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Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

24 september
Den årliga
hummerpremiären är
äntligen här!
Gör tinorna
redo!

•

I år var väderguden
extra snäll
”Hej, hur var din sommar?” Ungefär så har 99 procent av alla mina
(och säkert dina också) telefonsamtal, mejl, sms och all annan kommunikation inletts de här veckorna efter semestern. Och svaret har ju varit
extremt enkelt; den gångna sommaren var fullständigt fantastisk; den bästa
sedan barnsben, kanske till och med den bästa någonsin. Vår, sommar och
semester hade i år en i det närmaste perfekt dramaturgi; först fick vi en vår
som saknade motstycke, månaden maj var den varmaste sedan mätningarna
började. Inte långt senare, i juli, inleddes semesterveckorna för de flesta
och ett makalöst högtryck
parkerade sig över Sverige.
Och en bit in i augusti, när
de flesta av oss trillade ner
på våra kontorsstolar igen,
kom regn, rusk och skitväder.
Alltså kändes det inte heller
alls speciellt jobbigt att starta
igång arbetshösten heller.
Halleluja, det måste finnas en
vädergud där uppe!

Det bubblar
och vi har bland
annat kunnat följa
en ovanligt intensiv rekryterings
karusell de senaste
veckorna.«

Lika het som sommaren
varit är kanske inte riktigt
fastighetsmarknaden, ännu så
länge. Men det bubblar och vi
har bland annat kunnat följa en ovanligt intensiv rekryterings-karusell de
senaste veckorna, som så klart toppades med Savills nya superteam med ny
vd och flera andra viktiga funktioner.

11 oktober
Fastighetsmarknadsdagen Uppsala samlar
branschen
på Elite Hotel
Academia.

6 november
Sveriges
snyggaste
kontor utses
när andra upplaga av Stora
kontorsdagen
går av stapeln
i Spegelsalen
på Grand
Hôtel.

Och trots att sommar och semester fortfarande känns nära är det
bara några få veckor kvar till Expo Real
i München. Fastighetssverige kommer
som vanligt att finnas tillgänglig på
mässan.
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Global Business Gate fylls nu med företag
inriktade på internationella affärer.

På omslaget ⁄⁄ Cecilia Fasth
Läs intervjun på sidan 54.

Trevlig läsning och god
fastighetshöst!
Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Magasinet
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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Välkommen till Sveriges mest oväntade
och inspirerande mötesplats

Här skapas en exceptionell och hållbar miljö
baserad på mötesplatser, inspirationskällor
och coworkingytor. För företag betyder det
ökad konkurrenskraft och bättre möjligheter
till attraktiv rekrytering.

Global Business Gate kreeras mitt i en utökad, unik
och levande stadskärna vid Masthuggskajen, på en
ny halvö i Göta Älv i Göteborg. Här stärker alla aktörer
i Global Business Gate både Göteborg och hela
regionen som centrum för internationella affärer.
Kontakta oss redan nu om ni vill finnas i en verkligt
internationell omgivning.
globalbusinessgate.se

Innehåll // 3 2018
54

Cecilia Fasth
leder utvecklingen
på Stena Fastigheter

~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Robert Boije om hur en ultraexpansiv penningpolitik bidrar med konstgjord andning
samtidigt som stora samhällsekonomiska
problem knackar på dörren.

36 // Krönika
Patrik Ölvebäck om temaområdena som
kommer revolutionera hur vi arbetar.

40 // Fastighetsanalytikern har
ordet
Daniel Anderbring om
domedagsprofetior,
utländskt kapital och vad
som kan utlösa nästa
fastighetskris.

46 // Revisorn har ordet
Kommer de nya reglerna om begränsade
ränteavtal leda till högre bolagsskatt?
Andreas Adolphsson och Mikael Östblom
på Grant Thornton reder ut vad som gäller.

52 // Advokaten har ordet
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42

66

Delphis Anders Hulegårdh synar bostadssituationen ur ett juridiskt perspektiv.

60 // Bostadskommentaren
Linda Lövgren efterlyser
ett bostadsbyggande
med större fokus på människan.

64 // Arkitektkommentaren
Johanna Frelin om det
experiment som blivit en
strategi för att införliva exkluderande grupper – och
göra alla till vinnare.

Nyheter

Livets Goda

Avskedet

Branschens mest lästa nyheter.

Misslyckanden firas i Helsingborg.

Greg Dingizian om försäljningen av Victoria Park.

Tema: Coworking
Coworking är en av de hetaste
trenderna på den blomstrande kontorsmarknaden. Fastighetssverige synar
trender och nyheter. ~ 20 ~

Makroanalysen
Robert Boije // SBAB

BILD: SBAB

Det går bra för svensk ekonomi just nu. Men skenet kan bedra.
En ultraexpansiv penningpolitik bidrar med konstgjord andning
samtidigt som stora samhällsekonomiska problem knackar på
dörren, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
personer i den kommunala sektorn. Lägg därtill svårigheterna att
kunna rekrytera poliser och personal till försvaret.

Stora problem
knackar på dörren
M
ånga ekonomiska kurvor pekar på kort sikt åt rätt håll.
Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur. Sysselsättningsgraden är den högsta något EU-land uppmätt
under 2000-talet. De offentliga finanserna är goda. Sverige har en
låg statsskuld jämfört med många andra EU-länder. I internationella mätningar placerar sig Sverige i den absoluta toppen när det
gäller levnadsstandard och välfärd. Svensk ekonomi ser med andra
ord ut att må mycket bra just nu. Men hur ser det egentligen ut
om vi skrapar lite under ytan och även blickar lite längre fram? Jag
menar att det inte ser fullt lika ljust ut.

Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och under
flera år har haft en god BNP-tillväxt är och har Riksbankens
reporänta varit negativ. Skälet är att Riksbanken vill säkerställa
förtroendet för inflationsmålet då inflationen tills nyligen under en
längre tid understigit inflationsmålet på två procent. Denna ultraexpansiva penningpolitik bidrar samtidigt till konstgjord andning
på den reala ekonomin. Det återstår att se hur den reala ekonomin
påverkas när ränteläget normaliseras.
Bostadspriserna har skenat under många år i Sverige bortsett
från det allra sista året. Riksbanken har efterlyst fler makrotillsynsåtgärder från Finansinspektionen, som amorteringskravet, men
även finanspolitiska åtgärder från regeringen, som sänkta ränteavdrag, för att begränsa den kraftiga ökningen i hushållens skulder
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ROBERT
BOIJE

Ålder: 49 år.

Bor: Villa i
Sollentuna,
sommarstuga i
Norrtälje.

Familj: Gift, två
barn.
Titel: Chefsekonom på SBAB
och doktor i nationalekonomi.
På SBAB: Sedan
8 januari 2018.
Tidigare:
Finansdepar
tementet,
Riksbanken,
Finansinspektionen, Riksrevisionen och Saco.
Fritidsintressen: Golf, löpning, sommarstuga/båt.

som gått hand i hand med de ökade bostadspriserna. Samtidigt
är det just de mycket låga räntorna orsakade av den ultraexpansiva penningpolitiken som starkt bidragit till uppgången i både
bostadspriserna och hushållens skulder.
En djupt dysfunktionell bostadsmarknad har skapat
insiders och outsiders. De skenande bostadspriserna och nya
kreditregleringar som amorteringskravet har bidragit till att unga
och många hushåll med låga inkomster har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. På de orter där det råder störst bostadsbrist
och bostadspriserna dessutom är som högst finns heller ingen
fungerande hyresmarknad. Det krävs många år i kö för att få en
hyresrätt eller studentlägenhet. Fler och fler unga bor kvar längre
hemma för att det helt enkelt inte finns några alternativ.
Även arbetsmarknaden karakteriseras av insiders och outsiders.
Stora grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Även
om sysselsättningsgraden för personer med utländsk bakgrund inte
är låg i ett internationellt perspektiv är den mycket låg i förhållande till den för inhemskt födda. Lågutbildade personer har också
smycket svårt att få jobb.
Samtidigt som stora grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden skriker vissa sektorer efter arbetskraft, inte minst den
offentliga sektorn. En sammanställning utifrån SCB:s Trender
och Prognoser 2017 visar att det 2035 ser ut att saknas hela 250 000

Sverige har i likhet med många andra länder haft en svag
produktivitetsökning de senaste åren. Det skulle kunna förklaras
av en långsammare teknologisk utveckling. Men en god gissning
är att även den ultraexpansiva penningpolitiken bidragit till detta.
Det extremt låga ränteläget har bidragit till att företagens avkastningskrav kan nås utan ökade investeringar och ökad produktivitet.
Den svenska avtalsmodellen där industrilönerna varit normerande kommer att pressas hårt framöver. Om den offentliga
sektorn ska kunna locka till sig den arbetskraft som kommer att
fattas de kommande tio till 15 åren måste rimligen lönerna höjas
kraftigt för stora grupper offentliganställda. Det innebär i så fall
att lönerna för dessa grupper måste tillåtas öka mer än för andra
grupper.
De kommunala utgifterna beräknas öka med hela 200 miljarder
kronor fram till 2030 bara till följd av demografiska förändringar.
Det senare motsvarar en höjning av den genomsnittliga kommunalskattesatsen med 5,5 procentenheter. En svag produktivitetsökning i de kommunalt finansierade välfärdstjänsterna i kombination
med att efterfrågan ökar på dem i takt med stigande hushållsinkomster, pressar också de kommunala skattesatserna uppåt. Det är
troligen en förklaring till varför den genomsnittliga kommunala
skattesatsen ökar trendmässigt över tiden. De stora kompetensförsörjningsproblemen i den offentliga sektorn riskerar därtill pressa
lönerna och därmed de offentliga utgifterna kraftigt uppåt.
Även om det ser bra ut för svensk ekonomi just nu är det med
andra ord ett antal betydande problem som knackar på dörren.
Dessa problem har inte några snabba enkla lösningar utan kräver
sannolikt ett brett politiskt samarbete för att kunna hanteras. Ett
första viktigt steg är att uppmärksamma dem i tid.
SBAB
SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande
till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000
och antalet medarbetare till cirka 600.
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Missat något?

