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När kommer
världens tuffaste
miljöcertifiering till
Sverige?

Den svenska sommaren 2015 lär inte gå till historien som något
annat än bedrövlig. De regnfria dagarna var lätträknade och hög
sommar värmen och solen kom lagom till de flesta av oss börjat jobba
igen.

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

5–7 oktober
Expo Real
– Tysklands
viktigaste
fastighets
mässa hålls för
18:e gången.
17 november
Fastighets
sverige
arrangerar
Fastighets
marknads
dagen på
Grand Hotel i
Stockholm. I
samband med
detta delas
priset i Sveri
ges Snyggaste
Kontor ut.
24 november
Den första
upplagan av
Fastighets
marknads
dagen i Öre
sund genom
förs i Malmö
börshus.
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Rekordhöst på gång
efter klen sommar

⁄⁄

Men den svenska fastighetsmarknaden är allt annat än kall –
snarare stekhet; en samlad konsultkår pratar om en transaktionsvolym
väl i paritet med rekordåren före
finanskrisen 2008. Och prognoser
na tyder på att när 2015 summeras
i början av nästa år kommer detta
året att utgöra ett nytt rekordår för
transaktioner i Sverige.

Det här
lovar gott för
svenskt vid
kommande
på årets
Expo Real.«

Dessutom ser vi flera nya,
och nygamla, investerare som gör
affärer i Sverige igen.
Spännande, och det här lovar
gott för svenskt vidkommande på
årets Expo Real.

Hur det än blir så kommer Fastighetssverige att befinna sig mitt i
diskussionernas centrum på Expo Real, redo att fånga upp godbitarna
och leverera dem till dig som läsare. Vi kommer också att exponeras
i alla tidningsställ, vi kommer att synas i pressmontern och vi kom
mer att leverera dagliga nyhetsbrev med senaste nytt, intervjuer och
bildspel direkt från mässgolvet.
Kort sagt; alla som vill kommer att
bli uppdaterade på vad som sker på
årets Expo Real via någon av våra
kanaler.
Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg

Vi ses på mässgolvet!

LAYOUT OCH PRODUKTION
Lokalförlaget i Göteborg AB
Joanna Juteborn,
joanna@fastighetssverige.se
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•
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På omslaget ⁄⁄ Pål Ahlsén
Läs intervjun på sidan 48.

We don’t
build offices.
We build
business
results.
Vi vill att du och dina medarbetare ska må bra på jobbet. Människor som trivs på sin
arbetsplats presterar bättre, har lägre sjukfrånvaro och genererar ett bättre resultat
för företaget.
Det är utgångspunkten för vårt forskningsbaserade koncept Future Office by NCC ®.
Tillsammans med dig kartlägger vi din organisations behov med utgångspunkt från
faktorer som läge, kommunikationer och ytskiktsmaterial. Med ett modernt,
skräddarsytt kontor – byggt för just er verksamhet – kan ni locka och behålla rätt
kompetens, stärka varumärket och utveckla företaget i rätt riktning.
Kontakta oss för mer information om framtidens kontor.

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

Besök oss på ncc.se/futureoffice
3 2015
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Hotellmarknaden
har blivit hög
intressant.
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Tomas Nyström om när feststämningen
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relationen till Roger och
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84 // Krönika
Karolin Forsling om framtidens
arbetsplatser.

86 // Arkitektkommentaren
Daniel Monsén om nya möjligheter
med 3Dteknik.

Årets Unga Fastighetskvinna

Udda kombination

Mat & vin

Cecilia Vestin från Newsec vann Fastighetssveriges
utmärkelse.

Fastighetsutvecklaren Jimmie Hall driver ett
graﬀitigalleri.

SK Mat och Människor satsar på
avdramatiserade måltider.

Special: Hotell

Hotellfastighetsmarknaden
har blivit allt hetare
~ 20 ~

Makroanalysen
Annika Winsth // Nordea

BILD: NORDEA

Svensk ekonomi och i synnerhet inhemsk ekonomi utvecklas väl.
Den globala oron som blossat upp har inte slagit igenom på tillväxten
i Sverige. Tvärtom, BNP kom in något högre än väntat under andra
kvartalet i år. För helåret betyder det en tillväxt runt tre procent, vilket
är långt över det historiska snittet.

Stökig sommar globalt
Samtidigt är bristtalen på arbetsmarknaden relativt höga
och redan nu ser vi svårigheter inom vissa branscher att hitta rätt
kompetens. Om konjunkturen vänder upp mer tydligt lär flask
halsarna bli mer påtagliga.
Trots det väntas Riksbanken föra en än mer expansiv penning
politik. Att svensk ekonomi går bra tycks väga lätt när allt fokus
läggs på att nå inflationsmålet på två procent.
Vad kan då Riksbanken göra när priser faller på bred front
internationellt och löneökningarna i den annalkande avtalsrörel
sen begränsas av tuff global konkurrens? Det verktyg som återstår
för att få upp inflationen är en svagare krona. Kronan har redan
bidragit till att lyfta inflationen. Sedan Riksbanken bytte fot 2014
har inflationen bottnat och stiger även om det ännu är långt kvar
till målet. Riksbanken lär därmed vara fortsatt mycket angelägen
om att hålla kronan svag. För det krävs det en än mer expansiv
politik framöver.
Sannolikt sänker därför Riksbanken reporäntan ytter
ligare något i höst. Andra åtgärder går inte heller att utesluta.
Penningpolitiken förblir därmed extremt expansiv med tanke på
hur väl svensk ekonomi utvecklas. För hushåll och företag som är
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ANNIKA
WINSTH
Ålder: 47 år.
Titel: Chefseko
nom på Nordea.
Bakgrund:
Tog examen
i nationaleko
nomi från Lunds
universitet 1992.
Arbetade sedan
med Långtids
utredningen
på Finansde
partementet.
Värvades till
Nordea 1994.
Chefsekonom
sedan 2008.

låntagare är det förstås angenämt, men frågan är om det inte är väl
riskfyllt. Gratis pengar ger lätt felinvesteringar som kan komma att
kosta betydligt mer framöver än vad de smakar i dag.
I närtid lär det dock inte blir någon förändring vad gäller
hushållens skuldsättning. Det är svårt att se att någon myndighet
vidtar åtgärder för att bromsa utvecklingen på bostadsmarknaden
inom kort. Finansinspektionen fick bakläxa på amorteringskravet
och ett nytt förslag lär dröja. Politiker och Riksbanken vill inte an
vända de verktyg de befogar över. Lånefesten lär därmed fortsätta
ett tag till.
Tillgången på billiga krediter är en viktig förklaring
till att tillväxten är god, en annan är en stark sysselsättningsut
veckling. Hushållens förutsättningar är därmed mycket goda och
det är just den inhemska ekonomin som går bra. Utöver stigande
privatkonsumtion ökar bygginvesteringar och offentlig konsum
tion. Varuexporten utvecklas dock fortsatt mediokert, trots en svag
krona, medan tjänsteexporten går betydligt bättre.
Orderingången för varuindustrin ser bättre ut framöver, men ex
porten har varit svag överraskande länge. Den globala turbulensen
och i synnerhet frågetecknen runt Kina gör inte läget bättre. Svag

»Trots vissa orosmoment
globalt finns förutsättningar
för en relativt gynnsam höst.«
varuexport är dock inte något svenskt problem utan det ser ut så i
flera länder. Världshandeln minskar faktiskt och nu även i industri
länderna. Historiskt har det ofta lett till större globala nedgångar.
Den strukturomvandling vi är inne i, från varu- till tjänste
produktion, är delvis en förklaring till den svaga varuexporten.
Men frågan är hur mycket? Kommer inte exporten igång starkare
får vi räkna med lägre tillväxt framöver. Svenska företag och in
dustrier har emellertid varit mycket duktiga på att anpassa sig och
ligger långt framme i strukturförändringen.
Trots Greklandskrisen och börsras i Kina sker det en global
återhämtning. Inte minst USA, men även Storbritannien, viktiga
marknader för Sverige, går starkt. En första räntehöjning, efter
många år med extremt expansiv penningpolitik, närmar sig i USA.
Fed väntas höja räntan i september och Bank of England något
senare. Det kan få långräntor att stiga något, men samtidigt för
ECB en fortsatt mycket expansiv politik. Tillväxten i euroområdet
väntas öka framöver, men från en låg nivå.
Trots vissa orosmoment globalt finns därmed förutsättningar
för en relativt gynnsam höst. Inte minst för svensk ekonomi, där
räntorna lär förbli låga länge än.
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BOLAG Erik Selin och Mattias Samuels
son investerar i Tommy Byggare
och blir nya delägare tillsammans med
TB-Gruppen.
Tommy Byggare har i 45 år byggt kom
mersiella fastigheter och bostäder.
Mattias Samuelsson, närmast från Skan
ska har rekryterats till Tommy Byggare.

– Vi har under lång tid känt Sven Lerander
och Tommy Byggare. Tommy Byggare är ett
riktigt kvalitetsföretag med fin historik och ljusa
framtidsutsikter. Vi avser att vara en långsiktig
ägare och är glada över att ha fått möjligheten
att tillsammans med TB-Gruppen fortsätta
utveckla Tommy Byggare, säger Erik Selin och
Mattias Samuelsson. 2015-06-02

Swedavias miljardaﬀär klar

Nu har Swedavia gått
i mål med sin sedan länge annon
serade storaffär, värd fyra miljarder
kronor.
Swedavia bildar ett joint venture
med Alecta. Det nya bolaget ska
förvalta 20 större fastigheter inom
logistik, hangar och kontor vid
Sveriges tre största internationella
flygplatser.
– Vi är naturligtvis mycket glada
över att få Alecta som partner.
Samarbetet ger oss en stabil grund
utifrån vilken Swedavia kan fortsätta
arbetet och investera för att utveckla
våra internationella knutpunkter och
därigenom stärka svensk tillgäng
lighet, säger Torborg Chetkovich,
koncernchef Swedavia. 2015-06-02

STOR FRAMGÅNG FÖR FÖRSTA
CROWDFUNDING-PROJEKTET

BOLAG Tessins första projekt – som skett tillsammans
med fastighetsutvecklaren Propio – är nu genomfört
och alla ”crowdinvesterare” har fått investeringen
återbetald med en avkastning om 18 procent över
åtta månader, vilket motsvarar en årlig avkastning
om 27 procent. Totalt restes 5,5 miljoner kronor från
70 investerare.
– Vi hade en god lånefinansiering på plats och
förutom vår egen insats ville vi stärka det egna
kapitalet för att få större stabilitet. Det var då vi blev
nyfikna på crowdfunding och modellen har fungerat
över förväntan, säger John Hunter, vd på Propio.
2015-06-16

Läs mer om Tessin och crowdfunding på sid 80!
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ÅRETS UNGA FASTIGHETSKVINNA:
NU PRESENTERAR VI FINALISTERNA

FASTIGHETSKVINNAN Vi presenterade finalisterna i Årets
Unga Fastighetskvinna under tre dagar i augusti.
Den första nyheten handlade om
E TE NS
MP
KO
Farnaz Mortazavi på Fasticon
N
CO
Kompetens. De övriga fina
listerna var Linda Eriksson,
Hemfosa och Cecilia Vestin,
Newsec. 2015-08-18
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Marcel Kokkeel, vd för Citycon.
Sektors portfölj består av sammanlagt 34 köp
centrum, varav 20 är hel eller majoritetsägda, fyra
minoritetsägda, två hyrda och åtta förvaltade.
Pangea Property Partners var rådgivare åt Citycon i
affären. SEB och JP Morgan var finansiella rådgivare och
BA-HR var juridiska rådgivare till Citycon. 2015-05-25
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BILD

– Vi är mycket glada över detta förvärv som gör vår
nordiska etablering fullständig. Det är ett tydligt steg
mot vårt mål att bli det mest kända varumärket bland
de nordiska och baltiska köpcentrumen. Sektor är stra
tegiskt sett ett perfekt komplement till vår portfölj. Det
är erkänt som ett välskött företag med en imponerande
utveckling, bra fastigheter och erfaren ledning, säger

John Hunter och Jonas Björkman.

BILD: JOAKIM KNUTSSON

TRANSAKTIONER Citycon köper Sektor Gruppen, Norges
näst största köpcentrumägare och förvaltare. Genom
affären, med en köpeskilling på 13,86 miljarder kronor,
ökar Citycon sin närvaro i hela den nordiska regionen
samtidigt som värdet på de totala tillgångarna ökar
med närmare 50 procent, från 31,4 miljarder kronor till
45,27 miljarder kronor.

TRANSAKTIONER Amerikanska Blackstone köper tio
fastighetsportföljer av norska Obligo (före detta
Acta) för 22 miljarder norska kronor.
Fastigheter för cirka 9,5 miljarder kronor finns i
Sverige, vilket gör affären till den största i landet i år.
Blackstone köper också 34 procent av moder
bolaget Agastis operativa verksamhet (som utgörs
av Agasti Capital Markets, Agasti Business Services,
Navexa Securities och verksamheten i Agasti Hol
ding). 2015-08-10

Lennart
Sten hade
i många år toppositioner
inom GE Capital Real Estate.
Nu har han varit med och
grundat Svenska Handels
fastigheter.

TRANSAKTIONER

Citycon i jätteaﬀär
– köper för 14 miljarder

BLACKSTONE TILLBAKA I SVERIGE
GENOM STORAFFÄR

in i byggbolag
Erik
Selin blir del
ägare i Tommy
Byggare.
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BILD: TESSIN

TRANSAKTIONER Svenska Handelsfastigheter förvärvar 44 handelsenheter från Areim
i en satsning att tillsammans med långsiktigt pensionskapital och detaljhandels
företag, bilda ett långsiktigt och kundnära fastighetsbolag med fokus på att utveckla
handelsplatser.
Svenska Handelsfastigheter har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och
Johan Röhss. Lennart Sten och Thomas Holm har mångårig erfarenhet från fastighets
branschen, främst från GE Capital Real Estate och kommer att leda verksamheten.
Johan Röhss, delägare och styrelseledamot, har lång erfarenhet från detaljhan
deln, bland annat Ica och från investeringsverksamhet på Investor. 2015-07-08
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1 Lennart Sten i ny

BILD: SEKTOR GRUPPEN

Citycon köper Sektor Gruppen,
med 34 köpcentrum i Norge, bland
annat Markedet i Haugesund.

Beställ din egen kostnadsfria prenumeration
på fastighetssverige.se/nyhetsbrev.
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Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan början av maj. Siffrorna anger
nyheternas placeringar i mest lästalistan. Text: Nicklas Tollesson

Läs mer om utmärkelsen – och
om vem som vann – på sid 16!

Från vänster: Karl Wistrand, vice vd Swedavia, Per Frennberg vice vd Alecta, Fred
rik Palm, fastighetschef Alecta och Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.
Farnaz Mortazavi.
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Hon blir centrumchef
för Mall of Scandinavia
BOLAG Lena Rune blir centrumchef för Mall of Scan
dinavia. Hon kommer i sin nya roll leda centrumtea
met och den operationella verksamheten på plats i
köpcentrumet.
Lena Rune har varit anställd inom UnibailRodamco
sedan 2009, närmast kommer hon från en roll som
nordisk marknadschef.

BYGG/ARKITEKTUR Svenska Byggnadsvårdsföreningen menade i en debatt
artikel på Fastighetssverige att projektet Nobel Center ska byggas någon
annanstans än på Blasieholmen i Stockholm.
”Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och den bebyggda delen av
Albano erbjuder alla attraktiva lägen för en symbolbyggnad som Nobel
Center med god tillgänglighet för trafik och kollektivtrafik. Det är dags att
tänka nytt och se läget för Nobel Center i ett helhetsperspektiv för det
växande Stockholm”, skrev föreningen. 2015-06-09

– Det är oerhört spännande att vara en
del av denna stora satsning, säger Lena
Rune, centrumchef för Mall of Scandinavia.
Vi arbetar hårt för att våra besökare ska
få en fantastisk upplevelse när vi slår upp
portarna den 12 november, säger Lena Rune.
2015-06-08
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Lena Rune.

Gör bostäder
av Telia Soneras kontor
BILD: NINA BROBERG
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BILD

TRANSAKTIONER Rikshem och Ikano Bostad köper Telia
Soneras huvudkontor i Farsta av Nordisk Renting.
Ambitionen på sikt är att skapa 3 000 bostäder i
området.
Fastigheten omfattar byggnader om cirka 100 000
kvadratmeter kontorslokaler belägna vid Nynäsvägen.
– Vi ser en oerhörd potential i detta område och
ser fram emot att utveckla det tillsammans med
Ikano Bostad. Vi vill bygga ”den moderna ABCstaden”
genom att skapa attraktiva bostäder i en fin miljö med
handel, samhällsservice och bra kommunikationer,
säger Ilija Batljan, vice vd och chef för affärsutveckling
på Rikshem.
Byggstart planeras ske under 2017-2018. Telia
Sonera sitter kvar i lokalerna till sista december 2016.
2015-06-15

Ny aktör ska miljardinvestera i bostäder

Läs mer om Åsa Öttenius på sid 74!

BILD: DILIGENTIA

Svenska Byggnadsvårdsföreningen vill se Nobel
Center någon annanstans än på Blasieholmen.

16

BOLAG A Group Of Retail Assets, med Wilner Anderson
som vd, Knut Pousette som ordförande och Rutger
Arnhult i styrelsen, köper handelsfastigheter för 3,5
miljarder kronor. Bolaget noteras på First North.
Knut Pousette, styrelseordförande, kommenterar:
– Fastighetsmarknaden i Sverige har saknat ett

noterat fastighetsbolag med fokus på detaljhandels
fastigheter. Detaljhandelsfastigheter kräver specialist
kompetens och stort engagemang från ledning och
förvaltningsorganisation för att realisera fastigheternas
fulla potential.
– Med den kompetens som finns i Bolaget ser vi stora

möjligheter att Bolaget kan bli en ledande aktör inom
detaljhandelsfastigheter på orter utanför storstadsregio
nerna i Sverige.
Wilner Anderson, före detta Sverigechef på Steen &
Ström, är vd för bolaget. 2015-06-01

BOLAG Möller & Partners och Alma Property Partners har i samarbete med Apoteket AB:s Pensionsstif
telse, Allmänna Arvsfonden och PRI Pensionsgaranti etablerat Akka Egendom, ett bostadsbolag
för långsiktig förvaltning av hyresbostäder i Sverige. Bolaget har med 750 miljoner kronor
i kapitalförbindelser möjlighet att förvärva för 1,5 miljarder kronor, ett belopp som kan
komma att fördubblas inom sex månader.
– Jag har känt Möller & Partners i över ett decennium och vi är mycket glada
över att samarbeta med en av Sveriges främsta aktörer inom bostadsförvaltning.
Vi är också stolta över att ha vunnit förtroendet från några av Sveriges främsta
institutioner och att de delar vår vision för Akka Egendom, säger Simon de
Château, investeringsansvarig på Alma Property Partners. 2015-06-02

Diligentia köper Tyresö Centrum.
BILD: PIXPROVIDER

Nytt bolag köper för 3,5 miljarder
– noteras på First North
15

HON BLIR FASTIGHETSDIREKTÖR I STOCKHOLM

KARRIÄR Sisabs vd Åsa
ON
ESS
Öttenius blir fastig
LL
TO
AS
hetsdirektör och
chef för fastig
hetskontoret
i Stockholms
stad.
Fram till det
att en ny vd för
Sisab har utsetts
så kliver vice vd Carl
Åsa Öttenius.
Bodsten in som tillför
ordnad vd. 2015-06-22

5

Ikano Bostads Robert Jaaniste, Whites Monica von Schmalensee
och Rikshems Ilija Batljan.

ETT AV MALMÖS STÖRSTA
BYGGBOLAG I KONKURS

BOLAG Byggcompagniet, med drygt 100
anställda har på egen begäran gått i
konkurs.
I konkursansökan uppges att bolaget
saknar förmåga att betala sina skulder
och betalningsoförmågan inte är till
fällig. 2015-08-17
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Föreslår annan plats
för Nobel Center
8
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BILD: DAVID CHIPPERFIELDS ARCHITECTS

13

12

14

DILIGENTIA KÖPER
TYRESÖ CENTRUM

TRANSAKTIONER Diligentia köper Tyresö
Centrum, omfattande cirka 31 000
kvadratmeter, av CBRE Global Inves
tors.
Här finns 65 butiker och 850
parkeringsplatser för besökare. Ankar
hyresgäster är bland andra Ica, Coop,
Systembolaget, Kappahl och H&M.
2015-07-06

Simon de Château.
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BILDER: HENNING LARSEN ARCHITECTS

ERIK PAULSSON
I NY BÖRSSATSNING

17

Erik Paulsson planerar att inom
ett år sätta två nya
KN
bolag på börsen.
R
E
T
Det är Erik Pauls
sons Backahill
som, enligt DI,
blir huvudägare
till de två nya
bolagen. Fokus
kommer att ligga
på hyresrätter.
Erik Paulsson.
2015-08-18
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LULEBOS VD
FÅR SPARKEN

TVÅ INVESTERINGSSTRATEGIER
Opportunistisk och Core-Plus

TILLGÅNGAR UNDER FÖRVALTNING
GEOGRAFISK FÖRDELNING

25-ÅRING TAR PLATS
I RIKSBYGGENS STYRELSE

AMERIKANSKT BOLAG
PREMIÄRKÖPER I SVERIGE

TRANSAKTIONER Amerikanska WP Carey
genomför sitt första förvärv i Sverige
genom köp av en fastighet i Oskars
hamn med Scania som hyresgäst.
Säljare är Goodman. 2015-07-02
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BILD: WP CAREY

WP Carey köper en fastighet i Oskarshamn.

FASTIGHETSTYP

Skanska Fastigheter planerar ett
nytt landmärke i Göteborg.

