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München.
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Fastighetssveriges Fastighetsmarknadsdagen hålls för
första gången i
Örebro.
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omkring och tittade ner i sina skärmar, ivrigt letandes efter Pokémon-figurer. Lite synd med tanke på hur uselt vädret har varit. Sommaren 2016 har
ju verkligen inbjudit till inomhusaktiviteter och sällskapsspel av olika slag.
Skulle förresten inte förvåna mig om det
våren 2017 blir en väldigt stor barnkull …
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Niam är Nordens ledande fastighetsfondförvaltare
VÅRT MÅL är att leverera fastigheter som uppfyller dagens och framtidens krav från
hyresgäster, investerare och samhälle

Dessutom ser vi flera nya, och nygamla,
investerare som gör affärer i Sverige.

31 oktober
Regina Spektor på Cirkus i
Stockholm!

Spännande, och det här lovar gott för svenskt vidkommande på årets
Expo Real och andra fastighetsrelaterade event.

16 november
Prisutdelning i
Sveriges Snyggaste Kontor
på Fastighetsmarknadsdagen i
Stockholm.

På omslaget ⁄⁄ Ola Serneke
Läs intervjun på sidan 56.

God läsning och en spännande
fastighetshöst!

Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg

VÅR STYRKA är att vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom fastighetsbranschen i
kombination med ett genuint intresse för kunder och samhällsutveckling
VÅR FRAMGÅNG drivs av en aktiv förvaltning och förbättring av våra fastigheter från ett
tekniskt och miljömässigt perspektiv. Niam har i över 10 års tid stadigt förvaltat och
levererat resultat i toppklass

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

Nora 11, Malmö, Sweden
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Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 10.

~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Ann Öberg om vinnare och förlorare
i valutakriget.

22 // Advokaten har ordet
Katrin Troedsson om hur fastighetsägare
ska agera i stadsutvecklingsprojekt.

64 // Krönika
Lennart Weiss om den förändrade
diskussionen om social housing.

70 // Fastighetsanalytikern har
ordet
Peter Wiman om e-handelstrendernas påverkan på
fastighetsmarknaden.

56

76 // Revisorn
har ordet

Ola Serneke
Ola Serneke om höga hus
och långa konditionslopp.

16

72

82

Felaktigt klassificerade
fastighetsinvesteringar kan leda till en
sämre skattesituation, menar Henrik
Kaarme och Richard Hedin Thyr
på Skeppsbron
Skatt.

80 //
Arkitektkommentaren
Fredrik Kjellgren och
Joakim Kaminsky om
att få in nyanlända
arkitekter i branschen.

Lennart Weiss

Årets Unga Fastighetskvinna

Mentorskap

Finansieringsmarknaden

Sima Ghaemi utsågs till Årets Unga Fastighetskvinna.

Gurun: Mentorskap – en win win situation.

Nordkap lanserar ett unikt instrument.

Tema: Bostadsutveckling

30 sidor om den kanske allra
hetaste marknaden just nu
~ 24 ~

Makroanalysen
Ann Öberg // Handelsbanken

Det pågår ett valutakrig mellan världens länder. En svag valuta underlättar för företag att höja priser och öka sina vinster. De länder som har
återhämtat sig kraftigt sedan den globala finanskrisen är generellt mer
dynamiska ekonomier, men de har också klarat att hålla sina valutor relativt svaga och skapa vinstdriven tillväxt. Sverige tillhör än så länge valutakrigets vinnare. Men det globala valutakriget är sannolikt långt ifrån över,
menar Ann Öberg, nybliven chefekonom på Handelsbanken.

”Det globala valutakriget
är långt ifrån över”
S

tora svängningar i globala kapitalflöden, särskilt på tillväxtmarknader, har lett till ökade fluktuationer i valutakurserna.
Situationen påminner om ett valutakrig, med konkurrerande devalveringar där centralbankerna ”tvingas” sänka räntan när
andra centralbanker gör det, för att förhindra att den egna valutan
förstärks. Ett exempel är den valutakrigsliknande sekvensen av
kvantitativa lättnader som först inleddes i USA och sedan även
introducerades i Japan och eurozonen.
Varför övergick centralbanker världen över till en valutakrigsliknande politik efter den globala finanskrisen 2008–09?
Ett viktigt skäl var den höga skuldsättningen. Det fanns helt
enkelt inte tillräckligt med ammunition i finanspolitiken för
att stimulera ekonomin. När den akuta krisen väl var över och
de ekonomiska utsikterna blev bättre saknade dessutom många
hushåll de ekonomiska musklerna för att öka sin konsumtion.
Under många tidigare konjunkturåterhämtningar har hushållens
uppdämda konsumtionsbehov utgjort en stark drivkraft, särskilt
i USA. I praktiken var penningpolitiken det enda kraftfulla instrumentet för ekonomisk stimulans som stod till förfogande för
att stimulera ekonomin. Först sänkte centralbanken (Fed) i USA
styrräntor nästan till noll. Sedan stimulerade Fed ekonomin
ytterligare genom att genomföra en rad värdepappersinköpspro-
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ÅKER SKIDOR
Namn: Ann
Öberg.
Ålder: 42 år.
Familj: Gift, tre
barn.
Bor: Vaxholm.
Titel: Chefekonom på Handelsbanken.
På Handelsbanken sedan:
Våren 2016.
Tidigare arbetsgivare: Finansdepartementet,
Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet
och Svenskt
Näringsliv.
Fritidsintressen: Skidåkning,
och renovering
av gamla hus.

gram som stimulerade ekonomin ytterligare.
En kanal för penningpolitisk stimulans var att en svag dollar
underlättade för de amerikanska företagen att höja priserna, vilket
ökade vinsterna då lönerna hölls tillbaka av hög arbetslöshet. Detta
skapade en vinstdriven tillväxt, som var långsammare än tillväxten
efter lågkonjunkturerna 1990–91 och 2001, som framförallt drevs
av en kombination av finanspolitik och uppdämd efterfrågan i
hushållssektorn.
Baksidan var att andra valutor, såsom den japanska yenen och
euron, var starka, vilket gjorde det svårt att skapa goda tillväxtförhållanden – inte bara vinstdriven tillväxt – i dessa ekonomier.
Japan och eurozonen försökte också försvaga sina valutor genom
kvantitativa lättnader, vilket ledde till något som liknade ett globalt
valutakrig. Definitionsmässigt kan inte alla länder vinna ett valutakrig samtidigt.
De länder som återhämtade sig kraftigt efter den globala
finanskrisen 2008–09 klarade av att hålla sina valutor relativt svaga
och skapa vinstdriven tillväxt, till exempel Sverige, USA, Storbritannien och Tyskland (euron var inte för stark för den dynamiska
tyska ekonomin). Å andra sidan satt de länder som förlorade
valutakriget fast med för starka valutor och misslyckades med att
skapa vinstdriven tillväxt. Dessa länder befinner sig fortfarande

HANDELSBANKEN
Handelsbanken är en fullsortimentsbank
med landsomfattande kontorsnät i Sverige,
Storbritannien, Danmark, Finland, Norge
och Nederländerna. Dessa sex länder
ser banken som sina hemmamarknader.
Handelsbanken grundades 1871 och har
i dag närmare 12 000 medarbetare samt
verksamhet i sammanlagt 25 länder.

på ungefär samma BNP-nivåer som före den globala finanskrisen;
exempel är Japan och eurozonen exklusive Tyskland.
EU-folkomröstningen i Storbritannien med en seger för
Brexit har sannolikt förvärrat situationen ytterligare. Det brittiska
pundet försvagades omedelbart när resultatet av omröstningen
offentliggjordes. I början av augusti lättade Bank of England på
penningpolitiken för att mildra effekterna av en förväntad kommande recession. Stimulansåtgärderna var mer omfattande än
väntat och innehöll både räntesänkningar och program för nya
värdepappersköp.
Brexit försvagade den svenska kronan mot euron och dollarn
och förbättrade på så sätt vår konkurrenskraft. Detta betyder dock
inte att Brexit är bra för den svenska ekonomin. Storbritannien är
en av Sveriges viktigaste handelspartners och den ökade finansiella
osäkerheten minskar sannolikt investeringsviljan i Storbritannien.
Därutöver har konsumentförtroendet minskat kraftigt.
Incitamenten för att ha en svag valuta kvarstår i de flesta länder
även om motsättningarna kan minska något om den amerikanska
centralbanken höjer styrräntan ytterligare. Om den svenska kronan
förstärks i linje med vad de flesta ekonomer tror så kommer sannolikt företagsvinsterna i Sverige att dämpas. Det globala valutakriget är långt ifrån över.

BILD: HANDELSBANKEN
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Missat något?

Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av maj. Siffrorna anger nyheternas
placeringar i mest lästa-listan. Text: Axel Ohlsson

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

BILD: JÄRNGRINDEN

BILD: SOM

3 Victoria Park köper
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för 1,8 miljarder
Peter Strand.

Victoria Park köper ett
bostadsfastighetsbestånd om totalt 1 938
lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka
138 000 kvadratmeter, belägna i Malmö
och Karlskrona.
Köpet sker i bolagsform och är baserat
på ett underliggande fastighetsvärde om
1,8 miljarder kronor, motsvarande 13 000
kronor per kvadratmeter, där köpeskilling för

TRANSAKTIONER

aktierna preliminärt uppgår till 616 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa
samt genom upptagande av nya lån, i enlighet
med bolagets policy. Tillträde och betalning
skedde i somras.
– Detta är vår största affär någonsin och det
är tillfredsställande att genomföra den på ett
effektivt sätt utan ett brett auktionsförfarande,
säger Victoria Parks vd Peter Strand. 2016-07-14
Den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro.

6 Atrium Ljungberg

19

köper Chokladfabriken

Den planerade nya stadsdelen Karlastaden.

TRANSAKTIONER NREP köper, genom Nordic Strategies
Fund II, 50 procent av Sernekes projekt Karlastaden i
Göteborg. Förvärvet baseras på den kommande detaljplanen och görs med ett förväntat totalt underliggande
byggrättsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor.
Serneke och NREP bildar för ändamålet ett hälftenägt
joint venture-bolag som kommer utveckla bostäder
och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen som

kommer att ligga på Lindholmen i Göteborg. Karlastaden ska inrymma tio kvarter med cirka 2 000 bostäder
samt 70 000 kvadratmeter kommersiell yta samt
ge plats för Nordens högsta bostadshus, Karlatornet.
Serneke har fram till nu drivit projektet i egen regi men
tar nu in NREP som strategisk partner.
– Vi är väldigt glada över att få med oss NREP som
partner i förverkligandet av denna världsunika stadsdel.

Vi kan fastigheter

Att få in en aktiv och engagerad partner som bidrar med
hög kompetens inom projektutveckling, finansiering och
transaktioner är oerhört viktigt för genomförandet av
detta projekt, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group.
Beräknad byggstart är planerad till augusti 2017 och
estimerat projektvärde är cirka tio miljarder över fem
till sex år. Försäljningen av bostäderna i Karlatornet
påbörjades i juni 2016. 2016-06-29

BILD: ATRIUM LJUNGBERG
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Samhällsbyggnadsbolaget, skapat av
Ilija Batljan, köper ett stort stadsutvecklingsprojekt i
Falkenberg.
Den totala investeringen planeras till cirka 2,5 miljarder kronor.
Samhällsbyggnadsbolaget kommer att utveckla
bostäder i kvarteret Bacchus på en konstgjord halvö

AVERBORG LÄMNAR AL
– GÅR TILL KONSULTBOLAG
CA

KARRIÄR Micael Averborg har
A
LL
TE
rekryterats till posten som ansvarig för transaktioner på
Catella Corporate Finance i
Stockholm. Han har arbetat
för Atrium Ljungberg de
senaste 16 åren, senast
som chef för transaktion och
Micael Averborg.
etablering.
Averborg har en mycket
bred erfarenhet från fastighetssektorn och har
under de senaste åren arbetat främst med transaktioner och affärsutveckling, men tidigare även
med både uthyrning och förvaltningsfrågor. Han
tillträder tjänsten som ansvarig för transaktioner på
Catella den 1 oktober. 2016-08-10
D:

Kontorsfastigheten Eken 6, mer känd som Chokladfabriken
sedan Marabous dagar i fastigheten.

4 Batljans bolag storsatsar i Falkenberg
TRANSAKTIONER

BYGG/ARKITEKTUR Örebro växer snabbt och har
en stor efterfrågan på bostäder. Bara två kilometer från centrala Örebro skapas nu ett helt nytt
bostadsområde, Södra Ladugårdsängen. Här ska
230 000 kvadratmeter förvandlas till omkring
3 000 nya hem som ger de boende närhet till
både citys utbud och till natur. Nu är det klart vilka
byggaktörer som kommer att bygga etapp två av
Södra Ladugårdsängen. Sex förslag från sex olika
byggaktörer har valts ut för att tillsammans skapa
500 bostäder.
De sex som får bygga den nya stadsdelen blir:
Magnolia, John Ekströms Bygg, Balder, Slättö,
Heimstaden och Järngrinden med Mjöbäcks Entreprenad. 2016-06-03

vid Skrea strand, vid Vin & Sprits tidigare höglager.
Dessutom köper man LTN Fastighets AB, som har drivit
projektet. Förvärvet omfattar 60 000 BTA byggrätter
och cirka 72 000 kvadratmeter kontor och logistik där
en del ska byggas om till samhällslokaler.
Cirka 800 lägenheter ska byggas i området. Byggstart blir under våren 2017. 2016-08-16

www.naisvefa.se
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Serneke säljer 50 procent
av Karlastaden
1

TRANSAKTIONER Atrium Ljungberg köper kontorsfastigheten Eken 6, även kallad Chokladfabriken, i Sundbyberg av Areim för 1,059 miljarder kronor. Förvärvet är
Atrium Ljungbergs första i Sundbyberg.
Eken 6 är en modern och flexibel kontorsfastighet
med industrihistoriska kvalitéer från dess ursprung
som Marabous chokladfabrik. Fastigheten är belägen
i centrala Sundbyberg invid Bällstaån. Den omfattar
28 500 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 25 500
kvadratmeter utgör kontor. Hyresvärdet uppgår till 68
miljoner kronor. Tillträde sker 15 september 2016.
– Det här är en fastighet med effektiva lokaler, hög
uthyrningsgrad och en bra hyresgästmix. Läget är
attraktivt med goda kollektiva kommunikationer och
service inom några minuters promenadavstånd. Den
har potential för god hyrestillväxt och totalavkastning,
kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef
transaktion och etablering på Atrium Ljungberg vid
tiden för affären. 2016-07-08

DE BYGGER SÖDRA LADUGÅRDS
ÄNGENS ANDRA ETAPP

NYHETER
>> fortsättning

TRANSAKTIONER Skanska säljer den kombinerade hotell- och
kontorsbyggnaden Hotell Hagaplan i Stockholm till SPP för
cirka 970 miljoner kronor.
Byggnaden, som kommer att Leed-certifieras med guld-nivå,
ligger centralt i Hagastaden vid torget Hagaplan och en planerad ny tunnelbanestation. Huset är 17 våningar högt med garage under mark. Bruttoytan är totalt cirka 16 200 kvadratmeter.
Såväl Elite Hotels of Sweden som Stockholms läns
landsting har tecknat hyresavtal i den nya byggnaden, som

18

kommer att vara färdigställd i november 2017. SPP tillträder
fastigheten i december samma år.
– Vi är mycket glada över att ha fått möjlighet att genomföra en affär med Skanska och förvärva en nyproducerad
fastighet med stark miljöprofil i ett av Sveriges mest expansiva och intressanta lägen. Hyresavtalsstrukturen med långa,
stabila kassaflöden passar utmärkt i en institutionell portfölj
med låg risk, säger Marita Loft, vd för Storebrand Fastigheter,
ägare av SPP Fastigheter. 2016-08-09

Det vertikala växthuset som vunnit pris
under prestigefylld tävling.

Alma Property Partners har tillsammans med Avant Capital
Partners förvärvat ett köpcentrum på 30 000 kvadratmeter i Uleåborg, Finland.
Köpcentret Ideapark Oulu beläget i Uleåborg och förvärvas från finländska
privatpersoner.
Fastigheten är uthyrd till ledande hyresgäster såsom H&M, Lindex, Cubus,
Dressman och Stadium. Transaktionen är det första finländska förvärvet för
Almas opportunistiska fond. 2016-08-15
Ideapark Oulu blir Almas första förvärv i Finland.

Vi kan fastigheter

Skanska hyr ut till
Försäkringskassan
UTHYRNING Under hösten 2018 flyttar Försäkringskassan in i nya kontorslokaler i Skanskas kvarteret Tändstickan i Göteborg. Uthyrningen omfattar
8 500 kvadratmeter.
Kontorshuset är den tredje etappen av kvarteret Tändstickan, som
sedan tidigare även huserar ÅF, Cap Gemini, Sappa, Cygate med flera.
Försäkringskassan väljer att samlokalisera ett antal kontorsetableringar i
Göteborg i och med de nya lokalerna.
– Nu fortsätter utvecklingen av den blandstad som växer fram i
området, säger Erik Hultsbo, uthyrare på Skanska Fastigheter Göteborg.
2016-08-18
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Det internationella arkitekturpriset
delas årligen ut inom byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering. Samtliga vinnare i tävlingen
presenteras på Istanbul Design Biennial
i oktober och utställningen med projekten kommer även att turnera runt om i
Europa under 2017. 2016-08-10

10

Alma gör sitt första förvärv i Finland

TRANSAKTIONER

BYGG/ARKITEKTUR Plantagon World Food
Building i Linköping har tilldelats det
prestigefyllda priset The International
Architecture Awards 2016. Det är företaget Plantagon som i nära samarbete
med arkitekter på Sweco utvecklat den
unika idén till hållbar stadsodling i stor
skala.

20

Försäkringskassan kommer att hyra 8 500 kvadratmeter i kvarteret Tändstickan.

www.naisvefa.se

INFÖR OBLIGATORISK
TRÄNING PÅ ARBETSTID

Byggkonsultföretaget Rotpartner
inför en timmes träning
ER
på arbetstid i
RTN
PA
T
O
:R
veckan – och det
är obligatoriskt för alla
anställda.
– Ett
kontroversiellt
beslut, men
en ren vinst för
Fredrik Olsson.
såväl individen
som företaget och
kunderna, menar vd Fredrik Olsson.
2016-08-19
BOLAG

D

N

Skanska säljer
Hotell Hagaplan till SPP

BILD: SKANSKA

D:

Internationellt
arkitektpris till vertikalt
växthus i Linköping

9

WESTERLINDS FLYTTAR
SITT HUVUDKONTOR

UTHYRNING Efter att ha köpt Diös bestånd i Härnösand väljer Westerlinds nu
att flytta sitt huvudkontor.
Flytten innebär att personalen på
Westerlinds gör gemensam sak med
personalen från Diös gamla Härnösandskontor och flyttar till Tobaks.
– Att samla hela
A ST I G H E T E R
DF
LIN
organisationen
ER
under ett
och samma
tak är ett
naturligt
steg att ta i
det här läget,
säger Emil
Emil Westerlind.
Westerlind, vd
för Westerlind
Fastigheter. 2016-07-13

17

Hotell Hagaplan i Hagastaden som Skanska nu säljer till SPP.

BILD: ALMA PROPERTY PARTNERS

BOLAG NAI Svefa förvärvar Fasticon AB med det helägda dotterbolaget
Fasticon Väst AB.
Under de senaste åren har NAI Svefa
breddat sin rådgivning som en naturlig
fortsättning på sina fastighetsekonomiska och fastighetsrättsliga tjänster.
– Den strategiska
EFA
SV
och operativa
AI
förvaltningsrådgivning som
Fasticon har är
unik sitt slag.
Fasticon har
liksom vi sett en
ökad efterfrågan
Mikael Lundström.
på rena strategioch organisationsfrågor och tillsammans med det
tidigare förvärvet av Sensa blir vi riktigt
starka i synnerhet mot offentlig sektor,
säger Mikael Lundström, koncernchef
på NAI Svefa. 2016-06-28

15
Statoils huvudkontor i Oslo byter ägare för
3,9 miljarder norska kronor.

STENA FASTIGHETER
VINNER STORT HYRESMÅL

JURIDIK Hilton hyrde tidigare Hotell
Sergel Plaza vid Brunkebergstorg i
Stockholm av Stena Fastigheter. När
avtalet skulle förlängas kunde man inte
enas om villkoren för förlängningen av
hyresavtalet.
Frågan har nu prövats av Stockholms
tingsrätt som ger Stena Fastigheter rätt
i målet.
Ombud för Stena Fastigheter var
Shervin Shikhan och Jon Fägerquist,
Advokatfirman Lindahl. 2016-06-16

BIL

NAI SVEFA KÖPER FASTICON

BIL

BIL

TRANSAKTIONER New York-baserade Madison International Realty säljer Statoils
huvudkontor i Oslo för 3,9 miljarder norska kronor.
Köpare är ett konsortium med norska investerare, skapat av Arctic Securities.
Köpeskillingen motsvarar en direktavkastning (cap rate) på 5,4 procent
och köparen tar även över en existerande obligation på 2,24 miljarder norska
kronor.
Säljarens rådgivare var Akershus Eiendom och JLL.
Det nio våningar höga kontorskomplexet i Fornebu omfattar 65 768 kvadratmeter och är fullt uthyrt till Statoil till 2027.
– Arctic Securities har etablerat en solid och professionell ägarstruktur för
Statoilfastigheten på Fornebu. Våra investerare har visat stort intresse för det
här investeringsalternativet, säger Mads H Syversen, vd för Arctic Securities.
2016-07-05

HAN PLANERAS BLI
HEMFOSAS NÄSTA VD

KARRIÄR Jens Engwall planerar att lämna vd-posten i Hemfosa före utgången
av 2017. Nu anställs Joacim Sjöberg som
vice vd – planen är att han ska ta över
efter Engwall.
SA
FO
Joacim Sjöberg
EM
:H
är i dag chef
för Corporate Finance på
Swedbank och
han kommer att
tillträda sin nya
tjänst i oktober
Joacim Sjöberg.
2016. 2016-07-07
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genomförd i Norge

BILD: SWECO

D

2

5 Jätteaﬀär
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TRANSAKTIONER Det finländska fastighetsbolaget Technopolis expanderar till Sverige genom att köpa en kontorsfastighet
i Gårda i Göteborg för cirka 1,18 miljarder
kronor. Technopolis har verksamhet i
fem länder i Norden och Baltikum. Företaget tar med sig sitt servicekoncept till
Göteborg genom att köpa ett campus
av Niam, med en sammanlagd yta på
34 300 kvadratmeter. 2016-05-24

BILDER: MADISON

FINLÄNDSKT BOLAG
MILJARDKÖPER I SVERIGE

BILD: REFLEX ARKITEKTER

12

NYHETER
>> fortsättning

FASTIGO: FYRA AV TIO
CHEFER ÄR KVINNOR

BILDER: NORRPORTEN

16

BILD: NAVET

Norrportens nya koncept med utomhuskontor provas i Växjö.