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

splittras – delägarna startar nytt

Göteborg är hett.

Unibail-Rodamco: ”Göteborg
mest spännande i hela Europa”
5

PLUS BOLAG Efter att ha förvärvat Westfield i en av
fastighetsbranschens största affärer någonsin ställer
Unibail-Rodamco och Lars-Åke Tollemark in siktet på
Göteborg.
Den största anledningen till att retailjätten lockas
av tanken på ett jättecentrum på västkusten är att det
mesta redan finns på plats i det aktuella området.
– Det arrangeras mängder med idrottsevenemang,
man har landets bästa nöjespark och en fantastisk
mässa med bra hotell … Men det går att göra ännu mer
av det hela.

– Det vi vill göra, om vi får chansen, är att stärka allt
som redan finns på plats, säger Lars-Åke Tollemark.
Han menar dessutom att satsningen skulle vitalisera
flera intilliggande delar av centrala Göteborg.
– Om Göteborg ska växa så måste man tänka
utanför vallgraven, och inte låta det bli ett gated
community.
– Ökar man attraktionskraften kring evenemangsområdet så kommer kringområdena och sidogatorna
också att påverkas positivt.
› Finns det inte en risk att ett sådant här stort köp-

Vi kan fastigheter

centrum blir något av ett slukhål? Vad händer med
den övriga cityhandeln?
– Vi möter den frågan hela tiden, men titta på
vad som hände när vi öppnade i Solna. Totalt sett
minskade inte den övriga handeln när vi öppnade
Mall of Scandinavia, utan det som hände var att vi tog
tillväxten.
– Samtidigt så växer utbudet runtomkring Göteborg
ordentligt, i exempelvis Mölndal och Härryda. Vad
händer om man inte gör något alls i city? Det tror jag är
farligare. 2018-05-31

BILD: LINDAHL

Listan, ordnad i efter namn på bolag:
Rikard Edenius, Agora
MSc Industrial engineering and
management, Linköpings Universitet
Joakim Alm, Alm Equity
”Ekonomistudier vid Uppsala
Universitet”
Jan-Erik Höjvall, Amasten
ON
Civilingenjörsexamen
L SS
OH
EL
från KTH
Annica Ånäs,
Atrium Ljungberg
Jurist och civilekonom, Stockholms universitet
Mikael Stabo.

4 2,5 års fängelse för BRF-bedrägeri
PLUS JURIDIK Dom har slutligen fallit i bedrägerihärvan kring
HSB-föreningen BRF Ida i Malmö. En 49-årig byggföretagare
döms nu till 2,5 års fängelse för att bland annat ha lurat till
sig mångmiljonbelopp med hjälp av falska fakturor och missvisande bokföring.
Under åren 2015–2017 betalade föreningen ut närmare 260
miljoner kronor för omfattande renoveringsarbeten av allt
från fasader till avloppssystem, men stora delar av renoveringarna utfördes aldrig.
49-åringens företag har totalt fått ut fått ut 68,5 miljoner

12

kronor från bostadsrättsföreningen, och närmare hälften av
den summan ska man enligt domen ha lurat till sig genom falska fakturor. Bland annat fick man ett förskott på 12,5 miljoner
kronor för ett staket som aldrig byggdes över huvud taget.
49-åringen nekade till samtliga anklagelser under rättegångsprocessen. Föreningens tidigare ordföranden sitter fortfarande häktad misstänkt för grovt mutbrott, och det väntas
ta lång tid innan härvans alla delar är utredda. Ytterligare en
person sitter dessutom häktad misstänkt för grovt givande av
muta. 2018-08-15

BUTIKSKEDJA GÅR PÅ OFFENSIVEN – SKA ÖPPNA 25 NYA ENHETER PER ÅR

Med nytt butikskoncept och ny etableringsdirektör på plats tar lågpriskedjan ny sats.
Efter att ha renoverat närmare 50 butiker under våren –
och rekryterat Coops tidigare etableringschef går Netto nu på
offensiven.
Startskottet för bolagets nya satsning, där butiksmiljön uppPLUS HANDEL

PLUS LISTA Fastighetssverige har kartlagt utbildningsnivån bland de noterade
bygg- och fastighetsbolagens vd:ar.
Listan är avgränsad till de bolag som
är noterade på Nasdaq Stockholm
(large cap, mid cap, small cap) och
First North. Uppgifterna kommer från
årsredovisningar, hemsidor, tidigare
intervjuer samt LinkedIn.

AX

PLUS BOLAG Lindahls Stockholmskontor kommer vid kommande årsskifte att genomgå en omfattande förändring, då
delägarna vid kontoret i Stockholm valt att lämna Lindahl.
– Det är mindre dramatiskt än det kanske låter, vi har helt
enkelt olika syn på hur man ska driva advokatverksamhet
i framtiden och därför har vi på Stockholmskontoret fattat
det affärsmässiga beslutet att lämna Lindahl.
– Men det är business as usual fram till årsskiftet, säger
Mikael Stabo, delägare och ansvarig för fastighetsgruppen i
Stockholm, till Fastighetssverige.
Vid nyår kommer delägarna i Stockholm istället att bilda
två nya byråer, en lite mindre som kommer att fokusera
på immaterialrätt och processrätt, och en större byrå – där
fastighetsgruppen kommer att husera. Vad den nya byrån
kommer att heta är emellertid oklart.
Stockholmskontoret utgör i dag drygt en tredjedel av
Lindahls samlade verksamhet, sett till omsättning och
anställda. Även om förändringen kommer att påverka
Lindahls ställning på Stockholmsmarknaden på kort sikt
menar bolaget att den inte påverkar verksamheten vid
övriga kontor.
– Lindahl är en byrå med starka, ledande kontor på
sina respektive marknader och vår verksamhet står och
faller inte med denna förändring, säger Johan Herrström,
styrelseordförande i Lindahl. 2018-06-20

SÅ VÄLUTBILDADE
ÄR BÖRS-VD:ARNA

daterats och sortimentet utvidgas, gick redan i höstas men nu
spänner man bågen på bredare front.
Planen är att etablera cirka 25 nya butiker, varje år, i Sverige.
– Sverige är tillsammans med Polen den marknad som vi
lägger mest krut på, säger Anders Wennerberg, vd på Netto.
2018-07-03

www.svefa.se

Erik Selin, Balder
Gymnasieekonom

D:

BILD: JORMA VALKONEN

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

Annica Ånäs.

Anette Frumerie, Besqab
Civilingenjör, Handelshögskolan
i Stockholm
2018-06-11
Läs hela listan på Fastighetssverige.se
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KOMMUN KÖPER TILLBAKA
KOLOSSER – KAN BLI BOSTÄDER

PLUS BOSTÄDER Efter att ha uppvaktats
av intressenter som vill omvandla de
spektakulära byggnaderna till bostäder
har Malmö kommun nu åter säkrat
kontrollen över de bastanta pjäserna.
Den 1 juli återtar Malmö stad
vattentornen på Södervärn och i Pildammsparken från VA-organisationen
VA Syd, som förvaltat tornen sedan
2008.
I det avtal som träffats mellan Malmö
stads tekniska nämnd och VA Syd framgår det att så väl kommunen som VA
Syd uppvaktats av ett flertal intressenter
som meddelat att man vill omvandla
Södervärns vattentorn till bostäder.
2018-06-13
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PLUS BOLAG Flera svenska fastighetsprofiler tror att Sverige är
på väg mot en bostadskrasch. För Fastighetssverige berättar
Hans Wallenstam om varför även han ser en sådan framför
sig.
I en debattartikel som nyligen publicerades i Svenska
Dagbladet skriver bank- och fastighetsprofilerna Göran Collert, Sverker Lerheden och Roland Petersson att Sverige kan
vara på väg mot en bostadskrasch. Enligt artikelförfattarna är
det hög tid att börja höja räntan och begränsa den utländska
upplåningen innan myndigheter och politiker tvingas ta hand
om en finanskris.
Hans Wallenstam tror också på att vi är på väg åt det hållet.
– Det kommer antagligen att sluta med en stor krasch. Vi
har haft en lågräntemiljö i många år nu och har en av världens lägsta räntor vilket är ohållbart i längden, säger han.
Men när en eventuell krasch kan inträffa tycker han att det
är svårare att sia om.
– Det kan dröja tio till 20 år, säger han.
Samtidigt som Göteborgs centrum expanderar manar han
också till försiktighet.
– Vi måste vara varsamma om city och tillgängligheten i
stadskärnan så att inte konsumtionsmönster förändras under
tiden vi bygger. Då kan det sluta med att vi får ett dött city
när det väl är klart. Man har också gjort alldeles för lite för en
sådan bostadssituation som vi har i Sverige under många år.
Förutom bostäder behövs även många fler kontor i stadskärnan. Om vi inte får det kan folk inte heller flytta hit, säger han.
2018-06-11