BOLAG Filippa Drakander, född 1989,
tog på Riksbyggens stämma plats
i styrelsen. Hon studerar sociologi
och nationalekonomi vid Stockholms
Universitet samt arbetar på Women In
Progress. 2015-05-08
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Största fastighetsfondförvaltaren i norra Europa med stark lokal närvaro och
kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn

Senior ledning som i genomsnitt besitter 20 års erfarenhet från framstående
europeiska bygg- och fastighetsbolag

Lulebos vd Sari Ekblom får
sparken, bara ett drygt år efter att hon
tillträdde. Enligt styrelsen i Lulebo har
avskedandet av Sari Ekblom inget att
göra med den aktuella storaffären med
Rikshem.
Som tillförordnad vd har styrelsen ut
sett biträdande kommundirektör Peter
Kieri. 2015-07-03
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PARTNER OF CHOICE
GEDIGEN ERFARENHET

BOLAG
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Skanska planerar nytt
landmärke i Göteborg
6

BYGG/ARKITEKTUR Skanska planerar för ett 40 000 kvadrat
meter stort kontorshus i Göteborg. Den högsta byggnaden
planeras bli 30 våningar hög. Danska Henning Larsen Archi
tects har vunnit tävlingen om att rita byggnaden.
Projektet i Gårda, Göteborg, är i ett tidigt stadium.
Skanska Fastigheter Göteborg bjöd in tre arkitektfirmor;
Henning Larsen, White och Reflex. Projektet omfattar en
öppen och inbjudande bottenvåning och två höga torn.

www.naisvefa.se

56%

26%

SVERIGE

DANMARK

– Vår vision var att skapa en byggnad med flera funktio
ner – en byggnad som innehåller olika användningsområ
den – restauranger, kafén, kultur och gym som komplement
till de kommersiella ytorna. Det leder till att det blir liv i och
runt byggnaden dygnet runt och vi har positiva erfaren
heter av att arbeta med den här strategin sedan tidigare,
säger Sören Öllgaard, partner på Henning Larsen Architects.
2015-05-04

www.niam.se

FINLAND

NORGE

KONTOR

HANDEL

BOSTÄDER

Utmärkelse // Årets Unga Fastighetskvinna

CECILIA VESTIN
Ålder: Fyller 38 i september.
Bor: I Herrängen, Stockholm.

En engagerad
och driven förebild

Familj: Gift, två barn, 7 och 5 år och en foster
son på 18 år.
Fritidsintressen: Familjen, resor och träning.
Arbetsgivare före Newsec: Peab, Fastigo, SJ
och Jernhusen.
ÅRETS UNGA FASTIGHETSKVINNA
• Juryn bestod av Agneta Jacobsson (ordf),
Kerstin Lindberg Göransson och Kristina
Alvendal.

Newsecs Cecilia Vestin vann utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna 2015.
– Oerhört smickrande, jag har gått och varit nervös hela dagen. Jag trodde att en av
de andra tjejerna skulle ta hem det, sa den lyckliga vinnaren efter att ha tagit emot priset
av Kerstin Lindberg Göransson, jurymedlem och vd för prissponsorn Akademiska Hus.

• Akademiska Hus är prissponsor.
• Utmärkelsen delades ut på seminariet Fastig
hetskvinnan på Grand Hotel i Stockholm den
1 september.
• Utmärkelsen instiftades av Fastighetssverige
och Lokalnytt 2014. Förra året vann Peabs
Julie Lam.

Text & bild: Nicklas Tollesson

Priset delades ut i samband med seminariet Fastighets
kvinnan på Grand Hotel i Stockhom i början av september.
– Jag hoppas att det här kan betyda att jag kan stärka mitt kon
taktnät ytterligare, och att jag kan vara en förebild som visar att
det går att kombinera familjeliv och karriär – att man kan få ihop
hela livet och samtidigt må bra, säger Cecilia Vestin.
Ett 30-tal nomineringar kom in till tävlingen. Efter att ha inter
vjuat sju av de nominerade valde juryn ut de tre finalisterna (Cecilia
Vestin och andrapristagarna Farnaz Mortazavi, Fasticon Kompe
tens, och Linda Eriksson, Hemfosa) och utsåg till sist vinnaren.
– Precis som förra året har det varit ett roligt uppdrag. Det är
väldigt inspirerande att träffa unga kvinnor som är på väg uppåt i
karriären och det är särskilt kul att se att de verkligen uppskattar att
bli uppmärksammade, säger juryns ordförande Agneta Jacobsson.
Cecilia Vestin är affärsansvarig för Newsecs Alectaupp
drag i Stockholm.
Efter nästan tio år med olika roller inom Jernhusen rekryterades
Cecilia Vestin till Newsec i oktober 2013.
– Jag hade nog inte gått över till konsultsidan om det inte hade
varit för att det var just Alectauppdraget det handlade om. Det
är ett spännande bestånd och Alecta är själva väldigt duktiga och
drivande. Det gäller verkligen att vara på tårna varje dag, säger
Cecilia Vestin.
Sedan hon tog över uppdraget – vars fastighetsvärde är cirka 13
miljarder kronor – har hon genomfört förändringar i organisatio
nen, personal- och rapporteringsmässigt.
– Jag har nu åtta medarbetare i Alectauppdraget i Stockholm,
det är några fler än när jag började. Vi ska göra ett bra arbete, men
samtidigt ska ingen behöva jobba ihjäl sig. Det är viktigt att man
har en bra balans mellan arbete och fritid.
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– Tidigare ägnade flera medarbetare flera dagar åt att förbereda
kvartalsrapporten till Alecta. Nu har vi hittat nya arbetssätt som
både förenklar och höjer kvalitén på varje individs arbete så att det
nu handlar det om några timmars jobb för en person under själva
rapporteringsdagen. Istället kan medarbetarna lägga tid på att
träffa hyresgästerna. Alectauppdraget är nationellt uppdelat i tre
organisationer och vårt rapporteringssätt ska nu implementeras i
hela Sverige.
› Hur är du som ledare?
– Jag är öppen och jag är framför allt mig själv, jag bygger inte
upp någon fasad på jobbet. Jag tycker att det är viktigt att man
har roligt på kontoret, och det smittar av sig på mina medarbe
tare – jag hade det högsta resultatet på Newsec vid den senaste
NMI-mätningen (Nöjd medarbetarindex). Jag drivs av att se andra
utvecklas och jag vill föregå med gott exempel och visa att det går
att kombinera karriär och familjeliv utan att behöva göra avkall på
något. Det är viktigt att man har ett liv vid sidan av arbetet.
– Sedan bryr jag mig om mindre saker – jag uppvaktar med
arbetarna när de fyller år, och nu när de kommer tillbaka från
semestern står det en blomma skrivbordet. Vi firar uthyrningar och
andra framgångar för medarbetarna och uppdraget, det är viktig
del i att få engagerade medarbetare.
Vid sidan av Alectauppdraget är Cecilia Vestin engagerad i
flera kvinnliga nätverk – hon har startat upp ett internt på Newsec
och hon är sedan i maj styrelsesuppleant i styrelsenätverket Boar
ding For Success.
– Jag träffade Boarding For Success på Fastighetskvinnan 2014,
så jag har inte varit engagerad så länge. Jag blev invald i våras och
vi hade en nätverksträff här på Newsec före semestern. Det är
jättekul att få input från andra branscher och att lyfta varandra.

J uryn, bestående av Kerstin Lindberg
Göransson, Agneta Jacobsson och Kristina
Alvendal utsåg Cecilia Vestin till vinnare i
Årets Unga Fastighetskvinna.

Juryns motivering

VINNAREN. Cecilia Vestin
ansvarar för Alectabeståndet
i Stockholm, med ett värde om
cirka 13 miljarder kronor.

”Årets Unga Fastighetskvinna är engagerad,
lyhörd och driven. Genom kunskap och god
kommunikativ förmåga blir hon en inspiratör
som drivs av att se andra utvecklas. Hon har
stark integritet, mod att tänka nytt och sätter
upp tydliga mål för sig själv och för sitt team.
Som chef får hon högsta betyg av sina med
arbetare. På sin arbetsplats har hon initierat
och startat ett kvinnligt nätverk.
Årets Unga Fastighetskvinna kombinerar
arbete med en aktiv fritid. Hon bygger ett
personligt kontaktnät utanför sin arbetsplats
och privat tycker hon det är självklart att göra
en viktig samhällsinsats. Med stor energi och
patos är hon en stark förebild för andra kvin
nor – och män – i och utanför vår bransch.”

Läs om de övriga finalisterna på nästa sida!
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OVÄNTAT SJÄLVKLART
Det finns inget kraftfullare här i världen än mänsklig kreativitet.

Vinnaren Cecilia Vestin hade hård konkurrens om titeln
Årets Unga Fastighetskvinna 2015.
Här är andrapristagarna – Linda Eriksson och Farnaz Mortazavi.
Text & bild: Nicklas Tollesson

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

Hård konkurrens om titeln
Linda Eriksson har precis rekryterats
från Fastighets AB Förvaltaren till tjäns
ten som finanschef på Hemfosa.
– Jag tycker om Hemfosas affärstänk
och arbetsklimat. Det blir ett utmanande
arbete, samtidigt som det känns ganska
tryggt, jag känner flera av kollegorna
sedan tidigare, säger Linda Eriksson.
Precis som flera av de ledande på Hem
fosa har Linda Eriksson en bakgrund på Kungsleden, där hon var
finanschef mellan 2007 och 2013.
› Du lämnade Kungsleden 2013 och gick till kommunala För
valtaren, det kan se ut som ett lite udda karriärval?
– Ja, det kan man tycka. Men jag är ganska prestigelös och nyfi
ken och såg detta som en ny utmaning. Förvaltaren var i behov av
att låna upp miljardbelopp och hade inte kompetensen, också här
handlade det om att bygga upp en ny avdelning.
Linda Eriksson initierade en hel del nytänkande i Förvaltaren.
Bland annat tog hon initiativet till att emittera gröna obligatio
ner – vilket Förvaltaren var först bland de allmännyttiga bolagen
i Sverige med. Den första gröna obligationen – för ungefär ett år
sedan – var på 450 miljoner kronor, och strax före sommaren emit
terades ytterligare 200 miljoner kronor.
– Hållbarhet är en viktig fråga för mig och Förvaltaren har
kommit långt med det här. Anette Sand (dåvarande vd, nu vd på
Familjebostäder) var positiv från början när jag föreslog gröna
obligationer, och det gick väldigt bra. Det blev en snabb process
och investerarna var väldigt intresserade.
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Farnaz Mortazavi är sedan 2014 vice
vd och affärsområdeschef för bolagets
rekryterings- och interimsverksamhet i
Sverige.
Hon rekryterades 2010 som chef för
rekryteringsteamet och har sedan dess,
tillsammans med vd Jonas Gustavsson,
utvecklat Fasticon Kompetens som i dag
har ett 50-tal anställda.
Hon är född i Sverige, men har föräldrar från Iran. Hennes pap
pa var läkare och familjen följde under Farnaz barndomsår med
honom när han arbetade i bland annat Frankrike och Spanien.
Bakgrunden innebär att Farnaz Mortazavi (som dessutom har
studerat på Westminster i London) i dag pratar fyra språk flytande
– svenska, engelska, persiska och spanska.
– I dag ser jag min uppväxt som berikande, den har gjort mig
till den jag är. Jag kanske mer än många andra ser värdet i att ha
personer med olika bakgrunder i en organisation.
– Min dröm är att bygga ett framgångsrikt företag som är
mångsidigt och mångkulturellt, samtidigt som medarbetarna
delar bolagets gemensamma värdegrund. Delar man värdegrun
den så blir olikheterna berikande och skapar en positiv dynamik.
På Fasticon Kompetens har vi påbörjat den resan men det finns
mycket kvar att göra.
› Hur beskriver du dig själv som ledare?
– Jag har en coachande ledarstil och är transparent och kom
munikativ. Jag är bra på att skapa en stark vikänsla och trygghet i
teamen, vilket oftast är avgörande för att nå resultat.

LINDA ERIKSSON

FARNAZ MORTAZAVI

Ålder: 39 år.

Ålder: 35 år.

Bor: Spånga.

Bor: Vasastan, Stockholm.

Familj: Man och två barn.

Familj: Pojkvän.

Fritidsintressen: ”Vi har hus och barn så det blir mycket familj och hem.
Jag springer en del och träffar vänner.”

Fritidsintressen: ”Jag önskar att jag kunde säga att jag har en hobby
men … nej. Jag har en stor passion för musik och älskar att resa och
tillbringa tid med mina nära och kära.”

Arbetsgivare före Hemfosa: AGL, KF Fastigheter, Kungsleden,
Förvaltaren.

3 2015

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

Arbetsgivare före Fasticon Kompetens: Euro London Appointments,
PSD Group, Hays.

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

Perini Champagnebar - Centralstationen

HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN

GILLAR
FIRMDALEHOTELLEN
Namn: Hans
Åke Petersson.
Ålder: 62 år.
Bor: Fjärås,
strax utanför
Göteborg.
Familj: Fru och
två barn.
Bakgrund: Star
tade dåvarande
Hå P Konsult
1992. Hade
dessförinnan
haft ledande
befattningar
inom hotell- och
detaljhandeln.
Fritidsintressen: ”Vi bor på
en gammal gård
från 1800-talet
så det blir en del
snickrande och
arbetande på
den.”
Favorithotell
i världen: ”Jag
tycker mycket
om Firmdale-ho
tellen i London
och New York.
De har en härlig
atmosfär och en
skön blandning
av kultur och
design.”
Favorithotell i
Sverige: ”Det vill
jag inte säga.”
SVENSKA
HOTELLMARKNADEN
2015
Antal hotell:
2 037.
Antal rum:
119 172.
Antal sängar:
240 036.
Största hotell:
Gothia Towers,
Göteborg
– 1 200 rum.
Källa: Annordia/SCB,
mars 2015.
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”Kunskapen
om hotell
fastigheter
har ökat”
Intresset för hotellfastigheter har ökat och
breddats på senare tid – yielderna har sjun
kit och nya aktörer har fått upp ögonen för
segmentet.
Hans Åke Petersson, vd på konsultbolaget
Annordia, som är specialiserat på hotell, ger
här sin syn på trenderna på marknaden.
Text & bild: Nicklas Tollesson

Hans Åke Peterssons första förklaring till det ökade intresset
för hotellfastigheter ligger i det enkla faktum att folk bor mer och
mer på hotell.
– Vi reser som aldrig förr, och istället för att köpa prylar tar vi
en weekendresa och bokar in en upplevelse. Vi unnar oss resor på
ett annat sätt än tidigare. Det gäller både Sverige och resten av
världen. Det finns helt enkelt en stor efterfrågan på hotell, ett bra
tryck på marknaden.
Hans Åke Petersson startade Annordia under namnet Hå P
Konsult i början av 1990-talet. År 2013 bytte bolaget namn till
Annordia i samband med att det växte och arbetade mer interna
tionellt. Bolaget är en finansiell och strategisk rådgivare på hotell
fastighetsmarknaden, och arbetar med allt från etableringsstudier
och värderingar till fastighetstransaktioner och operatörsrekryte
ringar. Kunderna kan exempelvis vara kommuner, projektutveck
lare, fastighetsbolag och banker.
Yielderna på hotellfastigheter har sjunkit och är i vissa lägen i
paritet med kontorsyielderna.
– Tidigare har inställningen hos många varit att ”hotell är så
svårt”, men på senare år har kunskapen ökat. En fördel med hotell
är de långa avtalstiderna, standardavtalen ligger på 15 år, men det
tecknas även 20 och 25 år långa kontrakt. En annan skillnad jäm

HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN

SVERIGES STÖRSTA HOTELL. Gothia Towers i Göteborg är med 1 200 rum Sveriges största hotell.

1. Stockholm
2. Göteborg
3. Malmö
4. Uppsala
5. Linköping
6. Västerås
7. Örebro
8. Helsingborg
9. Norrköping
10. Jönköping
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Hotell i de tio största städerna, 2014

770
608
515
426
492
418
499
547
493
460
Källa: Annordia/SCB

De största hotellvarumärkena i Sverige
fört med kontor är att gränsdragningslistorna vanligtvis ser annor
lunda ut – en större del av ansvaret läggs på operatören. Samtidigt
används vanligtvis omsättningshyra – med en bashyra i botten –
vilket innebär att det finns goda incitament för fastighetsägaren att
vara aktiv och samarbeta för att operatören ska bli så framgångsrik
som möjligt, säger Hans Åke Petersson.
Pandox är Sveriges i särklass största hotellfastighetsägare och
bolagets notering (se artikel på sidan 26) ger ytterligare uppmärk
samhet till marknaden.
– Pandox notering är positiv och gör att intresset kan öka
ytterligare. Jag hoppas också att Scandic snart går vidare med sina
noteringsplaner. Börsnoteringar leder till ökad mediebevakning
och därmed ökat intresse i allmänhet. Att Erik Selin och hans Bal
der (se artikel på sidan 30) de senaste åren har köpt ett stort antal
hotellfastigheter är också något som skapar ringar på vattnet.
Alla de stora hotellfastighetsägarna i Sverige är svenska eller
norska. Hans Åke Petersson menar att intresset från övriga inter
nationella investerare är svalt. Däremot finns ett internationellt
intresse på operatörssidan, som även den domineras av svenska och
norska aktörer.
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– När vi sökte operatör för AMF Fastigheter i Gallerian i
Stockholm skickade vi ut prospekt till 125 operatörer runt om i
hela världen och vi fick in 60 positiva anbud. I slutändan blev
Nordic Choice operatör, men processen visade i alla fall att det
finns ett stort internationellt intresse, främst från Västeuropa och
USA.
En tröskel som kan vara svår att passera för internationella
operatörer är de svenska hyresavtalen – internationellt används
vanligtvis managementavtal: Operatören driver hotellet för fastig
hetsägarens räkning i utbyte mot olika avgifter.
– Vi rekommenderar inte att använda managementavtal i Sve
rige, eftersom alltför stor risk faller på fastighetsägaren.
I AMF:s projekt i Gallerian ville 20 av de 60 anbuden använda
internationella managementavtal.
– De gick bort med en gång. Men det var alltså 40 som ville an
vända traditionella svenska avtal, vilket innebär att många internatio
nella operatörer kan tänka sig att anpassa sig till det svenska systemet.
De närmaste åren kommer en hel del nya hotell att öppna, inte
minst i Stockholm (se faktaruta på sidan 36). Hans Åke Petersson
är inte orolig för en överetablering.

Varumärke

Ägare

Specialist inom fastighetsrätt
Auktoritet inom hyresrätt

Antal hotell Antal rum

1. Scandic
Scandic Hotels
82
16 300
Scandic, grundat 1963, finns nu i sju länder, bland andra Tyskland, Polen och
Belgien. Majoriteten av Scandics hotell är fullservicehotell.

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

2. Best Western
Best Western International
71
5 814
Varumärket ägs av Best Western International med huvudkontor i USA.
Hotellen ägs och drivs fristående.

Kombinationen erfarenhet och spetskompetens tilltalar

3. Quality Hotel
Nordic Choice Hotels
26
4 660
Positionerat i ”midscale”segmentet och framförallt inriktat på möten och event.
4. Clarion Hotel
Nordic Choice Hotels
14
4 252
Fullservicehotell i “upscale”segmentet. Vanligtvis lokaliserade i stadskärnor
i stora och medelstora städer.
5. First Hotels
Den Flyvende Elefant
33
3 913
Ägs av den norska hotellgruppen Den Flyvende Elefant. Hotellen är med några
undantag positionerade i ”midscale”segmentet.
6. Elite Hotels
Elite Hotels of Sweden
27
3 840
”Upscale”varumärke som ofta har en klassisk stil och ligger i restaurerade
byggnader i stadskärnorna.

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

www.steinmann.se

7. Radisson Blu
Carlzon Rezidor Hotel Group 10
2 845
Globalt ”upper upscale”varumärke som finns i de tre storstäderna, Uppsala
och vid Arlanda.
8. Clarion Collection Nordic Choice Hotels
23
2 224
Mindre hotell utan restaurang som ofta är inspirerade av byggnadens
Källa: Annordia, april 2015
historia och läge.

När det gäller fastigheter

HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN

VAD LIGGER BAKOM EN LYCKAD AFFÄR?

”

De största hotelloperatörerna i Sverige
Ägare

Vid företagsförvärv är det många personer runt förhandlingsbordet, alla med
olika personligheter och agendor. Ofta har vi inte mer än ett dygn på oss att
komma överens. Genom tydliga och tillförlitliga råd till vår klient förloras inte momentum,
vilket är avgörande för en lyckad affär.”

Antal hotell Antal rum

1. Scandic Hotels
83
16 574
Driver framför allt hotell med varumärket Scandic, men har
nyligen lanserat ett nytt varumärke, HTL med yteffektiva
rum i centrala lägen.

Anders Malmström, advokat, Corporate

2. Nordic Choice Hotels
55
11 229
Har fem varumärken i Sverige – Comfort Hotel, Quality Hotel,
Quality Resort, Clarion Hotel och Clarion Collection.
3. Elite Hotels of Sweden
31
3 968
Driver 27 hotell med varumärket Elite Hotels och fyra
Bishops Armshotell.
4. Ligula Hospitality Group
29
3 359
Multibrandföretag som är franchisetagare till Accor Hotels
och Carlzon Residor Hotel Group, samt driver de egna
varumärkena Profil Hotels och Motel L.
5. Den Flyvende Elefant
19
2 596
Norsk hotellgrupp som driver alla sina hotell under det egna
First Hotelvarumärket.

UPPLEVELSETREND. Hans Åke Petersson på Annordia ser en tydlig upplevelsetrend
inom hotellnäringen. Som Dorsia i Göteborg, där den här bilden är tagen. ”Allt fler hotell
är verkligen mer än en säng. Folk vill ha upplevelser i dag och att bo på vissa ytterlighets
hotell är en upplevelse i sig”, säger Hans Åke Petersson.

– 1980 hade Stockholm 6 000 hotellrum. Nu har vi 20 000,
varav ungefär hälften av de nya har tillkommit efter millennieskif
tet. Till 2017 har ytterligare 2 000 hotellrum skapats, men vi har så
bra tillväxt i besöksnäringen att det kommer att behövas ännu fler
hotellrum de kommande åren.
Trots alla nya rum som har tillkommit i Stockholm det senaste
decenniet har beläggningsgraden varit relativt konstant, ungefär
66–69 procent. Även RevPAR (logiintäkt per disponibelt rum)
har varit ganska konstant, år 2014 var den 770 kronor per rum och
dygn.
Yteffektivitet och nischade hotell är, enligt Hans Åke Petersson,
två hotelltrender just nu.
– Det traditionella hotellet, ”fullservicehotellet” med rum,
restaurang och möteslokaler är fortfarande det dominerande kon
ceptet, ungefär 65–70 procent av hotellen ser ut så här. Rummen är
20–22 kvadratmeter och om du delar hela hotellytan med antalet
rum går det 40–45 kvadratmeter per rum. På flera nya hotell ser
vi betydligt mindre rum, 10–16 kvadratmeter. Istället för flådiga
restauranger och stora mötesrum har man större ”vardagsrum”
där folk kan träffas eller arbeta med sin laptop eller smartphone.
Totalytan per rum är i de här hotellen snarare 25–35 kvadratmeter.
Vi ser också hotell som drar ännu mer åt det här hållet, som drar
in på ”vardagsrummen” också, som verkligen är yteffektiva och
därmed kostnadseffektiva.
Å andra sidan är också motsatsen en trend:

6. Carlzon Rezidor Hotel Group 7
2 202
Driver sju Radisson Bluhotell i Sverige. Övriga Carlzon
Rezidorhotell drivs av andra aktörer genom franchiseavtal.
7. Winn Hotel Group
12
1 703
Multibrandföretag där merparten av hotellportföljen drivs
med varumärken som Park Inn By Radisson, Radisson Blu,
Clarion Hotel och Clarion Collection.
8. Pite Havsbad Group
8
1 226
Multibrandföretag som främst är lokaliserat till norra Sverige.
Franchisetagare till varumärken som Comfort Hotel, Quality
Hotel och Best Western.
Källa: Annordia, april 2015

– Vi ser allt fler hotell som verkligen är mer än en säng. Folk
vill ha upplevelser i dag och att bo på vissa ytterlighetshotell är en
upplevelse i sig. Dorsia i Göteborg är ett exempel, Stora Hotellet
i Umeå är ett annat. Vi ser också hotell i anslutning till upplevel
ser – spahotell, golfhotell och destinationshotell som ishotellet i
Jukkasjärvi.
› Vad är det viktigaste för att lyckas som hotellfastighetsägare?
– Det är otroligt viktigt att hitta rätt operatör, att man har rätt
koncept för det aktuella läget. Som fastighetsägare sitter du i
samma båt som operatören och det är oerhört viktigt att du har
förtroende för operatören.
› Om vi blickar tio år framåt, hur tror du att den svenska hotell
marknaden ser ut då?
– Mångfalden har ökat. De klassiska fullservicehotellen utgör
inte en lika stor del av marknaden som i dag. Olika extremer,
yteffektiva eller upplevelserika hotell tar större plats. Jag tror att
vi kommer att ha fler internationella operatörer på den svenska
marknaden. Och kanske har det utarbetats någon form av hy
bridvariant mellan de internationella managementavtalen och de
traditionella svenska hyresavtalen.