Så blir Sveriges
första utomhuskontor
7

Åhlénshuset i Halmstad får ny ägare.

13

STOR AFFÄR GENOMFÖRD
I HALMSTAD

TRANSAKTIONER Cityfastigheter i
Halmstad har förvärvat bolaget Trelp
med fyra fastigheter på en total yta av
25 000 kvadratmeter från tre privata investerare, vilka hade Navet som ombud
vid transaktionen.
Säljare är de privata investerarna
Staffan Påhlsson, Mats Löventorn och
Olle Svensson.
Fastigheterna som Cityfastigheter
förvärvar är Kirsten Munck 9 (Combihuset), Valdemar Atterdag 18 (Åhlenshuset), Grev Kristoffer 17, 18 (Brogatan
13-fastigheterna). 2016-08-11

BYGG/ARKITEKTUR Fastighetsbolaget Norrporten testar ett
helt nytt koncept för sina kontorshyresgäster i området
Företagsstaden I11 i Växjö; ett utomhuskontor särskilt
inrett för både koncentrationsarbete och möten i den fria
naturen.
På en 300 kvadratmeter stor yta med plats för max 80
personer, i anslutning till kontorsfastigheterna i I11-området,
har Norrporten byggt utomhuskontoret Workout. Inredningen erbjuder lösningar med varierad ergonomi för både
stående och sittande arbete. Som kronan på verket finns
det bokningsbara konferensrummet med solcellsförsett
glastak. Solcellerna förser de tekniska hjälpmedlen med
ström.
– Vi vet inte hur detta kommer att tas emot, men vi vill
prova och visa att vi tänker ligga i framkant för utvecklingen
av framgångsrika arbetsplatser, säger Jenny Rungegård,
marknadsområdeschef på Norrporten i Växjö. 2016-05-24

www.naisvefa.se

”Göra människor hälsosammare och gladare.” Så låter hälsokedjan
SATS inspirerande vision. Därför var det ingen slump att de snabbt var
lika förtjusta som vi över idén att låta taket på Torsplan 2 i Stockholm
rymma både ett utegym och en 120 meter lång löparbana. Så kunder
och medarbetare kan hålla möten i medeldistanstempo, få ett enklare
livspussel och visionen blir långt mer levande än på en aldrig så fin
PowerPoint. Välkommen in på ncc.se om du vill veta mer om kontor
som bygger varumärken, medarbetare och bättre affärer.
Foto: Getty Images

BIL

D

SVERIGE Andelen kvinnor på ledande
poster växer i den traditionellt mansdominerade fastighetsbranschen. I dag
är 41 procent av cheferna, 34 procent av
styrelseledamöterna och 21 procent av
vd:arna kvinnor. Det visar en undersökning från fastighetsO
TIG
branschens arbetsAS
:F
givarorganisation
Fastigo.
– Det är oerhört glädjande
att fastighetsbranschen ser
ut att snart bli helt
Mona Finnström.
jämställd. Vi ser i
dag att det finns
insikter om att kvinnliga chefer lockar
fler kvinnor till branschen. Möjligheten
att påverka andelen kvinnliga chefer
ligger hos bolagsledningarna själva,
säger Mona Finnström, vd för Fastigo.
2016-08-17

Stressa mindre,
spring på
kundmötet!

Årets Unga Fastighetskvinna // Sima Ghaemi

GILLAR DESIGN

Sima
Ghaemi

Namn: Sima Ghaemi.
Ålder: 27 år.
Bor: Årsta.
Familj: Sambon Martin, syster,
mamma, pappa och katten Mårten.
Fritidsintressen: Design och inredning. ”Jag kan till och med älska ett
slitet 60-tals-kontorshus som mina
kollegor tycker man ska riva.”
JURYNS MOTIVERING
”Årets Unga Fastighetskvinna har en
stark personlighet som kombineras
med en subtil ödmjukhet. Möjligheten
att lära och pröva nya saker är viktigt
för henne. Med stort driv blir hon ofta
en naturlig ledare som lätt får andra
entusiastiska. Hon är lösningsorienterad, inte rädd för att själv stoppa
händerna i myllan och hittar på så
sätt gärna nya vägar för att lösa de
utmaningar som hon, så gärna, antar.
Respekt för andra är en viktig värdegrund och hon är lyhörd för andras
åsikter. Hon inser att för att lyckas så
måste man ibland misslyckas. Årets
Unga Fastighetskvinna vill se tydliga
resultat som konsekvens av sina beslut. Hon ser laget men betonar vikten
av att också hela tiden se individen,
för att bli en bra ledare och bygga
teamet”

vann Årets Unga Fastighetskvinna
Sima Ghaemi, affärsutvecklare på Skanska
Fastigheter, vann Fastighetssveriges utmärkelse Årets Unga Fastighetskvinna.
Hon kommer nu att få åka till det stora
fastighetseventet Crew Network Convention
i New York i mitten av oktober.
– Helt fantastiskt, jublade 27-åringen på prisutdelningen på seminariet Fastighetskvinnan
på Grand Hotel. Text & bild: Nicklas Tollesson
– Jag trodde verkligen inte att jag skulle vinna. De andra
finalisterna är väldigt kompetenta, sa Sima Ghaemi.
› Du har inget annat bokat den 19–22 oktober?
– Nej, nej, nej.
Prissponsorn Newsec belönar Sima Ghaemi med en resa till
det fyra dagar långa eventet Crew Network Convention i New
York, som anses vara en av de främsta nätverkshändelserna i
fastighetsvärlden. Där får hon chansen att utöka sitt nätverk, höra
det senaste om vad som händer inom kommersiella fastigheter på
den amerikanska marknaden och se några av de mest innovativa
lokalerna i världen.
– Det ska verkligen bli superkul!

PRISSPONSOR. Mattias Johansson, Sverige-vd för Newsec Asset
Management, berättar att vinnaren
belönas med en New York-tripp
i samband med en av världens
största nätverksträﬀar inom
fastighetsbranschen.
I bakgrunden Carolina
Neurath, moderator på seminariet
Fastighetskvinnan.

I RAMPLJUSET. Sima Ghaemi, aﬀärsutveckare på Skanska
Fastigheter, vann utmärkelsen Årets Unga Fastighetskvinna 2016.
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Sima Ghaemi arbetar med affärsutveckling i tidiga skeden,
driver detaljplaner och hittar nya fastighetsutvecklingsprojekt.
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Årets Unga Fastighetskvinna // Sima Ghaemi

Adding value

FASTIGHETS
KVINNAN
• Seminariet
Fastighetskvinnan hölls på
Grand Hotel i
Stockholm den
1 september.
• Unikt för det
här seminariet
är att nästan
alla talare är
kvinnor. Män
deltar endast
i punkter som
handlar om
jämställdhet
och mångfald.

We feel at home in Real Estate Finance and Public Investment Finance in Germany and Europe. As a specialist bank, we have both extensive experience and the necessary skills to support your projects. Efficient
structures and processes provide a client focused culture.
www.pfandbriefbank.com

Standard Life Investments
Ingelsta Retail Park
Norrköping
SEK 275 million

Partners Group and
Sveafastigheter
Mixed-use Property Portfolio
€ 255 million

Acquisition Loan
Sweden, June 2016

Acquisition & Capex Loan, Club Deal
Sweden & Finland, February 2016

Standard Life Investments
Länna Retail Park
Stockholm
SEK 275.5 million

AB Sagax
Industrial and warehouse
portfolios
€ 387 million

D. Carnegie & Co AB
Residential Properties Portfolio
SEK 2,846 million

Acquisition Loan
Sweden, September 2015

Refinancing Loan
Sweden & Finland, May 2015

Refinancing Loan
Sweden, March 2015

Visit us at EXPO REAL
Stand B1.420

• Partners:
Newsec, KPMG,
Advokatfirman
Lindahl och
Fasticon Kompetens.
ÅRETS UNGA FASTIGHETSKVINNA. Juryn; Kristina Alvendal, Kerstin Lindberg Göransson och Agneta Jacobsson, Mattias Johansson
från prissponsorn Newsec och finalisterna Anna Wingqvist, Samira Mchaiter och Sima Ghaemi.

Hon har haft sin nuvarande roll i ett år och var dessförinnan
trainee och fick prova på ett flertal olika roller inom Skanska.
– Jag har ett väldigt intressant jobb. Jag har lätt för att se
möjligheter och finna potential även på knepiga platser och i svåra
projekt. Ju mer komplext ett projekt verkar desto mer inspirerad
blir jag.
› Vad var det som fick dig in i fastighetsbranschen?
– Jag blir intresserad av det mesta jag tar mig för. Jag läste
natur på gymnasiet och sedan konstvetenskap på universitetet.
Efter en tid kände jag att jag saknade den tekniska biten, så jag
tänkte om och valde lantmäteriutbildningen. Kombinationen av
teknik, juridik och ekonomi lockade samtidigt som jag såg att det
fanns utrymme för min kreativitet att få komma fram. Sen har jag
dessutom ett intresse av arkitektur så i slutändan var det ett ganska
naturligt steg för mig att ge mig in i fastighetsbranschen.
Sima Ghaemi sitter även med i styrelsen för ULI YL, Urban
Land Institute Young Leaders, ett nätverk för yngre verksamma
inom samhällsbyggnadsbranschen.
– Jag är väldigt nyfiken av mig och tycker om att träffa männ-

18

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2016

iskor och bygga nätverk. ULI är ett bra forum för yrkesverksamma
som vill fortsätta utvecklas och lära av varandra.
På Business Arena ska hon vara moderator för ”Draknästet”,
som har det kända tv-programmet som förebild.
– Jag var själv med som deltagare förra året. Vi på ULI har
scoutat fram de olika lagen som ska presentera sina förslag till lösningar på årets frågeställning, som går under temat ”Stadsbyggnad
och Integration”. Det ska bli spännande.
› Hur ser framtidsambitionerna ut? Var ser du dig själv om tio
år?
– Då ser jag mig själv i en ledande position där jag får vara aktiv
i många spännande projekt och driva visioner och utvecklingen
av städer framåt. Jag hoppas att jag då även har lyckats inspirera
andra unga kvinnor till att ge sig in i fastighetsbranschen och
våga ta plats. Det är en spännande och bred bransch som jag tror
passar alla, oavsett bakgrund, det har jag förhoppningsvis lyckats
förmedla.

Grosvenor Fund Management
SKHLM Shopping Centre
SEK 1,875 million

Läs om de övriga finalisterna på nästa uppslag! >>

Acquisition & Capex Loan
Sweden, February 2015

Årets Unga Fastighetskvinna // Finalisterna

Sima Ghaemi hade tuff
konkurrens i kampen om
titeln Årets Unga Fastig
hetskvinna. Här är andra
pristagarna: Skanskas
Anna Wingqvist och
Rikshems Samira Mchaiter.

FINALISTERNA. Anna Wingqvist, Sima Ghaemi och Samira Mchaiter – finalisterna i Årets Unga Fastighetskvinna 2016.

Tuff konkurrens om titeln
30-åriga Anna Wingqvist har redan hunnit
med att arbeta i USA och starta ett nätverk
som nu har 1 200 medlemmar.
Anna Wingqvist har arbetat för Skanska sedan sin examen
2010. Hon är nu på väg att tillträda en nyskapad roll med titeln Distriktschef affär. I korthet ska hon arbeta proaktivt med kund- och
marknadsarbetet inom den kommersiella entreprenadverksamheten.
– Jag har tidigare arbetat på beställarsidan och går nu över till
entreprenadsidan. Jag får en nyskapad roll och tanken är att vi ska
arbeta än mer kund- och marknadsdrivet, framförallt genom att ha
en tidigare och mer proaktiv dialog med våra kunder och på så sätt
skapa mervärde.
2013–2014 arbetade hon under en period i Texas med utvecklingen av ett 30 000 kvadratmeter stort kontorshus.
– Jag ville arbeta någonstans i USA där processen skiljer sig så
mycket som möjligt med hur det ser ut här hemma när det gäller
marknad, planering och myndighetsfrågor. Och i Texas har de
inga detaljplaner. Det finns vissa regler och krav kring bygglov, till
exempel hur nära grannhuset man får bygga, men inga regler kring
byggnadshöjd, vilken fasadtyp eller vilka verksamheter byggnaderna ska innehålla och så vidare.
När hon började på Skanska saknade hon en sak: ett nätverk för
yngre medarbetare.
– Tillsammans med min kollega Sofie Profit startade jag OneNetwork Skanska som riktar sig till yngre medarbetare som är i
början av sin karriär. Medarbetarna på Skanska befinner sig ute på
många olika projekt, så det är bra att ha ett nätverk där yngre kollegor kan träffas, det är spännande att skapa kontakter mellan de
som jobbar med allt från fastighetsutveckling till broar och betong.
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ANNA
W INGQVIST
Ålder: 30 år.
Bor: Kungsholmen, Stockholm.
Familj: Man, två
hundar – och
ett barn som
ska komma vid
årsskiftet!
Fritidsintressen: Bikramyoga, matlagning
och att vara ute i
naturen.
SAMIRA
MCHAITER
Ålder: 33.
Bor: Sundbyberg.
Familj: Mamma
och syskon.
På Rikshem
sedan: 2013.
Tidigare
arbetsgivare:
Stockholmshem,
Sigtuna kommun, Järfälla
kommun.
Fritidsintressen: ”Familj,
vänner, träning
och ett nyfun�net intresse
fjällvandring.”

33 år gammal styr Samira Mchaiter ett av
Sveriges största fastighetsbolags största
region.
– Jag intresserade mig för en utbildning till fastighetsförvaltare på Yrkeshögskolan Newton, en utbildning på 2,5 år, när jag
var på en mässa. Eftersom jag började plugga sent, vid 25 års ålder
och i rådande finanskris, så var jag pragmatisk och funderade på en
utbildning där man skulle hamna i en stabil bransch som inte var
konjunkturkänslig. Kombinationen ekonomi, teknik och juridik
var det som lockade just till förvaltning av fastigheter, berättar hon.
Via Real Competence, Sigtuna kommun och Järfälla kommun
kom hon till Rikshem.
– Rikshem verkade vara ett spännande bolag. Det var nystartat
och det hände mycket på bolaget, jag tvekade inte utan tackade
ja till en roll som fastighetsförvaltare i Uppsala. Efter cirka ett år
fanns det en möjlighet att söka en tjänst som fastighetschef internt
och jag kände mig redo för att anta utmaningen. Ungefär ett och
ett halvt år senare dök möjligheten upp för rollen som regionchef,
och det kändes som ett naturligt steg att ta.
› Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det roligaste är att få vara med och utveckla en av Rikshems
regioner tillsammans med våra engagerade medarbetare för att öka
boendekvalitén för våra hyresgäster.
Vid sidan av arbetet sitter Samira Mchaiter med i flera utbildningsinriktade styrelser, och hon siktar på att fortsätta utvecklas
inom fastighetsbranschen.
› Vad gör du om tio år?
– Jag kommer att fortsätta inom branschen och förhoppningsvis
leda en större organisation än jag gör i dag.

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

Advokaten har ordet
Katrin Troedsson // MAQS

VI SES PÅ
BUSINESS
ARENA

Stadsutvecklingsprojekt innebär oftast olika former
av störningar. Hur ska fastighetsägare agera?
Katrin Troedsson på MAQS förespråkar tydliga avtal
i tidiga skeden av processen.

tt stadsutvecklingsprojekt innebär ofta olägenheter för
befintliga hyresgäster i det område som är föremål för exploatering. Olägenheterna kan bestå i omgivningsbuller, avspärrningar samt smuts och damm. I värsta fall kan detta medföra
påtagliga negativa konsekvenser som intäktsbortfall och allmänt
försvårande av verksamhetens bedrivande. Ansvaret för dessa,
emellanåt omfattande, olägenheter som kan uppkomma för hyresgäster under en exploateringsprocess, landar som utgångspunkt på
hyresvärden. Detta gäller trots att störningarna kan ha orsakats av
en helt utomstående exploatör; kanske på en helt annan fastighet.

Av hyreslagen följer att en lokal ska kunna nyttjas på det
sätt som följer av hyresavtalet under hela hyresförhållandet. Om
en hyresgäst, till exempel till följd av störningar orsakade av en
exploatering, inte kan nyttja lokalen i enlighet med vad som
framgår av hyresavtalet föreligger det en brist eller ett hinder i
nyttjanderätten till lokalen. I en sådan situation har hyresgästen
rätt att begära nedsättning av avtalad hyra. Hyresreduktionen ska
som utgångspunkt motsvara bristens omfattning och karaktär. Vid
vårdslöst agerande kan hyresgästen även ha rätt till skadestånd. I
undantagsfall fall kan hyresgästen ha rätt att häva hyresavtalet.
Hyreslagens bestämmelser om hinder i nyttjanderätt är
tvingande och innebär således att ett stadsutvecklingsprojekt kan
bli en kostsam historia för en hyresvärd. I de fall hyresvärden inte
själv är exploatör kan det visserligen finnas möjlighet att övervältra
ekonomiska krav från sina hyresgäster på exploatören med stöd
av miljöbalkens bestämmelser. Miljöbalkens bestämmelser bygger i princip på ett strikt ansvar för skador som uppkommer vid
exploatering, men innehåller krångliga och i flera fall invecklade
bedömningsfrågor där utgången är oklar.
Även om en hyresvärd kan ha rätt att övervältra uppkomna kostnader på exploatören med stöd av miljöbalken kan det inte rekommenderas att fastighetsägare förlitar sig på dessa bestämmelser. Kan

parterna inte enas på frivillig basis måste kraven avgöras av domstol,
vilket inte sällan blir en dyr och långdragen process. Utfallet ger
också sällan kostnadstäckning för hela den uppkomna skadan.
Det finns därför all anledning för hyresvärdar att ”ge sig till
känna” för exploatören redan tidigt under exploateringsfasen, gärna
under planeringsfasen i syfte att på förhand försöka lösa potentiella tvistekällor. Även exploatören tjänar på att tidigt i projektet
bilda sig en uppfattning om risker och ansvar som kan uppkomma
i förhållande till dem som bedriver verksamhet i omgivningen
kring det tänkta exploateringsområdet.
Det mer effektiva sättet att stävja framtida osämja är att hyresvärden och exploatören ingår avtal angående fördelning av ansvar
och kostnader kopplade till projektet. Ett sådant avtal kan tydliggöra ansvaret för potentiella skador eller störningar som orsakas
exempelvis hyresgäster till följd av projektet – såväl under genomförandet som för tiden därefter. I de fall där en berörd hyresgäst
bedriver omfattande verksamhet och där det redan på förhand går
att förutse att hyresgästens verksamhet kan påverkas av exploateringsprojektet, kan det även vara klokt att ta med hyresgästen i
avtalsdiskussionen. På så vis kan förutsättningarna för hyresgästens
verksamhet klarläggas och exploatören kan undersöka möjligheten
att vidta skadeförebyggande åtgärder i syfte att förhindra störningar. Att ta kostnaderna för rimliga skadeförebyggande åtgärder
under projektets inledande skede är ofta mer kostnadseffektivt än
att tvingas ansvara för de mer omfattande skador som kan uppkomma långt senare under projektet.

Genom att träffa tydliga avtal redan i ett tidigt skede av
ett stadsutvecklingsprojekt kan fastighetsägare, men även hyresgäster och exploatörer, därmed vinna mycket! Risken för dyra och
utdragna skadeståndsprocesser minskar betydligt och det skapas en
förutsebarhet kring de frågor som måste hanteras under projektets
gång.

skede”
GILLAR RIDNING OCH YOGA

BILD: MAQS

”Teckna tydliga avtal i tidigt
E

STOCKHOLM 21-22 SEPT

Namn: Katrin Troedsson.
Ålder: 43.
Titel: Managing Partner.
På Maqs sedan: 2000.
Bor: Göteborg.
Familj: Man och två barn.
Fritidsintressen: Aktiviteter med hunden, ridsport
och yoga.
MAQS
MAQS är en affärsjuridisk fullservicebyrå
med kontor i Stockholm,
Göteborg och Malmö. I
Sverige har byrån 175
medarbetare av vilka
125 är jurister. Sedan
flera år är MAQS
positionerad som en
av de ledande advokatbyråerna inom
fastighetsjuridik och
företräder fastighetsaktörer inom
allt från daglig
rådgivning och
handläggning
av komplexa
fastighetsprojekt till
fastighetstransaktioner.