SERNEKE REKRYTERAR CHEFSJURIST

BOLAG Daniel Modéus blir ny
chefsjurist på Serneke Group.
Han kommer att leda en ny
legal enhet i
E
företagets
EK
N
R
stabsfunktion
och
ingå i
ledningsDaniel Modéus.
gruppen.
Daniel
Modéus är 48 år och har
en jur. kand. från Lunds
universitet. Han har bland
annat erfarenhet från Foyen
advokatfirma och Stockholms
Byggmästareförening där
han verkat som entreprenadjurist. Sedan 2012
har Daniel Modéus
varit verksam som
advokat i eget
bolag med specialisering inom
entreprenadrätt. 2018-06-13
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Nya Hemfosa tar form:
”Ska rekrytera fler”
7

PLUS BOLAG Hemfosa har nyligen fått en ny transaktionschef
och CFO – men det kan bli aktuellt med ännu fler rekryteringar
framöver. Nyligen har Anna Alsborger rekryterats som ny transaktionschef i Hemfosa. Även Peter Anderson har rekryterats som
ny CFO i bolaget och kommer senast i november att efterträda
Karin Osslind, nuvarande CFO och medgrundare av Hemfosa.
– Jag är jättenöjd med de rekryteringar som vi gjort hittills och
vi kommer att behöva rekrytera ytterligare personer. Exakt vilka

11

Vasakronan miljardsäljer i Göteborg
Vasakronan säljer två fastigheter i
Gårda, Göteborg, för 1 068 miljoner kronor.
Vasakronan säljer fastigheterna Gårda
18:23 och 18:24 i Göteborg till Platzer
Fastigheter. Försäljningen ger utrymme
för ökat fokus på projekt.
Fastigheterna Gårda 18:23 (Driv
huset) och Gårda 18:24 (Gårdatorget) är två kontorsfastigheter
belägna i kontorsområdet Gårda

TRANSAKTIONER

Vasakronan säljer Drivhuset i Gårda.

Vi kan fastigheter

cirka tvp kilometer öster om centrala Göteborg.
– Göteborg står inför stora förändringar. Som
största kommersiella fastighetsägare i staden
och stor projektutvecklare är Vasakronan starkt
engagerad i utvecklingen. I Centralenområdet, invid
den nya Hisingsbron, uppför vi just nu Platinan och
vi har en omfattande mängd byggrätter i samma
område. Försäljningarna i Gårda ger utrymme för
ökat fokus på projekt, säger Fredrik Wirdenius, vd,
Vasakronan.
Cushman & Wakefield var säljrådgivare i transaktionen. 2018-07-05
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PLUS BYGG/ARKITEKTUR Den har pekats
ut som landets fulaste byggnad,
men Galären har sedan 2016 haft
storslagna planer på att omvandla
fastigheten till både bostäder och
kommersiella ytor. Deras förslag
innefattar bland annat ett 16 våningar
högt torn. Nu har man fått klartecken
från kommunen. 2018-08-03

Caroline Arehult.
tjänster som vi ska rekrytera till kommer vi
att diskutera vidare när jag officiellt tillträder
i september. Då kommer jag också sätta mig in i vad jag och
bolaget behöver fokusera på framöver, säger Caroline Arehult.
› Hur tänker ni inför kommande nyrekryteringar?
– Jag försöker bygga vidare på den fina företagskultur som
redan finns i Hemfosa som kännetecknas av mycket eget
ansvar och stort engagemang. 2018-07-31

HEIMSTADEN
TECKNAR ENORMT
AVTAL MED MAGNOLIA
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Så blir Swedavias nya handelssatsning

PLUS HANDEL Efter terminalutbyggnaden och nya hotellet – nu har
de första illustrationsbilderna för den storslagna handelssatsningen
släppts.
Som Fastighetssverige tidigare berättat håller Swedavia på att
bygga ut Landvetter flygplats ordentligt. Redan i höstas drog man
igång tvåmiljarders-utbyggnaden av flygplatsens utrikesterminal och
i slutet av februari meddelade Swedavia att Peab fått i uppdrag att
bygga ett sju våningar högt hotell med 222 rum i direkt anslutning till
terminalen.
Planen är att samtliga delar av ”Airport City”, som även inkluderar
två logistikparker och flera kontorsbyggnader, ska stå klart år 2030
och nu har de första illustrationsbilderna för den storslagna handelssatsningen som också inryms i planerna, släppts.
Skisserna har tagits fram av Krook & Tjäder, som arbetat med olika
delar av Swedavias utvecklingsområde i drygt tio år. 2018-06-18

Hans Wallenstam.

SÅ SKA MAN
GÖRA OM LANDETS
”FULASTE” BYGGNAD

9

BILD: KROOK & TJÄDER

Efter att ha
skjutits på framtiden ett
flertal gånger läggs projektet
gällande 240 nya bostäder i
Stockholm helt ner.
Fastighetssverige har
berättat om Green Parks
planer på att skapa 240
nya bostadsrättslägenheter
ovanpå bolagets nuvarande
parkeringshus i Skarpnäck
och Bagarmossen i Stockholm. Green Park har tidigare
planerat att dra igång bygget under 2019 och ha en
preliminär första inflyttning
redan 2020, men nu står det
klart att projektet läggs ner.
2018-06-28
PLUS BOSTÄDER

BILD: WALLENSTAM

PLUS BOSTÄDER Drömmer svenskarna om en villa i Toscana eller
en paradvåning i centrala Stockholm? En undersökning av
Fastighetsbyrån har kartlagt svenskarnas drömboende.
Fastighetsbyrån har frågat över 1 000 svenskar vad de
YRÅ N
ser framför sig som drömbostaden. I topp hamnade
T SB
HE
TIG
”Herrgård på svenska landsbygden” före storAS
F
:
LD
slagna konkurrenter som slott i Frankrike och
vingård i Toscana.
– Den här drömmen tror vi närs av
urbaniseringstrenden. Fler väljer att bo
centralt i storstäderna och då i lägenhet.
Att få lite mer utrymme och lugn och ro
ute på den svenska landsbygden är en
kontrast till hur vi lever i dag, säger Johan
Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån.
På andra plats kommer ”Min nuvarande
bostad”.

TRANSAKTIONER Ramavtalet innebär
att Heimstaden kommer att förvärva
bostadsprojekt i Storstockholm samt
Öresundsregionen. Portföljen omfattar 14 bostadsprojekt om cirka 5 300
lägenheter.
Bostadsprojekten har ett fastighetsvärde om 8,5 miljarder kronor. Därtill
kommer produktion av vissa kommersiella ytor för handel, vård och
omsorg samt garage och parkering.
Sammanlagt fastighetsvärde uppgår
till 9,6 miljarder kronor – och med
en beräknad BOA och LOA om cirka
252 000 kvadratmeter. 2018-06-20

OSCAR PROPERTIES
SÄLJER I GÖTEBORG
OCH STOCKHOLM
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Här vill flest svenskar bo: ”Förvånande resultat”

BI

”Kommer
sluta med en
stor krasch”
1

OORTODOXT
BRF-PROJEKT
RINNER UT I SANDEN

13

BIL

D:

HE

M

>> fortsättning

– Vi blev förvånade över att det kom så högt upp. Men det
är ändå glädjande att svenskarna överlag verkar nöjda med
sitt boende. Slutsatsen är att man har bott in sig, att man trivs
på orten och uppskattar närheten till familj och vänner.
Resultat:
1. Herrgård på svenska landsbygden, 17 %
2. Min nuvarande bostad, 13 %
3. Vingård i Toscana, 11 %
4. Strandbungalow i Karibien, 11 %
5. Strandhus i Malibu, 10 %
6. Vindsvåning i världsmetropol, 7 %
7. Lyxjakt som åker mellan världens
hamnar, 5 %
8. Paradvåning i Stockholm, 5 %
9. Annat, 11 %
2018-06-07
Herrgård i topp över svenskarnas drömboenden.

www.svefa.se

TRANSAKTIONER Oscar Properties
säljer en fastighet i Göteborg och
en i Stockholm för totalt 98 miljoner
kronor.
Oscar Properties säljer fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland
18. Det underliggande värdet på
fastigheterna uppgår till cirka 98
miljoner kronor. Resultateffekten från
försäljningen är positiv.
– Vi ser kontinuerligt över vårt
fastighetsbestånd så att det bäst passar våra behov, när vi fick tillfälle att
sälja dessa fastigheter till ett bra pris
med en mycket låg direktavkastning
för Grönland var det ett bra tillfälle
att förändra innehavet, säger Oscar
Engelbert, vd för Oscar Properties.
2018-06-25

Nya sätt att se
NYHETER
>> fortsättning

BOLAG Benny Ivarsson kommer, under hösten 2018, att
avsluta sin tjänst som fastighetschef i Balder.
Benny Ivarsson kommer
successivt att avsluta de olika
projekt inom ombyggnation,
nybyggnation samt olika
fastighetsaffärer som han har
ansvar för.
Han har arbetat som
fastighetschef i Balder sedan
2006.
– Jag vill tacka Benny för
alla fina år som vi har fått
arbeta tillsammans. Du är en
fantastisk person både professionellt och som medmänniska. Jag kommer att sakna
dig, säger vd:n Erik Selin.
2018-06-08

PLUS BYGG/ARKITEKTUR Planer
på 30 000 kvadratmeter
alldeles intill Balders hjärta
skjuts upp.
På fastigheten Heden 47:2,
granne med Gamla Ullevi
och Balders huvudkontor, i
centrala Göteborg vill Fastighetskontoret resa en 30 000
kvadratmeter stor byggnad
som rymmer så väl kontor
som handel – och ett fyrtiotal
bostäder. Men nu har planerna stött på patrull – i form av
bristen på skolor och förskolor
i området. 2018-06-19

Nya kaoset i Östersundshem: ”Chockad och ledsen”
8

BILD: PROFILMONTAGE

FÖRSKOLEBRIST
S TOPPAR STORT
KONTORSPROJEKT

Bosse Svensson (C), vice ordförande i Rådhus AB.