Affärsjurister som gör det
lättare att komma överens
dlanordic.se
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PANDOX
• Äger 104 hotell med sammanlagt
21 969 rum i åtta länder. 52 av
hotellen ligger i Sverige, 14 i Norge
och Finland.
• 50 av hotellen har Scandic som
operatör.
• Pandox driver 17 av hotellen internt.
• Fastighetsvärdet ligger på drygt
27,3 miljarder kronor.
• Anders Nissen är vd och Christian
Ringnes styrelseordförande.

Ringer in för andra gången
Första gången Pandox börsnoterades – 1997 – var bolaget litet
och hotellfastighetsmarknaden var omogen.
När bolaget nu har noterats igen är väldigt mycket förändrat.
Men affärsidén och vd:n är desamma. Text: Nicklas Tollesson

RINGER IN. Anders Nissen (till höger)
ringer in sitt Pandox på Nasdaq Stockholm
tillsammans med styrelseordförande Chris
tian Ringnes. Nissen har lett Pandox sedan
starten 1995.

BILD: NASDAQ OMX
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Fastighetssverige pratar med Anders Nissen dagen efter
att Pandox har presenterat sin första kvartalsrapport efter note
ringen.
– Det är kul att vara tillbaka på börsen, spännande och vitalise
rande. Det är höga krav och strukturer som ger en korrekt bild av
hur bolaget ser ut. Det leder också till intressanta interna diskus
sioner, säger Anders Nissen.
Den 18 juni i år ringde han i börsklockan för sitt Pandox för
andra gången. Den här gången som vd för ett bolag med ett fastig
hetsvärde på 27 miljarder, fördelat på drygt 100 hotell i åtta länder.
– Förra gången hade vi ungefär en miljard i fastighetsvärde, och
folk var lite undrande inför affärsidén med ett industriellt drivet
börsnoterat hotellfastighetsbolag. Det är stor skillnad den här
gången, nu är vi ett väletablerat bolag som har tagit oss genom tre
lågkonjunkturer och levererat en hög årlig avkastning, i snitt 18
procent. Samtidigt är affärsidén i grunden densamma, säger An
ders Nissen, som har varit vd för Pandox ända sedan starten 1995.
Pandox noteras samtidigt som segmentet hotell har fått ett
uppsving på fastighetsmarknaden.

– Det har kommit in nya aktörer, som Balder, som har byggt
upp en portfölj och en systematik kring hotell. Vissa andra fastig
hetsbolag har köpt enstaka hotellfastigheter som de förvaltar med
ett traditionellt fastighetsägarperspektiv. På den internationella
marknaden har det kommit stora kapitalstarka fonder som ser
hotell som ett spännande investeringsalternativ. En reflektion man
kan göra är att de flesta aktörer är finansiella, inte industriella,
säger Anders Nissen.
› Varför har intresset för hotellfastigheter ökat?
– Jag tror att den enkla förklaringen är att yielderna traditionellt
har varit högre. Sedan finns det en attraktivitet i att man kan dela
investeringarna med operatören. Det är vanligtvis omsättningshy
ror och man kan förbättra avkastningen genom ett bra samarbete
med operatören.
Nissen menar dock att oerfarna hotellfastighetsägare kan gå på
minor investeringsmässigt.
– Det är en konst att göra rätt investeringar. En oerfaren fastig
hetsägare har ett informationsunderläge gentemot en stor operatör.
De investeringar som operatören vill göra är inte alltid de mest
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Närproducerad fastighetsjuridik

De största hotellfastighetsägarna
i Sverige
Bolag

Antal hotel

Antal rum

1. Pandox

52

9 864

Pandox är en stor aktör på den europeiska hotellmarknaden och har
två affärsområden, fastighetsförvaltning och operatörsverksamhet.
2. Balder

30

4 847

Göteborgsbaserat börsnoterat fastighetsbolag som har vuxit snabbt
inom hotell de senaste åren genom ett flertal stora transaktioner.
3. SSRS Holding

15

1 948

Är en del av Elite Hotels of Sweden. Alla fastigheter hyrs av bolag inom
samma koncern och drivs med Elite Hotels varumärke.
4. Home Properties

7

1 673

Är ett renodlat hotellfastighetsbolag och en del av Nordic Choice Hotels.
5. AFA Sjukförsäkringsaktiebolag

8

1 476

Äger framförallt fastigheter i Stockholm, Malmö, Solna och Göteborg.
6. Host Hoteleiendom

11

1 428

Är ett dotterbolag till norska Den Flyvende Elefant. Alla hotell drivs med
First Hotels varumärke.
Källa: Annordia, april 2015

»Det är en konst att göra rätt
investeringar.«
högavkastande ur ett fastighetsägarperspektiv.
Hotellmarknaden har de senaste åren gått mot att operatörerna
blir färre och större. Anders Nissen menar också att operatörerna
på ett annat sätt än tidigare sorterar ut de hotell de vill driva vidare
och säger nej till att förlänga avtalen för andra hotell.
– Självklart kan detta leda till att man tappar en del av förtroen
det för operatören. Det kanske inte blir lika intressant att investera
tillsammans på andra hotell.
Pandox driver en del hotell i egen regi och har på senare
tid tagit över driften av bland andra Mr Chip Hotel i Kista, Hotel
Prince Philip i Skärholmen och Grand Hotel Oslo.
– Utgångspunkten är att vi ska hyra ut de hotell vi driver i
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Skandinavien, men först ska vi fixa till dem så att de är i bättre
skick än när vi tog över. Nere i Europa är det en annan sak, där
fungerar inte hyresmarknaden på samma sätt, så där driver vi
vidare dem själva.
Pandox startade förra året bolaget Pandox Operations
som driver både egna och externa hotell. Man har också startat
Pandox Asset Management, som förvaltar hotellfastigheter på
uppdrag av andra ägare.
Pandox förvärvade Norgani i en storaffär 2010, då portföljen
nästan fördubblades. Sedan dess har Pandox sålt en del, bland an
nat en stor portfölj med 14 fastigheter till Balder.
– I samband med Norganiaffären hade vi ett investeringspro
gram om två miljarder kronor. Vi har sorterat bort en del och har
nu en högkvalitativ portfölj och vi har god kapacitet för förvärv.
Anders Nissen berättar att Pandox ständigt tittar på nya förvärv
men att det har sett för dyrt ut på senare tid.
– Jag har arbetat med hotell i 30 år och sett och gjort affärer i
alla kunjunkturlägen. Det känns som att folk ibland glömmer vad
som har hänt tidigare. Det är väl den enda fördelen med att bli
äldre, att man har fler referenser, skrattar Anders Nissen, 58.

Vi var rådgivare vid
de största fastighetsaffärerna under 2014.
Glimstedt är en av de ledande byråerna inom fastighetsjuridik och har branschens
största affärsvolym inom fastighetstransaktioner, enligt tidningen Fastighetssveriges
undersökning (nr 2, 2015). Vårt erfarna team på ca 30 fastighetsjurister hanterar hela
spektrat av fastighetsrelaterad rådgivning, från omfattande, komplicerade exploateringar
och transaktioner till löpande frågor om hyresgästförhandlingar och myndighetskrav.
Glimstedt är en advokatbyrå med ovanligt lokal närvaro. Vi finns på 14 orter i Sverige,
vilket betyder att vi alltid är nära och kan bygga riktigt starka relationer med våra kunder
på plats. Samtidigt är det aldrig långt till en specialist, eftersom vi är en fullservicebyrå
med kompetens inom alla affärsjuridiska områden. Skicklighet, engagemang och stor
förståelse för dig och din affär gör att vi är en stabil partner hela vägen.
Välkommen att kontakta ditt närmaste Glimstedt-kontor.

www.glimstedt.se
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BETALAR

DRIVER HOTELL. Erik Selins Balder
har de senaste åren seglat upp som
Sveriges näst största hotellfastig
hetsägare. Bolaget driver sedan några
månader två hotell i egen regi.

du fortfarande
för nyheter?
Du vet väl att du kan få
branschens bästa och modernaste
nyhetsbrev kostnadsfritt!
Teckna din prenumeration på
www.fastighetssverige.se

Storköpare av hotell
Balder står på köpsidan i flera av de större hotellaffärerna på senare tid.
– Jag har alltid gillat hotell – att det har blivit ett antal större affärer nu
handlar bara om tillfälligheter. Tyvärr har allt fler blivit intresserade av hotell
fastigheter, säger vd Erik Selin. Text & bild: Nicklas Tollesson

Med 30 hotellfastigheter och nästan 5 000 rum är Balder
den näst största hotellaktören på den svenska fastighetsmarknaden,
efter Pandox.
Majoriteten av hotellen har Balder köpt sedan förra året, och 14
av dem i storaffären med Pandox i april 2014.
– Jag har samlat på hotell i 20 år, men folk har kanske inte tänkt
på det så mycket. Sedan har det råkat bli flera affärer på en gång de
senaste åren, säger Erik Selin.
Hans generella inställning är att hotell i sig varken är bättre eller
sämre än någon annan fastighetstyp, bortsett från att det, som han
säger, är ”en väldigt trevlig verksamhet”.
› Många fastighetsbolag drar sig för att köpa hotell. Vad tror du
det beror på?
– Ingen aning. Jag ser hotell som vilken fastighet som helst, det
är samma slags affärer. Även om det är en enda hyresgäst och avtal
som inte är likadana som med till exempel kontorshyresgäster så
är det i grunden samma sätt att räkna på affären – du får in en viss
summa pengar, har en viss kostnad och sedan ska en tillräckligt
stor del bli över.

Följ oss på Facebook och Twitter
# Fastighetssverige
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HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN
GÖTEBORG. Radisson Blu
i Göteborg är ett av flera
hotellförvärv som Balder har
genomfört på senare tid.

Stora hotellfastighetstransaktioner, sedan
2014
1. Balder köpte en portfölj med 14 hotell
fastigheter runt om i Sverige av Pandox i
april 2014 för 2,2 miljarder kronor. Pris per
kvadratmeter: 17 920 kronor.
2. SPP Fastigheter köpte Clarion Hotel Arlanda
i Sigtuna för 1,1 miljarder kronor av Swedavia
i juni 2014. Pris per kvadratmeter: 50 176
kronor.
3. LO köpte en portfölj med 14 hotellfastighe
ter runt om i Sverige av Home Properties i
september 2014 för en miljard kronor. Pris
per kvadratmeter: 18 709 kronor.
4. Balder köpte Radisson Blu i Göteborg av
DNB Scandinavian Property Fund för 700
miljoner kronor i december 2014. Pris per
kvadratmeter: 26 261 kronor.
5. Balder köpte Courtyard by Marriott på
Kungsholmen, Stockholm, av Invesco i
februari 2015 för 670 miljoner kronor. Pris
per kvadratmeter: 30 455 kronor.
6. Balder köpte Scandic Opalen i Göteborg av
Epifyt i mars 2014 för 550 miljoner kronor.
Pris per kvadratmeter: 29 730 kronor.
7. Kungsleden köpte First Hotel Plaza i Väster
ås av NRF Sweden Holding för 465 miljoner
kronor i april 2015. Pris per kvadratmeter: 17
878 kronor.
KÄLLA: Annordia, april 2015

– Det jag kan tänka mig är att det ligger kvar gamla rädslor från
krisen i början av 1990talet, då bland andra statliga Saras hotelldel
(tidigare en del av Procordia) gick i konkurs. Så många har förlorat
stora pengar på hotell.
– Men vi ser att det har blivit mycket större konkurrens om
objekten än tidigare. Det är givetvis inte alls som på kontorssidan,
men alltfler är intresserade av hotell. Vilket är synd, jag ser hellre
att priserna är lägre så att vi kan köpa billigare.
› Avtalsskrivningen kan se olika ut, med olika stor del omsätt
ningshyra. Vad föredrar du?
– Det har ingen betydelse. Vissa aktörer vill ha fast hyra, andra
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vill ha bara omsättningshyra. Det är generellt svårt ur finansie
ringssynpunkt med ren omsättningshyra, men för övrigt anpassar
vi affären utifrån hur kunden vill ha det. Det finns fördelar med
båda sätten.
De stora aktörerna inom hotellfastigheter har traditionellt
haft en koppling till operatören och även Balder driver nu sedan
några månader två hotell i egen regi, Marriotthotellen i Stock
holm och Malmö.
– Det är i första hand ett sätt att verkligen komma nära mark
naden. Varje morgon får jag mejl om gårdagens resultat för båda

hotellen. Där ser jag precis hur det har gått, hur de ligger till i
förhållande till budget, jämfört med förra året och så vidare. Givet
att vi sköter våra hotell lika bra eller dåligt som de andra så ger det
en bra ögonblicksbild av marknaden, vi ser hur trenderna går, det
kan vara värdefullt.
– Det är också en trygghet att ha kompetensen inom bolaget.
Om en hotellhyresgäst går i konkurs vet vi att ett alternativ kan
vara att själva driva hotellet.
› Lägger du dig i själva hotellverksamheten om du inte är nöjd
med siﬀrorna?
– Nej, jag kan alldeles för lite om det där.

HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN

Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa, ger här
sin syn på den svenska hotellfastighetsmarknaden.
LÄR SIG CRAWLA
Namn: Åsa Henninge.
Ålder: 43 år.
Bor: Centrala Göteborg.
Familj: Man och en dotter.
Titel: Analyschef på NAI Svefa.
På NAI Svefa sedan: 2001.
Tidigare arbetsgivare: Skanska och
Lundbergs.

Marknaden för hotell
fastigheter
Hotellfastighetsmarknaden är glödhet eller som någon
uttryckte det att ”I Stockholm kan investerare av hotellfastig
heter i princip skjuta med hagelbössa och träffa rätt, det blir en
bra investering oavsett vad du köper”. För rätt typ av objekt eller
fastighetsutvecklingsobjekt är hotellfastighetssegmentet attraktivt i
flera delmarknader. Vad driver efterfrågan och vad krävs för det för
att lyckas med en investering i hotellsegmentet på lite längre sikt?
Omsättningsvolymen för hotellfastigheter har ökat betydligt
från att ha varit ett bortglömt investeringsslag under en tid till
en omsättningsandel om knappt fem procent 2014, motsvarande
någonstans kring åtta miljarder kronor. Intresset för att investera i
segmentet är brett med ett stort inslag av institutionellt kapital.
Under 2014 skedde tre separata affärer i miljardklassen varav den
största affären var Pandox försäljning av en portfölj bestående av 14
hotell med sammanlagt 2 400 hotellrum till Balder. Andra aktörer
på köpsidan under det senaste året är Afa, Alecta, SPP och LO
tillsammans med Östersjöstiftelsen.
Vad driver efterfrågan och investeringsintresset på
hotellfastighetsmarknaden? En förklaring kan vara att direktav
kastningskraven i dag i princip är i nivå med en kontorsfastighet i
motsvarande läge samtidigt som hotell normalt ger en högre drift
överskottsgrad då en stor del av fastighetsägaransvaret ligger på
hyresgästen. Samtidigt är hyresavtalen ofta längre och hyresrisken
därmed relativt låg. Med en framgångsrik hotelloperatör föreligger
också ofta en potential för fastighetsägaren i en omsättningshyra.
Drivkrafterna att investera i hotell handlar dock givetvis mycket
om den underliggande efterfrågan och utvecklingen på hotell
marknaden. Hotell och restaurangbranschen har under de senaste
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Fritidsintressen: ”Fritidshuset i
Haverdal, fotboll (hjärtat klappar för
Halmstad Bollklubb), resor, mat och
vin och för tillfället att lära mig crawla.”

»En av förklaringarna till
ökningarna inom hotellsektorn är den ökade turismen
i Sverige.«
tio åren vuxit starkt i Sverige. Omsättningen inom hotellbranschen
(hotellindex) har under perioden vuxit med 64 procent, vilket kan
jämföras med BNPtillväxten under samma period som uppgick
till 39 procent. Omsättningen har vuxit med cirka fem procent
årligen och prognosen är fortsatt tillväxt. En av förklaringarna till
ökningarna inom hotellsektorn är den ökade turismen i Sve
rige. Mellan 2010 och 2013 växte turismen i Sverige med cirka 15
procent mätt i aggregerad konsumtion. Antalet internationella
besökare ökar och segmentet stod exempelvis för 40 procent av det
totala antalet gästnätter i Stockholm under 2014. Sammantaget
står privatgäster för stor del av tillväxten. Är tillväxten på hotell
och restaurangmarknaden ett resultat av ett nytt sätt att leva och
förändrade privata konsumtionsmönster? För den unga gene
rationen konsumenter är det ”lördag hela veckan”. Och jämfört
med för bara ett antal år sedan konsumerar man hotellnätter och
restaurangbesök även i vardagen. Man går ut och äter oavsett dag i
veckan och man tar timeout från vardagen och tar in på hotell till
och med även i sin hemstad. Hotell och deras loungemiljöer är på

BILD: NAI SVEFA

Nya hotellrum, Stockholm, Göteborg och Malmö,
från maj 2015–2017

VI KAN INTE ALLT.

2015

2016

2017

Elite Palace Hotel, Vasastaden,
Stockholm (utbyggnad) – 33 rum.

Scandic Haymarket, Norrmalm,
Stockholm (nyetablering) – 136 rum
(totalt 400 rum).

Nordic Choice Hotels, Norrmalm
(nyetablering) – 340 rum.

Urban Deli, Norrmalm, Stockholm
(nyetablering) – 110 rum.

Scandic Continental, Norrmalm,
Stockholm (nyöppning) – 400 rum.

HTL, Norrmalm, Stockholm (nyetab
lering) – 115 rum.

Motel L, Älvsjö, Stockholm (nyetable
ring) – 172 rum.

Hotel Södermalm, Södermalm,
Stockholm (nyetablering) – 45 rum.
Sleeping Fox, Norrmalm, Stockholm
(nyetablering) – 202 rum.
Kviberg Park Hotel & Conference,
Kviberg, Göteborg (nyetablering)
– 121 rum.

Apartments by Ligula, Älvsjö, Stock
holm (nyetablering) – 75 rum.

Nordic Choice Hotels, Norrmalm
(nyetablering) – 200 rum.
Scandic Sergel Plaza, Norrmalm,
Stockholm (nyöppning) – 17 rum
(totalt 420 rum).
Källa: Annordia

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

Bank Hotel, Norrmalm, Stockholm
(nyetablering) – 108 rum.
Best Western Hotel, Inom Vallgra
ven, Göteborg (utbyggnad)
– 200 rum.
Quality Hotel View, Hyllie, Malmö
(nyetablering) – 302 rum.

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.

Story Hotel, Hamnen, Malmö (ny
etablering) – 98 rum.
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väg att bli vad man kallar ”det tredje rummet” vilket talar för en
ökande privat konsumtion av hotellnätter samt den bar, café och
restaurang eller temamiljö som hotellen erbjuder. Hotelloperatö
ren är och förblir därmed betydligt viktigare för framgång än vad
läget är för de traditionella kommersiella fastighetssegmenten.

arrangerade så att gästerna kan ladda upp och njuta av sitt eget
lagrade material på tvskärmen eller digitaliserat hållbarhets
arbete där gästen, med hjälp av redovisning av energi och vatten
förbrukning i realtid uppmuntras att delta i hållbarhetsarbetet är
bara några exempel.

Hotellfastighetsmarknaden är tudelad där moderna
hotellfastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt för hotell är
långt mer attraktiva än investeringar i det äldre hotellbeståndet.
Trenden går mot mindre rum och större loungeområden som ökar
i storlek och betydelse. Ett skrivbord i rummet brukade vara ett
standardkrav för affärsresenärer, men så är inte längre fallet, vilket
innebär att rummens storlek kan minskas. För att möta efter
frågan och skapa en attraktiv hotellmiljö krävs därmed relativt
omfattande investeringar i en befintlig hotellbyggnad. En annan
trend är att efterfrågan på nischade hotell ökar och allt fler hotel
loperatörer investerar kraft i konceptualisering vilket givetvis även
det ställer krav på investeringar i byggnaden. Nyetableringar är
utformade med en specifik målgrupp i åtanke och med faciliteter
som är anpassade till det specifika segmentet. Gästerna är i spet
sen för digitaliseringen, vilket även det innebär att hotellkedjor,
operatörer och fastighetsägare måste utvecklas i enlighet därmed.
Självbetjäningsdiskar för att checka in och checka ut, rum som är

Med det växande investeringsintresset på hotellfastighetsmark
naden följer sjunkande avkastningskrav och en ökad riskaptit. I
dagens lågräntemiljö och på så sätt dopade fastighetsmarknad går
det säkert att hitta kortsiktigt god avkastning genom köp och för
säljning av hotellfastigheter. Riskerna kan säkert minskas om man
är öppen för alternativa boenden om hotellet riskerar att tomstäl
las. Utgångspunkten för att lyckas långsiktigt med en investering
i hotellsegmentet är en duktig hotelloperatör som har förmåga att
skapa en välmående och attraktiv hotellmiljö. Den förutsättningen
tillsammans med en växande hotellmarknad och därmed en god
efterfrågan på ”hyresmarknaden” samt segmentets karakteristika
i övrigt med långa avtal med stor del av fastighetsägaransvaret
överlåtet på hyresgästen skapar förutsättningar för stabila och
säkra kassaflöden och en god avkastning. En investering i hotell
fastighetssegmentet ser utifrån dessa förutsättningar ut att vara en
riktigt trevlig affär och en bra riskbalanserande komponent i en
fastighetsportfölj.

3 2015

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

STORA NOG, TILLRÄCKLIGT SMÅ.