UNIKA PROJEKT BEHÖVER UNIKA
PERSONLIGHETER
Vi har byggt oss genom Sverige och genom
tiderna. Sedan 1947 har vi murat in vår kunskap i
varje projekt och förankrat framtidstro i varje bult.
Tiderna har förändrats och vi med tiden men ryggraden i vårt företagande är detsamma. Idérikedom,
mod och lyhördhet. Med det som verktyg har vi satt
spår både på hemmaplan och utanför landets gränser.
Vi är Sveriges ledande projektledningsföretag.
Vår erfarenhet syns i projekten.

www.hifab.se
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Tema:
Bostadsutveckling
• Den stora bostadsbristen i Sverige har lett till
gyllene tider för bostadsutvecklarna. Bostadspriserna har de senaste åren skjutit i höjden, börskurserna för bostadsutvecklarna har stigit – och
ett flertal bostadsutvecklare har valt att notera
sina bolag.
• Fastighetssverige har hälsat på hos ett antal
bostadsutvecklare som antingen har noterats
de senaste åren, eller är på väg att noteras.
• De har en sak gemensamt: En stark framtidstro.
26 Åsa Henninge om sektorns möjligheter

och utmaningar.
30 Anette Frumerie tackar den utländska

arbetskraften.
34 Erik Karlins marknad påverkas inte av

amorteringskrav.
38 Fredrik Lidjan fokuserar på riskminimering.
42 Oscar Engelbert drivs av tuﬀa

utmaningar.
46 Mattias Roos vill bygga tätt och högt.

ETT KONTOR

FEMTIO
FASTIGHETSJURISTER

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

www.advokatag.se
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NAI Svefas analyschef Åsa Henninge om den
stekheta branschen för bostadsutvecklare.

Gyllene tider för
bostads utvecklare
– men vem ska bygga de

S

BILD: NAI SVEFA

junkande räntor sedan slutet av 1990-talet har
inneburit en överkonsumtion på privatbostadsmarknaden i Sverige.
Många hushåll har haft råd att efterfråga allt mer attraktiva objekt sett till storlek och läge vilket inneburit ett
högre tryck på bostäder i attraktiva lägen samt en ökning
i antalet kvadratmeter som köpstarka hushåll disponerar.
Bostadspriserna i riket som helhet har stigit med cirka
300 procent under den senaste 20-årsperioden samtidigt
som storbankernas femåriga listräntor har gått i motsatt
riktning. Tillsammans med en stark urbaniseringstrend
och ett bostadsbyggande i en betydligt lägre omfattning
än vad befolkningstillväxten motiverat har utvecklingen
resulterat i en bostadsbrist i tillväxtorter generellt och
i våra storstäder i synnerhet samt gyllene tider för bostadsutvecklare.
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Boverket gör löpande prognoser över det framtida
bostadsbehovet.
I sin byggbehovsprognos baserad på SCB:s befolkningsprognos från maj 2015 beräknas behovet av nya bostäder
till 461 000 under perioden 2015–2020, samt 244 000 under
perioden 2021–2025. För hela perioden 2015–2025 summerar
det till ett totalt behov om 705 000 bostäder. Bostadsbehovet
är i första hand koncentrerat till FA-regionerna som innesluter
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bostäder som efterfrågas?
Stockholm, Göteborg och Malmö. För att täcka behovet be
höver produktionstakten fördubblas sett till riket som helhet och
tredubblas i storstadsregionerna.
Utöver att hantera den kraftiga framtida tillväxten räknar
Boverket med att det finns ett ackumulerat underskott av bostäder
som uppstått på grund av ett lågt bostadsbyggande i förhållande
till befolkningsutvecklingen. Bostadsbyggandet har sedan fastighetskrisen på 90-talet legat på historiskt sett låga nivåer, med ett
genomsnitt om cirka 20 000 bostäder per år, att jämföra med cirka
45 000 bostäder per år i genomsnitt mellan år 1960 och 1992. Detta
har lett till ett ackumulerade bostadsunderskottet som under den
senaste tioårsperioden uppgår till drygt 64 000 bostäder i StorStockholm, cirka 13 000 i Stor-Göteborg och 15 000 bostäder i
Stor-Malmö.

Låt oss hjälpa dig
med dina affärer
inom Fastighetsrätt
Setterwalls är en av Sveriges ledande
affärsjuridiska fullservicebyråer. Vi har kontor
i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vår fastighetsgrupp erbjuder affärsmässiga
och skräddarsydda juridiska lösningar inom
fastighetsrättens olika områden, från de
största transaktionerna till löpande rådgivning
i klientens dagliga verksamhet. Läs mer om
oss på www.setterwalls.se

BOSTADSUTVECKLING

Efterfrågan och möjligheterna för bostadsproducenter
på svensk fastighetsmarknad kan således tyckas vara oändliga.
Behov och efterfrågan är dock två olika saker och den stora
utmaningen är sannolikt inte kvantitativ eller organisatorisk utan
finansiell, det vill säga att få de som behöver lägenheter att också
kunna efterfråga dessa och att få marknadens aktörer att bygga de
bostäder som kan efterfrågas av alla. Boverket anger exempelvis
i sin prognos att ”Det är inte säkert, eller kanske ens troligt, att
bostadsefterfrågan kommer att nå upp till det prognosticerade
behovet. Hur stor efterfrågan blir beror av hushållens ekonomi och
en rad andra förhållanden … De nya bostäder som behövs kommer att bli verklighet först om dessa bostäder också kan efterfrågas
till rådande pris- och kostnadsläge. Finns inte efterfrågan till
rådande marknadspriser kommer bostadsbyggandet inte till stånd.”
De senaste 20 årens relativt låga bostadsproduktion exemplifierar
utmaningen. Sedan början av 1990-talet står storstadsregionerna
för en allt mer dominerande andel av tillskottet av bostäder med
drygt 50 procent av bostadsbyggandet och sammansättningen av
produktionen har förändrats där andelen bostadsrätter har ökat
avsevärt. I Stockholm, Göteborg och Malmö har nyproduktionstakten ökat med 66 procent sedan 1991 och ökningen är i stort sett
i sin helhet hänförlig till ett ökat byggande av bostadsrätter medan
hyresrättsbyggandet varit någorlunda konstant och småhusbyggandet minskat under perioden.
Så vem ska bygga bostäder som kan efterfrågas av alla? Var
finns kapitalet som vill finansiera nybyggnadsprojekt och prioritera
utveckling och produktion av billiga bostäder framför den, under
lång tid, lukrativa och allt mer omfattande bostadsrättsproduktionen i attraktiva storstadslägen? För en bostadsutvecklare med möjlighet att uppföra billiga bostäder pekar det mesta på en mycket
god marknad de närmsta åren.
De nya segment och aktörer som hittills vuxit fram under
senare år har bidragit till att vi nu har en bostadsproduktion som
är den högsta på 25 år. Institutionellt kapital är en aktiv köparkategori inom nyproducerade hyresrätter och det finns ett flertal
exempel på joint ventures mellan pensionsbolagen och större
byggbolag, med ett uttalat fokus på nyproduktion av hyresrätter
som till exempel Bygg-Fast – Balder – Tredje AP-fonden, Convea

När det gäller fastigheter
(Veidekke och Alecta), Grön Bostad (Byggvesta och Afa Fastigheter), Skanska – Folksam/KPA Pensionsförsäkring samt Tornet
(Riksbyggen, Folksam, Peab och Balder). Det har också växt fram
ett antal aktörer inom det relativt nya segment som fungerar som
mellanhand och utvecklar hyresbostäder utan egen produktion och
till förmån för finansiella investerare, vilket än så länge har varit
pensionskapital.
Tillskottet av bostäder är dock fortsatt relativt homogent och
utgörs fortsatt av relativt exklusiva bostäder i attraktiva lägen. Det
institutionella kapitalets mer finansiella perspektiv på fastigheter
och dess relativt begränsade fastighetsorganisationer gör också
kapitalet mer flyktigt och ett trendbrott i den goda historiska
avkastningen riskerar att leda till en generell omallokering från
fastigheter. Så knäckfrågan kvarstår.
Behovet av billiga bostäder ställer krav på en ökad konkurrens i entreprenörsleden men också på storskalighet och ökad
grad av standardiserat eller industriellt byggande. Det ställer också

krav på tillgång till mark och byggrätter där priset inte är ett resultat av betalningsviljan för något annat än det som ska byggas. En
förändring av PBL för att tillåta styrning av upplåtelseform skulle
sannolikt öka utbudet. Att tillgänglig mark för bostadsproduktion
till stor del är i kommunal ägo gör också att kommunerna givetvis
har en nyckelroll i att arbeta fram nya, ekonomiskt genomförbara
detaljplaner och för de kommunala bostadsbolagen i att vara aktiva
aktörer och bidra till ett mer varierat tillskott av bostäder. Med de
lagar och system för detaljplanering, markanvisning och hyressättning som vi har idag kommer det inte att gå att bygga billigare
bostäder än vad som finns i det befintliga bostadsbeståndet och
det framtida tillskottet kommer sannolikt inte att motsvara det
tillskott som befolkningstillväxten och befolkningssammansättningen motiverar. För att lyckas med utmaningen att bygga nya
bostäder som kan efterfrågas av alla måste tillgången på mark som
prissätts efter marknadsvärdet av den färdiga bostaden öka och
förutsättningar ges för en storskalig, standardiserad och industriell
bostadsproduktion.

Vi erbjuder fastighetsägande aktörer professionell och
lösningsorienterad rådgivning inom fastighetsrätt. Vår
spetskompetens i kombination med engagemang,
tillgänglighet och erfarenhet skapar mervärde,
förutsebarhet och trygghet i er fastighetsaﬀär.

www.steinmann.se
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BILD: NICKLAS TOLLESSON
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JOBBET EN HOBBY
Namn: Anette Frumerie.
Ålder: 47 år.
Bor: Lidingö.
Familj: Maken Mårten
och tre barn, 20, 18 och
11 år.
Bakgrund: Vd på Besqab sedan november
2012, dessförinnan två
år på Skanska och 17 år
på JM.
Fritidsintressen:
Löpning och familjen.
”Sedan är jobbet min
hobby också.”

”Stor skillnad i
olika kommuner”
Anette Frumerie ser arbetskraftsbristen som en av de stora
utmaningarna för bostadsutvecklarna i dag.
– Lyckligtvis har vi den utländska arbetskraften. Utan den hade
det inte varit möjligt att bygga så mycket som det trots allt byggs
i Stockholm och Uppsala i dag, säger Besqabs vd. Text: Nicklas Tollesson
Fastighetssverige träffar Anette Frumerie i Besqabs
kontorshus i Täby. Byggnaden uppfördes 1990, som ett av bolagets
första projekt. För några år sedan sålde Besqab fastigheten och
nästa år är det dags att flytta till de tre översta våningarna i Skandia
Fastigheters nya kontorshus i Danderyd centrum (Mörby centrum).
– När vi frågar våra medarbetare så är närhet till tunnelbana en
av de viktigaste aspekterna. Kommunikationer är otroligt viktiga,
både när det handlar om arbete och bostad, konstaterar Anette
Frumerie.
Hon har mer än 20 års erfarenhet av bostadsutveckling, och har
varit vd för Besqab sedan november 2012. I juni firade hon två år
som börs-vd. Börsvärdet har fördubblats under de här två åren, till
följd av rätt beslut på en väldigt het marknad.
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› Kan bostadspriserna fortsätta att stiga som de har gjort de
senaste åren?
– Jag tror inte att vi kommer att se samma uppgång i år som
förra året. Men jag ser ingen risk för en bubbla heller. Bostadsbristen är enorm och därmed finns det en stark efterfrågan. Både
Stockholm och Uppsala upplever stark lokal konjunktur och har
stor inflyttning och vi kommer att ha ett låga räntor under ett tag
framöver.
– Samtidigt finns det en del orosmoln, både internationellt och
i Sverige.
› Den 1 juni infördes amorteringskrav. Hur ser du på dem?
– Det är i grunden sunt att amortera. Samtidigt innebär de nya
reglerna en ny tröskel för dem som ännu inte är inne på bostads-

BRA BUSINESS. Besqab avkastade förra året
hela 32,9 procent på det egna kapitalet. Anette
Frumerie tror inte att bostadspriserna kommer
att stiga i samma takt framöver, men ser heller
ingen reell risk för en bubbla.

marknaden. Det viktiga nu är att man inte inför fler regleringar,
utan ger det en tid så att man ser hur marknaden påverkas. Det har
ju pratats om skuldtak och nedtrappningar av ränteavdragen men
man kan inte införa allt på en gång.
› Om du hade varit bostadsminister, vilka hade dina första
åtgärder varit?
– För det första att få till långsiktiga spelregler som även gör
det enklare att bygga och snabbar på planprocesserna. Sedan hade
jag tagit bort reavinstbeskattningen. Vi måste få ökad rörlighet på
bostadsmarknaden och flyttskatten gör att folk väljer att inte flytta.
Anette Frumerie ser planprocesserna som ett stort hinder –
samtidigt är det stor skillnad i olika kommuner.
– De viktigaste initiala frågorna för oss är: Vill kommunen

bygga? Har de förmågan att bygga? Vissa kommuner, som Sundbyberg och Stockholm, har både viljan och förmågan, andra har
inte det, då undviker vi dem.
– En aspekt av planprocessfrågan är att det snarare är regel än
undantag att det överklagas, vilket försenar processerna. Planprocesser ska givetvis genomföras noggrant och demokratiskt men
det kan ibland finnas anledning att ifrågasätta hur långt ett överklagande kan drivas i relation till relevans och behov av bostäder.
En annan utmaning är arbetskraften.
– Vi anställer hela tiden och har lyckats bra. Vi lägger ner mycket
kraft på att vara en attraktiv arbetsgivare och har väldigt höga NMIsiffror. Men det är stor brist och konkurrens på ingenjörer i dag.

3 2016

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

31

BOSTADSUTVECKLING
BILD: BESQAB

Connecting Global Competence

EXPO REAL in one sentence:
Business that works.
Europe’s largest exhibition for property and investment in a concise three-day
program and an entire “Who’s who” of the industry under one roof.
With 38,000 participants from 74 countries, the event is an ideal setting
for networking and gaining inspiration for your business.
A high-quality conference program will give you an in-depth insight into
current real estate industry topics.

>
BAGARMOSSEN. I projektet Studion i Bagarmossen bygger Besqab ungdomslägenheter som nyligen har säljstartats – 63 ettor om 32 kvadratmeter.

På byggsidan har Besqab egen personal ner till platschefer och
arbetsledare.
– Byggkostnaderna har hållits nere tack vare den utländska
arbetskraften. Vi ska vara tacksamma över att vi är med i EU …
En ökande andel av byggarbetarna kommer från Polen, Baltikum
och övriga Östeuropa. Utan dem hade det aldrig varit möjligt att
bygga så mycket som vi trots allt gör i dag. Samtidigt är kvalitén
hög, och jag upplever inte att det tummas på säkerheten.
– Självklart kan språket vara ett problem, men det är ett problem man måste lösa. Ett exempel är att använda säkerhetsmanualer utan text, med bara bilder.
– Andelen utländsk arbetskraft växer och jag ser det som
positivt. Det är även en möjlig väg in på arbetsmarknaden för
nyanlända, men det gäller där att effektivisera valideringen av
utländska utbildningar.
Ett av Besqabs finansiella mål ligger på att man ska avkasta minst 15 procent av eget kapital. I det glödheta marknadsläget har man legat en bra bit över det här målet, förra året uppgick
avkastningen till 32,9 procent. Bostadsutvecklingens marginaler
har varit klart högre än de övriga affärsområdena, construction
management och utveckling av vårdfastigheter.
› Hur ser ditt drömprojekt ut i det här marknadsläget, för att ge
bästa möjliga avkastning?
– Jag vill inte peka ut något speciellt geografiskt område, men
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Your Online-Ticket
Purchase now,
and enjoy the benefits!
www.exporeal.net/tickets

»Byggkostnaderna har
hållits nere tack vare den
utländska arbetskraften.«
det handlar om att bygga bostäder där folk vill bo, inte bara i dag
utan även över tid. Det ska vara områden med bra kommunikationer, där det satsas på infrastruktur, och gärna vid vatten. Och vi vill
helst bygga både bostadsrätter och småhus.
› Besqabs projekt ligger i ”medelklassnivån”, när det gäller vilka
som väljer att köpa era bostäder. Är det där ni vill ligga framöver
också?
– Ja. Om vi rör oss i någon riktning så är det snarare åt det billigare hållet. Vi bygger exempelvis ungdomslägenheter, vi har byggt
i Skarpnäck och i Uppsala och nu har vi säljstartat i Bagarmossen.
Små lägenheter om 31 kvadratmeter. Med 85 procents belåning är
det billigare att bo i de här bostadsrätterna än att bo i studentrum.
› Hur ser Besqab ut om fem år?
– Då har vi vuxit ytterligare. Vi är verksamma inom samma
geografiska område som i dag och fortsätter att lönsamt projektutveckla bostäder.

Building networks
Find out more:
www.exporeal.net

19th International Trade Fair for Property and Investment

October 4–6, 2016 | Messe München
FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2016

BOSTADSUTVECKLING

BILD: NICKLAS TOLLESSON

SPELAR INNEBANDY
Namn: Erik Karlin.
Ålder: 44 år.
Bor: Stocksund.
Familj: Fru och fyra barn.

EXTRA EDGE. Erik Karlin
undersöker ett duschalternativ som förmodligen
kommer att återfinnas i
något Tobinprojekt framöver.

Bakgrund: Startade
Tobin Properties tillsammans med Johan Varland
2010. Hade då arbetat
tillsammans med Varland
för Sveafastigheter och
med egna projekt sedan
2006. Har tidigare varit
konsult och entreprenör,
varit med och startat flera
företag, bland annat nätmäklaren E-trade 1999.
Fritidsintressen:
Skidåkning, golf och
innebandy.

”Det finns redan
en amorteringskultur”

VÄSTRA KUNGS
HOLMEN. Etaget på västra
Kungsholmen. Här bygger
Tobin Properties 104 lägenheter med inflyttning 2017.

Erik Karlin vill gärna nyansera bilden av att svenskarna är belånade upp över öronen.
– Jag tror att det mest är en medial bild. Jag upplever att det redan för några år sedan
infann sig en amorteringskultur. Bankerna har sett till att de som har behövt amortera
har gjort det, säger Tobin Properties vd. Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Tobin Properties/Kjellander + Sjöberg
– Man kan se på allt från olika perspektiv. För några år sedan
ökade hushållens skuldbörda i Stockholm dramatiskt, beroende
på att hyreshus ombildades till bostadsrätter. Men vad som hände
var ju att man flyttade över skulder från bostadsbolagen till de
enskilda. Även om de blev skuldsatta blev deras ekonomi i ett slag
mycket bättre. Deras balansräkning förbättrades betydligt. Den
samlade skuldsättningen är hög men samtidigt slår sparandet nya
rekord, konstaterar Erik Karlin.
År 2010 startade han Tobin Properties tillsammans med Johan
Varland. Sedan dess har bolaget sålt nyproducerade bostadsrätter i
Stockholmsområdet för ungefär tre miljarder kronor. Just nu har man
bostäder för cirka två miljarder i produktion – varav 98 procent är
sålda – och inom nio månader räknar han med att produktionsstarta
lägenheter till ett värde (vid färdigställande) om ytterligare nästan 2,5
miljarder. Totalt har Tobin en projektportfölj om tio miljarder kronor.
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Lägenheterna ligger i det övre medelklassegmentet, vilket
i dag innebär kvadratmeterpriser på mellan 50 000 och 100 000
kronor. Erik Karlin menar att Tobins målgrupp tillhör de okänsligare för de risker som finns.
– Går du ännu högre upp är det mer känsligt för börsfall. Blir
det en lågkonjunktur är risken för arbetslöshet högre när det
gäller köpare till bostäder i de lägre prisklasserna. Efterfrågan på
dem som köper våra bostäder – högre tjänstemän, specialister och
chefer på olika nivåer – är relativt stor även i kristider.
› Hur kommer de nyligen införda amorteringskraven att påverka marknaden?
– Svårt att säga, men än så länge känns det som att vår del av
marknaden inte har påverkats. Som sagt, det finns redan en amorteringskultur, och folk kan räkna. Och kan de inte det så hjälper
bankerna dem genom att ställa ganska höga krav.
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VI KAN INTE ALLT.

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

RANKADE TOPP 3 PÅ DET VI GÖR.

PROJEKT SOM STICKER UT. Tobins ambition är att alltid genomföra projekt med en extra ”edge”.

