vad det handlar om är att positionera
sig för att kunna vara aktiv i den omstrukturering som sannolikt
kommer. I denna dimension är det extremt viktigt att förstå effekterna av olika handlingsalternativ för att snabbt kunna agera
när tillfälle ges.
Ingen vet idag hur lång tid det tar för den finansiella marknaden att stabilisera sig eller hur lång och djup konjunktursvackan
blir. Det finns därför anledning att jobba utifrån flera tänkbara
scenarier där tidsperspektivet och utvecklingen hos centrala faktorer varieras. Vad händer om bankerna inte kan erbjuda refinan-

i en mer normal marknadssituation

FAKTA: Pricewaterhousecoopers
PricewaterhouseCoopers
är Sveriges ledande företag
inom revision, redovisning och
rådgivning med 3 000 med
arbetare på 125 kontor runt om

i landet. PricewaterhouseCoopers har 122 000 medarbetare
världen över som innebär ett
globalt nätverk av specialister
i 144 länder.

Komplett utbud av
tjänster kring
fastigheter och lokaler.

siering? Hur påverkas hyresgästerna
om lågkonjunkturen varar ett år till
eller tre? Hur mycket kan företaget
förvärva om en möjlighet dyker upp
och på vilka premisser? Hur påverkas företagets avkastning om avyttringar krävs för
att klara likviditet och balansräkning?
är mycket större
samtidigt som prognosläget nästan är hopplöst svårt och osäkert,
vad gör man då? Framförallt två saker: kontroll på den egna finansiella situationen och riskerna parallellt med en ständig och
omfattande omvärldsspaning. För även om osäkerheten är stor
är det nu som positionerna kan förändras. Genom att med stöd i
långa fundamentala samband, empiriska studier och kunskap om
vilka indikatorer som är centrala för fastighetsmarkanden göra
scenarier kan man fortfarande ha en uppfattning om möjligheter
både på kort sikt och för dagen efter i morgon. När vänder det då?
Den som har de bäst underbyggda svaren på den tiotusenkronorsfrågan kommer att bli en vinnare i framtiden.

när effekterna av att ha rätt eller fel

Sales, acquisition, valuation, leasing, develoment,
brokerage and asset management for commercial
properties. Our markets are office, residential, retail
and logistics & industrial. You will find us in
Stockholm, Göteborg, Malmö and 293 other cities
around the world.

www.colliers.se

[ Kulturfastigheter av Nicklas Tollesson ]

Slott och fästningar
till salu framöver
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Ett 60-tal kulturhistoriska fastigheter, bland
annat slott, kungsgårdar, fästningar och herrgårdar, som i dag är i statlig ägo, kan komma
att säljas.
Statens fastighetsverk har, tillsammans med bland andra Riksantikvarieämbetet och Fortifikationsverket undersökt, vilka kulturfastigheter som långsiktigt bör förvaltas av staten.
Kriterierna är att det ska handla om fastigheter som:
• Ger medborgarna tillgång till vårt gemensamt ägda kulturarv.
• Berättar viktiga delar ur den svenska historien.
• Är representativt utifrån kriterierna geografi, genus, klass,
generation och etnicitet.
Sammanlagt hamnar ett 60-tal av 550 undersökta fastigheter
utanför förslaget till statens kulturhistoriska fastighetsportfölj.
Det handlar om allt från Bäckaskogs slott och kungsgård i
Kristianstad, Tomarps kungsgård i Åstorp, Lorensbergsvillorna
i Göteborg, till Nummerlotteriet i Stockholm och ett antal fyrar
och gravfält.
Dessa kan alltså på sikt komma att säljas av staten.
– Men inget är sagt om avyttring. Utredningen säger bara att de
inte behöver ägas av staten. Vi har lämnat över utredningen till finansdepartementet och kulturdepartementet, och nu ligger saken
i deras händer, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef på Statens
fastighetsverk och projektägare till Kulturfastighetsutredningen.
starka känslor runt vissa av fastigheterna. Exempelvis har man från skånskt håll varit mycket kritisk
till att Bäckaskog och Tomarp inte ingår i den statligt säkrade
portföljen. Utredningen har kallats en ”stockholmsk skrivbordsprodukt”.
– Man får vara beredd på att det blir diskussioner. I vissa fall
konkurrerar fastigheterna med varandra, om vilka som bäst representerar olika steg i utvecklingen. Vissa fastigheter kan vara väl så
viktiga på regional och kommunal nivå, men kanske inte på den
nationella nivån, så att staten nödvändigtvis ska äga dem.
Vissa av fastigheterna som inte platsar i portföljen kan dock

utredningen har väckt

Foto: Åke E:son Lindman

Tomarps kungsgård är en av
fastigheterna som inte platsar i den
framtida kulturfastighetsportföljen,
och som kan komma att säljas.
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ändå inte säljas, av olika skäl; det kan handla om donationer
eller fastigheter som ligger under kunglig dispositionsrätt.
Kulturfastighetsutredningen föreslås också att fastigheterna i
utredningen som kommer att vara kvar i statlig ägo ska tas över
av Statens fastighetsverk.
– Om man jämför med Riksantikvarieämbetet så har de mer en
strategisk roll än en förvaltande. Det är mer naturligt att vi sköter
förvaltningen. Vi har den organisation som behövs även om den i
så fall behöver kompletteras, både i storlek och med vissa kompetenser, som arkeologisk kompetens och den speciella kompetens
som krävs när det gäller fyrar, säger Ulrika Bergström.