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

CEDERQUIST.SE

Paper art made by Anton Thorsson / Söderberg Agentur.

3 SAKER DU INTE VISSTE
OM CEDERQUIST.

HOTELLFASTIGHETSMARKNADEN

Aktieanalysen
Johan Edberg // Pareto Securities

SPV:er – inte som andra
fastighetsbolag
De börsnoterade enfastig
hetsbolagen blir allt fler – Johan
Edberg, aktieanalytiker på Pareto
Securities, tycker att de har oför
tjänt dåligt rykte.

Fritid: Skärgård, skidåkning och
familjen.
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Enfastighetsbolag, så kallade SPV:er
(”Special Purpose Vehicles”), har ökat i antal det
senaste året och de har också blivit flitigt omta
lade i media. Mestadels i negativa ordalag, de har
fått utstå spott och spe från flera håll och erhållit i
det närmaste en skräpstatus. Produkten är vad den
låter som – ett bolag med i huvudsak en tillgång
i form av en fastighet. Förutom fastigheten (ofta
stor, runt en miljard kronor i värde) har dessa nya
bolag ett långt hyreskontrakt i ryggen med en
kreditvärdig hyresgäst och finansiering med långt
avtal, oftast med en bank som långivare.
En del av kritiken är möjligen berättigad –
risken är så klart högre i ett bolag som bara har
en tillgång och där bolaget får förlita sig på en
hyresgästs betalningsförmåga. Men ett visst mått
av nyansering av debatten skulle nog inte skada.
För vad handlar det egentligen om? Jag gjorde
nyligen en genomgång av de tre först etablerade
och noterade SPV:erna; Delarka, Kallebäck och
Saltängen, samtliga noterade på 100 kronor och
med en målsättning att generera en god di
rektavkastning till sina aktieägare. Det krävs inga
tränade ögon för att förstå att detta är en helt
annan investering än ett ”ordinärt” fastighetsbo
lag, genomlysningen av investeringen är enkel
och strategin är tydlig. Här erbjuds inte stark
tillväxt eller kraftig expansion, här planeras inga
nya banklån, intåg på nya marknader eller emis
sioner av preferensaktier, certifikat eller obliga

5

På Pareto Securities sedan: 2012.

fysiskt och i tanken, och det tror vi är avgörande för långa relationer. Och det är så vi vill
ha dem; långa. De 160 åren är ett bevis på att
vi tänker långsiktigt när det gäller våra fastigheter och hyresgästerna som verkar i dem. Nu
siktar vi på ett par hundra år till.

8

Titel: Aktieanalytiker fastigheter.

Efter 160 år med kräsna hyresgäster har vi
lärt oss ett och annat. Vi har bland annat
lärt oss att lyhördhet och tillgänglighet är
nyckelord för en framstående hyresvärd.
Eftersom vi både äger och förvaltar våra
fastigheter är vi ständigt närvarande, både
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JOHAN EDBERG
Ålder: 34 år.

Sveriges yngsta 160-åring
fyller 30.

Sveriges yngsta 160-åring fyller 30

160 år sedan ett Bonnierföretag ägde sin första fastighet.
30 år sedan vi blev ett eget bolag inom Bonnierkoncernen.
3 2015

PARETO SECURITIES
Pareto Securities är en ledande nord
isk investmentbank med cirka 400
anställda i elva länder. Fastighetssek
torn är ett av Pareto Securities fokus
områden i Sverige, där banken varit
rådgivare vid flera uppmärksammade
kapitalanskaffningar och transaktioner
de senaste åren.

tioner. Nej, i SPV:er är det andra egenskaper som
företes. Stabilitet är ledordet, kombinerat med
en attraktiv utdelning. För direktavkastningen
på aktierna är onekligen konkurrenskraftig,
7–10 procent i jämförelsegruppen, baserat på en
utdelning av 80–92 procent av den förväntande
vinsten 2015.
I mina ögon är SPV:er det närmaste en
direktinvestering i en fastighet många kan
komma. Direktinvesteringar är något som de
allra flesta inte har ekonomisk möjlighet till
eller kompetens och tid nog för att genomföra
i egen regi. Det finns en uppsjö av ”vanliga”
fastighetsaktier, bolag med god riskdiversifie
ring och med tillväxt på agendan, att välja för
en konventionell fastighetexponering via bör
sen, i många fall bra investeringsobjekt. Men
i dessa investeringar vet du i bästa fall vad du
köper i dag, men sällan vad du äger i morgon.
En stor del av intjäningen läggs på expansion,
inslagna strategivägar kan ändra riktning och
belåningsgrader kan sjunka eller öka. Styrelsens
och ledningens kompetens att vidare förvalta
delar av vinsten är en del av konceptet och i
många fall värt att betala extra för. Det råder
det i mina ögon inget tvivel om. Men det kan
ske inte är för alla.
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»I ett SPV-bolag ska
överraskningarna
vara få, är tanken.«
I ett SPV-bolag ska överraskningarna vara få, är
tanken. Hyreskontrakten är oftast 8–10 år, ibland
ännu längre (nästan elva år för Delarka). Hyres
gästerna är ibland statligt ägda eller har åtmins
tone en stark kreditrating (Postnord, Saab, Ica).
Belåningsgraderna för de tre bolagen är under 60
procent och räntan är låst (4–5 år), driftmargina
len är 82–96 procent vilket minimerar kostnads
fluktuationer och ökar intjäningsvisibiliteten.
En stor del av börsvärdet kommer dessutom att
vara tillbakafört till aktieägarna i utdelningar
vid tiden för hyreskontraktets förfall. I Delarka,
till exempel, räknar vi med att nästan 80 procent
av dagens värde har kommit aktieägarna till
godo då kontraktet med Postnord löper ut 2026.
Detta baseras på en konstant utdelning, 8 kronor
per aktie. Om bolaget återkallar obligationen i
förtid, möjligt från 2016, ökar intjäningsförmå
gan väsentligt, sannolikt är ”pay-back-kalkylen”

ännu fördelaktigare om bolaget väljer att höja
utdelningen som en följd av detta.
Ja, risken är, åtminstone i en diversifieringsas
pekt, högre i dessa bolag än i ett fastighetsbolag
som sprider riskerna mellan flera tillgångar.
Men detta torde framgå med god tydlighet för
gemene investerare. Att erbjuda dessa olika ris
knivåer och olika investeringsalternativ bör inte
ses som något suspekt. Dessutom är värderingen
betydligt lägre än snittet för andra, ”vanliga”
noterade fastighetsbolag, sett både till substans
och kassaflöden. Risknivån återspeglas alltså i
värderingen.
Att vara kritisk och ifrågasättande är
en nödvändighet på aktiemarknaden och en
naturlig del av mitt eget jobb. Därför ska även
SPV:er granskas kritiskt och ifrågasättas. Det
som saknas, enligt min mening, är en sund nyans
i kritiken. Äpplen ska jämföras med äpplen och
päron med päron. Detta är inte ett vanligt fastig
hetsbolag, utan ett SPV. Investeringen appellerar
vissa, andra inte. Det är en möjlig fastighetsexpo
nering, ett komplement på investeringsmarkna
den. Men skräp, det är det inte.
Fotnot: Delarka, Kallebäck och Saltängen är
bolag som samtliga är skapade av Pareto.

Fastighetsprofil // Jimmie Hall

Lever i två
olika världar
Jimmie Hall driver företag i två olika världar:
Fastighetsutveckling – och gatukonst.
Text & bild: Nicklas Tollesson
JIMMIE HALL
Ålder: 41 år.
Bor: Vendelsö.
Familj: Fru och två
barn.
Bakgrund: Olika
säljjobb inom allt från
kläder till bredband
och betalnings
lösningar fram till
år 2000. ”Då kom
Hansi Danroth och
räddade mig, jag
är oerhört tacksam
över att han vågade
satsa på mig trots
att jag då inte hade
någon erfarenhet
av fastigheter.” Nio
år som uthyrare på
Jones Lang Lasalle,
tre år som partner på
Nordier, tre år som
partner på Treal. Har
precis startat Realist
Fastighetsutveckling.

GRAFFITI
GALLERIST. Vid
sidan av fastighets
utvecklandet driver
Jimmie Hall galleriet
Wallery och arbetar
brett med graffiti
konsten. Bland an
nat är han delaktig
i förvandlingen av
Snösätra upplage
område i Rågsved,
där väggarna nu är
täckta av graffiti.

– Detta var ett sånt där område där man hittade mordoffer
förr. Men sedan gatukonsten kom hit är det helt lugnt. Du ser
själv, nu är barnfamiljerna här och tittar, och konstnärerna är här
på kvällar och helger, säger Jimmie Hall och blickar stolt ut över
Snösätra upplageområde i Rågsved.
Området har blivit ett centrum för graffiti och gatukonst. Under
en helg i våras var 100 konstnärer här och målade, 8 000 personer
kom och tittade.
– Det var en stor folkfest, helt fantastiskt, konstaterar Jimmie
Hall, som tillsammans med vännen Daniel Rohlin arrangerade
tillställningen.
Sedan två år driver Jimmie Hall galleriet Wallery som han
beskriver som sin ”lilla oas”.
– När jag håller på med galleriet har jag inte tid att tänka på
fastigheter. Det är en välbehövlig paus från fastighetsutvecklandet.
Hans huvudsakliga sysselsättning har annars i 15 år varit lokalut
hyrning och fastighetsutveckling.
Han rekryterades av Hansi Danroth (som nu är på Mengus)
till Jones Lang Lasalles uthyrningsteam för 15 år sedan, var sedan
med och startade Nordier 2009 och Treal Fastighetsutveckling
2012. Nu har han precis startat Realist Fastighetsutveckling och
fått en drömstart: Scius Partners, som managerar det gamla Svea
realbeståndet på uppdrag av Starwood – har anlitat honom för att
utveckla och hyra ut lediga lokaler i Kista – det handlar om tre
stora fastigheter, omfattande 130 000 kvadratmeter, varav 45 000 i
olika skeden kommer att bli lediga framöver.
– Det är nog det största uppdraget i Sverige som ligger på en
enda person, ler Jimmie Hall stolt.
– Jag ser verkligen fram emot att få jobba tätt ihop med Mikael
Freudmann på Scius. Vi funkar väldigt bra ihop.
› Varför gör du detta med ett nytt företag, Realist Fastighets
utveckling?
– Jag har varit med i två partnerägda bolag de senaste åren och
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Fastighetsprofil // Jimmie Hall

»När jag håller på med
galleriet har jag inte tid att
tänka på fastigheter. Det
är en välbehövlig paus från
fastighetsutvecklandet.«

STARTAT NYTT. Jimmie Hall har nyligen startat Realist Fastighetsutveckling
och arbetar med att utveckla och hyra ut före detta Sveareals bestånd i Kista.

av olika anledningar har det inte fungerat så bra som jag har velat
– man går in i det med lust och energi men efter ett tag tycker
man inte likadant längre … Jag har gjort det där, nu vill jag göra
min egen grej, efter mitt eget huvud.
Planen är att fastigheterna ska profileras på ett nytt sätt.
När de lediga lokalerna i fastigheten Färöarna ska ut på markna
den profileras fastigheten som Kista Park. När Tele 2:s nuvarande
huvudkontor blir ledigt ska även den fastigheten få ett nytt namn,
uttryck och innehåll.
– Jag arbetar inte bara med att hyra ut lokaler. När det är dags
att hyra ut har jag krattat länge i manegen. Det handlar om att
ta fram koncept, att utveckla fastigheterna till varumärken som
företag vill förknippas med, att stötta fastighetsägare, arkitekter
och reklambyråer i konceptutvecklingen.
– Hittills har det gått jättebra. I nuläget är 10 000 kvadratmeter
lediga i Nordic Forum, men jag har intressenter på alltihop. Jag har
även flera intressenter på flera av de framtida ytorna.
Jimmie Halls båda världar kan ibland smälta samman. Som i
före detta Sveareals Kistakontor, som används som showroom för
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Nordic Forum. Där finns en tre gånger tolv meter stor målning,
föreställande ögon, som Pärra ”Ruskig” Andreasson, en av Sveriges
bästa gatukonstnärer, har gjort.
– Målningen heter ”Vill se dig” och vi har gjort en vepa av den och
använder den i marknadsföringen med sloganen ”Vill se dig i Kista”.
– När jag startade Wallery hade jag inte en tanke på att det
skulle bli några synergier, men det har faktiskt lett till att jag har
fått träffa människor jag aldrig trodde att jag skulle få träffa, som
till exempel Conni Jonsson på EQT. Och när kontakterna väl är
skapade ligger det närmare till hands att fråga dem om fastighets
investeringar eller andra intressanta samarbeten och investeringar.
Realists kontor ligger i kontorshotellet No 18 vid Stureplan
där Wallerys fysiska – det finns också ett webbaserat – galleri finns.
– Vi hade en vernissage i går, det var 300 personer på plats, otroligt
kul. Det har överhuvudtaget gått långt över förväntan. När jag starta
de hade jag en femårsplan. Det har gått två år nu och egentligen har
jag redan gjort allt: Jag har sålt Sveriges dyraste graffitimålning, jag
företräder flera av Sveriges bästa graffitikonstnärer, vi har genomfört
detta här ute i Snösätra, jag har sålt slut en hel utställning …
› Vad har du för ambitioner med Wallery?
– Jag kommer nog aldrig att göra några pengar på det här. Jag
gör det för att jag älskar konstformen, jag älskar dem som håller
på med det här, jag tycker om att det är ungdomligt, underground.
Min förhoppning är att graffiti ska bli en accepterad och populär
konstform, att folk ska förstå hur otroligt tekniskt skickliga de
bästa konstnärerna är.
› Håller du själv på med graﬃti?
– Inte längre. När jag var ung var jag ute på nätterna … Jag var
väl aldrig känd, men ganska duktig. Kvalité istället för kvantitet.
En gång gjorde jag en målning som blev skyddad från klotter
sanering. De satte ett slags film över den så att den inte skulle
försvinna när de högtryckssprutade väggen. Den satt kvar i 20 år,
skrattar Jimmie Hall.
– Men jag har aldrig klottrat, det bör jag väl tillägga.

INSIKTSFULLT.
Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig
exakt det du behöver inom fastighetsrätt.
Inget onödigt. Inget oklart.
Läs mer om oss på www.lindahl.se/ingetoklart/fastigheter

Nettoköpare // Topp 10

VICTORIA PARK
• Äger fastigheter för
6,6 miljarder kronor
i Stockholm, Eskils
tuna, Linköping,
Göteborg, Markaryd
och Malmö. 90 pro
cent är bostäder.

Här listas de tio största nettoköparna av bostäder på den svenska marknaden
under perioden Q3 2014 till och med Q2 2015.
Uppgifterna är framtagna av Newsec. Affärer om minst 100 miljoner kronor
har tagits med i beräkningarna för sammanställningen. Text: Nicklas Tollesson

• Bo Forsén är
styrelseordförande
och Peter Strand
är vd.

De nettoköpte mest
bostäder senaste året
Topp 10 // Nettoköpare

Victoria Park var under
perioden augusti 2014 till
januari 2015 inblandat i tre
bostadsaffärer, som köpare i två. I augusti 2014 förvärvade
Victoria Park ett fastighetsbestånd i Eskilstuna av Fogelvik
Holding. Beståndet innehöll drygt 3 100 lägenheter med
en total uthyrbar area om 244 000 kvadratmeter och
köpeskillingen uppgick till 1,7 miljarder kronor. Victoria Park
förvärvade även två fastigheter i Göteborg som omfattade
en uthyrbar area om 112 000 kvadratmeter. Det underlig
gande fastighetsvärdet uppgick till 925 miljoner kronor.

4. D Carnegie & Co
Vd: Ulf Nilsson.
Volym: 1,8 miljarder kronor.
D Carnegie & Co var i oktober och april på köpsidan i två
bostadsaffärer i Norrköping och Stockholmsområdet.
Förvärvet i Norrköping avsåg 1 900 lägenheter och köpet
genomfördes i bolagsform till ett underliggande fastighets
värde om cirka 1 miljard kronor.

5. Nordhalla
Vd: Patrik Hall.
Volym: 1,6 miljarder kronor.
Två bostadsförvärv genomfördes av Nordhalla. Den totala
investerade volymen uppgick till 1,6 miljarder kronor. Den
första portföljen omfattade hela Heimstadens Katrineholms
bestånd, motsvarande 1 400 lägenheter.

Den totala volymen avser
nio transaktioner genom
förda under perioden
september till maj, där Heimstaden agerade köpare i sju.
Den geografiska spridningen har varierat, majoriteten av
transaktionerna har dock varit koncentrerade till södra Sve
rige och främst Malmö. Den största affären var förvärvet av
Henry Ståhl. Enligt en grov bedömning uppgick bostadsde
len till 50 procent av den totala portföljen på 3 700 miljoner
kronor. Den totala portföljen omfattade 334 000 kvadratme
ter bostäder och lokaler i Norrköping, Örebro och Linköping.

Rikshem var under perioden augusti 2014 till maj 2015 invol
verade i nio bostadstransaktioner, där de i sju var på köpsidan.
I Upplands Väsby förvärvade Rikshem det allmännyttiga bo
laget Bo i Väsby AB och köpeskillingen för den totala ytan om
44 000 kvadratmeter uppgick till drygt 720 miljoner kronor.

7. Alecta

Volym: 1,5 miljarder kronor.
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Akelius
Fastigheter
Vd: Pål Ahlsén.

Volym: 2,1 miljarder kronor.

Under perioden oktober
2014 till mars 2015 var Akeli
us Fastigheter inblandat i fyra bostadstransaktioner, där den
totala nettovolymen uppgick till 2,1 miljarder kronor. Av de
fyra genomförda transaktionerna agerade Akelius köpare i
två. Den största transaktionen sett till volymen var uppköpet
av Ulla Åbergs dödsbo i Malmö. Fastighetsportföljen inrym
mer totalt 186 000 kvadratmeter varav 80 procent utgörs
av bostäder, vilket motsvarar 2 075 lägenheter. Köpeskilling
en för bostadsdelen bedöms till cirka 2,3 miljarder kronor.

Fastigheterna är belägna i Kungsängen och centrala
Norrköping. Hyresrätterna är under uppförande och byggs
i dagsläget av NCC. Projekten förväntas vara färdigställda
och inflyttningsbara under 2016.

9. Slättö Förvaltning
Vd: Johan Karlsson.

Vd: Staffan Grefbäck.

Volym: 700 miljoner kronor.

Volym: 1 miljard kronor.

Under perioden juli 2014 till december 2014 var Slättö Förvalt
ning aktiva på köpsidan med tre förvärv i orterna Linköping,
Umeå och Karlstad. Fastigheten i Linköping förvärvades från
Peab och omfattade 72 nyproducerade hyreslägenheter
med en total bostadsyta om drygt 4 700 kvadratmeter.

Alecta genomförde två bostadsförvärv, ett i november och
ett i juni, med en total volym på cirka en miljard kronor. I
Huddinge förvärvade Alecta ett projekt med 462 hyresrätts
lägenheter av Wästbygg, där fastighetsvärdet uppgick till 560
miljoner kronor. Av de 462 hyresrättslägenheterna återfinns
250 studentlägenheter och 109 lägenheter för ungdomar.

8. SEB Domestica
Volym: 700 miljoner kronor.

Vd: JanErik Höjvall.

FASTIGHETSSVERIGE

Volym: 2,1 miljarder kronor.

Fastighetschef: Tomas Krywult (SEB Real Estate).

6. Rikshem
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Vd: Patrik Hall.

SEB:s fastighetsfond Domestica genomförde ett förvärv av
401 ännu ej uppförda hyresbostäder av Magnolia Bostad.

10. MKB Fastighets AB
Vd: Terje Johansson.
Volym: 500 miljoner kronor.
MKB förvärvade ett projekt av NCC. Utöver försäljningen
av mark, ingick att NCC ska uppföra 300 hyreslägenheter
med tillhörande garage i stadsdelen Limhamn i Malmö. Det
totala värdet av förvärvet uppgick till 528 miljoner kronor.

BILD: AKELIUS FASTIGHETER

Volym: 2,5 miljarder kronor.

Heimstaden

BILD: HEIMSTADEN

Vd: Peter Strand.

BILD: VICTORIA PARK

1

Victoria Park

• Greg Dingizian är
bolagets största
aktieägare med 11,4
procent av kapitalet
och 14,2 procent av
rösterna.

BILD: VICTORIA PARK

VÄXTE MEST. Victoria Park, med vd Peter Strand, toppar listan över nettoköpare av bostäder det senaste året.

Ska fortsätta växa
Victoria Park toppar listan över nettoköpare på bostadssidan det
senaste året – och med en kassa på 700 miljoner kronor har bolaget
siktet inställt på fortsatta förvärv framöver. Text: Nicklas Tollesson
Börsnoterade Victoria Parks långsiktiga mål är att ha en
total uthyrningsbar yta om en miljon kvadratmeter. I dag äger
bolaget drygt 700 000 kvadratmeter.
Under årets andra kvartal refinansierade bolaget en del av sina
befintliga lån. Detta innebar att de genomsnittliga räntorna sänk
tes från 2,6 till 2,3 procent och 435 miljoner i likviditet frigjordes.
Victoria Park har nu 700 miljoner kronor i kassan.
– Vi har bra finansiella förutsättningar och söker fler förvärv. Vi
tittar på miljonprogramsbostäder med uppgraderingsbehov i tillväxt
städer i Sverige. Både befintliga och nya marknader är intressanta, jag
skulle säga att det finns sex, sju orter som är intressanta utöver dem
vi redan äger fastigheter i, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

› Hur stor aﬀär krävs för att ni ska in på en ny ort?
– Vi vill självklart ha större enheter, minst 500 bostäder bör det
vara.
› Ni finns i dag från Stockholm i norr, via Göteborg till Malmö
i söder. Är Norrland intressant?
– Det finns tillväxtstäder i Norrland också, som Umeå. Det kan
vara intressant men vårt huvudfokus ligger på södra Sverige, det är
där den största tillväxten finns.
› Vilket är annars Victoria Parks huvudfokus just nu?
– Vi fördubblade ju vår förvaltningsportfölj när vi tillträdde för
värven i våras. Fokus ligger på att driftsätta den nya organisationen
och ständigt arbeta med att uppgradera lägenheterna.
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Från plattor
till kåkar

SNURRAR PÅ BRA. Pål Ahlsén är en
duktig DJ och har bland annat kommit
fyra på DJ-SM. Två av hans absoluta
favoritägodelar är skivspelarna Technics
SL 1200 MKII. Dessutom snurrar det på
bra för Akelius som nu har fastigheter för
cirka 65 miljarder kronor.