Tobins ambition är att alltid genomföra projekt med en
extra ”edge”, något som sticker ut.
– Reptricket för oss är att kunna ta betalt för det, samtidigt som
vi behöver producera för en rimlig peng. Det är en utmaning, vi
måste göra väldigt noggranna projekteringskalkyler och vara så
rationella som möjligt i produktionen.
De senare åren har varit goda tider, inte minst för bostadsutvecklare i Stockholm, som har kunnat rida på en bostadsmarknad
som inte fungerar.
– Visst är det så. Personligen kan jag ifrågasätta mycket när det
gäller hyresreglering och annat, men vi som arbetar med bostadsrättsutveckling mår ju bra av den. Oavsett mina personliga åsikter
kan man konstatera att vår bransch gynnas av ett system som
skapar bostadsbrist och köbildning, säger Erik Karlin.
Marknaden har också lett till att Tobin satsar på projekt som
egentligen ligger utanför den tänkta målgruppen.
– Marknaden går mot mindre och effektivare lägenheter. Vi
bygger bland annat 150 små lägenheter i Täby, ett komplett boende
på 36 kvadratmeter. Många av lägenheterna kommer att bebos av
två personer. Här är målgruppen unga, under 30, som egentligen
kanske skulle bo i hyresrätter, men eftersom det inte går att få en
hyresrätt så får de köpa istället.
Erik Karlin menar att komplicerade regelverk och förordningar
förhindrar en ökad bostadsproduktion.
– Nu är bullerhindren på väg att luckras upp något, men det är
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allmänt känt att buller- och tillgänglighetskrav är stora bromsklossar. Det krävs konsulttjänster för stora pengar innan man ens
kommer till startlinjen för ett projekt. I slutändan läggs detta på
slutpriserna. Vi i Stockholm har möjlighet att ta ut högre priser,
men ute i landet finns inte de möjligheterna. Jag har svårt att förstå hur de får ihop det på många ställen runt om i Sverige.
› Vilken hade din första åtgärd som bostadsminister varit, för
att få en fungerande bostadsmarknad?
– Det behövs ett samlat grepp, inte bara att lappa och laga som
politikerna gör i dag. Vad hyresregleringen leder till är uppenbart
för oss i Stockholm. Men att ta bort den är inte hela lösningen
och självklart går det inte att göra det över en natt, men det är det
ingen som har föreslagit heller. Alltid när förslag i den riktningen
läggs fram drar motståndarna fram argument om att pensionärerna
ska slängas ut på gatan, sånt gör bara att man tappar förtroendet
för politiker och opinionsbildare.
– Men självklart fungerar en friare marknad bättre. Titta
på lokalmarknaden. Jag såg precis att det finns 48 lediga lokaler i
Danderyd. Hur många lediga hyreslägenheter finns det där?
Tobin noterade sina preferensaktier i början av 2015 och nästa
steg är en notering av stamaktierna.
– Vi ska noteras, men inget beslut är taget om när det ska göras.
Det handlar om att våra investerare ska få mer likviditet i sina
tillgångar, samtidigt som det ger oss bättre möjligheter att ta del av
fler olika möjligheter på kapitalmarknaden.

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.
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Paper art made by Anton Thorsson / Söderberg Agentur.
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SÄLJER TIDIGT. Magnolia Bostad, med vd
Fredrik Lidjan, säljer i regel sina hyresrättsprojekt till institutionella investerare innan
byggnationen påbörjas. På så sätt minimeras
riskerna och man ligger ute med relativt lite
eget kapital. I gengäld blir marginalerna på
hyresrätterna lägre – utgångspunkten är att
avkastningen ska ligga på tio procent.

Med fokus på
riskminimering
Riskminimering är ett av Magnolia Bostads viktigaste ledord – men samtidigt
innebär bolagets strategi en mycket attraktiv avkastning.
– Jag tycker att vår affärsmodell är fundamentalt överlägsen de traditionella
utvecklarnas, säger vd Fredrik Lidjan. Text & bild: Nicklas Tollesson
Magnolia Bostads affärsmodell skiljer sig en del från
många andra bostadsutvecklares. Fördelningen mellan hyresrätter
och bostadsrätter är för närvarande cirka 90 procent hyresrätter
och tio procent bostadsrätter. Bolaget går in i projekten i tidigt
skede, köper mark eller konverteringsfastigheter. När det gäller
bostadsrätterna ska 70 procent vara sålda innan man går igång
med byggnationen. Hyresrätterna säljs företrädesvis till institutionella köpare innan byggnationen påbörjas. På så sätt minimeras
riskerna och man ligger ute med relativt lite eget kapital. I gengäld
blir marginalerna på hyresrätterna lägre, utgångspunkten är att de
ska ligga på tio procent.
– När vi utvecklar våra projekt vill vi att de ska innehålla både
hyresrätter och bostadsrätter. Som en del i vår riskminimering vill
vi att bostadsrätterna ska kunna säljas i en etapp. Resten blir hyresrätter. När vi tittar på ett projekt ska vi kunna räkna hem det med
enbart hyresrätter. Bostadsrätterna ger ju en klart högre avkastning
och blir som en bonus i kalkylen, säger Fredrik Lidjan.
– Och eftersom hyresrätterna säljs i ett tidigt skede kan
pengarna omsättas fortare, vilket är bra ur ett IRR-perspektiv.
Ett av Magnolia Bostads finansiella mål är att nå en årlig
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avkastning på eget kapital på 30 procent, fram till 2017, därefter är
målet 20 procent.
– Samtidigt är vi på väg upp i högre volymer, så totalt kommer
20 procent år 2018 att vara högre än 30 procent ett par år tidigare.
Den lägre siffran beror på flera faktorer, dels kan vi inte räkna med
att marknaden kommer att uppvisa samma expansiva tillväxt som
den har gjort de senaste åren och dels har markpriserna gått upp
till följd av den stigande marknaden. I dag sitter vi med en del
mark med låga anskaffningskostnader, det kan vi inte räkna med
framöver.
– Dessutom är det ju alltid trevligt att överleverera …
Fredrik Lidjan har en bakgrund som kreditanalytiker,
vilket speglas i Magnolia Bostads syn på risk.
– Mitt arbete handlade redan då om riskminimering, och jag
har med mig det sättet att tänka. Jag vill att det ska genomsyra
verksamheten.
Magnolia Bostad har på relativt kort tid etablerat sig som en
stor producent av hyresrätter runt om i Sverige. Bolaget grundades
2009, då som utvecklare av bostadsrätter. Fredrik Lidjan har på

olika sätt varit inblandad i verksamheten från början.
– Jag har känt Fredrik Holmström (grundare och huvudägare)
privat sedan 2000, och 2004 valdes jag in i styrelsen för ägarbolaget Holmström fastigheter. När Magnolia Bostad startades var jag
med i investeringskommittén och senare var jag med och tog fram
bolagets hyresrättsmodell.
Att modellen kom att se ut som den gör var till viss del ett
resultat av den första affären, försäljningen av fastigheten Traversen 18 i Sollentuna under 2013.
– Vi insåg att kombinationen hyresrätter och bostadsrätter
var nödvändig för att få både volym och bra lönsamhet. Och att
forward funding-försäljningar – den gången sålde vi till Aberdeen
– möjliggjorde stora investeringar. Vi såg att det fanns en stor aptit
på nyproducerade hyresrätter från institutionella investerare och
hittade en öppning i marknaden.
– Vi var först på en expansiv marknad och har kunnat utnyttja
vårt ”first mover advantage”: Vi har kunnat rekrytera väldigt bra
personal och vi har skapat förtroende, både hos institutionella
investerare och hos kommuner runt om i landet – de ser att vi

GILLAR
SKIDÅKNING
Namn: Fredrik
Lidjan.
Ålder: 43 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Sambo.
Bakgrund:
Head of Capital
Markets på DTZ
2006–2012,
kreditanalytiker
på SEB 2000–
2006, dessförinnan åtta år
i Los Angeles,
på CBRE och
Commonwealth
Properties.
Fritidsintressen: Träning och
skidåkning.

levererar stora volymer bostäder, fint gestaltade och med hög kvalité.
För närvarande har Magnolia Bostad cirka 9 000 bostäder i
projektportföljen, men enligt Fredrik Lidjan har man ett antal
byggrättsaffärer på gång vilket kommer att utöka siffran en hel del
under året.
– De 9 000 är uppdelade i ett knappt 40-tal projekt, snittprojektet ligger på knappt 250 bostäder, vilket är en väldigt bra
storlek från vår synvinkel; för att få en effektiv förvaltning bör man
komma upp i över 200 lägenheter, och antalet bostadsrätter bör
inte understiga 50.
› Du pratar mycket om riskminimering, vilka är de stora
riskerna på marknaden framöver?
– Vår modell är byggd på riskminimering och vi ska alltid
kunna svara ja på frågan om vi står redo för en lågkonjunktur.
En del i detta är att vi har en låg kostnadsmassa i och med att vi
inte har någon egen entreprenadverksamhet, vilket även gör att
vi alltid är fristående – vi kan arbeta med de bästa arkitekterna
och olika entreprenörer utifrån vad som passar bäst i respektive
projekt. Eftersom vi arbetar med forward funding har vi betydande
långsiktiga fordringar på köparna av hyresgästprojekten, vilket gör

3 2016

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

39

BOSTADSUTVECKLING

BILD: LINK/BATTERIIÐ

Dixi shopping centre, Vantaa
Acquired by NREP in 2015

HELSINGBORG. Magnolia Bostad planerar för projektet Oceanhamnen i Helsingborg, 110 bostäder med inflyttning 2020.

NOT A BIG DEAL
NORDIC REAL ESTATE PARTNERS IS NOW NREP

att vi står starka inför sämre tider. Vi har i dag en soliditet på 38
procent.
– Men det finns till exempel entreprenadrisker; eftersom vi alltid
använder totalentreprenader lägger vi över mycket av ansvaret på
entreprenören. Det finns marknadsrisker som vi hanterar genom
att sälja projektet innan vi påbörjar byggnation. Det finns markrisker, som vi hanterar genom att alltid kunna räkna hem projektet
med vår hyresgästkalkyl. Samtidigt innebär detta att vi ibland
missar projekt i lägen som är attraktiva för bostadsrättsutveckling.
Magnolia Bostad har ambitionen att ses som en samhällsbyggare, en självklar samarbetspartner till Sveriges kommuner. Som en del i detta – och för att bredda verksamheten och
därigenom ytterligare sprida riskerna – har bolaget startat upp ett
hotellutvecklingsben, under ledning av Home Properties förre vd
Clas Hjorth, och man har ambitionen att även utveckla studentoch äldrebostäder.
– Det första hotellprojektet är igång, i Frihamnen i Göteborg.
Vi utvärderar nya affärsmöjligheter när det gäller student- och
äldreboenden. Det är inga större skillnader jämfört med vanliga
hyresrätter, det är samma slags investerare vi riktar in oss mot, och
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det är bra efterfrågan på alla slags bostäder i dag.
I övrigt tror han att andelen bostadsrätter kan komma att öka
från dagens tio procent.
– Allt eftersom vi stärker vår kassa kan vi hantera en större
andel bostadsrätter i de lägen marknadsrisken tillåter det. Fördelningen kanske blir 80/20 eller 70/30 framöver. Det är inte heller
skrivet i sten att vi ska använda forward funding i hyresrättsprojekten i lika stor utsträckning framöver, det beror på marknadsläget.
Det är ett sätt att finansiera sig, men det finns andra, obligationer
till exempel.
› Slutligen, vilka åtgärder hade du vidtagit som bostadsminister
i Sverige i dag?
– Förenkla plan- och bygglovsprocesserna. Det finns ju i dag
fler instanser för att överklaga en detaljplan än för att överklaga
ett mord, det är inte rimligt … Sedan hanteras regelverk, som till
exempel parkeringsnormer, alltför olika i olika kommuner, vilket
skapar stor osäkerhet för bostadsutvecklare. Som bostadsminister
hade jag även velat fungera som en kulturbärare för att inte ta
så stor hänsyn som i dag till priset när det handlar om markanvisningar. Man borde ta större hänsyn till olika kvalitetsparametrar.

Not a big deal you might say, and you would be right.
After ten years of delivering the most consistently outperforming
PERE returns in Europe*, we intend to continue doing exactly that.
No change - just a simpler name.
NREP is a leading Nordic private equity real estate firm. It was established in 2005
and has since inception raised 9 funds and executed over 190
180 property acquisitions
and developments in the Nordic region, of which 80 have been exited. Currently,
€2.4
billion
and
employs
more
than
NREP has total assets under management of €3
billion
and
employs
more
than
60 professionals who work from our four offices in Copenhagen, Stockholm, Helsinki
70
and Oslo. NREP is fully owned by its partners.
*The 2015 Preqin Alternative Assets Performance Monitor

Value realised.
nrep.com

Vi kan
fastigheter
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KONSTINTRESSERAD. Oscar
Engelbert har själv valt konstverken
som pryder Oscar Properties kontor på
Linnégatan i Stockholm.

Oscar Properties siktar på att öka produktionstakten från dagens drygt 1 000 lägenheter i pågående produktion till 2 000–2 500
från år 2019–2020. Samtidigt startas fler och
fler projekt utanför tullarna, i Stockholms
kranskommuner.
– Det finns ingen anledning till att vi ska
vara mindre än JM i Stockholm om några år,
säger vd:n och grundaren Oscar Engelbert.
Text: Nicklas Tollesson

Går igång på

DESIGNINTRESSERAD
Namn: Oscar Engelbert.
Ålder: Fyller 40 i oktober.
Bor: Centrala Stockholm.
Familj: Fru (gifte sig i juni) och två
barn.
Bakgrund: Startade Oscar Properties
2004. Hade dessförinnan olika egna
företag, bland annat inom utbildningsverksamhet. Har själv ingen högre
utbildning, har bara gått ur gymnasiet.
Fritidsintressen: Design, konst och
arkitektur.

BILD: NICKLAS TOLLESSON
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När Oscar Engelbert köpte sin första projektfastighet 2004
hade han inga tankar på att det hela skulle utvecklas till vad det är
i dag – ett noterat bolag med 100 anställda och nästan 1,5 miljarder
kronor i börsvärde.
– Nej, verkligen inte. Då handlade det om ett hus, planerna
sträckte sig inte längre än så, berättar Oscar Engelbert.
Det första projektet ledde till ett andra, och ett tredje. Så löpte
det på i några år. Vad han bär med sig i dag från de inledande
projekten är viljan att visa tvivlarna att han kan genomföra komplicerade projekt.
– Det var många som tyckte att mitt första projekt aldrig skulle
fungera, ”det går inte att göra bostäder av kontor” sa de. Det finns
inget som får mig att gå igång så mycket som folk som inte tror att
saker och ting är möjliga.
– Samma sak är det i dag, med till exempel Norra Tornen på
Torsplan, som nu är i full produktion, 97 procent av lägenheterna
i första etappen är sålda. Folk sa: ”Det går inte att bygga 130 meter
högt där.” Varför skulle inte det gå, i Dubai bygger de 850 meter
högt, skulle vi inte kunna bygga högt bara för att vi är i Sverige?
Ursprungligen byggde Oscar Properties på att konvertera byggnader som ursprungligen inte hade uppförts för bostadsändamål.
Men allt eftersom produktionstakten har ökat har andelen nyproduktion blivit allt högre. Av de dryga 1 000 lägenheterna som är
under produktion i dag är 400 nyproduktion och i de ännu inte
påbörjade projekten är den allra största delen nyproduktion.
– Det är omöjligt att komma upp i höga volymer bara genom konvertering, så det är en naturlig utveckling. Men konvertering kommer
alltid att ligga oss varmt om hjärtat, det är ju där vi har vårt ursprung.

det omöjliga
I Q2-rapporten hade bolaget 1 052 lägenheter i produktion, det
uppsatta målet är 1 500.
– Förhoppningsvis kan vi nå 1 500 inom de närmsta tolv månaderna. Vi har en unik position på bostadsutvecklingsmarknaden;
vi har ett starkt varumärke och vi får bäst betalt. Nu handlar det
om att slå vakt om den positionen när vi breddar oss geografiskt.
Tidigare har vi mest byggt innanför tullarna – nu går vi mer och
mer utanför och kan därigenom utöka produktionstakten.
Oscar Engelbert menar att bilden av Oscar Properties som
ett bolag som bara bygger lyxlägenheter bör modifieras.
– Visst har vi byggt exklusiva bostäder, vi har sålt lägenheter på
Nybrogatan för 150 000 kronor per kvadratmeter och det är klart
att det har blivit uppmärksammat. Men jag skulle säga att vi bygger de bästa lägenheterna på respektive marknad – vi anpassar våra
produkter efter de olika geografiska marknaderna. Det blir olika
standard på lägenheterna, men där vi verkar ska vi hålla den högsta
nivån. Samtidigt ligger vi inte extremt högt i pris. I Tyresö får de
andra ut 28 000 kronor per kvadratmeter, vi får ut 32 000.
– Som marknaden ser ut i dag så blir bostadsköparna mer och
mer kräsna, de efterfrågar inte det masstillverkade, hellre det unika.
Jag ser även att kommunerna agerar som kunderna och vill komma
ifrån de masstillverkade husen mot det unika.
› Bostadsutvecklingssektorn, inte minst i Stockholm, har en
fantastisk tid bakom sig, vilka risker ser du framöver?
– Jag ska inte säga att det vi håller på med är riskfritt. Marknadsrisken hanterar vi genom att inte gå igång med ett projekt
innan 70 procent är sålt. Att efterfrågan skulle minska tror jag

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
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79&PARK. På Sandhamnsgatan skapar
Oscar Properties 168 lägenheter om ett
till sex rum och kök, med en spektakulär
utsikt över Gärdesfälten.

NORRA TORNEN. Oscar Engelbert:
”Folk sa: ’Det går inte att bygga 130
meter högt där.’ Varför skulle inte det
gå, i Dubai bygger de 850 meter högt,
skulle vi inte kunna bygga högt bara
för att vi är i Sverige?”

»De efterfrågar inte det masstillverkade, hellre det unika.«

BILD: OSCAR PROPERTIES

inte, däremot kommer prisutvecklingen förmodligen att lugna ner
sig, vilket jag faktiskt tycker är bra. Det är inte hållbart med årliga
prisuppgångar på 17–20 procent. Det leder till oro hos bankerna
och regeringen och till att tidningarna skriver varningsartiklar om
bubblor och nedgångar. En lugnare prisstegringstakt är att föredra.
– Jag är inte heller orolig för räntehöjningar. Bankerna har bra
koll på sina kunder, klarar de inte sju procents ränta så får de inte
lån och så har det varit i flera år.
– Jag skulle säga att den största risken för bostadsutvecklingssektorn ligger i brist på arbetskraft och ökande byggpriser samt
för höga priser för byggrätterna. Den risken hanterar vi genom
att vi har byggsidan inhouse genom Oscar Properties Bygg AB,
där vi nyligen rekryterade Erik Alteryd som vd. Genom att bygga
själva tar vi bort marginalen som externa byggbolag annars skär
emellan. Om vi dessutom kan effektivisera vårt byggande kan det
bli stora förtjänster i slutändan; kan vi få ner byggkostnaden med
1 000 kronor per kvadratmeter innebär det väldigt många miljoner
kronor i ökade vinster.
› Ni etablerade byggbolaget 2013 och i nuläget arbetar det enbart med Oscar-projekt. Finns det planer på att bredda och även
ta externa bygguppdrag?
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– Inte just nu. Men det kan bli så att vi i framtiden tycker att
det är en bra idé, exempelvis i en lågkonjunktur när efterfrågan på
bostäder inte är lika hög som nu.
› Ni går utanför tullarna i Stockholm, tittar ni även på projekt i
andra städer, som Göteborg?
– Vi har tittat, och utesluter inte att vi kommer att gå in i projekt i Göteborg. Vi håller ögonen öppna, men söker inte aktivt.
Oscar Properties stamaktier börsnoterades i början av 2014.
Oscar Engelbert äger i dag 56 procent av kapitalet och 58 procent
av rösterna. Från noteringskursen på 37 kronor sjönk aktien till
som lägst 22 kronor innan den vände uppåt och i dagsläget handlas den för drygt 50 kronor.
› Vad betydde noteringen för bolaget?
– För köparna av våra produkter tror jag inte att det betydde
något. Däremot fick vi tillgång till fler och billigare finansieringsmöjligheter, och allt eftersom bolaget har vuxit har finansieringsförutsättningarna blivit bättre och bättre. För några år sedan tog vi
mezzaninelån till 15 procents ränta och tyckte att det var bra. I våras
emitterade vi preferensaktier till sju procents direktavkastning.
– Jag ser bara positivt på att vara ett noterat bolag. Det ställer
krav på oss att göra ordentliga kvartalsrapporter, att leverera det vi
säger att vi ska göra och kommunicera detta på ett bra sätt.
› Om vi går in på den svenska bostadspolitiken …
– Det där ger jag mig inte in i …
– Det jag kan säga är att det inte är plan- och bygglagen som
är det stora problemet, utan snarare resursbrist på stadsbyggnadskontoren. Jag tycker även att det är konstigt att planer sinkas av
att man inväntar svar från remissinstanser som inte kommer med
sina yttranden i tid. I de flesta andra delar av samhället har man
förbrukat sin rätt att tycka om man inte gör det i tid.
› Slutligen, du äger, vid sidan av Oscar Properties, smyckesföretaget Engelbert med en butik på Birger Jarlsgatan. Hur går det?
– Det är ett gammalt familjeföretag som startades på 1920-talet

av min gammelfarfar Heribert Engelbert. Jag tog över företaget
för tre år sedan. Tidigare hade vi ingen egen butik, men det ville
jag skapa, så vi öppnade 2013. Jag är styrelseordförande. Vi har en
mycket bra vd som sköter Engelbert. Det var tufft i början, men nu
går det bra och det är en väldigt rolig verksamhet som varit med
mig genom hela livet.
Fotnot: JM har de senaste åren legat stabilt på drygt 3 000 bostäder
i pågående produktion i Stockholm.

BILD: OSCAR PROPERTIES
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MOTOCROSS
FÖRARE
Namn: Mattias Roos.
Ålder: 42 år.
Bor: Sollentuna.
Familj: Fru och två
barn.
Bakgrund: Civilingenjör (väg och
vatten) från KTH. JM
1998–2003, Besqab
2003–2007, NCC
2007–2012, SSM från
2012.
Fritidsintressen:
Slalom och motocross. ”Jag körde
enduro tidigare, har
kört sex Gotland
Grand National, men
nu är det motocross
som gäller. Men jag
kör inga tävlingar,
bara tränar. Det är
väldigt roligt och
fantastisk träning.”

SIKTAR HÖGT. SSM har vuxit med rasande fart sedan Mattias Roos tog över som vd 2012. Målet är nu att byggstarta 1 000 lägenheter per år 2018.