Det stormar om Östersundshem.

Brist på förskolor stoppar byggnation.

19

BILD: CENTERPARTIET

BILD: ÖSTERSUNDSHEM

FASTIGHETSCHEFEN
LÄMNAR BALDER
EFTER TOLV ÅR

20

PLUS BOLAG Tidigare vd:n Daniel Kindberg misstänks för grov ekonomisk brottslighet. Nu stormar det på nytt kring Östersundshem
vars hela styrelse valde att lämna sina uppdrag i veckan. Ägarbolaget Rådhus AB:s vice ordförande Bosse Svensson berättar
för Fastighetssverige om kaoset i styrelsen och internrevisionens
uppgifter.
Det var under tisdagen som hela styrelsen för Östersundshem
valde att lämna sina positioner. Detta sedan man inte känt förtroende från ägaren Rådhus AB.
– I tisdags hade Östersundshem bolagsstämma. Efter det hade
man styrelsemöte och under detta fick man information om en
pågående internrevision som Ernst & Young gör med anledning
av det som inträffat tidigare, säger Bosse Svensson, gruppledare
för Centerpartiet i Östersund och vice ordförande för Rådhus AB.
– Efter styrelsen fått den informationen avbröt man mötet
och kontaktade oss i styrelsen för Rådhus AB. Vi blev kallade dit
klockan 13 och fick – under sekretess – en genomgång av det här
materialet.
– Med anledningen av den informationen var jag tvungen att
deklarera att jag, om jag hade den informationen på hand innan
bolagsstämman, inte gått med på att man beviljat styrelsen
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ansvarsfrihet. Jag anser att det hade varit bättre att avvakta med
ansvarsfrihet för styrelsen tills man gått till botten med allt det som
togs upp i rapporten från den tillförordnade vd:n.
– Nu hade man haft bolagsstämma på morgonen och beviljat
styrelsen, men inte den verkställande direktören, ansvarsfrihet.
– Det som då hände var att blev en diskussion där styrelsen
kände sig kritiserad. Sedan lämnade vi mötet och då fortsatt styrelsen och enades om att man inte hade ägarnas förtroende, och
avgick. Plötsligt stod vi utan styrelse.
Efter att ha fått de nya uppgifterna till sig är Bosse Svensson
förfärad över det förfarande som ägt rum i Östersundshem.
– Det känns förfärligt. Hela den här historien är väldigt jobbig,
säger han och fortsätter:
– Det är väldigt jobbigt. Men vi måste gå till botten med det här,
och jag kommer att arbeta stenhårt för att den här sekretessen
som är lagd ska lyftas snarast möjligt därför att det här bolaget
har en balansräkning med två miljarder kronor som tillhör skatte
betalarna och de har rätt att veta vad vi fick veta, så snart som
möjligt. Det är min uppfattning. 2018-06-01
Läs allt om kaoset i Östersundhem på Fastighetssverige.se

Fabege säljer för kvarts miljard i Solna

Fabege har sålt fastigheten Lagern 4 i Solna till ett
av Pareto nybildat bolag. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 miljoner kronor efter avdrag för
TRANSAKTIONER

Jessica Lazic
Forsen

latent skatt och ger ett resultat om cirka fem miljoner kronor före
skatt vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet. 2018-08-10

Spara pengar åt Göteborg,
köp mer projektledning.
Det är inte ovanligt att infrastrukturprojekt blir dyrare än det var tänkt. Det kan bero på att
projektplaneringen inte fått den uppmärksamhet som krävs. Dåligt planerade projekt blir dyra.
Lösningen är att koppla in bra projektledning tidigt i projektet. Koppla in någon som hittar smarta
lösningar på nya och gamla problem. Någon som kan se saker på nya sätt. forsen.com

www.svefa.se

Forsen
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Bolag // Stendörren

Stark utveckling

BLICKAR FRAMÅT.
Fredrik Brodin ser ljust
på Stendörrens framtid.

På bara ett par år har Stendörren utvecklats och tagit stora kliv framåt. Senaste
steget i framgångssagan är ett miljardförvärv i Ulvsunda och Spånga – helt i linje
med bolagets strategi och finansiella mål. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Stefan Tell
Det har varit händelserika år sedan Stendörren klev in på
First North i november 2014. Från att då har varit ett bolag med
ett 30-tal fastigheter och knappt två miljarder i balansomslutning
har bolaget nu utvecklats och tagit sig in på börsens Mid Cap-lista
med närmare åtta miljarder kronor i balansräkningen.
– Det som har varit roligt under den här tiden är att vi kontinuerligt förbättrat våra nyckeltal från starten och har för tredje året
i rad kunnat lämna utdelning till aktieägarna. Den utdelningen
har också ökat varje år, från 1,60 första året till två kronor andra
året och 2,24 nu tredje året. Så vi har haft en ökning med tio till 15
procent på utdelningen varje år, säger Fredrik Brodin.
– Det är ett bra bevis på att vi har lyckats med vår affärsmodell.
Stendörrens strategi är att fortsatt verka i Storstockholm
och Mälardalens regionstäder. I huvudsak inom kassaflödesbärande fastigheter inom segmenten lättindustri, lager och logistik.
Bolaget vill fortsätta växa inom dessa segment.
– Vi ser två trender som gynnar våra huvudtillgångslag, berättar
Fredrik Brodin.
– Den ena trenden är det ökade behovet av moderna lager- och
logistikfastigheter. Vilket till stor del beror på den ökade e-handeln, men också är drivet av att Sverige blir ett större land med
befolkningstillväxt – i synnerhet i Stockholms området – vilket
kallar på mer logistik rent generellt.
– Den ökade e-handeln gör att närlogistik också blir allt viktigare. Där befolkningen i de växande storstäderna behöver snabbare
leveranser och då behöver logistikhubbarna ligga nära de större
tätorterna, där Stockholm så klart går i bräschen med unika förutsättningar. Att kunna erbjuda lösningar för en effektiv last-mile
delivery kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.
– Vi har också sett att hyresgäster inom logistiksegmentet eftersträvar långa hyresavtal eftersom deras egna behov av moderna
automationslösningar är väldigt kostnadskrävande. Det här gynnar
både hyresgäst och hyresvärd. Hyresvärden för att den kan få för-

16

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2018

delaktigare finansiering och hyresgästen för att de får en långsiktighet i sina investeringar.
– Kontentan av vår logistiksatsning är att storstaden och den
växande e-handeln kräver ökad och moderniserad logistik. Där
nischar vi in oss och har positionerat oss genom att köpa välbelägna markområden och hus för att kunna äga och förvalta dem på
ett långsiktigt hållbart sätt.
– Tittar vi på det vi kallar lättindustri är det ett samlingsnamn
för fastigheter inom servicenäringen i den växande storstaden. I
dag finns det inte så mycket producerande industri kvar i Storstockholm, men vi ser istället att servicesektorn som enskild del av
arbetsmarknaden växer stadigt. Dessa förtag är typiska hyresgäster
i Stendörrens fastigheter.
Befolkningsökningen och förtätningen i Stockholm är
något som gynnar Stendörren med sina väl placerade fastigheter
i industriområden. Något som gjort att man kunde se en 15-procentig hyreshöjning i sin omförhandlingsstock under 2017 – trots i
princip ingen inflation.
– I takt med att Stockholm växer så ställs det högre krav på
effektiv markanvändning. Den centralt belägna marken i Stockholm – och kranskommunerna – måste användas för att bygga på
höjden. Oavsett om man bygger bostäder, kontor eller lager och
logistik så kommer marken kräva en högre exploateringsgrad.
Det här gör att lättindustrifastighetna också får konkurrens om
marken, vilket driver hyresutvecklingen positivt.
– Bakomliggande förklaringen till den positiva hyresutvecklingen är ökad befolkning i Stockholm och Mälardalens tillväxtregioner och därmed ökad konkurrens om marken. Det är klassisk
tillgång och efterfrågan.
Bakom framgångsvågen ligger ett strategiskt arbete med
tydliga finansiella mål: en soliditet med en långsiktig målnivå på
35 procent, en räntetäckningsgrad som inte ska understiga 2,0