DJ Pål blev fastighets-vd

Han jobbade som DJ i flera år innan han som 25-åring skaffade
sig en dubbelexamen i ekonomi.
Nu rattar han Akelius 65-miljardersskuta i sex länder.
Möt Pål Ahlsén, en generös och hjälpsam person som drömmer
om att göra dokumentärfilm eller skriva en bok.
Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: David Schmidt/Pixprovider

P

ål Ahlsén är uppvuxen i Stockholm
men familjen flyttade till småländ
ska Oskarshamn när han var 13 år
gammal. Som 15-åring handlade
hans liv om en enda sak; musik.
Han började resa runt Småland som discjockey
och när han inte gjorde det var det utförsåkning
som gällde.
Själva resandet har inte direkt minskat för
Pål Ahlsén nu heller; som vd på Akelius, med
verksamhet i sex länder, lägger han gigantiska
mängder mil bakom sig på ett år, vilket inte
minst märktes när vi skulle boka intervjun. Efter
förslag att ses i Paris, London och Berlin hittade
vi slutligen en tid i Stockholm som passade
och Fastighetssverige fick träffa en påfallande
avslappnad och trevlig Pål Ahlsén på favoritfiket
i centrala Stockholm alldeles runt hörnet från
där han bor.
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Det är roligt att
jobba på ett bolag
som satsar, och det
gör Akelius.
› Vem är Pål Ahlsén?
– Jag är 43 år, gift och har en dotter på snart
två år. Jag är uppvuxen i Fittja i norra Botkyrka
men flyttade till Oskarshamn i Småland när jag
var 13 år eftersom min pappa fick jobb som vd på
ett tryckeri där.
› Hur var det att flytta från Stockholm till
Oskarshamn?
– Det gick fint. Och vi, jag och mina två brö
der, hade tre krav på pappa för att gå med på att

flytta; att vi skulle kunna fortsätta med utförsåk
ningen, att han skulle sluta röka och att vi skulle
ha en Volvo i familjen.
› Fick ni igenom kraven?
– Ja, pappa slutade röka, fick en Volvo som
tjänstebil och vi fick åka slalom utför varenda
kulle i hela Småland.
› Hinner du med någon utförsåkning i dag?
– Väldigt lite. Men en av mina bröder gjorde
slag i saken och sa upp sig från jobbet som jurist
på Mannheimer Swartling och åkte till Kanada
där han utbildade sig till skidlärare. I dag bor och
jobbar han i Verbier i Schweiz.
› Du har ett förflutet som DJ – berätta!
– När jag var 15 år fanns det bara en enda sak
i mitt liv – musik. Så jag började satsa på en kar
riär som DJ. Jag hoppade till och med av gym
nasiet för att kunna satsa fullt ut. Och från det
att jag var 17 år gammal, 1989, jobbade jag heltid
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Tre röster om
Pål Ahlsén

GILLAR DOKUMENTÄRER. Om
Pål Ahlsén skulle bli tvungen att
byta yrke skulle han kunna tänka sig
att göra dokumentärfilmer, skriva
en bok eller jobba som lärare.

1
BILD: NICKLAS
TOLLESSON

Roger Akelius
Akelius

– Av alla personer jag samarbetat med är Pål den
som avancerat snabbast. Han inser snabbt vad
som är viktigt och han är jätteduktig på att hjälpa
personalen på ett bra sätt. Vi har väldigt bra kontakt
och enligt mig är det till stor del hans förtjänst att
bolaget går så bra som det gör.

»Han inser snabbt
vad som är viktigt.«

2

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2015

Namn: Pål Ahlsén.
Ålder: 43 år.
Familj: Fru och en dotter.
Tjänar: Cirka 190 000 kronor per
månad.
Uppväxt i: Oskarshamn.
Bor: Stockholm.
Bil: Volvo V70.
Studier: Examen i både national
ekonomi och företagsekonomi.
Läser: Mycket, biografier och
faktalitteratur.
Ser på tv: Dokumentärer och
någon enstaka serie.

ner till Berlin för fyra veckors research. Det
förlängdes sedan till sex månader, och slutligen
blev jag kvar i fem år. Under de åren byggde vi
upp kontor, anställde 50 personer, köpte för åtta
miljarder kronor. Det var intensivt och vi lärde
oss mycket. Lärdomar vi dragit nytta av när vi
etablerat oss i nya länder.

› Hur gick det till när du blev vd?
– Det var Roger Akelius som 2010 helt enkelt
frågade om jag kunde tänka mig att ta över efter
JanErik Höjvall. Jag lämnade Tyskland och
åkte och träffade Roger på Bahamas. Vi satt och
pratade en hel dag, om bolaget och mycket annat
och vi kom väldigt bra överens. När jag lämnade
Bahamas var jag vd.
› Hur är det egentligen att jobba med Roger
Akelius?
– Det är otroligt stimulerande. Han är extremt
kommunikativ och en makalös idéspruta. Han
mejlar mig idéer flera gånger om dagen, och
de flesta är bra. Roger har en benhård vilja att
kontinuerligt förändra och förbättra, en vilja han
har implementerat i bolagets DNA.
› Hur mycket får du bestämma själv?
– Affärer och investeringar upp till 200 miljo
ner kronor, däröver är det styrelsebeslut.
› Vad ska du göra om/när du lämnar Akelius?
– För det första hoppas jag att jag blir kvar
länge till. Men jag skulle kunna tänka mig att göra
dokumentärfilm eller skriva en bok. Jag skulle

före detta ordförande i
Hyresgästföreningen

– Jag har haft mycket med Pål att göra i samband
med diskussioner om renoveringar och hyresför
handlingarna. Jag gillar honom och han har en am
bition att både förstå hyressättningssystemet och få
det att fungera. Han är tillgänglig och lätt att ha att
göra med. Men tyvärr fanns det ingen tidigare tradi
tion i Akelius att följa förhandlingsordningen så trots
hans goda ambitioner återstår en hel del att göra.

»Han är lätt att ha
att göra med.«

3
BILD: WILLHEM
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DUBBLA EXAMINA
BILD: ISTOCKPHOTO

som DJ Pål. Jag jobbade under den perioden
också extra i en skivaffär. Min DJkarriär kröntes
av att jag kom fyra på DJSM 1991. När jag var i
25årsåldern insåg jag att jag kanske inte kunde
eller ville leva på att vara DJ resten av livet, så
jag läste upp gymnasiebetygen och sökte in på
universitetet. Jag jobbade dock som DJ även
under studietiden.
› Vad pluggade du?
– Jag läste ekonomi och tog en examen i na
tionalekonomi och en examen i företagsekonomi.
› Beskriv din väg in i fastighetsbranschen?
– Jag sökte 113 jobb efter universitet, och var
på fem intervjuer. Det var tufft att få jobb, åt
minstone för mig. Den sista intervjun var för en
visstidsanställning om fyra månader på Akelius.
Jobbet gick ut på att via telefon och möten sälja
en obligation för Akelius. Jag gillade bolaget
direkt; mycket ansvar, inga hierarkier, högt
tempo, bra stämning. När mitt korta kontrakt
var slut hade jag tur, en tjänst på transaktions
avdelningen blev vakant. I januari 2005 fick jag
fast anställning. På hösten 2005 skickades jag

BILD: HYRESGÄSTFÖRENINGEN

»Gråt inte över spilld mjölk, lär dig av dina misstag.«

Barbro Engman

Mikael Granath
Willhem

– Jag träﬀade Pål första gången 2012 när vi köpte
2 500 lägenheter för 2,4 miljarder kronor av Akelius.
Det var en väldigt rolig aﬀär att göra, mycket tack
vare Pål. Han är en mycket trevlig person, tydlig,
enkel, intelligent och snabb. Han är en modern
fastighetsperson med bred erfarenhet av att driva
fastighetsverksamhet.
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Hundra år är
en bra början.

Tio snabba frågor
1. Vad gör dig förbannad? »Hänsynslöshet.
Egoistiska och elaka människor.«
2. Du får 100 miljoner kronor och
måste placera dem på stubinen, vad
gör du? »Jag ger det mesta till Läkare
utan gränser och resten till familjen.«
3. Vilken är din största extravagans? »Jag har ingen.«
4. Tror du på Gud? »Nej.«
5. Vilken är din favoritpryl? »Mobi
len.«
6. Beskriv dig själv med tre ord, som
fångar både yrkesmannen och privatpersonen Pål Ahlsén? »Hjälpsam, fokuserad och
generös.«

7. Vilket är ditt bästa privata köp?
»Mina två skivspelare Technics
SL 1200 MK II som jag köpte
1988. De funkar fortfarande
perfekt, och de har stigit i
värde.«
8. Vilket är ditt sämsta
privata köp? »En porta
bel bluetoothhögtalare
som visade sig vara tråd
bunden.«
9. Ger du pengar till tiggare på gatan? »Nej.«
10. Har du några tatueringar?
»Nej.«

»Allas lön höjdes med 20 procent på ett bräde. Det var stående
ovationer som aldrig ville ta slut, en fantastisk stämning.«

också kunna tänka mig att jobba som lärare.
› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller
uppdrag?
– Nej inte fastighetsrelaterade. Däremot får
jag en del förfrågningar om att vara DJ, men jag
tackar alltid nej. Däremot är vi ett gäng gamla DJ
kompisar som träffas en gång per år och battlar.
› Kan du beskriva Akelius strategi den när
maste tiden?
– Det handlar om tre saker; vi ska ge våra
hyresgäster ett bättre boende genom uppgrade
ring, förbättrad service och ökad trygghet. Vi
ska också utbilda vår personal så bra att de kan
lämna oss samtidigt som vi ska behandla dem så
väl att de hellre stannar kvar. Och för det tredje
så ska vi fortsätta att plocka russin på de mark
nader vi befinner oss.
› Akelius äger fastigheter i Sverige, Tyskland,
Storbritannien, Frankrike, Kanada och USA.
Vilket blir nästa land?
– Vi har tittat på vartenda land i Europa och
även flera länder i övriga världen. De länder
vi har valt är bra; befolkningstillväxt, politisk
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stabilitet och juridisk säkerhet. Här i Norden är
möjligen Köpenhamn intressant, inte omöjligt
att vi etablerar oss där.
› Ni har ett fastighetsvärde på nästan 65 mil
jarder kronor nu – hur stora ska ni bli?
– Vi försöker att växa en bit ytterligare, men
det är inte bara att köpa. Det svåra är att hinna
anställa, att utbilda, att genomföra seriösa värde
ringar och att klara en fin kundservice.

› Vad är det mest spännande som händer på
Akelius i höst?
– Oj, vi har flera spännande saker på gång.
Men jag kan väl avslöja att vi kommer köpa i
Boston och Washington och vi kommer köpa
mer i New York. Det är affärer på mellan 500 –
1 000 miljoner kronor.
› Hur många resdagar har du per år?
– Cirka 120 stycken, alltså ungefär halva tiden.
Det senaste året har det blivit mycket till USA i
och med att vi etablerat oss där.
› Förra året slogs det transaktionsrekord i Sve
rige – hur blir 2015, tror du?
– Allt tyder på att det blir ett nytt transak
tionsrekord 2015.
› Tuﬀaste utmaningen i ditt yrkesliv?
– Det var när hotellet Cape East i Haparanda
brann 2012. Det var mitt i sommaren och jag fick
åka upp dit och berätta för 50 anställda att vi ty
värr inte kunde ha kvar dem som anställda. Det
var en fruktansvärd stämning. Men vi pratade
med alla och fanns kvar på plats. Det kommer
jag alltid att minnas.

2015 är ett speciellt år för oss på Hufvudstaden. I hundra år har vi haft våra
fastigheter kring Kungsträdgården, Norrmalmstorg, Stureplan och Kungsgatan
– med starka varumärken som NK och Bibliotekstan mitt i händelsernas centrum.
Det har varit ett spännande sekel, där vi brottats med världskrig, statliga regleringar,
rivningsraseri och börsras. Men tack vare en sund ekonomi och långsiktighet har
vi ofta kunnat göra viktiga nyförvärv, just i svåra tider.
Tar du en tur i våra kvarter i Stockholm eller Göteborg idag, möts du av
attraktiva butiker, restauranger och företag som, precis som vi, tänker framåt.
Våra första hundra år har varit en bra början.

Välkommen att prata framtid med oss om du söker ledig kontors- eller butikslokal med bästa läge,
i stockholm eller göteborg. du når oss på 08-762 90 00 eller 031-710 21 00. mer om oss och Vad Vi kan
erbjuda dig finns också på hufvudstaden.se.

Tätt inpå // Pål Ahlsén

Connecting Global Competence

Contacts made today
are the business of tomorrow.
EXPO REAL is Europe’s largest trade fair for property and investment,
where key industry players are assembled under one roof for three days,
providing you with an ideal setting for effective networking.
Make the most of this opportunity!

›
›
›
›

Make new contacts, with around 37,000 participants to choose from
Meet with more than 1,600 international exhibitors
Use MatchUp! to get your profile noticed before the trade fair
even begins
Hear all about the latest trends from around 400 prominent speakers

RESER MYCKET. Akelius har fastigheter i sex länder vilket naturligtvis innebär en hel del resande för bolagets vd Pål Ahlsén.
Han snittar på cirka 120 resdagar per år, alltså är han på resande fot ungefär varannan arbetsdag.

› Och det roligaste ögonblicket?
– Ja, det var i våras när Roger i samband med
hans 70årsdag samlade alla i bolaget i Potsdam.
Jag och Fredrik Lindgren fick i uppdrag att
meddela samtliga att deras lön höjdes med 20
procent på ett bräde. Det var stående ovationer
som aldrig ville ta slut, en fantastisk stämning.
› Har du någon förebild i branschen?
– Ja, det är Roger Akelius. Det är honom jag
känner bäst. Och jag umgås väldigt lite med
andra i branschen.
› Vad gör dig till en bra ledare?
– Jag försöker vara hjälpsam, lyssnande och
pålitlig. Och jag är alltid tillgänglig på telefon
och epost.
› Hur mycket jobbar du?
– Frågar du min fru så jobbar jag 80 timmar i
veckan. Fast det är nog cirka 60.
› Vad gör du när du inte jobbar?
– Eftersom jag reser så pass mycket värdesät
ter jag tiden med familjen högt. Som nu i helgen
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hade vi först picknick i en park med familjen
och lite kompisar och senare så var det kräftskiva
med vänner. Annars gillar jag att läsa mycket,
och att titta på dokumentärfilmer.
› Hur håller du dig i form?
– Det blir en del löpning, har sprungit Göte
borgsvarvet på 1,41.
› Vilken är din livsfilosofi?
– Gråt inte över spilld mjölk, lär dig av dina
misstag.
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja vara mycket bättre på retorik,
det är fascinerande.
› Vilken är din drömresa?
– Det är en resa som jag kommer göra. Det är
en musikresa som startar med bossanova i Rio till
salsa i Kuba, reggae i Kingston/Jamaica, country,
soul, blues i södra USA, jazz i New York, house
i Chicago för att avslutas i Prince studio Paisley
Park i Minneapolis där han ibland gör helt oan
nonserade framträdanden. Jag hoppas innerligt

att det är ett sådant tillfälle när jag är där.
› När grät du senast?
– Glädjetårar när min dotter föddes.
› Vad är du mest stolt över?
– Jag är ganska stolt över min DJkarriär.
Självklart min dotter. Och det jag bidragit med
på Akelius.
› Vad hos dig själv tycker du minst om?
– Just nu att jag inte kommer igång riktigt
med löpningen.
› Är du fåfäng?
– Nej.
› Vad är du rädd för?
– Våld. Jag såg en dokumentär om tyska fot
bollshuliganer, det var oerhört otäckt att se.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Allt utom fru och barn. Och mobilen.
› Vad ska du göra när du lägger av i fastighets
branschen?
– Om jag lägger av. Jag tänker vara kvar
länge.

Secure your ticket now and take part in
MatchUp!, EXPO REAL’s matchmaking and
participant service, to ensure you get more
out of your visit to the trade fair:
www.exporeal.net/tickets

JPO FairConsulting
Tel. +358 400 451 667
juha.pokela@jpofair.fi
Find out more:
www.exporeal.net
www.blog.exporeal.net

Building Networks
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Advokaten har ordet
Anders Hulegårdh & Erica Nobel // Delphi

BILD: DELPHI

GILLAR WINDSURFING
Namn: Anders Hulegårdh.
Ålder: 37 år.
Bor: Centrala Göteborg.
Titel: Partner, advokat.
På Delphi sedan: 2010.
Tidigare arbetsgivare: Setterwalls
och Wistrand.
Familj: Fru och tre barn.
Fritidsintressen: Windsurfing och
löpning.
RESER GÄRNA
Namn: Erica Nobel.
Ålder: 41 år.
Bor: Utanför Malmö.
Titel: Advokat, jur lic, partner.
På Delphi sedan: 2008.
Tidigare arbetsgivare: Bland andra
Malmö stad och Setterwalls.
Familj: Man och två barn.
Fritidsintressen: Träning och resor.

Juridiska risker kring
bygget av Västlänken
Byggnationen av Västlänken i Göteborg
närmar sig. Hur påverkas fastighetsägarna
före och under byggtiden? Vilka juridiska ris
ker finns och hur ska de hanteras?
Anders Hulegårdh och Erica Nobel på Delphi
reder ut de viktigaste frågeställningarna.
Västlänken är en åtta kilometer lång järnvägsförbindelse
som ska anläggas i tunnel under centrala Göteborg, med tre nya
underjordiska tågstationer vid Korsvägen, Haga och Göteborgs
central.
Västlänkens byggnation kommer framför allt att påverka fastig
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hetsägare, näringsidkare och boende i Storgöteborg. I en legal
kontext kan påverkan brytas ner i tre kategorier:
• Intrång – anläggandet och driften av Västlänken kommer att
medföra tillfälligt och permanent intrång på fastigheter, ovan och
under mark.
• Störningar – fastighetsägare och näringsidkare kommer att
drabbas av störningar i form av buller, vibrationer, damning, störande
ljus, begränsad framkomlighet och tillgänglighet. Dessa störningar
kommer att uppstå vid såväl anläggande som drift av Västlänken.
• Skador – därutöver finns risk för skada under och efter bygg
nationen. Skada i form av sättningar och ras kan uppkomma till
exempel om grundvattnet sänks under en längre tid. Vidare kan
sprängning och borrning orsaka bland annat sprickbildning och
vatteninträngning i byggnader.

Fastigheter
finnes!

»Sammanfattningsvis erbjuder lagstiftningen ett antal möjligheter för
fastighetsägare och näringsidkare att
tillvarata sina intressen i samband
med risken för intrång,
störning och skada.«

58

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2015

se
Läs mer på:
lantmannenfastigheter.

Läs mer på:
lantmannenfastigheter.se

kan innefatta gränsvärden för buller och vibratio
ner samt reglering av transportvägar.
DELPHI
Uppstår det ändå störning och skada kan er
Delphi är en av de främsta af
sättning erhållas, bland annat i form av miljöska
färsjuridiska advokatbyråerna i
destånd. I denna del kan det konstateras att det
Sverige. Delphi är totalt omkring
är av stor vikt att ha god kunskap om vilka krav
185 medarbetare, varav fler än
120 är jurister. Våra kontor finns
som ställs för att erhålla ersättning. Som exempel
i Stockholm, Göteborg, Malmö,
känner många till att miljöbalken ger bevislättnad
Linköping och Norrköping.
för orsakssambandet mellan störning och skada.
Bevislättnaden är dock inte värd särskilt mycket
om skadan inte kan styrkas. I denna del föreligger samma krav för
miljöskadestånd som i allmän skadeståndsrätt, vilket innebär att
Trafikverket arbetar förebyggande för att undvika
den skadelidande måste kunna bevisa den negativa påverkan som
störningar och skada. Som i alla större projekt kommer det dock
uppstår. Det finns ett antal rättsfall rörande intrång i näringsverk
att uppstå en påverkan. Om intrång, störning och skada inte kan
samhet som påvisar den nämnda problematiken och i vilka den
förebyggas eller undvikas har fastighetsägaren rätt till ersättning.
skadelidande har lämnats utan ersättning för intäktsbortfall.
I ett första steg är det viktigt att fastighetsägare och närings
idkare är aktiva under de olika processer som föregår ett infra
Sammanfattningsvis erbjuder lagstiftningen ett antal
strukturprojekt av Västlänkens omfattning. Som exempel kan
möjligheter för fastighetsägare och näringsidkare att tillvarata
nämnas ändring av detaljplaner samt ansökan om tillstånd enligt
sina intressen i samband med risken för intrång, störning och
miljöbalken och järnvägslagen. I dessa processer bör fastighetsäga
skada. Det kan dock inte nog understrykas att den som riskerar att
re och näringsidkare delge Trafikverket sina relevanta farhågor och
påverkas måste ha god kunskap om sina rättigheter gällande såväl
sin kunskap om berörda fastigheter och byggnader, för att begränsa förutsebara som oförutsebara skador, för att genomgående kunna
risken för intrång, störning och skada.
agera på bästa sätt för den egna verksamheten. Detta framförallt
Genom att fastighetsägare och näringsidkare är en del av
då infrastrukturverksamheter av Västlänkens storlek innebär att
processen ökar möjligheten att få till stånd – för dem – lämpliga
stora värden kommer att påverkas och att påverkan kommer att
villkor för den planerade verksamheten. Ett sådant lämpligt villkor
pågå under lång tid.

Läs mer på:
lantmannenfastigheter.se

Byggnationen kommer att begränsa fram
komlighet och tillgänglighet till byggnader och
verksamheter, i synnerhet runt de stora schakten
till respektive station. Begränsningen kommer
att vara bestående under lång tid. Kring schakten
Centralen, Stora Hamnkanalen och Rosenlund
kan störningar och trafikomläggningar komma att
pågå i mellan sju och nio år. Detta kommer i sin
tur att innebära svårigheter för företag att bedriva
sin verksamhet, inte minst vad gäller handel som är
beroende av en god tillgänglighet och stabila flöden.

Lantmännen Fastigheter AB är ett av Sveriges större
fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter.
Fastigheterna motsvarar en sammanlagd lokalyta på
cirka 1 200 000 kvm. Fastigheterna är kommersiella
lokaler som kontor, butiker, produktionslokaler,
verkstäder och lager.

Arkitektur // Nod

Nod

– en lyckad balansgång

NOD
• En mötesplats för lärande,
forskning, kultur och nä
ringsliv, strategiskt place
rad på Borgarfjordsgatan
mellan det äldre och det
nya framväxande Kista.

Nod är en unik mötesplats där forskning, utbildning och näringsliv drar nytta av
varandra – en typ av mötesplats som vi rimligtvis kommer att få se fler av framöver.
Olof Philipson och Ari Leinonen på Scheiwiller Svensson Arkitektkontor berättar
här om tankarna bakom projektet.
– En av framgångsfaktorerna var att beställaren Atrium Ljungberg vågade låta de
gemensamma ytorna ta stor plats, säger Ari Leinonen.

• I Nod finns kontor, kon
torshotell samt kreativa
och flexibla kontorsplatser
att hyra.
• Det finns även möjlighet
att arrangera event i Nods
många gemensamma
utrymmen, som kallas
shared space.

Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Åke E:son Lindman

Nod – omfattande 40 000 kvadratmeter BTA och 27 000 kva
dratmeter LOA – är med sin öppenhet en udda fågel, inte minst i
ICTklustret Kista.
– Det mesta här omkring är hemligt, gömt bakom slutna fasa
der. Men här i Nod görs det hemliga publikt, säger Olof Philipson,
handläggande arkitekt för Nod på Scheiwiller Svensson.
Vi sitter vid restaurangen, strax innanför den stora entrén, med
sju meter i takhöjd. Konferensen Caise – Conference on Advanced
Information Systems Engineering – är i full gång, deltagare från
hela världen hämtar sina badgar och skyndar förbi, tillsammans
med studenter och folk som arbetar i huset eller i området.
Redan när Scheiwiller Svensson vann det parallella uppdraget
2009 var tankarna att det skulle se ut ungefär som det gör i dag,
både innehållsmässigt och arkitektoniskt.
– Vi vann uppdraget mycket beroende på att vi verkligen an
vände hela tomten, som liksom byggnaden är triangelformad, säger
Ari Leinonen, vd för Scheiwiller Svensson.
Samtidigt som hela tomten används har man valt att inte bebyg
ga med maximalt antal kvadratmeter för att istället öppna upp och
bidra till stadsbyggandet – man kan gå rakt igenom kvarteret för att
ta sig till det nya området som kommer att växa fram bakom Nod.
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»Som arkitekt är det
alltid roligt när man
lyckas vända nackdelar till fördelar.«

• Stockholms universitet
med sin institution för
data och systemveten
skap (DSV) är med 9 000
kvadratmeter den största
hyresgästen i Nod.
• Övriga hyresgäster är
bland andra Stockholm
Science & Innovation
School, Cornerstone, Kista
Science City AB, Sense
Graphics, Esri, Indpro,
Creant, Bisnis Partner
Group, Screen Interaction,
Digital Art Center, Qam
com, Fujitsu och gymmet
Member 24.

Ari Leinonen

– Det är alltid en balansgång mellan hur öppet man kan göra ett
projekt kontra hur många kvadratmeter uthyrningsbar yta som be
hövs för att de ekonomiska kalkylerna ska bli tillräckligt attraktiva.
Det är ett givande och tagande, säger Ari Leinonen.
Det mest utmärkande för Nods interiör är naturligtvis ge
mensamhetsytorna med de väl tilltagna takhöjderna innanför den
stora entrén. Flexibla ytor som kan användas som evenemangs
och utställningsytor – här finns mängder av mötesplatser och själva
rummet har utformats så att besökarna lockas vidare in i huset.

• Nod är miljöcertifierat en
ligt Breeam och har erhållit
betyget Very Good.

ÖPPET OCH KREATIVT. ”En av framgångs
faktorerna var att beställaren Atrium Ljung
berg vågade låta de gemensamma ytorna ta
stor plats”, säger Ari Leinonen.

• Atrium Ljungberg har
utvecklat och äger fastig
heten.
• Scheiwiller Svensson
Arkitektkontor står för
arkitekturen.

3 2015

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

61

Arkitekur // Nod

UTKRAGNING. De rundade hörnen och utkragningen – de övre
våningarna kragar ut tolv meter över entéplanet – ger Nods fasad
ett svävande, svepande uttryck.

ÖPPNAR UPP. Istället för att bebygga tomten med maxi
malt antal kvadratmeter har Atrium Ljungberg och Schei
willer Svensson valt att ge möjlighet att gå genom Nod till
det nya området som växer fram bakom Nod. I mitten av
Nod finns också en högre byggnad – ett ”hus i huset” som
sticker upp ovanför den resterande byggnaden.
ROBUST. Entréplanet har en robust karaktär
som bjuder in till förändring och kreativitet.

– Som arkitekt är det alltid roligt när man lyckas vända
nackdelar till fördelar, säger Ari Leinonen och pekar in i ett slut
tande rum där några ungdomar sitter och snackar.
– Det här är utrymmet ovanför garagenedfarten – en svår yta
som vi lyckades göra ett attraktivt mötesrum av.
Hela byggnaden präglas av öppenhet. Runt den öppna ytan –
som kallas shared spaces – sitter hyresgästerna och arbetar eller har
föreläsningar, mestadels innanför stora glaspartier. Även entresol
planen är inbjudande och de runda takfönstren släpper in dagsljus.
– Det krävs mod och självförtroende för att våga gå vidare med
så stora gemensamhetsytor – det är glädjande att Atrium Ljung
berg hade det självförtroende som krävdes, säger Olof Philipson.
Mitt i Nod finns en byggnad som kan beskrivas som ett ”hus
i huset” – en i princip självständig huskropp för mindre tillväxt
företag. Från början var byggnaden tänkt att bli tre våningar hög –
övriga delar är fem – med en innergård på taket, men för att få upp
volymen uthyrningsbar yta gjordes den om till åtta våningar och
sticker alltså upp jämfört med den resterande byggnaden.
– På håll ser man att den sticker upp men ju närmare man
kommer desto mindre syns den. På nära håll syns den inte alls.
Det mest utmärkande för Nods arkitektur är ändå de rundade
hörnen, framför allt hörnet vid entrén där de översta våningarna
kragar ut tolv meter över entréplanet.
Utkragningen ger fasaden ett svävande, svepande uttryck, och
ökar kontrasten mellan de undre och de övre planen.
Idén med den övre svepande fasaden är att den är kvarterets
varumärke och att den lämnas fri från skyltning. Entréplanets mer
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»Den här miljön
ger spin off-effekter
för alla.«

Olof Philipson

robusta karaktär bjuder in till förändring och kreativitet.
– Det tillåts inga skyltar och logotyper på de övre våningarna,
de är helt rena. Att sitta i kvarteret Nod är i sig varumärkesbyg
gande och Nod ska fungera som en destination. Att hålla fasaden
ren och fri från skyltar är en annan sak som signalerar självförtro
ende, säger Ari Leinonen.
I höstas invigdes Nod och inflyttningarna är fortfarande i full
gång. Den största inflyttningen i höst är Fujitsu som i oktober flyt
tar in med sitt svenska huvudkontor på 4 000 kvadratmeter.
– Den här typen av mötesplatser kommer säkert att komma
mer och mer. Att rekrytera kompetent personal är oerhört viktigt
och här kan man knyta kontakter på ett naturligt sätt redan under
studietiden. Den här miljön ger spin offeffekter för alla, säger
Olof Philipson.
– Projektet som helhet har gått under budget. Mycket tack vare
ett nära samarbete mellan Atrium Ljungbergs projektledning och
konsulter. En process som handlat om att vara både lyhörd och
utmanade.

Event // Höst 2015

BILD: GRAND HOTEL STOCKHOLM

Erik Paulsson

Helena Stålnert
BILD: DAVID CUENCA

Grand Hotel Stockholm

Malmö Börshus

Fredrik Wirdenius

Erik Selin

Hans Wallenstam

INTENSIV HÖST. Den här hösten arrangerar Fastighetssverige och Lokalnytt hela fyra seminarier; Fastighetskvinnan, Lokalmarknadsdagen,
Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm och Fastighetsmarknadsdagen i Öresund.

Intensiv seminariehöst att vänta
Den här hösten satsar Fastighetssverige extra mycket på seminarier. Bland annat
presenteras ett helt nytt seminarium som tar tempen på fastighetsmarknaden i Öresund.
– Det finns ett stort behov i branschen av att mötas och hitta nya affärsmöjligheter samt
att förkovra sig. Vi är glada att kunna erbjuda forum som uppfyller dessa behov, säger Rolf
Andersson, vd på Fastighetssverige och Lokalnytt. Text: Eddie Ekberg

64

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2015

Totalt kommer Fastighetssverige och Lokalnytt att ha arrang
erat hela sju seminarier när år 2015 summeras:
• Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland.
• Lokalmarknadsdagen – vår.
• Fastighetsmarknadsdagen i Uppsala.
• Fastighetskvinnan.
• Lokalmarknadsdagen – höst.
• Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm
(med Sveriges Snyggaste Kontor).
• Fastighetsmarknadsdagen i Öresund.
– Det känns riktigt roligt att vår seminarieverksamhet
växer med fler partners och besökare. Vi tar det som ett kvitto på
att vi gör det branschen efterfrågar. Det är inte alls omöjligt att vi
kommer arrangera ännu fler seminarier 2016, säger Rolf Anders
son.

På Riddarholmen i Stockholm
ligger en av våra mest klassiska
fastigheter, Gråmunkeholmen 4,
eller Norstedtshuset som den
också kallas.
- Fastigheten fungerade under
många år som både tryckeri
och huvudkontor för Norstedts
Förlag. De har fortfarande
kvar sitt huvudkontor här, men
produktionen har flyttats ut,
säger Henrik Olmér som är AFA
Fastigheters förvaltare.
Idag hyrs vissa av lokalerna
ut till andra företag som
också uppskattar att sitta i
ett av innerstans tydligaste
landmärken.
- Det är en helt unik fastighet,
med ett fantastiskt läge och
arkitektur. Även om den nu är
helt moderniserad, så kan man
fortfarande höra historiens
vingslag i de vackra lokalerna,
avslutar Henrik.
Läs mer om Norstedtshuset på
www.afafastigheter.se.

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkring som
ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
AFA Fastigheter är certifierade enligt ISO 50001.

K AMPAI

När du läser detta har Fastighetssverige, ihop med systerma
gasinet Lokalnytt, precis avverkat de två seminarierna Fastighets
kvinnan på Grand Hotel i Stockholm och Lokalmarknadsdagen
på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg.
Och om bara några veckor är det dags för Fastighetsmark
nadsdagen i Stockholm (med Sveriges Snyggaste Kontor) med
talare som Erik Selin, Hans Wallenstam och Fredrik Wirdenius i
startfältet. Seminariet äger rum på Grand Hotel i Stockholm den
17 november.
Veckan därpå är det dags för Fastighetssverige och Lokalnytt
att för första gången presentera seminariet Fastighetsmarknadsda
gen i Öresund för fastighetsbranschen i Öresundsregionen. Bland
talarna där kan nämnas Erik Paulsson och Erik Selin. Seminariet
äger rum på Malmö Börshus den 24 november.
Moderator för både Fastighetsmarknadsdagen i Stockholm och
Fastighetsmarknadsdagen i Öresund är Helena Stålnert.

” Här kan man
fortfarande
höra historiens
vingslag.”

Fastighetsanalytikern har ordet
Tomas Nyström // Nordier

När tystnar musiken?

Vi skapar era
framtida lokaler

BILD: NORDIER

Det råder lågkonjunktur – men fastighets
branschen upplever en feststämning. Nordi
ers Tomas Nyström kommenterar det märk
liga marknadsläget.
Märker ni av att det råder lågkonjunktur i omvärlden?
För oss i fastighetsbranschen är detta en befogad fråga. Nu är det
visserligen en definitionsfråga om det är lågkonjunktur eller inte.
Sysselsättningen är starkare än på länge men inflationen är extremt
låg och den ekonomiska osäkerheten är stor. Jag tror dock inte det
går någon nöd på någon av mina branschkollegor.
Under mina år i branschen har jag inte upplevt en större efter
frågan. I dag går i princip allt att sälja och efterfrågan är i stort sett
lika stor på förvaltningsobjekt, projekt som rena byggrätter. Förra
årets transaktionsvolym blev historiskt hög och skulle med största
säkerhet kunna bli ännu högre i år om utbudet hade varit större.
Med tanke på att det finns få bra alternativplaceringar är dock
utbudet av säljbara fastigheter litet.
Vad beror då högkonjunkturen i vår bransch på?
Konjunkturer är normalt som havet, de går i vågor och i var
sjunde våg så händer något. Detta fenomen stämmer väl in på de
tre tidigare högkonjunkturerna i fastighetsbranschen. 80talet som
avslutades med fastighetskrisen, de sena 90talsåren som avsluta
des med ITkraschen och nu senast de tidiga 2000talsåren som
avslutades med finanskrisen varade alla i cirka sex till åtta år. Det
gemensamma för dessa högkonjunkturer var dock att de samman
föll med högkonjunkturer i ekonomin i övrigt.

TOMAS
NYSTRÖM
Ålder: 40 år.
Bor: I Viksjö,
Järfälla.
Titel: Partner, RICS,
av Samhällsbyg
garna auktoriserad
fastighetsvärderare.
På Nordier sedan:
År 2010.
Tidigare arbetsgivare: Värdia
Jæger & J:son.
Fritidsintressen:
Familj, sport, seg
ling, är fotbollsträ
nare åt sonen.

Denna gång är det precis tvärt om. Lågkonjunkturen i Sverige
och omvärlden har drivit ned räntenivåerna till extremt låga nivåer.
Våra och omvärldens institutioner som lagrar våra försäkrings och
pensionspengar har normalt en mycket stor del av sina placeringar
i statsobligationer. Men med extremt låga räntor ger inte längre
dessa obligationer någon avkastning varför institutionerna är
tvungna att investera i andra tillgångar. Dessa tillgångar består till
stor del av direktinvesteringar i fastigheter eller i aktier.
Det institutionella kapitalet som ska ut från obligationsmark
naden påverkar således fastighetsmarknaden på två olika sätt. Dels
genom ökad efterfrågan på direktmarknaden men även för att
deras kapital driver börsen och de noterade fastighetsbolagen.
Utöver detta påverkar de låga räntorna alla andra fastighets

Klövern är Sveriges näst största fastighetsbolag sett till ytan med ca 3 000 000 m2. Kanske är vi störst
när det gäller att skapa och tillvarata framtidslägen i Stockholm och starka regionstäder. Elite Hotels
och Länsstyrelsen i Uppsala, Tele2 i Kista och Linköpings Universitet i Norrköping är bara några
exempel på projekt vi ligger bakom. Hur vill du att dina lokaler ska vara?

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang
klovern.se | info@klovern.se
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NORDIER
PROPERTY
ADVISORS

Kilpatrick Townsend har mångårig
erfarenhet och branschkunskap
inom fastighetsområdet

Nordier erbjuder
kvalificerad
rådgivning och
dealmaking för
fastighetsägare,
investerare och
entreprenörer
som är aktiva
på den svenska
fastighets
marknaden.
Nordier arbetar
i små team, och
beskrivs som en
boutiquefirma
vars approach
framförallt
kännetecknas
av att bolagets
seniora partners
alltid är hands
on och djupt
involverade i
projekten.

ATLANTA
AUGUSTA

Det är dessutom enkelt och trevligt
att arbeta med oss. Vi erbjuder
rådgivning och affärsjuridiska lösningar
i samband med bl.a. förvärv och
försäljningar, plan- och bygglovsfrågor,
hyrestvister, upphandlingsfrågor och
utvecklingsprojekt.

CHARLOTTE
DENVER
LOS ANGELES
NEW YORK
RALEIGH
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SEATTLE
SHANGHAI
SILICON VALLEY
STOCKHOLM
TOKYO
WALNUT CREEK
WASHINGTON D.C.
WINSTON-SALEM

www.kilpatricktownsend.se

bolag, utvecklare och privatpersoner som med extremt låga
låneräntor får allt bättre avkastningar på det egna kapitalet när de
investerar i fastigheter.
Som om det inte vore nog har räntorna boostat bostadsmark
naden till rekordhöga nivåer. Bostadsbristen är en sak men alla de
nya bostadsrätter som byggs i utkanter av Stockholm samt i andra
orter förklaras inte bara av bostadsbrist. Inflyttningen till Stock
holm är stor men det är endast en liten del av den stora inflytt
ningen som är kapitalstark. Med detta sagt finns fundamenta för
att bygga bostäder men frågan är om det utan den extremt låga
räntan skulle vara möjligt att sälja bostadsrättslägenheter i utkan
terna av Stockholm till prisnivåer om 40 000–50 000 kronor per
kvadratmeter plus rekordhöga föreningslån.
Så högkonjunkturen inom fastighetsbranschen beror således
denna gång på lågkonjunkturen i övrigt. Detta är ett nytt fenomen
och gör att det är ännu svårare att spå vad som kommer hända i
framtiden.
En av Nordens ledande aktieanalytiker sa till mig för en tid
sedan att vi nu sitter i en taxi på väg till festen. Detta som ett svar
på min fråga om vi nu hade nått toppen. Han menade att det
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fortfarande är så pass mycket pengar på väg ut från obligations
marknaden så att festen kommer bestå så länge långräntorna är
kvar på en låg nivå.
Under den senaste tiden har långräntorna stigit och börserna
sjunkit. Jag frågade honom igen om vi fortfarande satt i taxin på
väg till festen. Nej, nu har vi kommit fram, sa han. Just nu står vi
med fördrinken i handen och det är en liten nervös avvaktande
stämning i rummet.
Min fråga som en följd på denna teori är: ”När tystnar
musiken?”
Enligt min erfarenhet har alla tidigare svängningar berott på att
någon underliggande makroekonomisk faktor är på väg att ändras
men framförallt att förväntningar på detta fenomen har byggts
upp till en kritisk nivå och till slut briserar på grund av att någon
till slut skriker att nu är det över.
Med detta sagt tror jag att den bästa indikationen ni ska titta
efter, om ni undrar hur länge denna konjunktur ska hålla sig,
är när artiklar som denna inte längre har rubriken ”När tystnar
musiken?”. Det är när de har ändrats till ett direktcitat från Tomas
Ledin, ”Snart tystnar musiken”, som ni ska börja ana oro.

Har du Sveriges
snyggaste kontor 2015?
Nominera det på
www.sverigessnyggastekontor.se
senast 30 september

Prissponsor:

Partners:

Presenteras av Lokalnytt
och Fastighetssverige

Vi kan
fastigheter

Revisorn har ordet
Mattias Johansson // KPMG

Ökat fokus på
governancefrågor
BILD: KPMG

MATTIAS JOHANSSON
Ålder: 42 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och barn.
Titel: Partner, auktoriserad
revisor.
På KPMG sedan: 1997.
Fritidsintressen: Allsvenska
ishockeylag från norra
Medelpad.
KPMG
KPMG erbjuder branschspeci
fika och kvalificerade tjänster
inom revision, skatt och
rådgivning. Genom vårt glo
bala nätverk är KPMG ett av
världens ledande kunskaps
företag med 162 000 specia
lister i 155 länder. I Sverige har
KPMG 1 600 medarbetare på
60 orter.

Regelverken för publika bolag blir allt
tuffare och mer komplicerade.
Mattias Johansson på KPMG menar att
ökade krav kan bli utmanande för de mindre
fastighetsbolagen. Kommer regelverksutveck
lingen att driva på en strukturomvandling?
Den svenska fastighetsbranschen är högintressant för
såväl professionella institutionella investerare som för privat
personer. Befintliga fastighetsbolag har via olika instrument till
gång till finansiering till priser som sjunkit med marknadsräntorna.
Samtidigt skapas nya bolag för att möta investerarnas intresse med
både breda och nischade placeringsinriktningar. Många aktörer
tittar på möjligheterna att notera aktier eller skuldebrev. Vi ser
samtidigt att kraven på rapportering, regelefterlevnad och transpa
rens för publika bolag ökar.
De senaste två åren har över 20 svenska fastighetsbolag ansökt
om notering på Nasdaqs huvudlista eller på First North och fler
överväger notering. De formella kraven är lägre på den alternativa
First Northlistan än på Nasdaq. För bolag som är på väg mot
Nasdaq måste bolagsstyrningen formaliseras och redovisningen
ske enligt de internationella redovisningsreglerna IFRS. Regel
verket ställer bland annat krav på styrelsens sammansättning och
former för arbete och formerna för finansiell rapportering. Börsen
låter granska att bolaget kan förväntas leva upp till kraven före
notering.
Under 2016 träder ett nytt EUregelverk i kraft i Sverige,
EU Audit Reform. Reglerna tar primärt sikte på revisionsbyråer
nas oberoende och innehåller regler om obligatorisk rotation för
revisionsbyråer över tid och tydligare regelverk för vilka rådgiv
ningstjänster som bolagets revisor kan leverera. En viktig del i
regelverket är att tydliggöra rollen för styrelsernas revisionsutskott.
Det är en fråga som ägarna måste beakta inför sammansättning av
styrelseledamöter på stämmorna och förbereda för redan nu.
Vi tror inte att EU är klara med sin reglering av corporate
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governance i och med införandet av Audit reform. Nästa steg
förväntas bli att de regler som är kodifierade i Svensk kod för bo
lagsstyrning får en EUgemensam översyn och kanske kan komma
att bli lagtext om några år. Om och när det sker förväntar vi oss
att reglerna blir mer omfattande och att ett sanktionssystem kan
komma att införas. Ett förtydligat och genomtänkt regelverk kan
ha många positiva effekter för investerare och andra intressenter.
Sannolikt kan det dock medföra mer arbete och därmed högre
kostnader för de noterade bolagen.
Stora nordiska aktörer har valt en annan väg än att gå till
börsen för att resa kapital. Det har skapats flera så kallade fastig
hetsklubbar där fastighetsförvaltare och finansiella investerare möts.
Vidare finns en stor fastighetsfondmarknad i Sverige. Lagstiftarna
har redan infört ett nytt direktiv som träffar flera av dessa aktörer,
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).
AIFMD medför vissa formella rapporteringskrav och reglering av
hur verksamheten ska organiseras med Finansinspektionen som till
synsmyndighet i Sverige. Även AIFMD har medfört tillkommande
krav på administrativa processer och därmed ofta ökade kostnader.
Det finns inga tecken som tyder på minskade regelverks
krav. Vi tror att det här kommer att påverka spelfältet ytterligare.
Fastighetsmarknadens aktörer som står i begrepp att resa kapi
tal måste bedöma vad olika alternativ kan kosta administrativt.
Likviditetspremien och kvalitetsstämpeln en notering på Nasdaq
medför måste vägas mot tänkbara merkostnader.
Bolag som i dag står utanför börsen och vill expandera behöver
kanske komma upp i ett större förvaltat bestånd än i dag innan det
är meningsfullt att gå till en notering? First North eller private
placement kanske är ett bättre alternativ för fler?
Kanske kan de utökade kraven i framtiden komma att tränga
ut de minsta börsbolagen från Nasdaq och leda till avnoteringar,
listbyten eller möjliggöra samgåenden? Sannolikt kommer de stora
talens lag att gälla – för de stora fastighetsbolagen på börsen kom
mer regelverksbördan att bli relativt lätt att bära. För de största
aktörerna kan kraven hanteras lättare. De medelstora och små
aktörerna behöver bevaka frågan noga.

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

Årets största affärer // Topp 10

Här är de tio största affärerna på den svenska fastighetsmarknaden
mellan januari och juli i år. Uppgifterna är framtagna av Newsec.