Vill gärna göra
fler Tellus Towers
Sedan Mattias Roos tillträdde som vd för SSM för knappt fyra år sedan har
bolaget vuxit från tolv till 68 anställda och bolaget har i dag över 1 300 lägenheter i pågående produktion.
Nu blickar han framåt mot en börsnotering, förverkligandet av Tellus Towers
– och kanske en helt ny form av boendefinansiering. Text & bild: Nicklas Tollesson
SSM startades redan 1993 av entreprenörerna Ulf Morelius,
Ulf Sjöstrand och Ralph Steneskog. Initialt var bolaget inriktat på
att äga bostadsfastigheter som förvaltningsobjekt men efterhand
utvecklades det till ett utvecklingsbolag.
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Sedan Mattias Roos rekryterades från NCC har SSM genomfört en imponerande tillväxtresa.
– När jag fick frågan var jag affärsutvecklingschef på NCC i
region Stockholm och väldigt nöjd med det. Men SSM:s ägare

hade en spännande och utmanande ambition om att växa och
skapa något nytt. Mot bakgrund av det tog jag fram ett embryo
till en affärsplan. När vi var överens om den var det lockande att
exekvera den, säger Mattias Roos.
Grunden i affärsplanen var att tydligt rikta in sig på målgruppen ”Morgondagens stockholmare”, som är mellan 20 och
40 år, som vill ha ett effektivt boende och som hellre prioriterar
närhet till kollektivtrafik än en egen parkeringsplats och utsikt
över grönområden. På segmentsskalan placerar Mattias Roos
SSM närmare ”affordable” än ”exklusivt” och närmare ”centralt” än
”perifert”.
– Tidigare trodde man att yngre inte ville köpa bostadsrätt i ett
tidigt skede, men vi har visat att många vill äga sitt boende och de
ser det som en långsiktig investering.
I den initiala affärsplanen sattes målet till att 2017 skulle antalet
byggstartade lägenheter vara uppe i 500 per år – men redan 2014
överträffades målet. Konceptet visade sig hålla och marknaden har
minst sagt varit gynnsam för bostadsutveckling i Stockholm.
En ny affärsplan sattes upp: Från 2018 ska 1 000 lägenheter per
år byggstartas. 60 procent ska vara bostadsrätter, 30 procent hyresrätter som till stor del ska ingå i en långsiktig förvaltningsportfölj
och tio procent studentbostäder.
– Att arbeta med olika produkter handlar både om att fördela
riskerna och om att bygga upp en långsiktig förvaltningsportfölj
som säkerhet för olika finansieringslösningar.
Vid halvårsskiftet hade SSM 1 337 lägenheter i pågående
produktion, i åtta olika projekt. Totalt finns 4 900 lägenheter i
projektportföljen.
SSM har ambitionen att ta fram alternativa finansieringslösningar för sina kunder så som olika former av bosparande.
– Vi har ett koncept på gång som det är möjligt att vi kan presentera i höst. Det är väldigt spännande, en lösning som inte finns
i dag, men som är inspirerad av hyrköpslösningar som finns bland
annat i London, säger Mattias Roos.
– Bakgrunden är att på dagens bostadsmarknad kan du välja
mellan att hyra eller köpa ditt boende. Och som marknaden ser ut
i dag så har den som väljer att hyra sedan väldigt svårt att komma
in på marknaden för ägda bostäder.
SSM är mest känt för Tellus Towers vid Telefonplan, två
skyskrapor varav den högsta planeras att bli 237 meter hög, 78
våningar. SSM hoppas på byggstart i bästa fall vid årsskiftet
2017/2018 och färdigställande fyra år senare.

Branschens
modernaste
nyhetsbrev
– helt kostnadsfritt!

Teckna din prenumeration på
www.fastighetssverige.se

Följ oss på Facebook och Twitter:
@FSVE

BOSTADSUTVECKLING

BILD: SSM/WINGÅRDHS

TELLUS TOWERS. Tellus Towers
vid Telefonplan är SSM:s prestigeprojekt nummer 1. Den högsta skrapan
planeras bli 237 meter hög. Projektet
beräknas vara färdigställt 2021/2022.

– Sveriges modernaste sajt
med lediga lokaler

› Vad betyder ett prestigeprojekt som Tellus Towers för SSM?
– Vi tycker att det i första hand är ett hållbart sätt att utveckla
så många bostäder som möjligt i kommunikationsnära lägen.
Vi gör gärna fler liknande projekt och har ett antal idéer som vi
jobbar med. Det kommer att bli en fantastisk form av boende,
både bostadsrätter, hyresrätter och hotell, och högst upp blir det
restaurang, spa och utsiktsplats. Istället för att åka till Kaknästornet kommer man att åka till Telefonplan.
En av SSM:s grundtankar är att lägenheterna ska vara effektiva, varje kvadratmeter ska användas. Med hjälp av den Hongkongbaserade arkitekten Gary Chang dras detta till sin spets i
Tellus Towers.
– Vi kallar det ”multi use space”. I en lägenhet på 32 kvadratmeter ska du kunna ha många olika funktioner runt dygnet: Du
ska ha biorum, walk in closet, arbetsrum, parallellkök, matsalsrum
för tio personer och så vidare ... Vi håller på att färdigställa en
visningslägenhet som ska stå klar till säljstarten som vi planerar till
första kvartalet 2017.
SSM har sedan i höstas haft planer på att börsnotera bolaget. SEB
och ABG Sundal Colliers har valts ut som rådgivare i processen.
– Vår interna tidsplan säger att vi ska vara redo att noteras inom
ett år. Det är en del som ska kompletteras för att vi ska klara börskraven, vissa strukturer som ska vara på plats och en del rekryteringar som behöver göras.
› Vad är bakgrunden till noteringen?
– Vi har haft en stark tillväxt och planerar att fortsätta att växa.
I och med noteringen får vi tillgång till fler finansieringsalternativ
och billigare finansiering.
I dag ägs bolaget av två av de tre grundarna, Ulf Morelius och
Ulf Sjöstrand. I samband med noteringen kommer de att sälja en
del av sina aktier och samtidigt kommer nya aktier att emitteras.
– Men de kommer att kvarstå som huvudägare i bolaget, säger
Mattias Roos.
Hittills har SSM enbart varit fokuserat på Stockholm, men det
finns planer på att expandera utanför huvudstaden.
– I vår gamla obligation fanns ett villkor som gick ut på att vi
bara skulle verka inom Stockholms län, men när vi refinansierade i
våras togs det bort, så nu har vi inga sådana restriktioner. Vi tittar
nu på Uppsala, som vi ser som ett naturligt nästa steg för oss.
› Om vi blickar tio år framåt, hur ser SSM ut då?
– Då är vi sedan länge ett noterat bolag. Jag kan tänka mig att vi
finns i två, tre av Sveriges storstäder och kanske i någon annan stor
stad i Norden.
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Följ oss på Facebook och Twitter: @lokalnytt

Nettoköpare // Topp 10
Endast transaktioner överstigande 100 miljoner kronor har tagits
med i sammanställningen. Siffrorna inom parentes anger bolagens
sammanlagda köp och försäljningar av bostäder under perioden.
Bolag utan parenteser har enbart genomfört köp. Siffrorna är
framtagna av Newsec.

Willhem, ägt av AP 1, och Rikshem, ägt av AP 4 och AMF, är de klart största
nettoköparna av bostadsfastigheter i Sverige under 2015 och fram till juni 2016.
Uppgifterna är framtagna av Newsec. Text: Nicklas Tollesson

AP-fonder i topp
i bostadsköparlistan
Halleberg i Borås ingick i
Willhems köp från Akelius.

10 i topp // Nettoköpare,
bostadsfastigheter, 1 jan 2015–30 juni 2016

1

Willhem

Nettoköp 6 755 miljoner kronor (6 965 – 210).

Periodens största bostadsaffär var den mellan Willhem och Akelius i
april 2016. Köpeskillingen uppgick till fem miljarder kronor. Fastigheterna
är belägna i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan, Lysekil samt
Karlstad, varav störst andel lägenheter finns i Borås (cirka 1 500) respektive i Göteborgsområdet (cirka 1 000). Willhem förvärvade även Wallenstams fastigheter i Helsingborg i december. Köpeskillingen var 1,3 miljarder kronor. Ytterligare tre
förvärv mellan 100 miljoner och en miljard kronor genomfördes också under perioden.
Läs intervjun med Willhems vd Mikael Granath på nästa uppslag >>
BILD: WILLHEM

2. Rikshem

5. Nordhalla

8. D Carnegie & Co

– 6 013 (6 587 – 574)

– 1 660

– 1 166 (1 659 – 493)

Rikshems största förvärv under perioden var det från Akelius i november 2015. Köpeskillingen uppgick till 1,9 miljarder
kronor. Förvärvet bestod av närmare 1 700 lägenheter i
Haparanda, Umeå och Östersund. Ytterligare tre förvärv
över en miljard kronor genomfördes under perioden.
Säljare i dessa tre var Lulebo, Östersundshem och Värmdö
kommun. Rikshem var även köpare i fyra större affärer
under en miljard kronor under perioden.

Nordhalla genomförde två förvärv av bostadsfastigheter över 100 miljoner kronor under perioden. I oktober
förvärvades hela Heimstadens Trelleborgsbestånd om
knappt 58 300 kvadratmeter fördelade över 688 lägenheter. I april 2016 förvärvade Nordhalla 1 278 lägenheter
av Lulebo.

D Carnegie & Co genomförde under perioden fyra förvärv i
intervallet 100 miljoner kronor till en miljard. Tre fastigheter i
Storstockholm, två i Jordbro och en i Vårberg förvärvades i april
2016. Detta var bolagets största förvärv under perioden. Köpeskillingen är inte kommunicerad. Fastigheterna i de övriga tre
förvärven är belägna i Katrineholm, Norrköping och Eskilstuna.

6. Domestica (SEB)

9. Riksbyggen

– 1 640

– 1 072

SEB:s bostadsfond Domestica genomförde tre bostadsförvärv under perioden. I samtliga affärer var Magnolia säljare.
Bostäderna i affärerna var inte färdigställda vid förvärvstidpunkten. Fastigheterna i de tre förvärven är belägna i
Uppsala och Vallentuna.

Riksbyggens största förvärv av bostadsfastigheter gjordes i
april 2016. Skelleftebostäder avyttrade 544 lägenheter i Skellefteå. Köpeskillingen var 422 miljoner kronor. Ytterligare två
förvärv av bostäder över 100 miljoner kronor genomfördes
under perioden. I en fjärde affär förvärvade Riksbyggen en
bostadsportfölj i Östersund och Umeå tillsammans med
Kommunal.

3. 3:e AP-fonden och Balder
– 1 800
3:e AP-fonden och Balder förvärvade i juni 21 bostadsfastigheter från Aberdeen för två miljarder kronor. Fastigheterna
är belägna i Stockholm och Östersund. Detta var den enda
fastighetsaffären som genomfördes av bolagen gemensamt under perioden.

– 1 618

3. SPP
– 1 800
Norska SPP genomförde tre bostadsaffärer över 100 miljoner kronor under perioden. Säljare var Magnolia i samtliga
tre affärer. Den största transaktionen var förvärvet av 436
hyreslägenheter som ska utvecklas i Södertälje.
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Under den aktuella perioden genomförde Stena Fastigheter tre förvärv över 100 miljoner kronor. Den klart största
affären var den med Landskronahem i april 2016. 1 225
lägenheter och ett LSS-boende i Sandvången och Pilängen
förvärvades för cirka en miljard kronor.

10. Slättö förvaltning
– 1 060
Slättö förvaltnings största förvärv under perioden genomfördes i januari 2016. SPG Bostad sålde två bostadsfastigheter i Karlstad och Kungsängen. I Karlstad uppförs cirka
200 lägenheter och i Kungsängen ytterligare cirka 200
hyresrätter. Köpeskillingen uppgick till 700 miljoner kronor.

Nettoköpare // Topp 10

” Solar energy is
a bright idea for
the environment.”

”Vi kommer
att fortsätta
investera”
BILD: WILLHEM

En rad investeringar och en jätteaffär med Akelius placerade
Willhem överst på listan över de största nettoköparna för bostadsfastigheter. Nu siktar företaget på att växa ytterligare.
– Vi kommer att fortsätta investera – när vi tror att det är rätt,
säger Willhems vd Mikael Granath. Text: Axel Ohlsson
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Förvärv i den här storleksordningen är ett steg i utvecklingen
för Willhem. Men när och var man kommer att göra nästa investering är inte fastlagt.
– Den här affären och övriga vi har gjort har varit ett led i en
tillväxtstrategi som vi har. Vi har inte ändrat på den tillväxtstrategin utan vi har fortfarande ambitionen att växa ytterligare, säger
Granath och tillägger:
– Sedan om det blir i just Västsverige, det är lite svårt att veta
nu.
› Finns det någon tidsplan för när ni ska växa ytterligare?
– Nej, det gör det väl inte. När vi startade verksamheten 2011,
genom att göra ett förvärv av 11 000 lägenheter för sju miljarder,
sa vi att inom fem år så skulle vi ha dubblat den storleken och det
kan man säga att vi har gjort med råge.
Det samlade värdet på Willhems fastighetsbestånd uppgår efter
affären med Akelius till 23,2 miljarder kronor.
– Nu har vi en storlek som gör att vi både kan gasa och bromsa.
Men sedan är det så att i takt med att verksamheten utvecklas
så ökar förvärvskapaciteten. Det kan man inte bortse från, så vi
kommer fortsätta investera – när vi tror att det är rätt.

The leasing contract is for 20
years, and during that time
the installation will produce
approximately 58,000 kWh
annually. This equals about 15%
of the property’s total energy
consumption.
- Every environmental benefit
is worth fighting for, and solar
energy seems like a bright idea,
says Lars Nyman, property
manager at AFA Fastigheter.

www.afafastigheter.se
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K AMPAI

Göteborgsbaserade Willhem har stått för flera större investeringar under 2015 och första halvan av 2016. Inte minst genom
femmiljardersaffären med Akelius. En affär som kom naturligt för
Willhem.
– Den betyder att vi förstärker vår verksamhet i Västsverige,
vilket är något som vi gärna vill, säger Mikael Granath.
› Finns det något symbolvärde i att göra en så stor aﬀär?
– Nej, det kan man inte säga.
– För oss är det en strategiskt och strukturellt viktig affär. Vi
tycker att den strukturen som vi får till passar oss väldigt väl.
Sedan att det råkar vara just fem miljarder, det kommer i andra
hand – det är inte det som har drivit affären.
› På vilket sätt passar strukturen er så bra?
– Vi kompletterar vår verksamhet i Göteborg och Borås, eftersom vi växer i de två orterna. Sedan kompletterar vi med två nya
orter, Skövde och Trollhättan. Dessutom passar husen som sådana
in väldigt väl hos oss.
– Vi har funderat ganska länge på hur vi ska växa i Västsverige.
Så när det här dök upp var vi ganska säkra på att det här var en bra
affär för oss.

We at AFA Fastigheter are
actively working with environmental issues in every step
of our business, and we do
whatever we can to reduce our
environmental impact. For
this reason, we have installed
400 square metres of solar
panels on the roof on one of
our Stockholm properties:
Barnängen 6.

VI KAN LOGISTIKFASTIGHETER
PÅ MILLIMETERN!

Största bostadsaffärerna // Topp 10

GRID
22,5x16m
H: 11,7m

BILD: WILLHEM

Här är de tio största bostadsaffärerna i Sverige från tredje kvartalet 2015 till och
med andra kvartalet 2016. (Uppgifterna är framtagna av Newsec). Text: Nicklas Tollesson

De största bostadsaffärerna
Topp 10 // Bostadsaffärer

1

Köpare: Willhem
Säljare: Akelius
Köpeskilling: 5 000 miljoner kronor
Kr/kvm: 15 772
Objekt: 119 fastigheter
Area: 317 023
Plats: Olika orter

Fastigheterna är belägna i Göteborgsområdet, Borås,
Skövde, Trollhättan, Lysekil samt Karlstad, varav störst
andel lägenheter finns i Borås (cirka 1 500) respektive i
Göteborgsområdet (cirka 1 000). Beståndet varierar i storlek och ålder. Willhem kommer även att ta över Akelius
personal på de aktuella orterna.

4

Köpare: Heimstaden/Akelius
Säljare: Heimstaden/Akelius
Köpeskilling: Cirka 1 700 miljoner
kronor
Kr/kvm: Cirka 19 000
Objekt: 1 200 lägenheter
Area: 90 000
Plats: Stockholm, Trelleborg

5

Köpare: Rikshem
Säljare: Lulebo AB
Köpeskilling: 1 600 miljoner kronor
Kr/kvm: 12 092
Objekt: 1 498 bostadslägenheter och 213
vård- och omsorgslägenheter
Area: 132 324
Plats: Luleå
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2

Köpare: 3:e AP-fonden och Balder
Säljare: Aberdeen Fastighetsfond
Köpeskilling: 2 000 miljoner kronor
Kr/kvm: 28 076
Objekt: 71 000 kvadratmeter bostadsportfölj
Area: 71 234
Plats: Stockholm (Sollentuna, Midsommarkransen), Södertälje, Helsingborg, Malmö, Lund, Kävlinge
Fastigheterna har en total yta om 71 000 kvadratmeter
och omfattar cirka 1 200 lägenheter belägna i Stockholm
och Öresundsregionen. En stor del är nyproducerade eller
nyrenoverade bostäder. Förvärvet är det första av Balders
och Tredje AP-fondens nya JV-bolag för bostäder.

6

Köpare: Willhem
Säljare: Wallenstam
Köpeskilling: 1 300 miljoner kronor
Kr/kvm: 51 501
Objekt: Oskar II 11, Pål Ibb 21, Vildvinet 1, 3,
4 & Skäran 1
Area: 25 242
Plats: Helsingborg

7

Köpare: Rikshem
Säljare: Östersundshem
Köpeskilling: 1 144 miljoner kronor
Kr/kvm: 8 569
Objekt: 28 bostadsfastigheter
Area: 133 507
Plats: Östersund

3

LOAD
> 5 000
kg/sqm

Rikshem köper 1 700 lägenheter av Akelius i Haparanda,
Umeå och Östersund. Affären omfattar 47 bostadsfastigheter på totalt 120 000 kvadratmeter.

8

Köpare: Rikshem
Säljare: Värmdö kommun
Köpeskilling: 1 004 miljoner kronor
Kr/kvm: 14 343
Objekt: 49 procent av Värmdö Bostäder
Area: 70 000
Plats: Värmdö

9

Köpare: Rikshem
Säljare: Akelius
Köpeskilling: 1 878 miljoner kronor
Kr/kvm: 15 661
Objekt: 47 bostadsfastigheter, Östersund,
Umeå & Haparanda
Area: 119 912
Plats: Haparanda, Östersund, Umeå

Köpare: Okänd svensk institution
Säljare: Magnolia
Köpeskilling: 1 000 miljoner kronor
Kr/kvm: –
Objekt: Del av Kungsängen 25:1
Area: –
Plats: Uppsala

10

Köpare: Stena fastigheter
Säljare: Landskronahem
Köpeskilling: Cirka 1 000
miljoner kronor
Kr/kvm: Cirka 12 000
Objekt: 1 225 lägenheter Landskrona
Area: 82 354
Plats: Landskrona

OM MAN SKA UTVECKLA NORDENS STÖRSTA LOGISTIKPORTFÖLJ DE KOMMANDE 30 ÅREN, SÅ ÄR DET BRA
ATT VARA GREEN BUILDING CERTIFIERAD.
Vi bygger enligt EU Green Buildings klassificering
vilket betyder en energiförbrukning som är 25% lägre
än de riktlinjer som lagen anvisar. Inkluderar t.ex.
fjärrvärme, 200 mm isolering i ytterväggar och tak
för goda termiska egenskaper samt rörelsestyrd
belysning etc, vilka minskar CO2 utsläppen avsevärt.

Med mer än 1 miljon kvadratmeter modern logistikyta så är vi Nordens största ägare
och utvecklare av effektivare och intelligenta logistikfastigheter. Det ger våra hyresgäster smidighet som konkurrenskraft plus energibesparande design som bidrar till
regionens hållbarhet. Summan av detta gör att vi kan erbjuda lägre hyror. Vi kallar
det för intelligent logistics facilities.
Vi är en långsiktig och uthållig aktör som vill bidra till ett hållbart Norden. Vi utvecklar,
uppgraderar och effektiviserar för att i decennier framöver ha de modernaste och mest
relevanta anläggningarna för en logistikbransch i ständig förändring.
Följ med oss på www.logicenters.com mot ett hållbart växande logistiknätverk!

Kontakta Jonas Kennerhed | 020-678 100 | jonas.kennerhed@nrep.se

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄT TNING PÅ 500 + MIL JONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHE TER VÄRDA ÖVER 8 MIL JARDER KRONOR PÅ EN Y TA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MIL JON K VADR ATME TER.
VÅR NORDISK A FÖRVALTNINGSORGANISATION HAR MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHE T AV UT VECKLING OCH FÖRVALTNING AV TOPPMODERNA LOGISTIKFASTIGHE TER I SVERIGE, DANMARK, FINL AND OCH NORGE. GENOM VÅR
LEDANDE POSITION ÄR VI IDAG EN E TABLER AD PAR TNER FÖR NÅGR A AV DE FR ÄMSTA AK TÖRERNA INOM TREDJEPAR T SLOGISTIK. VÅR A FASTIGHE TER ÄGS GEMENSAMT AV E T T FLER TAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NREP.