Foton: Åke E:son Lindman

Bäckaskogs slott och kungsgård,
samt Gävle länsfängelse (nedan) kan
komma att säljas.
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Ulrika Bergström, projektägare till Kulturfastighetsutredningen
som öppnar för försäljning av ett 60-tal intressanta fastigheter.

fastighetssverige #3/2009

•

Biskops Arnö, Håbo.
Rönö kungsgård, Norrköping.
Tuna kungsgård, Linköping.
Mälsåker, Strängnäs.
Kägleholm, Örebro.
Månstorps gavlar, Vellinge.
Nyköpings residens, Nyköping.
Visby residens, Visby.
Kristianstads residens, Kristianstad.
Karlstads residens, Karlstad.
Umeå residens, Umeå.
Haga tingshus, Solna.
Gamla skogsinstitutet, Stockholm.
Lorenbergsvillorna, Göteborg.
Kungsstugan, Kristianstad.
Höjentorp kungsgård, Skara.
Villingsbergs herrgård, Karlskoga.
Arbottna herrgård, Haninge.
Skönntorp och Emmylund,
Solna.
Masten/Bellmanshuset Bellmansro, Stockholm.
Igelbäckens masugn, Askersund.
Storjungfruns fyr, Söderhamn.
Ystad inre (övre) fyr, Ystad.
Malingsbo herrgård, Smedjebacken.
Helsingborgs fyr, Helsingborg.
Morups tånge fyr, Falkenberg.
Bjuröklubb fyr, Skellefteå.
Bredskärssunds nedre fyr,
Umeå.
Faluddens fyr, Gotland.
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Stenkyrkehuk fyr, Gotland.
Högbondens fyrplats, Kramfors.
Agöns fyrplats, Hudiksvall.
Hållö fyr, Sotenäs.
Djurö fyr, Mariestad.
Krogörstenen, Vallentuna.
Säcken 4, Visby.
Bäckaskogs slott och kungsgård, Kristianstad.
Arnö kyrka, Enköping.
Grevlunda gravfält, Simrishamn.
Östra sjöhage, Strängnäs.
Brunneby kyrka, Motala.
Hamned gravfält, Ljungby.
Parboäng 1 och 2, Mörbylånga.
Gårdby gravfält.
Frösslundatäktens gravfält.
Lopperstadstäkten, Borgholm.
Sanne gravhögar, Berg.
Äleklintabrottet, Borgholm.
Flera olika gravfält i Mörbylånga.
Ådö före detta kaptensboställe,
Flen.
Tommarps kungsgård, Åstorp.
Kasernetablissemanget P 4,
Skövde.
Oskar II:s fort, Göteborg.
Fårösunds fästning, Gotland.
Södra strandverket, Marstrand.
Johannisborgs slottsruin, Norrköping.
Dalarö skans, Haninge.
Gävle länsfängelse.
Nummerlotteriet, Stockholm.
Horns kungsgård/Heliga Ottos
kapellruin, Borgholm.

Cadwalk

Tillväxt är ett
vackert ord
Välkommen till Kista Gardens
Vi tycker att tillväxt är ett av svenskans
vackraste ord. Särskilt tillsammans med
orden balans och harmoni.
För oss på fastighetsbolaget Klövern
har de varit ledord i utvecklingen av
Kista Gardens, en naturlig del av ett nytt
Kista som nu byggs.
Här ska företag leva och må bra och
nå en ökad tillväxt i form av intäkter,
marknadsandelar och konkurrenskraft.
Här ska också människor bo, arbeta och
må bra i en miljö där tillväxt innebär
bättre hälsa, skaparkraft och trygghet.
Vår vision är att göra Kista Gardens
till en central del av Kista, ett levande
område med en naturlig mångfald som

får människors kreativitet, affärsmässighet
och uppfinningsrikedom att blomstra.
Flower Power?
Ja, kanske. Men i en 2000-talstappning baserad på insikten att människor
mår och presterar bättre i en naturlig
och grönskande miljö, där den mänskliga
tillväxten går hand i hand med den
ekonomiska.
Därför bygger vi nu Kista Gardens
med ett tydligt fokus på samspelet
mellan människa och miljö – från val
av byggnadsmaterial till form, innehåll
och energianvändning – i ett område
där tillväxt, balans och harmoni är en
naturlig del av ett nytt Kista.

www.kistagardens.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner.
Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala,
Västerås och Örebro. Klöverns huvudkontor 0155-44 33 00, Klövern Kista 08-400 500 50, www.klovern.se
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