Årets största aﬀärer
BILD: NICKLAS TOLLESSON

Topp 10 // Januari–juli 2015

1

Blackstones återkomst på marknaden

I juli kommunicerades årets hittills i särklass största affär.
Amerikanska Blackstone förvärvade en stor portfölj av Obligo.
Det totala fastighetsvärdet uppgick till cirka 23 miljarder kronor,
varav 9,5 miljarder kronor avser fastigheter i Sverige. I och med
Blackstones återintåg på den svenska marknaden har även
den procentuella andelen utländska investerare ökat i år jämfört med 2014.
Blackstone hade under en lång tid sökt lämpliga portföljer att förvärva för att
stärka sin position i Norden. Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm,
Göteborg och Oslo.

2. Fyra danska pensionskassor
köpte av NREP
Den största affären hittills i år med logistikfastigheter och
den näst största totalt stod NREP för när de i maj avyttrade
fastigheter för sex miljarder kronor i Sverige, Finland och
Danmark. De svenska fastigheternas värde uppgick till cirka
4,4 miljarder kronor. Köpare var ett konsortium, bestående
av fyra danska pensionskassor: Laegernes Pensionskasse,
DIP (ingenjörernas), JØP (jurister och ekonomer) och PFA
Pension. Portföljen bestod totalt av 28 fastigheter med en
sammanlagd uthyrbar area om 650 000 kvadratmeter.
Fastigheterna fanns i NREPS logistikfond samt tre fastig
heter i Sverige ur fonden C1.

3. Grosvenor köpte
Skärholmen Centrum
I januari offentliggjorde Grosvenor Fund Management
att de utökat fonden Retail Centers V med förvärvet av
Skärholmen Centrum. Fastighetsvärdet i affären uppgick
till cirka 3,5 miljarder kronor. Säljare var Centeni (före detta
Boultbee) som ägs av The Royal Bank of Scotland (RBS).
Fastigheten omfattar en uthyrbar area om cirka 98 000
kvadratmeter och innehåller flera starka ankarhyresgäster
så som H&M, Systembolaget, Ica och Åhléns.

4. Nytt bolag köpte handel
Areim och Möller & Partners avyttrade i juli en portfölj
bestående av 44 handelsfastigheter. Den totala uthyrnings
bara arean uppgick till cirka 180 000 kvadratmeter och de
största hyresgästerna är Bergendahlsgruppen, Ica, Axfood
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Hos oss är det högt
i tak om du vill
prata fastighetslån.
Om du behöver hjälp med finansiering till ditt företags nästa fastighetsprojekt så står Collectors dörr öppen. Våra rådgivare stöttar dig med
sin erfarenhet och kunskap. Vi jobbar främst i tillväxtområden som
Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

GÖTEBORG. Terminalbyggnaden i Gullbergsvass, Göteborg, ingår i Blackstones förvärv från Obligo.

och Coop. Köpare var Svenska Handelsfastigheter. Fastig
hetsvärdet uppgår till 2,7 miljarder kronor. Fastigheterna är
belägna mellan Ystad och Boden med tyngdpunkt på Luleå,
Gävle, Södertälje, Katrineholm, Kungälv och Kristianstad.

5. Alecta in i flygplatsfastigheter
Swedish Airport Infrastructure förvärvade i juni 20 flygplats
fastigheter av Swedavia. Köparen är ett joint venturebolag
som ägs till lika delar av Alecta och Swedavia. Fastigheterna
som är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö består
främst av hangarbyggnader, fraktterminaler och kontor.
Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 260 000
kvadratmeter. Alectas hälftenandel av förvärvet uppgår till
knappt 2 miljarder kronor.

8. TH Real Estate förvärvade i Lund
I april avyttrade UnibailRodamco köpcentrumet Nova Lund
i Lund till TIAA Henderson Real Estate. Köpcentrumet om
fattar cirka 26 000 kvadratmeter handel. Fastighetsvärdet
uppgick till 1 635 miljarder kronor. UnibailRodamco hade
under en längre tid försökt att få tillstånd en utbyggnad av
köpcentrumet.

9. Catena renodlar mot logistik

I april avyttrade Heimstaden 23 fastigheter till Castellum.
Fastigheterna är belägna i Norrköping och Linköping och
inrymmer kontor, industri, samhällsfastigheter och bostä
der. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till cirka
två miljarder kronor.

Fabege förvärvade av Catena i maj fastigheterna Frösunda
2 och Hagalund 2:2 i Solna. I och med detta så ökade Fabe
ge på sin byggrättsportfölj. Fastigheterna har en tomtareal
om cirka 51 000 kvadratmeter och omfattar enligt den nya
detaljplanen cirka 225 000 kvadratmeter byggrätt varav
90 000 kvadratmeter för boende och övrigt för kommer
siell användning. Fastigheten är i dag bebyggd med en verk
stads och bilförsäljningsanläggning som förhyrs av Bilia.
Fastighetsvärdet i affären uppgick till 1,45 miljarder kronor.

7. Rikshem köpte av
kommunen i Luleå

10. Atrium Ljungberg
sålde fyra köpcentrum

Rikshem förvärvade i juli knappt 1 500 bostadslägenheter
och drygt 200 vård och omsorgslägenheter av Luleås
kommunala bostadsbolag Lulebo AB. Fastigheternas totala
uthyrbara area uppgår till cirka 163 000 kvadratmeter och
köpeskillingen uppgick till drygt 1,6 miljarder kronor. I och
med detta förvärv etablerar sig Rikshem i norra Sverige.
Affären är Luleås största bostadsaffär genom tiderna.

I juli sålde Atrium Ljungberg fastigheterna Igor 8 (kvarteret
Igor i Västerås), Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund),
Rotundan 1 (Rotebro Handel i Sollentuna) och Orminge 47:1
(Orminge Centrum i Nacka). Totalt omfattar fastigheterna cir
ka 63 000 kvadratmeter uthyrbar area och fastighetsvärdet
uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor. Köpare till fastigheterna är
en lokal aktör tillsammans med ett fastighetsinvestmentbolag.

6. Castellum köpte av Heimstaden

Vi belånar upp till 80 % av det av oss bedömda marknadsvärdet och du
kan låna mellan 10–100 Mkr under en period från 3 månader upp till 4 år.

Rikshem förbinder sig även att under de närmast kom
mande sju åren uppföra ytterligare 560 lägenheter i Luleå.

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

Karriär // Åsa Öttenius

ÅKER SKIDOR
OCH RIDER

Andra på nya poster

Namn: Åsa
Öttenius.
Ålder: 53 år.
BILD: JLL

Bor: Gudö,
mellan Haninge
och Tyresö.

Fredrik Kolterjahn har rekryterats till rollen som analyschef
på JLL.
Han har en gedigen bakgrund i att utveckla och sälja
analysprodukter. Han har i över tio år arbetat i olika roller för
HUI Research, senast som försäljningschef.
Kolterjahn tillträder befattningen i mitten av september
och efterträder Norbert Adamek som efter fem år på JLL går över till H&M.

Familj: Man
och två bonus
döttrar.
Fritidsintressen: Familj, rid
ning, skidåkning,
promenader.

VID STADSHUSET. Åsa Öttenius är ny fastighetsdirektör i Stockholm, med ansvar för bland annat Stadshuset.
”Det är verkligen en fantastisk byggnad – arkitekturen, sättet det är byggt på, med alla små detaljer.”

Efter nästan 20 år på Sisab går Åsa Öttenius vidare – men hon stannar
inom Stockholms stad.
– Jag vill vara med och göra skillnad. Det är jättespännande att bygga
stad, speciellt en stad som växer, säger Stockholms nya fastighetsdirektör.
När vi träffar Åsa Öttenius har hon precis börjat arbeta ”på
riktigt” på sin nya tjänst. Hon tillträdde i slutet av juni och efter ett
par veckors introduktion följde fem veckors semester – som bland
annat tillbringades med att lägga om taken på ett par mindre hus
på tomten.
– Jag tycker om att arbeta med händerna. Vi bor på Gudö
i Haninge och har ett stall och några hus på tomten. Det blir
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en del renoveringar, berättar Åsa Öttenius.
Tidigt i karriären arbetade hon ute på byggarbetsplatserna. Hon
är byggingenjör i grunden och var i tolv år platschef på byggföretaget
Siab (som senare köptes av NCC). När hon kände att det var dags att
prova något nytt, 1994, ringde hon sin förra chef, JanÅke Henriks
son, som då var vd för Sisab (Stockholms stads bolag för skolfastig
heter) för att kolla om hon kunde använda honom som referens.

Åsa Öttenius tycker att det bästa sättet att koppla bort ett
stressigt arbete är att sätta sig på hästryggen. Hon hade egen häst
i 17 år – en gammal dröm som hon förverkligade som 30åring –
och rider fortfarande regelbundet.
– Det är en fantastisk mental avkoppling. I stallet eller på
ridturen kan jag koppla bort allt annat, det är bara här och nu som
gäller. Det är en nyttig mental paus och säkert en bidragande orsak
till att jag alltid har sovit gott på nätterna.

BILD: SVENSKA HANDELSFASTIGHETER

Text & bild: Nicklas Tollesson

SOPHIA HEURLIN
Uthyrningschef, Colliers

BILD: AGORA

”Det är jättespännande
att bygga stad”

EVA ELLENFORS
Vd, Grön Bostad

BILD: SIMON HELLSTEN

Kör: Mitsubish
Outlander,
elhybrid (tjänste
bil).

PATRIK EMANUELSSON
Vd, Locum

BILD: GRÖN BOSTAD

Läser: ”Just nu
Jojo Moyes Livet
efter dig. Den
kan jag rekom
mendera.”

– Jag har arbetat med i stort sett allt inom Sisab och varit
med om hela bolagets utvecklingsresa. Bland annat överfördes
alla förskolefastigheter till Sisab från Fastighetskontoret 2005, de
utgjorde sedan två tredjedelar av antalet fastigheter i bolaget, även
om de kvadratmetermässigt var en mindre del.
› Vad lockade mest med jobbet som fastighetsdirektör?
– Det är ett väldigt spännande uppdrag, och ett väldigt brett
bestånd att arbeta med – 1,2 miljoner kvadratmeter, allt från
Stadshuset till naturreservat i Nacka och några saluhallar. Det är
förresten en speciell företeelse; vi har sedan gammalt ett uppdrag
att tillhandahålla livsmedel, det finns lagstiftning på det. Det är
bland annat därför vi äger Östermalmshallen och Hötorgshallen.
› Är det stor skillnad mellan att vara vd för ett kommunalt bolag
och att vara chef för en förvaltning?
– Ja, det är det. Här är politikernas styrning mycket närmare.
Politikerna är mer detaljinsatta och de behöver vara det.
› Vad tycker du om det?
– Tycker man inte om att jobba i en sådan miljö ska man inte
göra det. Jag fick frågan om vad det betydde att det blev makt
skifte efter valet – jag ser det som ett vanligt ägarskifte, det är inte
svårare än så. Självklart tar man fram rätt underlag för att fatta
beslut men i slutändan är det ägarna som bestämmer inriktningen.
› Vad kommer du framför allt att fokusera på framöver?
– Vi har flera intressanta projekt igång; Slakthusområdets
utveckling – flytten av Globens tunnelbanestation innebär enorma
möjligheter – Tekniska nämndhuset, där planen är att behålla
verksamheten i den befintliga fastigheten men uppgradera den,
Medborgarhuset, Söderstadion… Det är mycket på gång.

BILD: LOCUM

Ser på tv:
”Antikrundan. En
del danska och
norska kriminal
serier. Nyheter.”

– En stund senare ringde han upp och sa: ” Du, jag har ett jobb till
dig här!”
Med undantag för ett halvår på Jones Lang Lasalle 2001 – var
hon sedan kvar på Sisab ända till i våras, sedan 2011 som vd.

FREDRIK KOLTERJAHN
Analyschef, JLL

Patrik Emanuelsson har utsetts till ny vd för Locum, ägt av
Stockholms läns landsting.
Emanuelsson är sedan 2013 vd för Micasa Fastigheter.
Mellan 2007 och 2013 var han vice vd och fastighetschef
(från 2009) på Svenska Bostäder. Han tillträder sin nya
befattning under hösten.

Eva Ellenfors har tillträtt som ny vd för Grön Bostad, som ägs
av Afa Fastigheter och Byggvesta. Hon efterträder Rickard
Backlund som tidigare har varit deltidsvd.
Ellenfors kommer närmast från egen konsultverksamhet
och studier, och har dessförinnan haft ledande roller inom
Einar Mattsson, PWC och SEB.

Colliers har rekryterat Sophia Heurlin, närmast från TAM
Retail, som ny uthyrningschef.
Tjänsten är nyinsatt – Colliers satsar på att placera alla
uthyrningstjänster under samma paraply, tidigare var de
olika affärsområden.
Sophia Heurlin har tidigare varit fastighetsmäklare och job
bat inom Retail på Colliers och Newsec samt med etableringar och byggprojekt
ledning på Sats. Nu senast kommer hon från TAM Retail.
WILNER ANDERSON
Vd, Agora – A Group of Retail Assets
Wilner Anderson är vd för det nystartade bolaget Agora, vars
aktier har noterats på First North.
Wilner Anderson har bred och lång erfarenhet av detalj
handel och köpcentrumutveckling, senast tio år som vd för
Steen & Ström Sverige. Han har dessförinnan haft ledande
positioner inom Ikea, KF och NK Förvaltning.
LENNART STEN
Vd, Svenska Handelsfastigheter
Lennart Sten är vd för Svenska Handelsfastigheter, ett nytt
bolag grundat av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan
Röhss i samarbete med Kåpan Pensioner.
Lennart Sten har elva år inom GEkoncernen bakom sig,
senast som chef för GE Capital Real Estate i Europa. Han
har även haft ledande befattningar inom GE i Norden och
Sverige. Tidigare har han varit advokat och affärsjurist bland annat på Baker &
McKenzie och Bird & Bird (dåvarande Gedda & Ekdahl Advokatbyrå).
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Mat & vin // SK Mat och Människor

GJORT MÅNGA NOBELMIDDAGAR
Namn: Stefan Karlsson.
Ålder: 45 år.
Bor: Utanför Kungsbacka.
Familj: Fru och två barn.
Karriär: Har lagat mat sedan han var
13 år. Blev utsedd till Årets kock 1995. Har
varit med i kocklandslaget. Har synts en
hel del i tv, bland annat i Kockarnas kamp
och i morgonprogram i TV4. Har flera
gånger varit med och gjort Nobelmid
dagen.

Stjärnkock

Fritid: ”Älskar naturen, att fiska och
plocka svamp.”

i gammal rammakarverkstad

SK Mat och Människor öppnade i april förra året i Göteborg,
och har redan rönt ﬂera stora framgångar. Restaurangen
satsar på svenska smaker och avdramatiserade måltider.
Text & bild: Rasmus Thedin

S

tjärnkocken Stefan Karlsson, som
bland annat blivit utsedd till Årets
kock och medverkat i Kockarnas
kamp, drev restaurangen Fond i Gö
teborg i 15 år innan han bestämde sig
för att gå vidare med den nya restaurangen SK
Mat och Människor.
– Vi valde att ta med essensen från Fond till
SK Mat och Människor, men vi har uppdaterat
måltiderna. Både i sättet vi jobbar och i rätterna.
Men smakerna kommer man att känna igen. Det
svenska smak och kulturarvet är det viktigaste.
Vi försöker att plocka smaker från närområdet.
Vi vill ha de bästa råvarorna och dem hittar man
oftast nära, säger Stefan Karlsson.
Under året som gått har restaurangen fått
flera utmärkelser, bland annat har de fått en
stjärna en stjärna i Guide Michelin, precis som
Fond hade.
– Många anser att det är det största man kan
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Vi vill ha de
bästa råvarorna och
dem hittar man
oftast nära.«
få, i och med att det är en stor internationell
utmärkelse. Det innebär givetvis att man får
uppmärksamhet och förhoppningsvis upptäcker
fler det man gör.
Restaurangen tilldelades även Guldstolen för
bästa inredning. Priset fick de tillsammans med
Okidoki Arkitekter.
– Vi är jättestolta över den här utmärkelsen,
det är ett väldigt fint pris i arkitektvärlden.
Okidoki har varit med på alla våra restauranger,
och var med redan på Fondtiden.

Restaurangen ligger i det som tidigare
var en rammakarverkstad, och stora delar av
den ursprungliga planen har de behållet. Även
detaljer från rammarkarverksamheten återfinns
i inredningen. ”Lyx utan överdåd och gedigna,
bekanta material som kommit till användning i
oprövade sammanhang”, löd bland annat moti
veringen.
Tanken på SK Mat och Människor är att ha
fantastiskt god mat och bra service, men lite mer
avdramatiserat än på många andra ställen.
Restaurangen har 42 platser, så alla gästerna
ser rakt in i köket och den största delen av
maten bärs ut till borden av kockarna själva. Tre
duktiga sommelierer matchar rätterna med rätt
dryck.
› Vad driver dig?
– Alla glada gäster. Och att få jobba med
händerna med svenska råvaror och få gästerna att
uppskatta det, säger Stefan Karlsson.

BRINNER. Stefan Karlsson brinner
för de svenska smakerna.
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GILLAR MÖTET. Martin Moses och GULDSTOLEN. Restaurangen har fått utmärkelsen guldstolen för bästa inredning.
Stefan Karlsson gillar mötet med
människor på den intima restaurang
en SK Mat och Människor.

TARTAR PÅ SVENSK OXRYGG MED
BRYNT SMÖR, SOJA OCH VARIATION AV CHAMPINJONER
Ingredienser 4 pers:
250 g marmorerad och hängmörad
ryggbiff
50 g normalsaltat smör
2 dl kikkoman soja
1 msk vitvinsvinäger
2 dl matolja
Salt och vitpeppar från kvarn
0,5 l olja till fritering
0,5 dl ättika
1 dl strösocker
8 st fasta champinjoner
4 st fasta små potatisar
1 ask kryddkrasse
2 st schalottenlökar
20 g rökta, torkade champinjoner eller
annan rökt, torkad svamp
2 st ägg
Metod:
Putsa biffen fri från eventuella senor och
hinnor. Skär sedan köttet i 0,5 x 0,5 cm
stora tärningar, ställ svalt till servering. Bryn
smöret i en kastrull till 180 grader, häll upp i
nytt kärl och låt svalna.
Blötlägg den torkade svampen ca 10
min, krama ur vätskan och mixa svamp,
äggula och vitvinsvinäger i en kann eller
stavmixer. Mixa ihop och häll sedan i oljan
lite i taget. Smaka upp med salt och peppar.
Lägg upp på liten bunke eller spritspåse.
Koka ihop 0,5 dl ättika, 1 dl socker och 1,5
dl soja. Dela 4 av champinjonerna i 4 skivor
och låt dessa sjuda med i sojalagen 2 min
och låt sedan svalna i lagen.
Klipp kryddkrassen och skär schalotten

löken fint och skiva
2 st champin
joner fint på
mandolin. Skiva
potatisen på
mandolin eller
osthyvel, låt
skivorna ligga
i kallt vatten 10
min och fritera
dem sedan i olja i
120 grader tills de är
krispiga.
Vid servering:
Ta ut biffen ur kylen så den tempereras.
Blanda i skuren lök, soja, brynt smör, salt
och vitpeppar, lite i taget tills bra smak. Ar
rangera på tallrik med biffen i botten klickar
av majonnäs runt om, sojainkokt, och rå
tunnskuren svamp ovanpå. Avsluta med
klippt krasse och potatischips.
UGNSBAKAD SLÄTVAR MED RÅSTEKT BLOMKÅL OCH SALICORN,
SLÄTMIXAD OSTRONSÅS, KRÄM PÅ
ÄGGULA SAMT PLOCKADE ÖRTER
Ingredienser 4 pers:
Fisken: 4 x 150 grams bitar av slätvarsfilé
eller annan vit fisk.
Salt
Smör
1. Salta fisken med ett gott havssalt och låt
stå i ca 15 minuter.
2. Sätt ugnen på 130 grader.
3. Lägg fiskbitarna i en smörad ugnsfast
form och täck med folie. Baka till en kärn
temperatur av 42 grader. Serveras genast
med de andra nylagade tillbehören.

Grönsakerna:
0,5 blomkålshuvud i små buketter
200 gram förvällda salicorn eller haricots
verts
Olivolja
Normalsaltat smör
Salt och vitpeppar
1. Råstek de små blomkålsbuketterna i
olivolja och smör tills de får färg och blir
genomstekta.
2. Vänd i de förvällda salicornen eller de
vanliga haricots vertsen.
3. Smaka av med salt och peppar.
Såsen:
1 liter tvättade blåmusslor
2 st fint hackade schalottenlökar
1 msk normalsaltat smör
0,5 dl färsk fänkål fint hackad
5 dl vispgrädde
4 st ostron
2 msk normalsaltat smör
Salt och vitpeppar

KÖKSMÄSTARE. Martin Moses är
köksmästare på SK Mat och Människor.

1. Sautera schalottenlöken och
fänkålen med smöret i en gryta
utan att den får färg.
2. Lägg i musslorna i grytan.
Rör om och tillsätt vinet.
Sätt på ett lock och låt
koka upp och sedan sjuda
i 5–10 minuter.
3. Sila bort musslor och
grönsaker genom en
finmaskig sil och häll
buljongen i en kastrull.
4. Koka upp buljongen och
tillsätt grädden. Reducera till
simmig konsistens.
5. Öppna ostronen och lägg dem med
smöret i en blendermixer. Slå på den
varma musselsåsen och mixa till en slät
sås.
6. Koka upp såsen och smaka av med
salt och vitpeppar och servera såsen
nymixad med fisken och grönsakerna.

Fastighetsmarknadsdagen
i Stockholm 2015
Nuläge och framtida affärsmöjligheter • 17 november • Grand Hotel
Ett heldagsseminarium med tunga branschföreträdare från såväl Sverige som utlandet.
Fokus på fastighetsmarknaden i Stockholm, affärsmöjligheter och framtid.
Anmäl dig på www.fastighetssverige.se/
fastighetsmarknadsdagen_sthlm/anmalan

Äggkräm:
4 st ägg
1. Löskoka äggen i 6 minuter. Slå av vattnet
och kyl äggen ordentligt i kallt vatten.
2. Skala äggen och tag försiktigt bort
äggvitan.
3. Lägg gulorna i en bunke och vispa dom
helt släta.
4. Kyl ner äggulan till serveringen.
Servering:
Lägg upp maten som på bilden och
garnera med plockade örter som dill och
körvel.