Tätt inpå // Ola Serneke

Ola
Serneke
siktar ännu högre

Målmedvetenheten har tagit honom till toppen
men nu siktar Ola Serneke ännu högre. Möt den
envise företagsledaren som kopplar av med att
trampa nio mil på cykel.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: David Schmidt/Pixprovider

R

egnmolnen hänger tungt över
Göteborg när Sernekes kommunikationschef Tomas Järund kliver ut
i receptionen och beklagar att det
blivit missförstånd med tiderna.
– Ola har försökt få tag i dig. Han är på väg
upp till Sälen för att köra Cykelvasan och är
jätteledsen över att det krånglat, säger kommunikationschefen.
En halvtimma senare är en ny tid bokad och
när sensommarsolen gör comeback på Västkusten
och smeker göteborgarnas kinder är Ola Serneke
tillbaka på kontoret och tar emot med gott humör.
– Sorry att jag inte fick tag i dig senast, säger
han innan han slår sig ner bakom sitt skrivbord
och berättar om loppet:
– Jag hade lite struligt för jag gjorde sönder
min vänsterpedal när jag värmde upp. Så jag fick
köra första 1,2 milen utan att få fast vänsterfoten
ordentligt. Vid första kontrollen fixade servicen till
det, där tappade jag säkert tio minuter. Efter det
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Jag har väl
varit intresserad av
allting.«
kunde jag trycka på järnet, men då hade man ju
också puls 180 för att man var så irriterad. Jag kom
i mål på tre timmar och 17 minuter och på plats 622
av 13 000 eller nåt sådant. Så det var väl helt okej.
Tävlingen har satt sina spår även på kontoret.
Mitt emot konferensbordet står nämligen en
träningscykel – som dock inte blivit inkopplad.
– Jag köpte den i våras för att tvinga mig själv
att träna, men jag har tvingat mig själv att träna
ute i stället. Det är katastroftråkigt att sitta sådär.
› Vad betyder idrotten och att få röra på sig för
dig?
– Jag har alltid hållit på mycket med idrott i

hela mitt liv. Man mår bättre, man somnar bättre
och man känner sig mer tillfreds med sig själv.
För den personliga tillfredsställelsen är det viktigt.
– Det enar väldigt mycket när man träffas på
det sättet. Till exempel nu när vi åker Vasaloppet på skidor eller på cykel eller Marcialonga på
skidor. Det blir en rolig tillställning, inte bara en
träningsgrej.
– Plus att man har någonting att träna mot
och träna för, det är också viktigt. Man kommer
in i en bra rytm.
Träningscykeln är inte det enda som avslöjar
idrottsintresset hos Serneke. I receptionen möts
besökare av en glasskulptur från IFK Göteborg
med texten ”Årets partner 2010” och inne på Ola
Sernekes eget kontor hänger två signerade tröjor
från Frölunda Hockey.
De två storlagen ingår i en rad av föreningar
som Serneke sponsrar.
– Jag gillar idrott och jag gillar att stödja det
som jag tycker är bra.

NAMN SOM FÖRPLIKTIGAR. Bolaget
startade under namnet Sefa men bytte
2014 till Serneke. Något som enligt Ola
Serneke förpliktigar än mer att leverera.
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Tätt inpå // Ola Serneke

Tre röster om
Ola Serneke

IDROTTSREKORD
Skidor: Sex timmar och 56 minuter
på Vasaloppet.

1

Cykel: Tre timmar och 17 minuter på
Cykelvasan.
Enduro: Kört Gotland Grand National.
BILD: SERNEKE

Ola Læstander
Vän sedan han, i mitten på 70-talet,
av misstag körde över tre år yngre
Ola Sernekes fingrar med skridskor
– nu även kollega på Serneke.
– Jag minns när vi var ute och körde bil på Hisingen
och åkte förbi en person som fått stopp i en rondell.
Ola stannade direkt, vände sig om till oss andra och
sa: ”Grabbar, hoppa ut! Vi ska hjälpa till och putta
igång den”. Det är Ola Serneke i ett nötskal och en
sida inte alla känner till – även om han inte har med
saken att göra så vill han alltid hjälpa till där han kan.

2

› Hur mycket ger det för att profilera sig själv att
sponsra Blåvitt och Frölunda?
– Det ger givetvis någonting. Men å andra
sidan är det inte riktigt mätbart utan det handlar
om helhetskänslan och vad man bidrar med.
– Om vi till exempel har en liten förening som
vi ger 25 000 kronor, där vi har en platschef som
är engagerad i föreningen. Då får vi en platschef
som är stolt över vårt företag och i gengäld kommer han tycka att vi är ett bra bolag och jobba
hårdare. Då är de pengarna ingenting mot att
man har nöjd personal. Sedan är det alltid svårt
att mäta i kronor och ören, men jag tror att det
ger mycket mer än vad folk tror.
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Namn: Ola Serneke
Ålder: 44.
Familj: Fru och tre döttrar.
Bor: Göteborg och Alingsås.
Uppväxt: Alingsås.
Tjänar: ”Tre–fyra miljoner kronor
per år ungefär.”
Utbildning: Civilingenjör.
Kör: Oftast en Mercedes S63 eller
GL63. Har totalt åtta bilar.
Läser: Mest tidskrifter och
tidningar.
Ser på tv: Discovery Channel.
Lyssnar på: Pearl Jam.

BILD: ISTOCKPHOTO

han började läsa väg och vatten på Chalmers.
Efter att ha klivit ut från universitetet med en
civilingenjörsutbildning i mitten av 90-talet började han jobba på Peab. Ola Serneke blev kvar på
företaget till 2002 då han startade eget.
– Att jag startade eget var nog en kombination
av att kunderna frågade: ”Varför kör inte du eget?
Du kämpar ju och sliter som om du äger bolaget”.
– Sedan tyckte jag att ”det där borde jag nog
kunna göra själv, och kanske lite bättre”. Då
direkt hade jag format tankarna på att skapa ett
bolag som skulle kunna utmana de stora; Skan-

ska, NCC och Peab framför allt. Men göra det
på ett mer engagerat och positivt sätt – och mer
snabbfotat framför allt, där det går snabbare till
beslut än det kanske gör hos våra konkurrenter.
Företaget hette till en början Sefa men bytte
2014 namn till Serneke.
› Vad betyder det att ha ditt eget namn på det?
– Det förpliktigar att man levererar än mer –
även om namnet inte är avgörande för det.
› Hur ser du på hur företaget har utvecklats?
– Det har gått som jag hade tänkt. Jag hade
en affärsplan som jag gjorde 2002 där vi skulle
omsätta 100 miljoner efter tre år, en miljard efter
tio år och sedan vara bland de ledande 2015. Nu
är vi bland de ledande i Sverige och vi klarade
100 miljoner kronor efter tre år och en miljard
efter tio år. Det har vi lyckats med. Så det känns
bra.
Precis som Ola Serneke själv har företaget sin
vagga i Västsverige.
– Det är ens egen bakgård och man vet det
mesta inom branschen här. Man kan sitt grannskap på ett annat sätt, man vet vad som är rätt
och vad som är fel på olika platser, vad man ska
bygga här.
– Jämfört med att vi skulle komma till Tyskland eller England, då har vi inte samma lokala
anknytning till projekten, mot vad vi har här.

Michael Berglin
Vice vd på Serneke

– Okonstlad är ett väldigt bra ord för att beskriva
Ola. Han spelar inga spel och sedan får man ta det
på gott och på ont. Har du inte gjort vad du skulle
eller om han har en avvikande uppfattning så kommer han säga det till dig. I många andra bolag så
tisslas och tasslas det och man vet inte riktigt var
man har chefen – här vet man precis var man har
honom. Sedan är han en bra förebild eftersom han
är väldigt lösningsorienterad och det triggar andra i
bolaget att tänka i nya banor.

»Här vet man precis
var man har honom.«

3
BILD: PRIVAT

Intresset för idrott och hälsa är inte
det enda som har funnits hos Ola Serneke sedan
uppväxten i Alingsås – det har även intresset för
byggande.
– Jag har väl varit intresserad av allting. Speciellt att bygga. Oavsett om det var att jag svetsade
gokart eller om jag höll på med cross och enduro
och moppar. Jag höll på med massa sådana grejer
och min far var helt galen över att garaget var
fullt med grejer. Allt det gamla som jag höll på
med när jag var yngre, det formade givetvis och
satte sin prägel på vem jag är som person.
Byggintresset tog honom till Göteborg där

HAR ÅTTA BILAR

BILD: SERNEKE

BLICKEN MOT EUROPA. Ola Serneke siktar på att ta företaget ut i Europa: ” Närmast är givetvis de nordiska länderna och Tyskland, England och Polen”.

ATLET. ”Jag har alltid hållit på
mycket med idrott i hela mitt liv. Man
mår bättre, man somnar bättre och
man känner sig mer tillfreds med sig
själv. För den personliga tillfredsställelsen är det viktigt.”

Dan Serneke
Pappa

– Jag fungerar bland annat som marktjänst och löser diverse praktiska problem åt Ola – och praktiska
problem dyker det alltid upp kring honom. Han har
en sagolik förmåga att se till så grejer inte håller.
Det är fullt ös hela tiden och många järn i elden,
dessutom är han stark som en oxe och därför går
saker och ting sönder omkring honom. Men vi har,
och har alltid haft, en väldigt bra relation.
BILD: AXEL OHLSSON
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20 frågor till Ola Serneke
Vad gör dig arg? »Folk som är slappa och
slöa och inte gör vad de har åtagit sig.«

Hur träﬀade du din fru? »På en bilbana i Polen.«

Är du fåfäng? »Nej, det kan jag inte säga.«

När vinner Blåvitt SM-guld nästa gång? »Nästa år.«

Vilken person – död eller levande – skulle du helst
vilja träﬀa? »Jag skulle nog vilja träffa Vladimir Putin. Jag
funderar på hur han är. Han har trots allt gjort en hel del
saker rätt samtidigt som han gjort väldigt många saker fel.
Därför skulle det vara lite intressant att lyssna på vad han
egentligen tänker.«

Tror du på Gud? »Nej, det gör jag inte.
Jag är ateist.«

Vilken är din favoritpryl? »Det är nog min mountainbike.«

Har du någon livsfilosofi? »Jag tror att
positivism och framåtanda och att man
bjuder på sig själv är väldigt viktigt.«

Vilket var ditt favoritämne i skolan? »Byggfysik.«

Vilken är din största extravagans?
»Bilar.«
Vilken är din bästa respektive sämsta privata
aﬀär? »Båda var nog bilaffärer. Min bästa var när jag köpte
min Porsche Carrera GT och min Porsche 918 och min sämsta var när jag köpte ett antal Ferrari och Mercedes som har
rasat i värde. Men totalt har jag nog gått plus på bilaffärer.«
Vilken gata köper du helst när du spelar Monopol?
»Karlaplan, eftersom vi bygger Karlastaden här.«

Ger du pengar till tiggare? »Nej.«
Tre ord som beskriver Ola Serneke? »Framåt, snabb,
positiv.«
Vilken talang skulle du vilja ha? »Jag skulle kunna vilja
spela något instrument.«
Hur ser en perfekt dag ut för dig? »Upp klockan fem, på
jobbet sex, inte för många möten, och komma hem vid
åtta-nio efter att ha tränat.«
När grät du senast? »Det var nog när Henrik Stenson vann
British Open. Jag gråter ofta när folk vinner något.«
Vad är du mest stolt över? »Jag är nog stolt över vårt bolag.«

Har du någon paradrätt i köket? »Frästa räkor med cayennepeppar, paprika, purjolök och lite chili-creme fraiche.
Det är min paradrätt och utöver
den kan jag inte göra
mycket mer.«
Vad jobbade dina föräldrar med? »Pappa
var tandkirurg och
mamma var gymnasielärare.«

BILD: ISTOCKPHOTO

»Tror du att någon annan ska göra något åt dig
kommer du inte att göra bra affärer.«
Diskuterar vi till exempel ett projekt i Frihamnen så ser vi det från vårt eget fönster.
Ola Serneke vänder sig mot fönstret och pekar
över mot Hisingen. I den svepande rörelsen
hinner handen även passera Lindholmen där ett
av företagets storprojekt är på gång: Karlastaden
med det 240 meter höga Karlatornet.
– När jag köpte de första fastigheterna ute
på Karlavagnsplatsen tyckte folk att jag var helt
korkad. De förstod inte alls hur jag kunde betala
åtta miljoner kronor för en fastighet där ute 2004
och inte när jag köpte de två nästa för 13 miljoner
två år senare. Men jag hänvisade till att jag bara
tittade på kartan och var jag trodde att det skulle
växa i Göteborg.
› Hur kom tanken att bygga tornet?
– Det var egentligen direkt när jag såg området. Då började jag diskutera med kommunen
och sa att jag ville bygga ett höghus. Vi hade en
presentation nere i Älvrummet, 2007 eller 2008
tror jag att det var, med mängder av arkitekter
och då blev vi faktiskt utskrattade.
– Då är det klart att jag tänkte att: ”Nä, nu rackarns ska jag visa dem – det här ska vi lyckas med”.
Byggstart för området är planerad till 2017. Då
följer det i fotspåren av Prioritet Serneke Arena
i Kviberg, ett annat jätteprojekt i ett område som

få i Göteborg hade några högre tankar om när
första spadtaget togs.
– Det säger ju sig självt att ska man skapa
något där det redan finns mycket så är det dyrt
och vi är inte intresserade av att betala speciellt
mycket för någonting, utan vi vill göra en bra
affär och då måste man skapa något själv – då
tjänar du pengar.
– Tror du att någon annan ska göra något
åt dig kommer du inte att göra bra affärer. Du
måste göra det själv och du måste skapa det själv
för att få den riktiga boosten.
› Har du alltid haft ett bra öga för att se var
det finns potential?
– Vi har lyckats hittills. Men det gäller att
man jobbar hårt med det också. Det är egentligen bara enträgenhet som skapar det. Jag hade
kunnat ge upp fem gånger med Karlastadsprojektet och tio gånger med arenan i Kviberg om
jag inte hade varit så enveten att få igenom det.
– Arbete föder framgång, så är det i sådana
projekt. Man måste kämpa och slita och jobba
sig igenom allting. Det är pucklar hela tiden,
men det är bara att gasa ännu hårdare. Gasa sig
ur problem, det är det viktigaste.
Analogin om att gasa över pucklar går igen i
hela Ola Serneke. Envishet, rakhet och en orädd-

het inför konflikter har gjort honom både profilerad och till viss del kontroversiell i branschen.
– Så har jag alltid varit. Det är nog från mina
föräldrar, speciellt min mor var väldigt sådan.
Men i gengäld gav det mycket också. Man får
vara rak och säga som det är och tycker man
att något är galet, som är affärsmässigt rätt att
diskutera, då måste man framföra det. Det tycker
jag är viktigt.
› Accepterar alla det?
– Nej, nej, givetvis inte. Särskilt när kommuner är med börjar de vrida på sig och så ser man
att de tycker att det är jobbigt när man är ärlig.
I stället sitter de och försöker hålla sig undan.
Men det är bara att förklara för folk att ska vi
komma framåt måste vi ta upp saker som är
störande moment.
– En del gillar det inte, en del tycker att det är
jätteskönt. Men framför allt tror jag att de flesta
tycker att det är skönt efteråt när man har löst
det. Sedan tror jag att det är en fördel att folk
vet om att man är sådan som person, då får man
oftast tillbaka.
› Hur mycket av den du var när du var liten är
kvar nu när du är företagsledare?
– Det är nog rätt mycket. Jag tror det viktiga
är att kunna växla tempo. Ena sekunden är det

Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag med närmare 3 000 000 m2 och över
5 000 hyresgäster. 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. Nu utvecklar vi även slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg.
Hur vill du att dina lokaler ska vara?

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang
klovern.se | info@klovern.se
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Tätt inpå // Ola Serneke

vi är nya
på förvaltning
(extern)

ENERGIKNIPPE. Ola Serneke har aldrig varit den
stillasittande typen. Samtidigt som det varit många
bollar i luften har det varit nära till skratt – även på
arbetet: ”Har man roligt emellanåt så blir inte problemen lika jobbiga”.

vi börjar med
allvar, nästa sekund ska man kunna unna sig
ett gott skratt. Det är samma som jag var på
den tiden. Har man roligt emellanåt så blir inte
problemen lika jobbiga.
› När du anställer folk, letar du efter andra
som också är på det sättet?
– Nej. Först och främst ska de ha de rätta
grundegenskaperna med utbildning och erfarenhet. Sedan får man rätt så snabbt en känsla för
vad de är för personer i sättet, i seriositet, i vett
och etikett och moral och etik. Sådant är väldigt
viktigt och det är inget man kan se på ett papper
utan det handlar om hur man fungerar socialt.
Företaget Serneke står inför en händelserik höst. En börsnotering ska bli ett steg på
vägen mot världstoppen.
– Vi håller på med den för fullt. Vi siktar mot
en notering i år.
› Hur mycket kapital ska in?
– Det återstår att se men vi hoppas ta in någonstans mellan 500 och 750 miljoner kronor.
› Vad har du för vision för framtiden för
företaget?
– 2020 ska vi omsätta minst tio miljarder och
2030 ska vi vara topp 30 i världen. Då är jag 59
år och med tanke på vilka läkemedel som finns
är man fortfarande en yngling i den åldern,
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2020 ska vi
omsätta minst tio
miljarder och 2030
ska vi vara topp 30
i världen.«
säger Ola Serneke och skrattar.
› Är det något särskilt som ska till för att ni
ska nå dit?
– Det är fortsatt expansion, framför allt i storstadsregionerna, med nya städer som ska till och
om ett antal år ska vi även ut utomlands.
› Vilka steg ska ni ta utomlands?
– Vi tittar på de länderna där vi kan arbeta
med samma synsätt och moral och etik som vi
gör i Sverige. Det finns ett antal länder där det
passar in. Närmast är givetvis de nordiska länderna och Tyskland, England och Polen.
Att Polen finns med på listan handlar om att
”det är ett land med 40 miljoner invånare som börjar få pengar och tagit åt sig västerländskt synsätt”.
Men landet har även en speciell betydelse för
Ola Serneke eftersom hustrun Joanna Liszowska

kommer därifrån och är en stor profil i landet.
– Det är klart att jag har delar av min familj
där vilket alltid är en bidragande faktor till att
man kan mer om landet. Jag har ett hus i Warszawa till exempel.
› Hur är du hemma som pappa och man?
– Jag är nog rätt forcerad och på även hemma.
Jag är inte stillasittande över huvud taget utan
jag är rätt framåt och vill att det ska hända
något. Jag har alltid varit sådan så det är svårt att
komma in i att slöa och slappa.
› Är dina barn lika dig?
– Det är de. De är fullständigt skogstokiga
hela tiden, skrattar Ola Serneke innan han
fortsätter:
– Jo, men de är faktiskt väldigt lika. Det är full
action hela tiden. Vilket i och för sig är skoj.
› Hur slappnar du av när du inte jobbar?
– Tränar och umgås med barnen, det är det
bästa. Sedan försöker jag komma i väg och göra
någonting hela tiden. Inte bara sitta hemma i
soffan och titta på tv utan åka i väg någonstans
oavsett om det bara är kort över dagen eller på
kvällen eller helgresor. Det tycker jag är jätteskönt.
– Jag gillar det som är lite mer compact livingstilen att åka med husbil. Att bo lite enkelt, så att
det är lite jobbigt men avkopplande ändå.

505 000 kvadratmeter,
värde 23,6 miljarder,
kontor, handel, hotell, bostäder
inom tullarna i Stockholm,
i centrala Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg
med kunskap, erfarenhet och engagemang

novire.se

Krönika
Lennart Weiss // Veidekke

Lennart Weiss, kommersiell
direktör på Veidekke, resonerar
om den förändrade debatten
om social housing.

Social housing
– från rött håll?

S

ocial housing, det vill
säga att erbjuda ”åtkomliga” bostäder via
subventionerad hyra och
behovsprövning har länge
vvarit
arit den svenska bostadsdebattens
verkliga ”f-ord”.
Det finns sannolikt flera skäl till
det men det viktigaste är att Sverige
utvecklat en annan välfärdsmodell
än övriga kontinentaleuropa. Den så
kallade ”svenska modellen” bygger på
tre bärande element; partsmodellen på
arbetsmarknaden där starka fackföreningar hindrat framväxten av ett låglöneproletariat, ett socialförsäkringssystem
baserat på inkomstbortfallsprincipen samt
en väl utbyggd offentlig sektor finansierad
av relativt höga skatter.
tanken som hittills
Den bärande tanken,
försvarats hårdnackat av socialdemokrater
och socialliberaler, är att den ska göra det
möjligt för alla att göra sin egen klassresa,
att födsel och social härkomst ska spela
mindre roll.

64

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

Den kontinentala modellen bygger något förenklat på grundtrygghet. Skatterna är lägre och
därmed också utbudet av subventionerad samhällsservice (inte minst barn- och äldreomsorg)
och vidare är det främst det egna sparandet som
skyddar vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet.
Fullt logiskt har också bostadspolitiken
utvecklats i olika riktning. I Sverige valde socialdemokraterna som huvudlinje att bygga upp
den så kallade allmännyttan. Med gynnsamma
skatte- och avdragsvillkor samt statliga kreditgarantier var tanken att bygga bort bostadsnöden
och erbjuda ett bra boende för alla, utan krav på
kapitalinsats.
Även om bostäderna byggdes med omfattande subventioner låg det i sakens natur att hög
standard också gav högre hyror än i det äldre
beståndet. Dessa kunde dock flertalet betala
eftersom även lågbildade hade rimliga inkomster
och en social trygghet via det offentliga välfärdssystemet. Bostadspolitiken var således en logisk
del av en större helhet.
Om någon skulle ifrågasätta grunddragen
i den svenska bostadspolitiken vore det således

mest naturligt än det skulle ske från ”höger”, från
de som på ideologiska grunder alltid argumenterat för lägre skatter och mer av personligt ansvar.
Just därför är det intressant att notera att det
är främst är personer från det ”röda laget” som
sedan ett par år väljer att lyfta på locket. Först
var det arkitekter som varit i Holland men
som (typiskt nog) stannat vid att analysera den
yttre gestaltningen. Sedan hördes akademiska
experter som menade att ”det finns bra och dåliga
exempel på social housing”. Och nu kan vi se hur
”opolitiska” tjänstemän på Boverket öppet pläderar för saken med argumentet att, ”något måste
ju göras för att vi ska få fram billiga bostäder”.
Man behöver inte ha starka glasögon för att se
var flertalet har sina politiska sympatier.
Det kunde nu spela mindre roll om det vore
så att socialdemokraterna och deras stödtrupper
i hyresgästföreningen, på Sabo och SKL stod
orubbligt vid den traditionella linjen. Men det är
här jag börjar tvivla.
Det är förvisso ett faktum att tunga personer
som till exempel Kurt Eliasson, avgående vd
för Sabo, med övertygande argument visat att
social housing är en trubbig och dyr form av

Men nu tillträder en ny generation. Politik skapas i
nuet och inte till så
lite del med koppling till egna särintressen.«
socialpolitik som skapar social inlåsning. Men
nu tillträder en ny generation. Politik skapas i
nuet och inte till så lite del med koppling till
egna särintressen.
Den som under våren var med på någon av
Sabos konferenser runt rapporten ”Nyttan med
allmännyttan” kunde snabbt konstatera att Sabosfären brottas med svåra fantomsmärtor efter
Allbolagens införande. Lagen förbjuder företagen att subventionera nyproduktionen vilket gör
det sociala uppdraget diffust och vilken roll ska
man då egentligen ha …?