3 2018
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Bolag // Stendörren

»Vi är glada att göra ett såhär
stort förvärv på nästan en miljard
i en av de delar av Stockholm som
växer allra starkast – och till en
bra avkastningsnivå.«

och avkastning på eget kapital över tid på minst tolv procent.
– Tittar vi i vår senaste halvårsrapport så har vi 35 procent soliditet, 2,6 i räntetäckningsgrad och 20 procents avkastning på eget
kapital under rullande tolvmånaders, säger Fredrik Brodin.
– Syftet med de finansiella målen är att vi ska bygga ett bolag
som har en tydlig målnivå avseende riskexponering, likväl som vi
vill leverera en hög riskjusterad avkastning till våra aktieägare.
– I riskjusterad avkastning är kunskap och egen personal för att
förvalta beståndet viktiga parametrar. Därför ska nyttan av en bra
organisation inte underskattas.
Just en egen organisation har Stendörren lagt stor vikt vid.
Vår organisation ger oss möjligheten att erbjuda den service våra
hyresgäster efterfrågar samtidigt som vi kan sänka våra kostnader
genom ökad effektivitet.
– En viktig del i vår tillväxtresa har varit att utveckla en egen
organisation med egen personal för de centrala delarna i ett fastighetsförvaltande bolag; alltifrån teknisk förvaltning till bokföring, transaktion och bolagsjuridik. Det är ett led i leveransen av
kundnytta.
– Där står våra 500 hyresgäster i ständigt fokus för oss som bolag. Det är också en av de bakomliggande faktorerna till att vi inte
flyttat oss utanför Mälardalsregionen; då blir det svårt att bygga ett
bolag som kan förvalta beståndet på ett kundorienterat sätt. Är det
långa resvägar så är det inte lika lätt att ofta träffa sina hyresgäster
och ge den servicen som de förtjänar med egen personal.
– Man kan självklart arbeta med inhyrda tjänster men vi upplever inte att vi får samma kvalitet på leveransen då. Dessutom är det
inte lika kostnadseffektivt. Det har varit en viktig del i byggandet
av bolaget.
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Under tiden har man även vuxit med flera stora investeringar. Blanda annat har man lagt mycket kraft på Greenhub Bro i
Upplands-Bro och strax innan sommaren köpte man sex fastigheter i Bromma, med direkt närhet till den nya tvärbanan, från Profi
i en miljardaffär.
– Den här delen av Stockholm har en väldigt hög förtätning
med bostäder och kontor. Det är mycket företag som etableras där
då det är ett av få lättindustriområden som ligger centralt i en del
av Stockholm med hög population. Det ligger med bra access till
Essingeleden och E18. Det är ett centralt läge för oss.
– Syftet med köpet är att lägga till kvalitetsfastigheter med
bra och stabila kassaflöden och bra hyresgäster och att ytterligare
förädla det är här i takt med våra hyresgästers behov. På sikt ser vi
även möjligheter till projektutveckling i fastigheterna.
– Vi är glada att göra ett såhär stort förvärv på nästan en miljard
i en av de delar av Stockholm som växer allra starkast – och till en
bra avkastningsnivå.
– Fastighetsportföljen växer med 15 procent samtidigt som
förvaltningsresultatet växer med 17 procent. Det gör vidare att
andelen fastigheter i Storstockholm också växer. Det kommer att
skapa bra nytta för våra aktieägare.
Affären med Profi gjordes helt utan att emittera nytt kapital.
– Det här finansieras genom en ny treårig obligation, vilken
vi lanserade i början av sommaren, och med sedvanlig senior
finansiering hos svenska affärsbanker. Det gör att det blir en
tillväxt på 17 procent utan att det blir någon utspädning för
aktieägarna.
› Finns det tanke på att växa ytterligare?
– Absolut, ser vi förutsättningar för tillväxt med fortsatt god
lönsamhet kommer vi göra fler förvärv.

Det är inte
konstigt att
Niam är
Nordens ledande
fastighetsfondförvaltare.
Vi jobbar med
ständig utveckling.
FASTIGHETSUTVECKLING – I över 20 år har vi arbetat långsiktigt
med våra fastigheter. Vi är specialister inom projektutveckling samt
förvaltning av kontor, handel och bostäder.
SAMHÄLLSUTVECKLING – Tillsammans med kommuner, fastighetsförvaltare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter utvecklar
vi våra fastigheter grundat på en genuin förståelse för våra kunders
behov och lokalsamhällets prioriteringar. Det bidrar till det lokala
samhällets utveckling.
VÄRDEUTVECKLING – Niam fokuserar på att kontinuerligt förbättra
fastigheterna vi investerar i. Fastigheterna utvecklas till sin fulla
potential samtidigt som vi ökar deras värde.
Låt oss prata om vad vi kan utveckla tillsammans.
Läs mer på www.niam.se

Tema: Coworking
I det digitaliserade samhället ser företagsstrukturer och kontorsbehov rejält annorlunda ut mot vad de gjort historiskt. I den nya
verkligheten har coworking seglat upp som en av de absolut
hetaste kontorstrenderna. Fastighetssverige har synat trender,
nyetableringar och framtidsutsikter.
22

Jubilaren – Patrik Åström, vd för
20-årsfirande Helio, om coworkingens
utveckling

26

Världens största coworkingbolag
kommer till Sverige

28

Finländska Technopolis satsar på
nytt koncept

32

Svenska jätten Castellum första fastighetsbolag att lansera egen coworking

36

Regus Patrik Ölvebäck om
temaområden som kommer
revolutionera hur vi arbetar

38

United Spaces siktar mot
himlen – på Arlanda

Science fiction
Att robotar en dag kommer att ta över världen är sedan gammalt. Men kan en robot
sköta driften av en hel fastighet redan idag? Förra året påbörjade vi ett pilotprojekt i
Göteborg för att ta reda på det. Genom artificiell intelligens (AI) analyseras en stor
mängd data, till exempel lokalt väder och fastighetens användningsfrekvens, för
att generera ett optimalt inomhusklimat med minimal energiförbrukning i realtid.
Målsättningen är att kunna minska vår miljöpåverkan och ge våra kunder ett bättre
inomhusklimat samtidigt som vi minskar deras energiförbrukning och kostnader,
utan att någon behöver lyfta ett finger.
Det är Novi-effekten när den är som allra bäst.

Upptäck mer på novire.se
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Den nya normen
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Coworking har blivit en av de hetaste trenderna på kontorsmarknaden. Trots det är det bara i sin linda. Patrik Åström, vd på
20-årsjubilerande Helio, ser stor utvecklingspotential.
– Coworking kommer att bli normaliserat, säger han.
Text: Axel Ohlsson

Det har hänt mycket sedan Helio slog upp dörrarna till
Sveriges första coworking 1998. Då var inte begreppet coworking
uppfunnet över huvud taget och bolagen som samlades på arbetsplatsen dominerades av dotcom-eran.
– Vi öppnade ett ställe som handlade om bredband, väldigt
trevliga människor, roliga och intressanta miljöer, massa uppstartsföretag inom dotcom-eran och sedan var det pilsner på fredagar,
berättar Patrik Åström.
– Vi satte det på 17:e eller 18:e våningen i Stockholm med utsikt
över stan så att det skulle ge en känsla av att man såg vad man
besegrade. Det fungerade skitbra, det var jättekul och det växte
spännande företag. Det största blev Letsbuyit.com som växte och
gick från ingenting till 40–50 personer bara där.
– Så det var coworking, men själva begreppet fanns inte. Vi hade
nog ingen riktigt titel på det utan vi bara var och gjorde roliga saker.
NYA KRAV. Den tekniska utvecklingen
ställer nya krav på dagens coworking.
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Patrik Åström ser tre stycken megatrender som driver utvecklingen av coworking framåt: digitalisering, globalisering och
urbanisering.

Patrik Åström.

BILD: MATTIAS HAMRÉN

22

Sedan dess har bolagen bytts ut, bredband har slutat vara en
selling point och öl på fredagar är inte lika viktigt. En sak består
dock som en hörnsten i coworkingen.
– Gemenskap, inspiration, utbyte och sammanhang fungerar fortfarande väldigt, väldigt bra: den sociala kontexten av att gå till jobbet.
Företagen ändras över tid men vikten av att skapa utbyte och samhörighet med andra individer ändras inte. Ibland träffar man och löser

nya fantastiska saker tillsammans.
Ibland så får man bara en kamrat.
– Det lägger vi ännu mer tid på i dag.
Vi lärde oss det då och lägger otroligt mycket
tid på det 20 år senare – att skapa platser som är väldigt sociala
och inspirerande, händelser som gör att folk träffas och lär sig av
varandra och lär känna varandra.
› Hur skiljer sig arbetet ni gör nu åt mot det ni gjorde då?
– I dag tar vi det på mycket större allvar. Och vi ställer mycket
högre krav på vad det innebär att vara tillsammans. Man kan ta
som exempel att om man serverade öl under dotcom-eran så hade
vi kul tillsammans, det var massa killar och ganska ungt.
– I dag är det helt andra krav för att ha kul tillsammans. Ofta
vill man kombinera det med inlärande eller inspiration och att se
något nytt. Så vi lägger mycket mer krut på att sätta ett innehåll
som inspirerar och berör människor där de träffar varandra.
– Jag tror att vi är ett av få bolag som har en heltidsanställd
Head Curator som bara ägnar sig åt att skapa just sådant; samarbeten, inspiration, händelser som för människor tillsammans.