Arrangörer:

Prissponsor:

Partners:
Årets vinnare koras
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Crowdfunding // Tessin

Globalt är crowdfunding en snabbt växande företeelse inom
fastighetsbranschen.
Jonas Björkman ser stora möjligheter även i Sverige.
– Ambitionen är att vi ska vara ett lika naturligt alternativ som
att investera på börsen, säger Tessins vd. Text & bild: Nicklas Tollesson

”Ska vara lika naturligt som
att investera på börsen”
Tessin.se beskrivs som en digital plattform för fastighets
bolag som söker externt eget kapital. Investerare – hittills privat
personer och företag, framöver även institutioner – erbjuds
direktinvesteringar i fastighetsprojekt utan de traditionella mellan
händerna.
Tessin tar inte ut avgifter från investerarna utan tar betalt av
fastighetsbolagen utifrån parametrar som volym, investeringshori
sont etcetera.
Verksamheten startade för ett drygt år sedan och hittills har
Tessin samlat in cirka 90 miljoner kronor till allt från utveckling av
ett fåtal villor i Åkersberga och en portfölj med bostadsfastigheter
i Mellansverige till Sveriges första vindtunnel i Bromma.
Bakgrunden är att Jonas Björkman och medgrundarna Erik
Nordin och Niels Bosma tyckte att den svenska fastighetsbran
schen inte hade hängt med i digitaliseringsprocessen, samtidigt
som de inspirerades av amerikanska crowdfundingbolag som
Fundrise och Realty Mogul.
– Vem ringer sin aktiemäklare för att göra affärer i dag? Eller
hittar sin nästa bostad i en mäklarannons i en dagstidning? Det är
bara nätet som gäller. Men om du har velat direktinvestera i fastig
heter har det varit det traditionella sättet som har gällt, och därmed
mängder av avgifter till rådgivare och mäklare i olika skeden av
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processen. Mycket pengar rinner av längs vägen. Samma sak är det
för utvecklarna om de till exempel väljer att ta in kapital genom att
börsnotera preferensaktier. Nu har vi skapat en digital plattform för
fastighetsinvesteringar och branschen har så här långt tagit emot
oss på ett väldigt positivt sätt, säger Jonas Björkman.
Enkelt förklarat utgör crowdfundingvolymen mellanskill
naden mellan utvecklarens eget kapital och bankfinansieringen.
– ”Grundupplägget” är 50–60 procent bankfinansiering och
utvecklaren och crowdfunding-investerarna står sedan för ungefär
lika mycket av det egna kapitalet.
Globalt restes cirka en miljard dollar – främst i USA – genom
crowdfunding under 2014. I år beräknas volymen nå 2,5 miljarder
dollar.
– 2012 låg volymen på cirka 20 miljoner dollar så det växer oer
hört snabbt. Trenden är att även institutionella investerare får upp
ögonen för det här. En stor amerikansk fond meddelade nyligen
att man hade förbundit sig att investera 70 miljoner dollar genom
crowdfundingplattformer.
Tessin har siktet inställt på en snabb expansion och som ett led i
detta tog man i våras in två tunga externa investerare – Stronghold
(som bland annat äger Newsec, Niam och Datscha) och Bonnier
(genom NFT Ventures).

SPELARE. Tessin är ett
extremt digitalt företag. Men
på kontoret roar man sig med
det gamla klassiska hockey
spelet. Jonas Björkman är vd
för bolaget som tar crowd
fundingen till den svenska
fastighetsbranschen.
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GILLAR BRITTISKA HERRSKOR
Namn: Jonas Björkman.
Ålder: 32 år.
Bor: Reimersholme, Stockholm.
Familj: Flickvän.
Bakgrund: Utbildad ekonom, har tidigare
varit managementkonsult på Inno Group
och investeringsansvarig på riskkapital
bolag. Har även arbetat med kapitalan
skaffning och som managementkonsult
genom det egna företaget Expanding
Ventures. Startade Tessin Nordic AB 2014.
Fritidsintressen: Snowboard, segling –
och brittiska herrskor. ”Favoritmärket är
Foster & Son. Jag är väldigt fascinerad av
hantverket bakom skorna. Någon gång vill
jag gå en kurs i det där. Tänk att tillverka
sina egna skor …”
AKTUELLA PROJEKT FÖR TESSIN
• Exklusiva bostadsrätter i Stockholms
innerstad – bolaget ger ut en preferens
aktie med en årlig avkastning om 13
procent, med årlig inlösenrätt fram till
eventuell notering.

Vi är byrån som stödjer byggherren i alla skeden – från tidiga strategiska
frågeställningar till färdigställande. Sedan 1947 har vår drivkraft varit att
förverkliga våra kunders idéer. Idag väljer allt fler Hifab, som nationell partner
eller som ansvarig för hela projektorganisationer.
VÅRA MEDARBETARE ÄR VÅRA STJÄRNOR – TRÄFFA OSS PÅ BUSINESS ARENA STHLM.

• Nybyggnation av industrihallar i Upp
lands Bro – avkastningen beräknas till elva
procent med ett års investeringshorisont.
• Byggnation av lekland nära Ikea i norra
Sverige – återbetalning inom sju till tolv må
nader med årsavkastning på elva procent.
I REALTID. Tessins aktuella siﬀror visas på väggen på kontoret på Jakobs Torg i Stockholm. Siktet är inställt på att siﬀrorna ska
stiga snabbt. ”Nästa år räknar vi med att ta in 250–300 miljoner kronor och vi tittar också på att etablera oss i övriga Norden”,
säger Jonas Björkman.

– Urban Edenström och de andra på Stronghold var tidigt
intresserade av oss, de delar vår inställning att det här är framtiden.
Givetvis är det tryggt att ha deras finansiella muskler i ryggen
men det är också viktigt att kunna dra nytta av den kunskap och
erfarenhet som finns inom Strongholdkoncernen.
Det första projektet – utveckling av villor i Åkersberga – har
redan nått sin exit och där fick investerarna en imponerande av
kastning – 18 procent på åtta månader.
– Otroligt kul, och det visar att konceptet fungerar. Men så hög
avkastning kan man ju inte räkna med i alla projekt, skrattar Jonas
Björkman.
› Investerar ni själva i projekten?
– Inte Tessin, det är inte bolagets roll. Däremot är vi ofta med
som privata investerare, på samma villkor som övriga. Så jag är
nöjd med Åkersberga för egen del också.
Förutom utvecklingsprojekt ser Jonas Björkman en stor potential i
det stora refinansieringsbehovet som Basel IIIdirektivet har lett till.
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– Aktörer som tidigare har varit belånade till 70–80 procent
måste med de nya direktiven ner till 50–60 procent. I stora
drag måste man hitta alternativa finansieringslösningar för 50
miljarder kronor per år de närmaste åren, där kan vi vara en
spelare.
Förhoppningen är att Tessin redan nästa år ska ta in
250–300 miljoner kronor i drygt 15 olika projekt, vilket innebär en
total projektvolym på en bit över en miljard kronor.
På sikt är ambitionerna mycket större.
– Det är meningslöst att sätta upp mål i siffror, men vi ser att
det finns en stor potential. Vi utgör en plattform för fastighets
bolag som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt behöver få in
nytt eget kapital, samtidigt som vi erbjuder investerare avkast
ningsnivåer som det har varit väldigt svårt att nå tidigare. I dag är
det Sverige som gäller, men vi tittar också på den övriga nordiska
marknaden.

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD

Vi på Hellström Advokatbyrå har den erfarenhet
du behöver vid fastighetstransaktioner och
i fastighetsrelaterade frågor
Välkommen att kontakta oss på 08-22 09 00
www.hellstromlaw.com

Krönika
Karolin Forsling // AMF Fastigheter

BILD: AMF FASTIGHETER

När presterar du
på topp?

D

et är lätt att fastna i invanda
tankar och mönster. Även om vi
i fastighetsbranschen försöker
tänka nytt kring lokaler och ytor
landar vi ändå i takhöjder, yt
skikt, fläktsystem och trapphus. Rumsindelning
och arbetsplatser utgår från skrivbordens storlek,
skrivare, kaffemaskiner och fikabord.
För vi vet ju hur ett kontor ser ut. Vi vet hur
det ska vara för att det ska fungera. Eller? Med
arbetare i dag, unga som gamla, blir mer och mer
gränsöverskridande och söker flexibilitet i sin
arbetsmiljö. Istället för att bygga och göra som vi
alltid har gjort behöver vi ifrågasätta oss själva.
Vi kanske inte alls vet hur ett kontor ser ut?
Arbetsmarknaden förändras, jobben
förändras. Digitaliseringen skapar nya beteenden,
möjligheter och yrkesroller. Och det går snabbt.
Studier visar att för dagens unga är jobbet inte
bara ett jobb utan en förlängning av den person
liga identiteten. De är optimistiska, uppkopplade
och självmedvetna världsmedborgare. Självklart
styr detta valet av arbetsgivare. I dag är en ar
betsplats i en välplanerad stadsmiljö en konkur
rensfördel när det råder huggsexa om talangerna.

84

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2015

Min drivkraft
är människor, de är
alltid är viktigare än
hus.«
Vi fastighetsägare behöver därför släppa taget
om kvadratmetrarna och börja ställa andra frågor
till våra potentiella hyresgäster: Hur lever med
arbetarna sina liv? Vad får dem att må bra och
prestera? När är de lyckliga? Det är få företags
ledningar i dag som vet svaren, även om de är
helt avgörande för produktivitet, framgång och
rekryteringar.
I dag räcker det inte med att fundera över
hur medarbetarna ska sitta och var de ska sitta.
Företag behöver ställa frågan om medarbetarna
över huvud taget ska sitta. De kanske ska jogga
fram konstruktiva lösningar, luta sig mot ett träd
och göra kvartalsrapporter eller administrera lö
ner på en espressobar? Allt utifrån ett beteende,

en miljö och ett sammanhang som gör att var
och en kan och vill prestera på topp.
Jag pratar ofta om den tredje platsen. Det är
den gränslösa miljö som vi hittar mellan vårt
hem och den klassiska arbetsplatsen. Gator, torg,
parker, restauranger, caféer, lounger och foajéer
där människor möts och kopplar av. Men tredje
platsen är även utrymmen för inspiration, fokus
och eftertanke – det som de flesta behöver i sina
jobb men som många saknar.
På AMF Fastigheter driver vi just nu ett av
Sveriges största fastighetsprojekt. Mitt i Stock
holms city omvandlar vi fem fastigheter, fyra
gator och två torg till ett nytt stadsrum – Urban
Escape Stockholm. För människor, medarbetare
och företag som förstår att bra jobbprestationer
utgår från individens behov.
I Urban Escape Stockholm bygger vi inga
kontor. Vi skapar istället mängder av arbets
platser som folk gör till sina egna. Platser där
idéer tar fart, möten sker på oväntade ställen och
livspusslet underlättas av närheten till shopping,
nöje och kultur. Det finns ett flöde av kunskap,
föreläsningar, forskning och innovation att ta del
av. Vi skapar ett ekosystem där små företag syre

sätter stora, där verksamheter kan växa utan att
behöva flytta. Vi skapar miljöer med människan
som utgångspunkt.
Enligt Handelskammaren kommer det 2030
att fattas 70 000 högutbildade människor i Stock
holm. Sätt kontoret och arbetsplatsen i den kon
texten och fundera ett varv till. Hur arbetar företag
för att behålla och attrahera framtidens talanger?
Vad kännetecknar en intressant arbetsgivare?

Min drivkraft är människor, de är alltid är
viktigare än hus. Insidan är viktigare än utsidan
– både bildligt och bokstavligt. Det är med
arbetarnas samlade kunskap och välmående som
bygger framgångsrika, innovativa och världs
ledande företag.
Att se till att människor kan och vill prestera
på topp är i allra högsta grad en både självklar
och nödvändig utgångspunkt för fastighets
branschen.

KAROLIN FORSLING
• Karolin Forsling är sedan mars 2014 chef för stadsutveck
ling och marknad på AMF Fastigheter.
• Hon har arbetat inom AMF sedan 2007, då hon rekry
terades från Atrium Ljungberg där hon bland annat
utvecklade Sickla Köpkvarter. Hon har också arbetat för
Norrporten, varit centrumutvecklare i Sundsvall och drivit
eget bolag.
• 2013 utsågs hon till en av världens mest innovativa stads
utvecklare av UBM Future Cities.
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Arkitektkommentaren
Daniel Monsén // Monsén Arkitekter

BILDER: MONSÉN ARKITEKTER

3Dskrivaren ger möjlighet
till ny modern arkitektur
Arkitekten Daniel Monsén är trött på avska
lade exteriörer och vill skapa en ny arkitektur
stil med 3Dutskrivna ornament och storytel
ling – det första huset byggs nu i Uppsala.
Nu går det snart inte längre att designa hus som är mer
avskalade. Vi har skalat av allt på våra byggnader och miljöer, allt
som ger karaktär och en kontext. Våra byggnader är nakna och
liknar mer och mer rymdskepp från yttre rymden som har landat.
Sneda vinklar och matematiska slumpmönster ska ersätta bra
proportioner och konstnärliga detaljer. Varje byggnad ska vara
en unik märkesbyggnad genom att vara så avskalad som möjligt.
Ingen i byggherreledet är missnöjd – avskalade hus ger rationella
och priseffektiva projekt, och det finns till och med en liten klick
brukare som gillar att bo i sockerbitar.
Förstå mig rätt nu. Det är viktigt med märkesbyggnader som
sticker ut i ett stadsrum här och där, jag vill bara ifrågasätta ifall
en vägg som sätts på sned i en ovanlig sned vinkel bara för att
vara annorlunda och göra ett “statement” är bra arkitektur? Och
varför inte skapa hus med storytelling och ornament som i tidigare
arkitekturstilar? Är det inte dags att prova detta igen? Jag tror att
många uppskattar ett stadsrum med upplevelser och storytelling.
Jag vill inte att människor ska leva i sterila kuber. De hus
som byggs i dag är så fantasilösa att klockorna stannar. De ger
kontextlösa miljöer som inte gör någon glad. Det behövs fantasi,
något som sätter igång tankarna och associationerna när man rör
sig i staden. Alla gillar ju en häftig inredning och skämtar om att
vitt och avskalat är daterat, men det verkar som att vi är rädda för
att frångå minimalismen på utsidan av huset.
Varje epok och arkitekurstil har ofta en värdering, ny teknik,
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FLYGPLANSINTRESSE
Namn: Daniel
Monsén.
Ålder: 39 år.
Titel: Arkitekt
SAR/MSA. Vd för
Monsén Arkitek
ter (grundade
bolaget 1998)
och grundare
av Bimframe, en
rumsdatabas på
nätet.
Bor: Östermalm,
Stockholm.
Familj: Fru och
två tvillingar,
födda 2014.
Fritidsintressen: ”Plane spot
ting, familjen
och att utveckla
företagen”.

ett mode eller idé bakom sig. Ta till exempel idéerna som gav oss
barocken eller uppfinningen armerad betong som gav oss sky
skrapor. Nu har 3Dskrivaren gjort entré och vi bör använda den
till att skapa en ny arkitektur med utsökta detaljer och konst som
berikar husen vi ska bo och arbeta i.
Jag tycker vi borde gå så långt att vi tillsammans här och nu
skapar en ny arkitekturstil som signalerar detta. En stil som tar de
supermoderna högteknologiska hus vi har i dag och adderar story
telling med dekor och konstinslag på dem. På Monsén arkitekter
kallar vi det Super Deco och vi tror det kommer ge oss stadsmil
jöer med kontext, förankring och själ igen.
Det handlar absolut inte om någon återgång till det gamla
utan om samtida ornament. Modern konst i 3D som det är upp
till varje arkitekt att skapa och producera. Det handlar också om
att berätta något verkligt om huset och inte bara förse det med ett
slumpartat matematikgenererat mönster som är så vanligt i dag. Låt
oss till exempel ta vara på den tidigare traditionen när fasaden be
rättade en historia, subtilt eller rakt på. Låt oss lägga lite eftertanke,
koncept och några extra timmar bakom våra utsmyckningar igen.
Just nu håller faktiskt Sveriges första Super Decohus på att
byggas, i Uppsala vid centralstationen – en plats som genomgått
en enorm och delikat förvandling de senaste åren, som dessvärre
fått kritik för dess nya avskalade miljö och livlöshet. I kontors
byggnaden kvarteret Eldaren ville vi ge platsen kontext och något
att prata om igen. Vi ville ge platsen liv och rörelse igen, och
vad skulle passa bättre än en hyllning till Eadweard Muybridges
stillbildstudie av människan i rörelse? Genom att rita ett super
modernt hus med 3Dpyntade betongornament med hundratals
människor i rörelse får huset en helt egen karaktär. Den avbildade
mänskliga anatomin i ornamenten bryter även ner skalan på huset,
då vi alltid kan förhålla oss till våra proportioner. Och extra roligt

UPPSALA. Det första huset i Daniel Monséns Super Decostil byggs nu i Uppsala. Jernhusen äger kvarteret Eldaren,
där Landstinget i Uppsala län ska flytta in nästa höst.

i detta är att vissa Uppsalabor har redan börjat prata
om huset med gubbar på alltså redan innan det är
byggt.
Att utveckla och producera ornamen
ten har varit en resa i sig. Människor överlag
är mycket positiva. Det finns en stark
längtan efter något nytt och annor
lunda. Det ligger också i tiden att
berätta historier och sätta egna avtryck.
Samtidigt finns som sagt ett motstånd
i producentledet där man är rädd för
ökade kostnader – och vi har fått
erfara en ovilja hos vissa betong
leverantörer som anger fantasi
summor eller andra hinder
för att ta fram ornament.
Det var helt enkelt dags
för arkitekten att kliva in i
producentledet igen.
Att själv skriva ut gjut
formar för dekor kostar en tiondel av
originalkostnaden hos en producent.
Vi 3Dprintar själva på kontoret de tolv
betonggjutningsformar som ska användas i
Uppsalaprojektet.
Med teknik, kostnadsbilden och Super Deco klart för oss, ställer
vi oss frågan i dag.
Kan det vara så att sneda hus i modern minimalism är den
tråkigaste arkitekturstilen någonsin?
Är det inte dags för att ifrågasatta de hus vi bygger och sätta lite
karaktär på våra hus igen med Super Deco?

TROR PÅ 3D.
Daniel Monsén
med en tidig
variant av
3Dskrivare.
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Miljöcertifiering // Living Building Challenge

THE BULLITT CENTER. Living
Building Challenge administreras
från The Bullitt Center, ett av ett
drygt dussin projekt som hittills har
certifierats. Energin kommer från
solceller på taket. Regnvattnet tas
till vara och renas i huset och täcker
hela byggnadens vattenbehov.

Living Building Challenge är det miljöcertifie
ringssystem i världen som ställer hårdast krav
på byggnader och stadsdelar – de ska inte
belasta miljön alls, utan istället bidra positivt.
– Vi måste ändra vårt tänkande och bygga
i harmoni med naturen, säger systemets
skapare Jason F McLennan.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Nic Lehoux

”Hur mycket
är det värt att
andas frisk luft?”
Jason F McLennan, som i höst kommer till Sweden Green
Building Conference i Stockholm, är en av de mest inflytelserika i
världen när det kommer till hållbara städer och hållbara byggnader.
– Intresset för Living Building Challenge växer snabbt. I år har
antalet registreringar ökat med 40 procent jämfört med förra året.
250 objekt är registrerade runt om i hela världen, säger McLennan.
Samtidigt är det bara ett drygt dussin projekt som har fått
sin certifiering – först ett år efter inflyttning är det möjligt att få
certifieringen.
Grundtanken är att byggnaderna ska vara ”levande” – de ska
alstra mer energi än de använder och i alla aspekter ska byggna
derna snarare bidra positivt än negativt till miljön.
Systemet har 20 parametrar, varav tre är att de ska vara netto
positiva när det gäller energi, vatten och avfall.
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INFLYTELSERIK. Jason F
McLennan, skapare av Living
Building Challenge, räknas som
en av världens mest inflytelse
rika personer när det gäller håll
bara byggnader och områden.

»Vi måste ta hotet från klimatförändringarna och den
globala uppvärmningen på större allvar.«

Fastighetsmarknadsdagen
i Öresund
Missa inte årets viktigaste branschdag!
24 november 2015, Malmö Börshus

› Det är ganska lätt att förstå hur byggnaden kan vara energi
positiv – men avfall?
– Det är inte lätt, men det handlar om inställning – också här
krävs ett nytt sätt att tänka: Sopor existerar inte – det handlar bara
om att hitta nya användningsområden.
Jason F McLennans föreläsning i Stockholm kommer i första
hand handla om inspiration.
– Jag kommer att visa exempel på projekt vi arbetar med, visa
vad som är möjligt att göra.
› Hur har intresset för systemet från svenska utvecklare och
fastighetsbolag varit?
– Sweden Green Building Council har visat stort intresse
och jag vet att det finns medlemsföretag i SGBC som har varit
i kontakt med vår organisation, men vi har inga registrerade
svenska projekt än. Men Sverige ligger långt fram i de här
frågorna och klimatet är inte olikt Kanadas och där har vi flera
projekt igång. Det borde kunna finnas ett intresse i Sverige
också.

JASON F
MC LENNAN
Jason F Mc
Lennan, född
1973 i Kanada,
är arkitekt i
grunden. Han är
också designer,
författare och
föreläsare.
År 2006
lanserade han
systemet Living
Building Chal
lenge.
Han är i dag
vd för Interna
tional Living
Future Institute,
som handhar
Living Building
Challenge.

› Det är lättare att vara miljövänlig om man samtidigt sparar
pengar. Generellt, hur mycket dyrare är det att bygga ett Living
Buildinghus?
– Det beror naturligtvis helt och hållet på omständigheterna.
Men kostnaderna är mindre än de flesta tror. Vårt nya huvudkon
tor här i Seattle, The Bullitt Center, är certifierat och den initiala
kostnaden var ungefär 25 procent högre. I gengäld är det väldigt
billigt när det väl är byggt. Vi kommer ju exempelvis aldrig att få
en elräkning.
– Sedan måste vi fråga oss vad det är värt att kunna andas frisk
luft? Vad är det värt att kunna dricka friskt vatten? Och så vidare.
› Hur ser din vision för framtidens byggande ut?
– Vi måste inse att vi inte kan leva som vi har gjort. Vi måste ta
hotet från klimatförändringarna och den globala uppvärmningen
på större allvar. Jag hoppas att alla kommer att inse att vi måste
bygga hus och städer i harmoni med naturen. Någon gång då och
då kan det vara bra att reflektera över det faktum att en gång i
tiden var alla våra byggnader ”living buildings”…

Framtida affärsmöjligheter i en expansiv region.
Ett heldagsseminarium med kontors-, bostads- och handelsspår om marknadsläget
i Öresundsregionen som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.
Anmäl dig på www.fastighetssverige.se/
fastighetsmarknadsdagen_oresund/anmalan.
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Partners:

Boka din annons i
Fastighetssveriges Handels/Mapicnummer redan nu!

Nästa nummer av Fastighetssverige kommer,
förutom till alla våra ordinarie mottagare i Sverige,
att distribueras med ett antal tusen exemplar
under retail-mässan Mapic i Cannes
i mitten av november.

Ring Rolf Andersson:
031- 60 43 55
Fastighetssverige #4 (Handel/Mapic) kommer ut i vecka 44.
Materialstopp är 16 oktober.