På samma sätt kan man se att man inom
SKL söker efter strategier som kan ge kommunerna effektiva verktyg att möta flyktingkrisen
och behovet av bostäder till ekonomiskt svaga
hushåll. Och hur tänker en hyresgästförening
som trots eventuella investeringsbidrag börjar
inse att nyproducerade (och nyrenoverade)
hyresrätter i framtiden kommer att bli den dyra
boendeformen?
I vår kultur vill vi gärna tro att politik i
dominerande utsträckning styrs av rationella
överväganden men glömmer då gärna att även
organisationspolitiska motiv har en rationell karaktär. Det är en intressant tanke att det kanske
blir byråkratiska strukturer med koppling till det
röda laget som öppnar Pandoras ask.
Om det sker kommer det givetvis att få betydande politiska konsekvenser. Då kommer det
röda laget, alldeles gratis, att leverera det perfekta
argumentet för en annan välfärdsmodell och en
arbetsmarknad med betydande inslag av rena
låglönejobb. Synd, för med bara lite eftertanke
borde man kunna se fördelarna med att skapa en
ny egnahemsrörelse och en social bostadspolitik
med ägda bostäder som bas.

BILD: PIXPROVIDER
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Digitalisering // Ante Baric

Samhället är mitt i en stor digitaliseringsprocess. För företag i fastighetsbranschen blir
det närmast ett krav att kunna erbjuda fiberuppkoppling.
– Att vara kommersiell fastighetsägare och
inte ha toppklass uppkoppling i Göteborg, då
kan man plocka ner skylten, säger Ante Baric,
Chief Digital Officer på Göteborgs stad.
Text & bild: Axel Ohlsson

Fiber har blivit en
konkurrensfördel
– Mina barn har svårt förstå att när jag växte upp i Bagaregården så hade vi inte badrum i lägenheten utan bara toalett i
svalen och tvagningsrum i källaren. Lika självklart som det är att
ha toa i huset i dag, lika självklart är det med fiberuppkoppling,
berättar Ante Baric, Chief Digital Oﬃcer på Göteborgs stad.
Det har gått snabbt framåt i utvecklingen. Det som en gång i
tiden var lyx ses nu som självklarheter. Enligt Ante Baric kommer
fiberuppkoppling att ha samma utveckling i det samhälle som ska
digitaliseras ytterligare.
– Fiber i dag är väldigt viktigt för alla aktörer. Vi vet att privatpersoner i princip väljer var de ska bo baserat på fibertillgång.
Tittar man i bostadsannonser så står det hur bra bredband man
har i stället för kabel-tv som tidigare, säger han.
– Bostadsfastighetsägarna såg behovet direkt. Men det
har gått jättefort när de kommersiella fastighetsägarna förstått att
det här är en framgångsfaktor. De måste kunna erbjuda det som
fastighetsägare, säger Sofia Söder, vd för Gothnet, som äger och
driver Göteborgs oberoende stadsnät.
Att det är av högsta vikt för företag i fastighetsbranschen att
satsa mot uppkopplingar som klarar av att leverera på yppersta
nivå framhåller även Ante Baric.
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I HÄNDELSERNAS CENTRUM.
Ante Baric på kartan över det
Göteborg där fiberuppkoppling
blivit en konkurrensfördel för
företagen i fastighetsbranschen.
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Fastigheter
finnes!
ANDEL MED TILLGÅNG TILL BREDBAND VIA:
Trådbunden eller trådlös access
Trådbunden access

Göteborg

Hela riket

100,00 %

100,00 %

99,95 %

98,98 %

84,01 %

71,51 %

• Fibernät

69,74 %

60,81 %

• xDSL

99,63 %

98,04 %

• Kabel-TV

60,53 %

37,87 %

100,00 %

100,00 %

265 901

4 587 626

Trådlös access
Antal

BILD: ISTOCKPHOTO

• Inom 50 meter från fibernät

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.
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se
Läs mer på:
lantmannenfastigheter.

Just Gothnet ser Ante Baric som en viktig aktör för Göteborg
– både för dagens fastighetsbransch och framtidens utveckling.
– Gothnet är en väldigt viktig tillgång för Göteborg stad. De
har en stor del av marknaden av både hushåll och företagare
uppkopplade i dag och är en viktig aktör i sammanhanget för att
erbjuda alternativ, säger han.
På Gothnet är man mån om att kunna erbjuda fastighetsägarna
alternativ.
– Vi ser det som jätteviktigt att vi kan erbjuda fastighetsägarna
i Göteborg tillgång till ett neutralt stadsnät så att de kan stärka sin
attraktionskraft mot sina kunder. Om de ansluter sig till oss så får
de en kvalitativ, öppen infrastruktur för datakommunikation, säger
Gothnets vd Sofia Söder och fortsätter:

– Den här infrastrukturen är lika viktig som all annan samhällskritisk infrastruktur. Fastighetsägare ser det här som en konkurrensfördel – inte minst om de kan erbjuda ett öppet neutralt nät
där varje hyresgäst kan välja vem man tecknar avtal med.
Ante Baric har sett samma mönster.
– Det är väldigt tydligt att de ser en konkurrensfördel att kunna
erbjuda fiber. Uppkoppling är en av de grundläggande saker som
efterfrågas.
Läget i Göteborg är redan mycket gynnsamt. Närmare 90 procent av staden är uppkopplad eller har möjlighet till uppkoppling.
Något som kommer bli än viktigare i framtiden när digitaliseringen tar nästa steg.
– Göteborg ligger definitivt över rikssnittet. Men Göteborg
kommer också att utvecklas. Vi kommer bli en smartare stad där
digitaliseringen kommer ge människor andra möjligheter. Det
finns exempelvis redan mycket data tillgänglig som man kommer
kunna använda för att effektivisera och till exempel se till så att
lokaltrafiken flyter smidigare, säger Ante Baric.
– Det är det vi ser framför oss i digitaliseringen. Där är uppkopplingar grunden. Om man är fastighetsägare och inte är med
där – var är man med då?

Läs mer på:
lantmannenfastigheter.se

– Börjar man prata kommersiella fastighetsägare så är det ett
argument. Man kan inte hyra ut en lokal i dag om det inte finns
fiberanslutning, det är ganska självklart, säger han.
– Det som jag ser som en tydlig trend också bland kommersiella
fastighetsägare och mot företagsmarknaden är ett behov av att
se fiber från olika leverantörer för att säkerställa att det inte blir
avbrott, det som vi kallar redundanta vägar.

Läs mer på:
lantmannenfastigheter.se

Källa: Post- och telestyrelsen, 1 oktober 2015

Fastighetsanalytikern har ordet
Peter Wiman // Savills

BILD: SAVILLS

STORT MUSIK
INTRESSE
Namn: Peter
Wiman.
Titel: Analyschef.
Ålder: 40 år.
Bor: Södermalm,
Stockholm.
Familj: Sambo.
På Savills
sedan: Sedan
starten 2004.
Tidigare arbetsgivare: EY.
Fritidsintressen: ”Musik,
köper alldeles
för många vinylskivor periodvis
och volymen
växer trots flera
städförsök.”

SAVILLS
Savills är
ett ledande
internationellt
fastighetskonsulthus. Savills
har ett globalt
nätverk med
700 kontor och
har 30 000 anställda. I Sverige
finns bolaget
sedan 2004 och
erbjuder tjänster
inom Förvaltning, Transaktion, Uthyrning,
Värdering och
Projektledning.
Savills i Sverige
har närmare 100
anställda och
finns representerade med kontor
i Stockholm och
Göteborg.
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E-handelns framfart och konsumenternas alltmer kräsna
beteende utvecklar fastighetsmarknaden. Savills analyschef
Peter Wiman resonerar kring e-handelns påverkan.

”Industrimark kommer
att vara en bristvara”
N
är e-handel diskuteras i fastighetssammanhang brukar
man oftast diskutera vilka effekter den snabbt växande
e-handeln kan få för den fysiska handeln. Vissa effekter för
fastighetsmarknaden har vi redan kunnat observera, ett minskat
lokalbehov för vissa branscher, en ökande konkurrens har lett till
minskad lönsamhet och hyresbetalningsvilja från hyresgästerna
för att nämna några få. Dessutom har så gott som samtliga aktörer
med fysiska butiker tvingats att anpassa sig till en ny verklighet
och erbjuder numera sina kunder handel via nätet. Jag tänkte lyfta
fram några få aspekter och belysa dessa ur ett fastighetsperspektiv.
”Har E-handeln nått sin topp?”
Redan för ett par år sedan antyddes det att handeln över nätet
skulle avta, men det står klart att e-handeln växer stadigt med
tillväxttal på mellan 15–20 procent per år och att allt fler segment
inom handeln möter konkurrens från e-handlare. Vi i Sverige har
ofta en bild av att vi ligger i framkant när det gäller att anpassa
oss till ny teknik, men så är inte fallet när det gäller e-handel.
E-handeln i Sverige svarar för ungefär för sju till åtta procent av
den totala detaljhandeln, vilket kan jämföras med lite drygt 15
procent i Storbritannien och strax under tolv procent i Tyskland.
Framförallt är handel med livsmedel relativt blygsamt i Sverige,
men utvecklas starkt. Därmed pekar mycket på att vi kommer att
fortsätta se starka tillväxttal de kommande åren.
”Påverkas den fysiska handeln av en fortsatt tillväxt i
e-handeln?”
Vi har redan noterat att vissa fysiska handlare tar mindre lokaler
vid nya etableringar och minskar lokalerna vid omförhandling.
Som exempel har de traditionella stormarknaderna omvandlats
till att alltmer vara stora dagligvarubutiker med ett litet inslag av

sällanköpsvaror och även stormarknaderna för elektronik blir allt
mindre, vilket är två exempel på nedskalning av koncepten. Allt
fler aktörer erbjuder sina kunder så kallad in-store pick-up, vilket
innebär att kunden hämtar varor som beställts via nätet i butik.
Till synes en liten förändring, men som på sikt kan ställa till med
en hel del problem för de omsättningsbaserade hyresavtalen, då
handlarna anser att detta ej skall medräknas i den fysiska butikens
omsättning. Även om omsättningsutfall är relativt ovanligt, så kan
det på sikt bli så att omsättningen i de fysiska butikerna minskar. Samtidigt försöker vissa detaljhandelsföretag växla mot helt
omsättningsbaserade hyresavtal, där endast den faktiska fysiska
försäljningen räknas, vilket innebär en större risk för fastighets
ägaren.
”Hur förändras lokalbehovet vid ökande e-handel?”
I takt med att e-handelsvolymen växer så ökar därmed behovet
av lager- och logistikfastigheter. I dagsläget överträffas konsumenternas förväntningar avseende leverans, men det är tydligt att
konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranser och speciellt
bland de yngre åldersgrupperna som samtidigt är de som handlar
mest frekvent över nätet. Det kommer sannolikt ställas helt andra
krav från konsumenterna om några år vilket kommer att kräva
effektivare leveranser, nya leveranssätt och lager- och terminal
fastigheter som ligger närmare konsumenten (så kallade last mile
logistics). Som exempel har Amazon lanserat en tjänst i London,
där varorna levereras inom en timme från beställning, vilket ställer
helt andra krav på lager- och leveranslösningar. Samtidigt omdanas en stor andel av de stadsnära industriområden som är lämpliga
för denna typ av logistikanläggningar till bostadsområden, vilket
kommer att innebära att centralt belägen industrimark kommer
vara en bristvara inom några få år i vissa av storstäderna.

3 2016

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

71

Mentorskap // Charlotta Wikström

”Det är oerhört inspirerande
att se människor växa”
Att bli mentor är ett sätt att ta ansvar för
branschens kompetensutveckling, ett sätt att
hjälpa unga talanger att blomma upp – samtidigt som det är ett sätt att utveckla sig själv.
– Det är oerhört inspirerande att se människor växa, konstaterar mentorgurun Charlotta
Wikström. Text & bild: Nicklas Tollesson

BOKMAL SOM
GILLAR ATT RESA
Namn: Charlotta Wikström.
Ålder: 57 år.
Bor: Centrala Stockholm.
Familj: Gift, två utflugna
barn.
Bakgrund: Civilekonom
och DIHR i botten. Har
arbetat i 15 år inom Sas i
olika roller, bland annat som
produkt- och marknadschef inom Sas Tradings
retailverksamhet och som
konsult för butiksutveckling
i Hong Kong och Barcelona.
Har varit marknadschef på
Com Hem, vice president
Sales & Marketing på
OMX Stockholmsbörsen,
kommunikationsdirektör
på Mannheimer Swartling
och HR-chef på Eniro. Var
med och grundade Ellen
AB (i dag noterat på First
North) som tillverkar en
probiotisk tampong. Är nu
konsult på Stardust Consulting och vd för familjebolaget Floréna Fastigheter.

Charlotta Wikström har lång ledarerfarenhet av främst
försäljning och marknadsföring från ett flertal olika stora företag
inom det svenska näringslivet. I dag arbetar hon som konsult
främst inom talent management samtidigt som hon leder familjeföretaget Floréna Fastigheter. Hon är dessutom styrelseledamot i
Kungsleden och Forsen Projekt.
Första gången hon blev tillfrågad om att vara mentor var när
hon var marknads- och försäljningsdirektör på Stockholmsbörsen
runt millennieskiftet.
– Jag tyckte att det var smickrande, adepten var en yngre kopia
av mig själv från ett externt företag. Vi träffades under ett års tid.
Hon blev jättenöjd, men jag var själv osäker på om jag hade gjort
rätt. Jag försökte ta reda på vad som förväntas av en mentor, men
hittade ingen bra litteratur. Då bestämde jag mig för att skriva en
bok om det själv.
Det resulterade i ”Vinnande mentorskap” som kom ut 2004.
Boken har sedan blivit ett av de mest använda redskapen för
mentorskap inom det svenska näringslivet och en sjätte upplaga är
på väg ut.
Samtidigt har Charlotta Wikström utvecklats till något
av en guru inom mentorskap. Hon tror att många erfarna ledare
inom fastighetsbranschen både vill och kan bli bra mentorer,
vilket ju också behövs i dessa tider då kompetensförsörjning och
kompetensutveckling är två av de mest diskuterade frågorna i
branschen.
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Styrelseuppdrag: Ledamot
i Kungsleden och Forsen
Projekt.
RUTINERAD. Charlotta Wikström, styrelseledamot i Kungsleden, är något av en guru inom mentorskap i det svenska
näringslivet. Hon menar att en mentors vanligaste misstag
är att prata istället för att lyssna. ”En mentor ska inte sitta
och hålla föredrag, utan lyssna, ta in och komma med råd.
Det kan vara svårt, många av oss gillar att prata mycket. Men
man får inte glömma att det är adepten som står i centrum.”

Fritidsintressen: ”Jag
tycker om att resa, en
arbetsskada efter 15 år på
Sas. Tycker om naturen och
är en riktig bokmal. Just nu
läser jag Bergets skugga av
Gregory David Roberts, fortsättningen på Shantaram,
beroendeframkallande bra
böcker.”
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Mentor // Charlotta Wikström

Vårt lokalsinne är centralt.

»En mentor ska inte sitta och
hålla föredrag, utan lyssna,
ta in och komma med råd.«

› Vem kan bli mentor?
– Ordet kommer från en figur i den grekiska mytologin, Mentor
var en äldre rådgivare till Odysseus. Jag skulle säga att det handlar
om erfarenhet. Om du har erfarenhet och vill dela med dig av den
kan du bli mentor. Mentorskap är en modern form av lärlingskap.
En coach är en helt annan sak – man kan bli fotbollscoach utan att
själv vara bäst på fotboll.
› Varför ska man bli mentor? I de flesta fall får man ingenting
betalt?
– Det finns undantag, det beror på vilken nivå det är, men
vanligtvis är det en helt ideell syssla.
– Jag skulle säga att mentorskapet ger väldigt mycket tillbaka.
Jag var en gång mentor för en kille som var chef på ett stort
ingenjörstätt företag. Han var tekniknörd, men hade stora svårigheter med att leda andra. Han ville ha en kvinnlig mentor över 40
år som inte kunde något om teknik, jag passade perfekt! Efter ett
år visade utvärderingar att han hade blivit den mest uppskattade
chefen på hela företaget. Jag blev så oerhört glad, jag blev tårögd.
Där kände jag att jag verkligen hade gjort skillnad.
– Det är kul och väldigt lärorikt att träffa människor med
samma intressen men från en annan generation. Mentorskapet
leder också till en speciell relation, man pratar om saker som de
kanske inte pratar med någon annan om, det blir ibland lite terapeutiskt.
› Vad säger den högsta chefen om att en chef på något lägre
nivå är mentor och kanske lägger arbetstid på en person som inte
jobbar på företaget?
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– En bra chef tycker att det är jättebra, eftersom mentorskap
är väldigt utvecklande och ger en speciell och värdefull erfarenhet. Självklart får det inte gå ut över arbetet, men det ska det inte
behöva göra om det sköts rätt.
› Hur tycker du att ett första möte ska gå till?
– Det viktigaste är att adepten har klart för sig; vad är s yftet?
Varför vill jag ha en mentor? Utifrån detta kan man sedan gå
vidare. Det är viktigt att mentorskapet inte bara blir trevliga fikastunder.
– Men vanligtvis handlar mentorsamtalen om ungefär samma
saker, olika situationer man hamnar i; ledarskapsfrågor, diskussioner med chefen, balans i livet, konflikthantering och så vidare.
› Vilka är de vanligaste misstagen en mentor gör?
– Att prata istället för att lyssna. En mentor ska inte sitta och
hålla föredrag, utan lyssna, ta in och komma med råd. Det kan
vara svårt, många av oss gillar att prata mycket. Men man får inte
glömma att det är adepten som står i centrum.
› Hur många adepter har du själv?
– Jag har haft 15–20 genom åren. Just nu har jag tre. Vissa av
de gamla hör av sig ibland, ofta när de är oroliga inför att de ska
byta jobb. Det är väldigt roligt att följa sina gamla adepter genom
karriären.
– Ofta kan det vara värt mycket för en ung talang att få höra
av en äldre att ”det ordnar sig”. Jag har varit på KTH en del och
eleverna har 14 olika inriktningar att välja mellan och där, just då,
tror de att hela livet hänger på att de gör rätt val. Det är ju inte
riktigt så …

Tiden går fort när man har roligt och för oss
har 160 år som fastighetsägare i Stockholm gått
rasande raskt. Vi jobbar fortfarande med samma
sak nu som när vi startade - med stadsutveckling
och fastighetsförädling i centrala lägen. Vår
affärsidé håller än eftersom den vilar på en stabil

grund som stått stadigt sedan förra seklet. En
viktig del av idén är att visa stort engagemang
och skapa långa relationer. Vi ska ge fler företag
bättre läge, vårt lokalsinne är centralt. Om 160 år
lär Stockholm ha förändrats men vårt lokalsinne
kommer vara detsamma.

www.bonnierfastigheter.se

Revisorn har ordet
Henrik Kaarme & Richard Hedin Thyr // Skeppsbron Skatt

HENRIK
KAARME
Titel: Senior
Manager.
På Skeppsbron
Skatt sedan:
2015.

»Det kommer att bli
ännu viktigare att
fastighetsinvesteringar klassificeras
och kostnadsförs på
ett korrekt sätt vid
beskattningen.«

Det är inte ovanligt att fastighetsinvesteringar klassificeras
felaktigt och att fastighetsägande bolag därför hamnar i en
sämre skattesituation, skriver Henrik Kaarme och Richard
Hedin Thyr på Skeppsbron Skatt.