TEMA: COWORKING

WIN-WIN. Att fler kan arbeta på centralt belägna adresser
kommer leda till högre fastighetsvärde.
BILD: HELIO

– För oss betyder digitalisering att allting går mycket snabbare. Det driver snabbare beteenden, företag öppnar snabbare,
växer snabbare, förändras snabbare – allting går väldigt mycket
snabbare i det digitala samhället. Fastigheter som står still med
gamla rigida kontorslösningar passar väldigt dåligt i ett digitaliserat samhälle. Coworking, och Helio, passar väldigt bra in i det.
Vi skriver flexibla kontrakt så att det är lätt att växa, minska och
förändras: det går att göra på dagen hos oss.
– Ser man till globalisering så förändras strukturen på företag
och man får kollegor runt om i världen. Du kan i dag jobba på ett
storföretag , men ändå vara den enda anställda i Stockholm – och du
behöver någonstans att sitta som inte är hemma och titta in i en vägg.
– Sedan vill alla vara på samma ställe: i centrala stadskärnor
där det händer kul grejer. På Helio gör vi två saker för att tillgodo se det. Dels så är vi väldigt publika. Vi har caféer och krogar, gatuentréer och berikar stadsrummet. Vi lägger mycket tid
på att skapa trevliga upplevelser för våra medlemmar så de alltid
känner en lätthet i att kunna komma in från gatan. Det andra
är att om alla vill vara på samma ställe så måste vi vara mycket
effektivare på att använda de ställena. Och vi är väldigt bra på att
dela fastigheter. Vi tror att vi på Helio kan vara ungefär dubbelt
så effektiva jämfört med ett traditionellt kontor och då kan flera
arbeta på den plats där alla vill vara. Det brukar även leda till ett
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»Ibland träffar man och löser
nya fantastiska saker tillsammans. Ibland så får man
bara en kamrat.«
högre fastighetsvärde på sikt, en win-win helt enkelt.
– De tre megatrenderna tror vi påverkar kontor och fastigheter
enormt mycket – och vi försöker erbjuda en lösning på dem.
› Vad ställer den utveckling som sker för krav på de fysiska
fastigheter ni verkar i?
– Det kommer ställas krav på inbyggd flexibilitet. Då menar jag
inte att det ska vara öppna planlösningar utan det handlar om att
man ska kunna göra mycket saker i fastigheten. Man ska kunna
koppla av, kanske till och med sova.
– För gick man till kontoret och sedan gick man hem, i dag
lever man med sitt arbete. Det innebär att fastigheten måste kunna

hantera mitt liv, inte bara mitt arbete. Det tror jag är en ganska
stor skillnad.
Trots att coworking blir allt mer etablerat är fenoment i
mångt och mycket fortfarande i sin linda. Patrik Åström ser en
utveckling där coworking blir allmängods.
– Jag tror att det kommer att bli ett normaliserat beteende
att jobba på ett coworkingställe. Tittar man i Stockholm eller
Göteborg i dag så är det ganska lite av den totala ytan – kanske
fyra-fem procent – som är ett coworkingerbjudande, då ska man så
klart ha i åtanke att coworking är ett ganska vitt begrepp.
– Tittar man på det som hyrs ut på nytt så är det en mycket
större andel som blir coworking i någon form. Så jag tror att det
kommer att bli normaliserat. Om fem år är det helt normalt för
alla typer av företag att använda coworkingplatser.
– Den trenden tycker jag känns ganska tydlig. Tittar man internationellt så är den redan supertydlig i New York, San Francisco,
Berlin och London.
› Hur ser utvecklingen ut för er på Helio?
– För Helio handlar det bara om att fortsätta vara relevanta och
bra för våra medlemmar. Då kommer vi att få fler medlemmar, vi
kommer att få väldigt nöjda medlemmar och då kommer det att
hända kul saker för Helio.

Hela Sveriges
ledande rådgivare
Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult
som drivs av att skapa långsiktiga värden. Med
spetskompetens inom fastighetsekonomi och
samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning för hela
din fastighetsaffär.

svefa.se
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FRAMTIDSSTAD. We Work tror på
Stockholms innovationskraft.

Världsledaren inom coworking öppnar sin första mötesplats i AMF
Fastigheters Urban Escape i Stockholm tidig vår 2019. Wybo Wijnbergen, Nordenchef för We Work, ser Stockholms innovationskraft och
pionjäranda som viktiga aspekter i den nya Nordensatsningen.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: AMF Fastigheter

Amerikanska coworkingjätten kommer till Sverige
Det amerikanska företaget We Work fortsätter att
expandera sin verksamhet utanför USA. Under tidig vår 2019 slår
världsledaren inom delade kontorsytor upp portarna i Stockholm
med plats för fler än 1 000 framtida medlemmar.
We Work grundades 2010 med ambitionen att skapa en värld
där ”people work to make a life, not just a living”. We Works community och tjänster erbjuder företag, entreprenörer och startups
en plattform där de kan mötas, utforska kreativa samarbeten och
utöka sina nätverk. Utöver delade och enskilda kontorsplatser erbjuder We Work medlemmarna en mängd tjänster och aktiviteter
– bland annat lunchföreläsningar, språkkurser och yogalektioner –
som stärker deras nätverk, kunskap och välbefinnande.
– Stockholm har en av världens mest levande tech-scener som
fullständigt kokar av innovationskraft och pionjäranda. Vi ska ge
våra medlemmar en plats, sammanhang och service som ger energi
och inspiration. Men vi ska också skapa förutsättningar för nya
samarbeten som främjar en positiv ömsesidig utveckling, säger
Wybo Wijnbergen, Nordeuropachef för We Work.
– We Work är ett globalt företag med en stark lokal närvaro.
Vårt Stockholmsteam ska utveckla kontorsplatser i världsklass
genom en kombination av gedigen lokal kännedom och lärdomar
från våra över 270 kontorsytor runt om i världen. We Works
Nordensatsning ger tillgång till fler platser och öppnar för fler
möten mellan medlemmar som vill utbyta idéer och erfarenheter.
We Works första kontorsyta ligger på Regeringsgatan 27,
i hjärtat av centrala Stockholm. Ett avtal är tecknat med AMF
Fastigheter.
We Work-medlemskapet inkluderar ett stort spektrum av
tjänster och aktiviteter ovanpå en bas av internet, städning och inredning. Medlemmarna kan välja mellan olika paket – från flexibla
kontorsplatser i gemensamma ytor, till enskilda kontor för större
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grupper. Det lokala teamet lär känna alla medlemmar personligen
för att kunna anpassa det dagliga utbudet av aktiviteter.
– Jag är mycket glad för att We Work kommer till Stockholm
och väljer Urban Escape. Det är ett kvitto på att Stockholm och
vårt kvarter står sig väl i den internationella konkurrensen, säger
Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.
– Med We Work sluter vi cirkeln och konstaterar att vi har
Sveriges mest intressanta och dynamiska hyresgästmix, tillägger
Niklas Haglund, projektchef för Urban Escape Stockholm.
Processen att ta världens största co-workingbolag till
Stockholm har inkluderat ett antal aktörer. Däribland Cushman
& Wakefield som skött det exklusiva uppdraget att företräda We
Work i lokalsökning och förhandling.
– We Work fokuserar starkt på att skapa attraktiva miljöer för
att leda utvecklingen inom delade kontorsytor. Det är oerhört tillfredsställande att ha kunnat bidra till att möjliggöra för We Work
att skapa ett kontor i centrala Stockholm som blir något utöver det
vanliga, säger Tom Wadegård, Head of Tenant Representation vid
Cushman & Wakefield i Sverige.
– Stockholms stad har hjälpt We Work i etableringsprocessen
i Stockholm. Det är glädjande att en stor internationell aktör ser
Stockholms ledande ställning inom startups och specifikt techentreprenörer och -bolag, och därför väljer att öppna verksamhet
här, säger Anna Gissler, vd för Stockholm Invest.
I dag har We Work över 50 000 medlemmar i Europa med
kontor i Storbritannien, Irland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike
och Spanien. Globalt har företaget över 253 000 medlemmar på
274 platser i 22 länder och 74 städer. Förutom att erbjuda nystartade
företag ett community och en inspirerande arbetsmiljö består nästan
en tredjedel av We Works globala medlemsbas av storföretag.
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UMA Kungsbron tar
Corporate Coworking
till nästa nivå
Bara två procent av svenskarna har använt
en coworking-anläggning. Samtidigt visar
statistiken att produktiviteten ökar när arbetsplatsen varieras. Coworking har tidigare
främst riktat in sig på frilansare, startups och
småföretagare men nyöppnade UMA Kungsbron är dedikerade att erbjuda en coworkinganläggning anpassad även för större företag.

När det gäller fastigheter
Vi erbjuder fastighetsägande aktörer professionell och
lösningsorienterad rådgivning inom fastighetsrätt. Vår
spetskompetens i kombination med engagemang,
tillgänglighet och erfarenhet skapar mervärde,

Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: UMA Kungsbron

Enligt Cranet, ett internationellt nätverk för
HR-forskning, arbetar bara en av fyra svenskar på distans. Och
enligt statistik från Regeringskansliet har endast två procent av
svenskarna arbetat från en coworking-anläggning. Samtidigt har
analysföretaget Leesman gjort studier som visar att arbetsplatser
där medarbetarna kan varierar sin arbetsmiljö uppvisar högre
produktivitet.
UMA Kungsbron är Stockholms nyaste och modernaste
coworking-anläggning, som riktat in sig på att hjälpa företag och
anställda att arbeta smartare och effektivare. UMA drivs av det
finländska börsbolaget Technopolis. Konceptet är anpassat för att
möta kraven som det moderna arbetslivet och företagsklimatet

förutsebarhet och trygghet i er fastighetsaﬀär.