Kostnadsföring av
fastighetsinvesteringar
S
kattebelastningen för fastighetsbranschen kan antas öka.
Detta inte minst beroende på förväntade nya ränteavdragsbegränsningsregler och förändrade regler för paketering
och avyttring av fastigheter i bolagsform. Mot denna bakgrund
kommer det att bli ännu viktigare att fastighetsinvesteringar
klassificeras och kostnadsförs på ett korrekt sätt vid beskattningen.
Fastighetsinvesteringar kostnadsförs omedelbart
eller genom årliga värdeminskningsavdrag vid beskattningen. Den
skattemässiga kostnadsföringen kan ske oberoende av hur investeringen kostnadsförs redovisningsmässigt.
Utgifter för reparation och underhåll får dras av omedelbart.
Detsamma gäller vissa utgifter för ändringsarbeten på byggnad
där direktavdrag kan medges med stöd av det så kallade utvidgade
reparationsbegreppet. Avdrag med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet gäller endast utgifter på byggnad (det gäller alltså
inte exempelvis byggnadsinventarier).
Utgifter för mark får inte dras av vid den löpande
beskattningen. Utgifter för byggnad ska dras av enligt en avskrivningsplan med en viss årlig procentsats (normalt två till
fem procent). Utgifter för markanläggning ska dras av enligt en
avskrivningsplan (högst tio procent för täckdiken och skogsvägar
och högst fem procent för andra markanläggningar). Byggnads-
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SKEPPSBRON
SKATT

Skeppsbron
Skatt är en
ledande oberoende fullserviceskatterådgivare
och utgör ett
alternativ till den
skatterådgivning
som lämnas av
revisionsbyråer
och advokatbyråer. Skeppsbron Skatt
tillhandahåller
kvalificerad
rådgivning inom
bland annat
svensk och internationell företagsbeskattning
och mervärdesskatt. Fastighetsgruppen
vid Skeppsbron
Skatt har omfattande erfarenhet
av rådgivning till
Sveriges ledande
fastighetsägare
och byggbolag.

och markinventarier får dras av enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning (30-regeln eller 20-regeln). Som ett alternativ får
inventarierna dras av med maximalt 25 procent enligt reglerna om
restvärdesavskrivning.
Kostnadsföringen av en fastighet är beroende av hur
stor del av utgiften som avser byggnad, byggnadsinventarier,
mark, markanläggning och markinventarier. Detta medför att
en korrekt kostnadsföring, med ett skatteoptimerat utfall, kräver
att fastighetsinvesteringen (reparation, underhåll, om-, till- och
nybyggnad eller förvärv av bebyggd fastighet) klassificeras och
fördelas mellan fastighetsdelarna. Klassificeringen sker med stöd
av bestämmelserna i kapitel 18–20 Inkomstskattelagen, vilka inte
är uttömmande. Praxis och förarbeten måste därför vanligtvis
tillämpas vid klassificeringen. Den skattemässiga klassificeringen
av en fastighetsinvestering skiljer sig från den komponentindelning som tillämpas av bolag som redovisningsmässigt följer
K3-regelverket.
Klassificeringen sker när fastighetsinvesteringen eller
förvärvet sker. Om en klassificering inte har genomförts i samband
med detta kan klassificeringen i vissa fall istället ske vid en senare
tidpunkt med utgångspunkt i förhållandena i samband med investeringen eller förvärvet.
Vår erfarenhet är att fastighetsinvesteringar inte sällan klassifi-

BILDER: SKEPPSBRON SKATT

cerats felaktigt. Det är vanligt att möjligheterna till direktavdrag
inte utnyttjas. Det är vidare vanligt att fastighetsägande bolag klassificerar investeringar som i realiteten avser byggnadsinventarier
som byggnad. Detta medför att fastighetsägande bolag riskerar att
hamna i en sämre skatteposition än vad som hade varit fallet vid
en korrekt kostnadsföring enligt gällande regler.

RICHARD
HEDIN THYR
Titel: Partner.
På Skeppsbron
Skatt sedan:
2007.

Hyresgästanpassningar brukar kostnadsföras över hyreskontraktets löptid i redovisningen. Skattemässigt kan hyresgästanpassningar kostnadsföras omedelbart eller genom värdeminskningsavdrag. För att hanteringen av hyresgästanpassningar inte ska
bli felaktig måste en klassificering och bedömning av avdragsrätten
göras vid beskattningen, vilket enligt vår erfarenhet inte alltid
sker. Ett annat exempel där det är vanligt att det blir fel är när det
utvidgade reparationsbegreppet tillämpas på investeringar som inte
avser byggnad, vilket inte är möjligt.
Vår erfarenhet är vidare att det i samband med fastighetstransaktioner kan finnas anledning att göra särskilda avvägningar
kring kostnadsföringen av fastigheten.
Förväntade nya ränteavdragsbegränsningsregler och förändrade
regler för paketering och avyttring av fastigheter i bolagsform
medför en ökad skattebelastning. Mot denna bakgrund kommer
det att bli ännu viktigare att fastighetsinvesteringar klassificeras
och kostnadsförs på ett korrekt sätt vid beskattningen.
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Karriär // Urban Månsson

BILD: EON

Text: Axel Ohlsson

3 2016

Bor: Stockholm
och Halmstad.
Familj: Fru och
två barn.
Kör: Volvo.
Läser: ”Ganska
mycket, främst
facklitteratur”.
Ser på tv: Sport
och nyheter.
Lyssnar på:
”Mycket 70-talsmusik, David
Bowie är en
husgud”.

NIKLAS EKVALL
Vd, Fjärde AP-fonden

Nils Styf blir ny vd för Hemsö.
Styf är Chief Investment Officer på Citycon. Han har bred
erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare arbetat
på Merrill Lynch, Deutsche Bank, Doughty Hanson & Co och
Areim.
Han tillträder sin nya befattning under senhösten.

Styrelsen för Fjärde AP-fonden har beslutat att utse Niklas
Ekvall till ny vd.
Niklas Ekvall har lång erfarenhet av att leda både organisationer och specialister inom den finansiella sektorn. Han har innehaft ledande positioner i bland annat Nordea, Carnegie och AP3
och har mycket stor erfarenhet av att hantera finansiella risker.
Ekvall efterträder Mats Andersson den 1 oktober 2016.
BILAN DANHO
Vd, Byggmästargruppen Stockholm

BILD: ROSIE ALM

⁄⁄

Ålder: 55 år.

› Känns det som rätt läge att komma in i byggbranschen?
– Ja, det gör det verkligen. Det är en jättespännande tid att
komma in i branschen nu när den är inne i en väldigt intensiv fas.
› Hur är det att efterträda någon som innehaft tjänsten i 14 år?
– Jag är stolt över att få efterträda Erik efter vad han har byggt
upp. Där gäller det också att vara ödmjuk inför vad man ska
efterträda.
– Men i och med att Erik går i pension så kommer han att
finnas kvar som ett bollplank att använda.
Vid sidan av jobbet har sporten en stor plats i Urban Månssons
liv.
– Jag har ett stort sportintresse. Både såtillvida att jag gillar att
försöka hålla mig i gång och röra på mig och att jag gillar att titta
på sport.
Sportintresset gör även att Urban Månsson hoppas få med sig
en kär vän från Halmstad till Stockholm – åtminstone till nästa år.
– Förhoppningen är att HBK kommer upp hit och möter AIK,
Djurgården och Hammarby i allsvenskan 2017. Även om det var en
missräkning mot Dalkurd senast när chansen fanns att rycka lite
ihop med Sirius i toppen av superettan.

NILS STYF
Vd, Hemsö

BILD: BYGGMÄSTARGRUPPEN

FASTIGHETSSVERIGE

Namn: Urban
Månsson.

– Jag började som säljare och har varit mycket på sälj- och
marknadssidan och har varit försäljningschef och marknadschef.
Sedan 2004 har jag varit vd, men jag har en kommersiell bakgrund.
Just erfarenheten från marknads- och försäljningssidan var
starkt bidragande orsaker till att Urban Månsson utsågs till ny vd
för Svensk byggtjänst.
Han klev in i sin nya roll som vd 1 augusti och har kommit in
med öppet sinne och ödmjukhet inför uppdraget.
› Vad vill du åstadkomma som vd för Svensk byggtjänst?
– Det hade varit lite förmätet att sitta så här tidigt och säga vad
som ska göras. Först handlar det om att lära sig bolaget och lära
sig branschen. Företaget ägs av branschen och då det handlar om
att se vad den förväntar sig att vi ska ha för roll.
– Sedan när jag fått en bild av det kan jag svara på vad jag vill
uträtta.
› Är det en trygghet att ha varit i periferin av byggbranschen
tidigare?
– Trygghet är inte ordet jag skulle använda, men viss baskunskap om den har jag från tidigare där vi sålt mycket till byggbranschen.

Marica Johansson blir vd för Eskilstuna Kommunfastigheter.
Johansson kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef på Hyresbostäder i Norrköping och har dessförinnan
bland annat jobbat som fastighetschef på Uppsalahem och
som förvaltningschef på SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum).

BILD: AP4
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HAR BOWIE
SOM HUSGUD

MARICA JOHANSSON
Vd, Eskilstuna Kommunfastigheter

BILD: CITYCON

Efter 14 år med Erik Hellqvist vid rodret tar en ny person över
som verkställande direktör för Svensk byggtjänst, bolaget som
arbetar för att säkerställa byggprocesser som matchar samhällets
behov. Urban Månsson kliver in i vd-rollen när Hellqvist går i
pension. Ett uppdrag som den nye vd:n är mycket spänd på.
– Det var möjligheten att få lära sig något nytt och att få komma till ett etablerat bolag med ett starkt varumärke som lockade
mig, säger Urban Månsson.
– Jag har arbetat länge inom industrin och haft en viss koppling
till byggbranschen men aldrig tidigare varit inne i den. Det ska
bli väldigt roligt att få lära sig. Dessutom ska det bli roligt att få
komma till Stockholm och en ny stad.
Urban Månsson utbildade sig till högskoleekonom vid högskolan i hemstaden Halmstad och har sedan sin examen arbetat
mycket inom industrin.
– Jag har jobbat mot industrin, mycket med koppling till stålindustrin. Främst på företaget Heléns rör i Halmstad.
Heléns rör är även det företag han senast arbetat för, då i rollen
som vd. Men han har inte alltid varit högst i hierarkin. Inledningen tillbringades på en annan del av företaget.

BILD: SVENSK BYGGTJÄNST

”Ser fram emot att
lära mig något nytt”

JONAS ABRAHAMSSON
Vd, Swedavia
Jonas Abrahamsson har utsetts till ny vd och koncernchef för
Swedavia och kommer in som ersättare för Torborg Chetkovich som entledigades i december förra året.
Den nye vd:n har arbetat inom Eon-koncernen i 25 år och
lämnar nu sin koncernchefsbefattning inom företaget.
Jonas Abrahamsson tillträder som vd och koncernchef
för Swedavia senast i januari 2017. Fram till dess fortsätter Karl Wistrand som
tillförordnad vd.

BILD: ESKILSTUNA
KOMMUNFASTIGHETER

Efter lång karriär inom stålindustrin i Halmstad byter
nu Urban Månsson både bransch och stad. Med ödmjukt
och öppet sinne kliver han nu in i byggbranschen i
Stockholm.
– Jag ser fram emot möjligheten att få lära mig något
nytt, säger Svensk byggtjänsts nye vd.

Andra på nya poster

NY I BYGGBRAN
SCHEN. Efter många
år inom industrin
tar Urban Månsson
steget över till
byggbranschen när han
efterträder Erik
Hellqvist som
vd för Svensk
byggtjänst.

CLAES LARSSON
Stadsarkitekt, Uppsala

Byggmästargruppen Stockholm har utsett Bilan Danho till ny
vd. Han ersätter Carl Gustav Ståhlberg.
Bilan Danho har varit verksam inom byggbranschen med
inriktning på ROT-sektorn under 20 år. Han är utbildad byggnadsingenjör vid KTH i Stockholm.
Danho tillträdde sin nya tjänst den 1 augusti.

Claes Larsson har utsetts till Uppsalas första stadsarkitekt
sedan 2004 då Stig Ahlgren gick i pension. Uppdraget innebär
ett särskilt ansvar för hur det kraftigt växande Uppsala utformas arkitektoniskt och för att intressanta miljöer bevaras på ett
pietetsfullt sätt.
Claes Larsson är 56 år och utbildade sig till arkitekt vid
Kungliga tekniska högskolan och har efter det arbetat som planarkitekt och
bygglovschef i Uppsala.
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Arkitektkommentaren
Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky // Kjellgren Kaminsky Architecture

BILDER: NICKLAS TOLLESSON

SEGLARE

GILLAR
GARAGEROCK

Namn: Fredrik
Kjellgren.

Namn: Joakim Kaminsky.

Ålder: 37 år.

Ålder: 37 år.

Titel: Arkitekt.

Titel: Arkitekt.

Bor: Örgryte, Göteborg.

Bor: Pixbo, öster om
Göteborg.

Familj: Gift, två barn.

Familj: Sambo.

Startade Kjellgren
Kaminsky Architecture: 2007.

Startade Kjellgren
Kaminsky Architecture:
2007.

Tidigare arbetsgivare: Wingårdhs.

Tidigare arbetsgivare:
UN-Studio & Wingårdhs.

Fritidsintressen:
Segling och konst.

Fritidsintressen:
Orientering, konst och
garagerock.

Arbetslösheten bland svenska arkitekter är i stort sett noll.
Ett sätt att få in nya arkitekter är att utnyttja den nyanlända
arbetskraften. Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky berättar
om hur initiativet KAN har fört samman branschen med den
nya arbetskraften.

Måste flytande svenska

F

jolårets flyktingkris lämnade ingen oberörd och civilsamhället i Sverige ställde upp på ett unikt sätt vilket gett hopp i
den svåra situationen. Efter den akuta krisen börjar nu den
långsiktiga uppgiften att integrera våra nyanlända i samhället. En
nyckelfråga är att de snabbt kan etablera sig på den svenska arbetsmarknaden inom sina kompetensområden.
Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Arbetsförmedlingen
och Kjellgren Kaminsky Arkitekter lanserade därför under hösten
2015 ett initiativ under namnet KAN (Kontaktyta för Arbetssökande Nya svenskar). Samarbetet sker på Kjellgren Kaminskys
initiativ och drivs helt på ideell basis.
Inom detta initiativ arrangerade vi en introduktion till den
svenska arbetsmarknaden för nyanlända arkitekter och ingenjörer.
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Introduktionen gav grundläggande kunskaper om den svenska
byggbranschen; dess normer, aktörer och anställningsvillkor, men
kanske ännu viktigare delade vi med oss av våra nätverk genom en
mingelträff där etablerade kontakter bjöds in för att träffa nyanlända kollegor.
Resultatet blev över förväntan och ett 20-tal arbetssökande
matchades med cirka 15 arbetsgivare. I dag har initiativet spridit
sig då Sveriges Byggindustrier i Göteborg samt Krook & Tjäder
arkitekter i Stockholm också har arrangerat träffar.
Arbetslösheten i Sverige är i dag i mångt och mycket ett
matchningsproblem; jobben finns där, men det är svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning. Exempelvis har arkitekter i dag under

vara ett krav?
en procents arbetslöshet medan genomsnittet för hela befolkningen
är 7,3 procent. Om nyanlända i högre utsträckning kan finna sysselsättning inom sina kompetensområden skulle det vara ett viktigt
steg för att lösa matchningsproblematiken och sänka arbetslösheten.
Historiskt sett har vi varit dåliga på att ta tillvara de nyanländas kompetens. Enligt Svenskt Näringsliv tog det 2014 mellan
fem till tio år från folkbokföring för en invandrad akademiker att
etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är inte bara ett mänskligt
och ekonomiskt slöseri av stora mått, det riskerar även att öka
motståndet mot invandringen och motsättningarna i vårt samhälle.
På KKA har vi i dag medarbetare från sju olika nationaliteter och
vår erfarenhet är att det är en styrka för vårt företag och vår krea-

KKA
Kjellgren Kaminsky
Architecture är en
av Sveriges mest lovande unga arkitektbyråer, prisbelönta
i bland annat
Work Architecture
Festival, Green Dot
Award och MIPIM
Future Project
Awards. Företaget
har 20 anställda och
arbetar med särskilt
fokus på social och
ekologisk hållbarhet.

tivitet. Vi tror även att man måste fråga sig om flytande svenska
i tal och skrift verkligen måste vara ett krav för alla anställda
vilket ofta fallet är i dag. På KKA har vi flera medarbetare som
vi talar engelska med vilket fungerar utmärkt för många arbetsuppgifter på ett arkitektkontor.
Vårt mål är nu att KAN-introduktionen ska bli ett årligt
återkommande event i Göteborg.
Vi hoppas att vår introduktion ska bli ett naturligt första
steg in på den svenska arbetsmarknaden och uppmanar företag
inom andra branscher och städer till liknande initiativ. Tillsammans visar vi att det svenska civilsamhällets fantastiska engagemang är här för att stanna!

3 2016

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

81

Nylansering // Nordkap

BILD: NICKLAS TOLLESSON

SPELAR
T ENNIS
Namn: Rikard
Hjelm.
Ålder: 37 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Fästmö.
Bakgrund:
Startade Nordkap 2011. Var
dessförinnan
managementkonsult och business consultant
på Deloitte, Booz
Allan och SAP i
London.
Fritidsintressen: Tennis och
resor.
Bonusfakta: Är
medgrundare av
tyngre.se – Sveriges snabbast
växande aktör
på kosttillskottsmarknaden.

Boka in höstens
branschevent redan nu!
Missa inte årets viktigaste branschdagar

ENTREPRENÖR. Rikard Hjelm är vd för Nordkap som startades 2011. Verksamheten har vuxit snabbt
och Nordkap går nu vidare och lanserar en ny informationstjänst.

Unik ögonblicksinformation
om skuldmarknaden
Efter drygt fem år med en webbaserad treasurylösning tar Nordkap nu
nästa steg och lanserar en delningstjänst som – med information om affärer
som sker – ska ge användarna unik information om de pågående trenderna
på skuldmarknaden.
– Det här är ett bra förhandlingsverktyg när fastighetsbolagen ska förhandla
med bankerna, säger Nordkaps vd Rikard Hjelm. Text: Nicklas Tollesson
Den nya benchmarkingplattformen kommer att påminna
om ett Facebookflöde som uppdateras löpande. Så fort ett avslut
har registrerats syns det – anonymiserat – för övriga användare.
– De som väljer att dela och ta del av information får uppgifter
om hur stora belopp, instrument, räntor och så vidare det hand-
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lar om. De olika användarna delas in i olika ratinggrupper, vilket
innebär att man på ett bra sätt kan ”benchmarka” sig gentemot
andra i samma grupp, säger Rikard Hjelm.
I fem år har han arbetat med Nordkap. Fram till för två år
sedan arbetade bara han och utvecklingschefen Sofia Holgers på

Fastighetsmarknadsdagen

Fastighetsmarknadsdagen

Fastighetsmarknadsdagen

Club 700 (Conventum Konferens) i Örebro
13 oktober

Grand Hôtel i Stockholm • 16 november

Quality Hotel View i Malmö
28 november

Ett högaktuellt fastighetsseminarium som
belyser regionens bästa affärsmöjligheter,
levererar en nationell utblick samt ger dig
verktygen att fatta rätt beslut i framtiden.

Heldagsseminarium med tunga branschföreträdare från såväl Sverige som utlandet. Fokus
på fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen, affärsmöjligheter och framtid. Vinnarna
i Sveriges Snyggaste Kontor presenteras.

Framtida affärsmöjligheter i en expansiv region. Ett heldagsseminarium om
marknadsläget i Öresundsregionen som
hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Anmäl dig här och läs om höstens event:
www.fastighetssverige.se/seminarier

Nylansering // Nordkap

»Visionen är att bli en marknadsplats
för olika finansieringskällor – att bli
en del av transaktionen.«

Collector – vinnare 2015

bolaget som nu har vuxit till sju anställda.
Den initiala idén var att skapa en webbaserad tjänst för att hantera, förstå, analysera och rapportera olika skuldinstrument; främst
lån, räntederivat, certifikat och obligationer.
– Bakgrunden är att 60–80 procent av ett fastighetsbolags
kostnader är relaterade till finansiering, och för att ha koll på de
enorma summorna använde man vanligtvis olika former av Excelberäkningar som var byggda och beroende av enskilda personer.
Vi tog istället fram en molnbaserad användarvänlig lösning som
har fått stort genomslag. Många av de större fastighetsbolagen
använder i dag vårt system.
I takt med att användarantalet har ökat har givetvis även
mängden information som finns i systemet ökat och i dag omfattar Nordkaps treasurysystem över 1 000 miljarder kronor i olika
finansieringsformer, vilket har lett till att man nu i höst lanserar
benchmarkingtjänsten.
› Hur villiga är fastighetsbolagen med att dela med sig av
informationen?
– Bolagen är generellt väldigt positiva. Självklart väljer de helt
och hållet själva vad de vill dela med sig av, och informationen blir
helt anonym. Den här typen av transparens är bara bra för bolagen.
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Tidigare har de fått lita på sin bankkontakt eller kanske kollat av
med ett par eller några banker. Nu kan de komma till sin bank och
visa svart på vitt: Det här är jämförbara villkor.
– En sektor som kan dra väldigt stor nytta av det här är bostadsrättsföreningar, vars kassörer ofta är lekmän, som inte alls har koll
på räntemarknaden. Med det här instrumentet kan de se exakt var
nivåerna ligger.
› Vad säger bankerna?
– För tre, fyra år sedan hade de svårt att acceptera denna typ av
tjänst, traditionellt har bankerna inte gillat transparens. Men jag
har presenterat det här för en del banker och de har mer förståelse nu. Det är 2016, de får acceptera att den här typen av tjänster
kommer.
› Hur tar ni betalt för den här tjänsten?
– Vi tar en licensavgift som grundas på hur många användare
bolaget har och vilka av våra tjänster de använder. Benchmarkingen blir helt enkelt en ny påbyggnadstjänst.
Nordkap finns än så länge i Sverige och Norge men man planerar en geografisk expansion, och även utveckling av själva tjänsten.
– Visionen är att ytterligare utveckla dagens treasury och
benchmarking men även bli en marknadsplats för olika finansieringskällor – att bli en del av transaktionen.

Har du Sveriges
snyggaste kontor
2016?
Nominera det på
www.sverigessnyggastekontor.se
senast 30 september

Prissponsor:

Partners:

Presenteras av Lokalnytt
och Fastighetssverige

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 43.
Materialstopp är 14 oktober.