STÖRRE. UMA Kungsbron erbjuder coworking som passar större företag.

www.steinmann.se
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»Vi är övertygade om att
coworking är en smart
lösning även för
stora företag.«

Hur skulle en fyrdimensionell
fastighetsbildning se ut?
EXPANDERAR. Technopolis sprider sitt coworkingkoncept över Norden.

ställer. Det innebär ett centralt läge ett stenkast från centralstationen, högkvalitativ utrustning och tjänster, en aktivitetsbaserad
arbetsmiljö med den perfekta blandningen av arbetsplatser i öppet
kontorslandskap, privata kontor och ljudisolerade telefonbås. På
UMA Kungsbron finns också moderna konferenslokaler med videomöjlighet, säker och snabb bredbandsuppkoppling, en loungeyta med premiumkaffe och en inredning med skandinavisk design.
– Technopolis har tillhandahållit delade arbetsytor ända sedan
1982 och vi vet vad företag värderar högst när det gäller arbetsmiljö.
UMA Kunsgbron är utformat för att tillfredsställa kundbehoven
med användarvänliga digitala lösningar för att göra arbetsdagen enklare. Våra kunders behov kommer alltid i första hand. Oavsett om det
handlar om tillgänglighet dygnet runt med hjälp av en digital nyckel
i vår app eller att boka catering eller konferensrum med ett enkelt
tryck på mobilen, säger Keith Silverang, koncernchef på Technopolis.
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Som UMA-medlem har man tillgång till samtliga tolv coworking-anläggningar i sex länder, och kan nyttja en rad professionella tjänster. Till detta har Technopolis öronmärkt 30 miljoner
euro för att bygga ett nätverk med 20 UMA-anläggningar i de
största städerna i Skandinavien och Baltikum innan 2020 års slut.
Förutom i Sverige expanderar företaget också i Danmark och
öppnar en ny coworking-anläggning i centrala Köpenhamn redan
i september.
– Vi är övertygade om att coworking är en smart lösning även
för stora företag, exempelvis genom att använda anläggningarna
som en förlängning eller ett komplement till huvudkontoret. I synnerhet är detta relevant för företag med kontor utanför centrum.
Att kunna utnyttja det internationella UMA-nätverket och minska
de fasta hyresavgifterna är några exempel på UMA:s fördelar,
förklarar Keith Silverang.

Hur man förhåller sig till tiden som parameter är bara en av alla
frågor som framtiden kommer att ge upphov till. Med framtidssäkrad
juridik kan vi ligga steget före. Lär dig mer på lindahl.se
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”Nu tvingas
man välja”
Castellum blir det första stora noterade
fastighetsbolaget i Sverige att lansera sitt eget
coworkingkoncept. För Fastighetssverige
berättar Castellums vd Henrik Saxborn varför
det, enligt honom, är ett val som alla fastighetsbolag snart kommer att ställas inför.
Text: Vedrana Sivac

Castellum har beslutat sig för att utveckla och erbjuda
befintliga och framtida kunder ett eget koncept inom flexibla kontorslösningar. Konceptet gör det möjligt att arbeta på olika platser
i landet och att samarbeta med andra företag och människor.
Kunder kommer erbjudas medlemskap i en digital plattform till
vilken kontorslokaler och tjänster är knutna. Basen för erbjudandet
är Castellums omfattande fastighetsbestånd i flera nordiska städer.
Behoven av flexibla kontorslösningar ökar och allt pekar på att
affären kring coworking fortsätter växa. En utveckling som drivs av
att företag i allt högre takt växlar upp och ned sina verksamheter,
samtidigt som teknikutvecklingen öppnar för nya arbetssätt.

Henrik Saxborn.
BILD: CASTELLUM
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Företagets planer på att utveckla flexibla arbetsplatser i
både Sverige och Norden presenterades av Castellums vd, Henrik
Saxborn i Almedalen.
– Kontorsmarknaden är i total förändring just nu. Vi har tittat

TEMA: COWORKING

på hela världen under flera års tid och kommit fram till slutsatsen att vi ska starta ett eget coworking-koncept. Det ger oss full
kontroll att leverera något som ingen annan har till våra kunder,
säger han.
Till en början ska konceptet utvecklas i egna lokaler på centrala
adresser. Först ut är Göteborg och Stockholm, men planer finns
även att köra igång även i Köpenhamn och Helsingfors under ett
senare skede.
– Vi tar fram hela konceptet under hösten och utvecklar då
exakt hur det ska fungera med både egen och extern personal. Vi
siktar sedan på att lansera konceptet vid årsskiftet, säger han.
I fjol lanserade Castellum sitt eget innovationslabb där fokus
ligger på digitalisering och olika sätt att förenkla livspusslet för
människor som arbetar i deras fastigheter. Labbet kommer man ta
hjälp av även i arbetet med det nya konceptet.
– Vi kommer att utöka vår flora av tjänster som gynnas av ett
coworkingkoncept. Det finns spännande utvecklingsmöjligheter
både när det gäller service såväl som den digitala miljön i fastigheterna. Detta så att både nya och befintliga kunder kan få ut
något av ett medlemskap.
Med detta i ryggen räds Castellum
inte heller konkurrensen från renodlade
coworkingbolag som redan har etablerat
sig på marknaden.
– Det är bara någon procentenhet som
täcks av coworking i Norden. Siffran i
London är 25 procent och i New York är

»Det finns spännande
utvecklingsmöjligheter
både när det gäller
service såväl som den
digitala miljön i fastigheterna.«
den 44 procent. Det finns utrymme för en aktör till, slår han fast.
Dessutom blir man först ut av de stora fastighetsaktörerna
att hoppa på tåget med att utveckla ett eget koncept för flexibla
arbetsplatser.
– Det finns inte någon fastighetsaktör som har tagit detta på
allvar än. Jag är övertygad om att man måste välja om man ska
vara aktiv på den här sidan och inte bara hyra ut till coworkingbolag. Den här diskussionen kommer att ske i alla större fastighetsbolag och man kommer att tvingas att välja. Det är viktigt
att vara tidigt ute och det är vi nu, säger Henrik
Saxborn.

Vi är vassa inom fastighet
och entreprenad
AG Advokat samarbetar med stora och små klienter sedan mer än 30 år. Idag är vi närmare
60 fastighetsjurister som kan stärka upp hela eller delar av resan – från tidiga skeden,
genom byggnation, till uthyrning eller transaktion. Vi arbetar i er verklighet och vet att
engagerade medarbetare är grunden för ett lyckat samarbete. Vi kan fastighet och entreprenad.
Välkommen till AG Advokat.

www.agadvokat.se
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Krönika
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Patrik Ölvebäck // Regus Sverige

Allt i vårt samhälle håller på att omformas av teknologi
– det handlar inte bara om jobb utan även hur vi arbetar.
Patrik Ölvebäck, Country Manager för Regus Sverige,
siar om framtidens arbetsplats och den påverkan nya
teknologier och innovationer kan komma ha.

A

lla branscher påverkas, omformas
och revolutioneras av nya teknologier. Det påverkar hur vi jobbar
men även de saker vi jobbar med.
Jag ser att framtidens arbetsplats
kommer formas av följande sex punkter.
1. Byggnader kommer reparera sig själva
Kontorsbyggnaden som vi känner till den i dag
är snart ett minne blott. Mikrochip som görs
allt mindre, kombinerat med minskade kostnader gör det enklare att koppla upp fler och
fler föremål till nätet. Internet of Things (IoT)
inkluderar i dag allt från smarta tandborstar till
fjärrstyrda dörrlås.
Gällande kontor kommer IoT hjälpa anställda
att anpassa utrymmen efter sina individuella
behov – gällande allt från belysning, temperatur
och även luftkvalitet. Systemen som styr över
dessa saker kommer vara fullt automatiserade
inom de kommande tre åren. I äldre byggnader kommer företag att installera sensorer som
möjliggör för personlig anpassning för anställda.
Något som i sin tur även radikalt kommer
minska energikonsumtionen.

36

FASTIGHETSSVERIGE

⁄⁄

3 2018

Teknologi har
öppnat upp för en
mer pratsam värld.«
I framtiden kommer utrymmen vara tillräckligt smarta för att sköta sig själva. Byggnader
kommer själva beställa sitt underhåll och ha överblick på sin egen status. Detta genom att IoTsensorer bäddas in i betongväggar i nya byggen.
2. AI kommer besvara dina frågor
Under de senaste fyra åren har det skett en boom
inom artificiell intelligens (AI) och dess även
underkategori – maskininlärning (ML). Datorer
kan nu analysera stora mängder data, bilder och
filmer för att tolka dess innehåll och dra slutsatser baserat på det.
Utöver att användas i autonoma fordon och
Facebooks nyhetsflöde, är denna teknologi på
väg till arbetsplatser. Det här kommer förändra
kundtjänst som vi känner till det i dag. Snart

kommer AI och ML hjälpa kunder lösa sina
problem. Traditionella telefoncenter kommer
försvinna. Integrerade AI-system som snabbt
och effektivt besvarar kunders frågor kommer ta
deras plats. En utveckling som tech-supportvärlden inom kort kommer ta efter.
3. Chefer kommer tömma sina skrivbord
Det är troligt att AI och ML kommer spela en
stor roll i automatiseringen av uppgifter. Detta
innebär att arbetet som vi utför kommer förändras. De flesta tror att AI och ML kommer ersätta
repetitiva och simplare uppgifter, men det är snarare tvärtom: de kommer ersätta många chefer.
Folk som sitter på ledande och seniora befattningar är som alla andra. De riskerar därför att
förlita sig på begränsade mängder information
eller till för stor del på intuition och magkänsla.
Detta kommer förändras inom de kommande
fyra åren. Nästa våg av automatisering kommer
vara appliceringen av AI över industridata. Dessa
modeller kommer kunna förutsäga de beslut som
behöver fattas för att förbättra ett företag på ett
betydligt bättre sätt än affärsdirektörer, företagsledare och marknadsförare kan.
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Ny teknik förändrar
vårt sätt att arbeta
4. Världen kommer bli augmenterad
Virtual realitys (VR) historia kan spåras tillbaka
till 1968 och ett headset som byggts av akademikern Ivan Sutherland vid Utahs universitet. Området har utvecklats mycket sedan dess, där en
nyckelhändelse var Facebooks köp av VR-företaget Oculus 2014 för två miljarder dollar. I dag
är VR-headsets relativt prisvärda, och augmented
reailty (AR) samt mixed reality (MR) har uppstått, där den verkliga omgivningen blandas med
objekt som syns på digitala skärmar.
AR kommer troligtvis användas mer än VR.
Bortom underhållningsvärlden, med gaming,
musik och filmer är VR:s dragningskraft begränsad och alltför nischad för en bredare användning. AR:s potential är betydligt större. Den
senaste mjukvaran i Iphone och Android förser
apputvecklare med friheten och möjligheten att
skapa AR för fler sammanhang. Det är därför
rimligt att förvänta sig att Google Glass, eller
något likande, gör en stor comeback.
Denna teknologi kommer möjliggöra virtuella
möten, skrivbord och interaktioner. Vidare kommer dessa funktioner att bli tillägg på mobila
applikationer eller headsets som kan överlappa
informationen, så att det är möjligt att ta sig an
flera uppgifter på samma gång. Det är nästan så
att AR är den nya arbetsplatsen.
5. Maskiner kommer bli pratigare
Teknologi har öppnat upp för en mer pratsam
värld. Något som inte enbart berör chatt-applikationer som Whatsapp och Facebook Messenger. Allt fler chatbotar och virtuella hjälpredor
som Amazons Alexa, kan bistå människor med
olika sysslor. Detta kommer förändra hur vi
interagerar med våra telefoner, stationära PC:s
och användargränssnitt. Då det blir allt enklare

för företag att bygga gränssnitt för
konversationer, kommer sättet
på hur människor arbetar att
förändras.
Det finns ingen anledning
att bygga avancerade applikationer med massor av formulär,
knappar och gränssnitt om du
enkelt kan ställa en fråga och få
den besvarad. Teknisk interaktion med produkter kommer ske
allt mer sömlöst. Att organisera ett
möte kommer vara lika enkelt som
när du säger ”boka mig ett rum” till
en röstassistent. Baserat på information
insamlat från kalendrar och andra källor,
kommer systemet veta när det bör bokas in
och vem den skall bjuda in.
6. Blockkedjor kommer växa
Blockkedjor är ett komplext system, en serie
transaktioner som representeras av block, tillgängliga för alla att se. Den första blockkedjan
skapades 2008 av Satoshi Nakamoto, som vid
samma tidpunkt uppfann kryptovalutan Bitcoin.
Trots att Nakamotos sanna identitet aldrig avslöjats, realiseras i dag blockkedjors fulla potential.
Blockkedjor innebär distribuerad databasteknologi och möjliggör transparens för nästan allt.
Distribuerade databaser är i princip databaser
som delas mellan flera partier: alla kan se transaktioner som görs oavsett var de är och då det
inte finns en central administratör av dessa, är de
svårmanipulerade.
Banker kommer bli de som tidigast tar till
sig av denna teknologi, innan det spiller över
på andra industrier. Det finns även en enorm
potential för blockkedjan att öka transparensen

och ansvaret kopplat till byggnader. Detta är hur
vi kan lösa problemet med mark och handlingar.
Då blockkedjor bygger på krypterad bevisföring och avancerad matematik, kan de avlägsna
behovet av en tredje part gällande fastighetsaffärer, vilket betyder att handlaren och köparen kan
ha direkt interaktion. Forskning från Deloitte visar att blockkedjor kan användas vid kommersiell uthyrning av fastigheter. Ett system kan skapa
en delad databas av hyresfastigheter, verifiera
köparens och säljarens identitet samt assistera i
skapandet av smarta, spårbara kontrakt.
Ny teknik är verkligen avgörande för vår
samhällsutveckling, och det är därför viktigt
att lära sig vad den innebär och hur vi bäst kan
tillämpa den i våra respektive affärsområden och
branscher.
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TEMA: COWORKING

LUFT UNDER VINGARNA.
United Spaces tror stenhårt
på kontor på flygplatser.

”Kontor på flygplatser
kommer med stormsteg”
Göran Garberg, vd för United Spaces berättar om
lockelsen med den nybyggda fastigheten vid terminal 4
och 5 på Arlanda flygplats om 15 000 kvadratmeter.
Text: Vedrana Sivac ⁄⁄ Bild: United Spaces

– Vi tror stenhårt på
att kontor på flygplatser
kommer att komma med
stormsteg. Det finns inte
alls i Sverige i dag, men är
väldigt vanligt utomlands,
säger Göran Garberg, vd
för coworkingbolaget United
Spaces.
Fördelarna är många med att ha
kontoret nära flygplatsen, särskilt om
medarbetarna reser mycket i arbetet, menar han.
– Det är ett modernt svar på framtidens sätt att arbeta. Med
både kontor, mötesrum och väntytor. Det är praktiskt att kunna
förlägga mötena direkt på Arlanda om man är ute och reser
mycket. Dessutom växer Arlanda så det det knakar och det börjar
bli mer en mötesplats än en flygplats. Planerna för området är ju
gigantiska.
Förhandlingarna om fastigheten har pågått i flera månader och närmar sig nu sitt slut, enligt Garberg.
– Det kommer att bli en spännande fastighet med många
intressanta bolag. Vissa kommer att ha avtal direkt med fastighetsägaren och andra direkt med oss.
Förutom Arlanda vill United Spaces också samarbeta på ett
liknande sätt med andra flygplatser, men då i mindre skala.
– Landvetter är ju givet, men även om man tittar på de mindre
flygplatserna i Sverige finns det en ömsesidig vilja att se hur man
kan utveckla ett samarbete. Vad det kommer landa i vet vi inte än.
Det är uppenbart att flygplatserna vill vara moderna, så det är mitt
i prick för vår verksamhet att den viljan finns.

Bolaget har arbetat med att etablera coworking i Sverige
sedan 18 år tillbaka, men det har dröjt fram tills nu innan fenomenet har slagit igenom på riktigt.
– Företag vill inte längre binda upp sig på långa kontrakt utan
kunna ha möjligheten att både växa och minska utan att vara låst
i ett exakt kontrakt i fem, sju eller tio år. I Norden har marknaden
vaknat sent när det gäller coworking som koncept. I London,
New York, Boston, Berlin, Amsterdam och andra stora städer är
detta jättestort, men nu har marknaden kommit till Norden för att
stanna.
Bolaget är också ny samarbetspartner för Fintech Hub, och
blir därmed plattformen för innovationshubbens nordiska expansion. I samband med detta planerar man att ta ytterligare ytor i
Waterfront Building.
– Just nu är det helt fullt och högt tryck efter mer ytor där. Det
återstår bara detaljer innan den affären går i lås och vi kan berätta
mer, säger han.
Man har också skrivit under avsiktsförklaringar för etablering i
profilfastigheten Life City i Hagastaden i Stockholm samt för att
ta ansvar för coworking-enheten och servicen i Global Business
Gate, i Masthugget i Göteborg. Samtal pågår även med ett antal
fastighetsbolag om större etableringar under de närmaste tre
åren.
I början av veckan inledde United Spaces en stor nyemission för
att fortsätta den nordiska expansionen. För att förverkliga planerna
behövs det ett nytt eget kapital på 18–30 miljoner kronor samt ett
större lånekapital.
– En del av kapitalet kommer via emissionen, en del genererar
vi själva och en del kommer vi att låna av bank- och finansbolag,
säger han.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Daniel Anderbring // Cushman & Wakefield

Daniel Anderbring, Head of Capital Markets
på Cushman & Wakefield, synar domedagsprofetior, det utländska kapitalets påverkan
och vad som skulle kunna utlösa nästa
möjliga fastighetskris.
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Nästa möjliga
F
inansanalytikern Tim Lee är sensommarens populäraste
domedagsprofet med sin sju år gamla prognos att den turkiska liran skulle falla kraftigt i värde. Historien känns igen
från den europeiska skuldkrisen: lån i utländsk valuta skapar
ett akut behov av en bail-out då den egna valutan sjunker i
värde och lånen blir oöverstigliga att återbetala. Samtidigt
skapas stora kreditförluster i de banker som finansierat expansionen.

DANIEL
ANDERBRING
Ålder: 42 år.
Bor: Spånga.
Familj: Fru och två barn.
Titel: Partner och Head of
Capital Markets.
På Cushman & Wakefield
sedan: december 2014.
Fritidsintressen: Skärgården,
kampsport och mat.

I New York Times förklarar Tim Lee att ett decennium
av billiga lån tagna i amerikanska dollar skapat stora obalanser
och ett farligt beroende av valutamarknaderna, 70 procent av
turkiska bankers och företags belåning är i utländska valutor.
Fastighetsutvecklare hör, inte oväntat för den som till exempel
besökt Istanbuls paviljong på Mipim under 2000-talet, till de
största utländska låntagarna. Resultatet, tror Tim Lee, kommer
att bli en global likviditetskris där först finansmarknaderna i utvecklingsländerna och därefter i Europa dras
med då framförallt amerikanska och globala
investerare flyr fältet.
Även i Sverige har vi fått känna på
valutamarknadernas effekt på våra
plånböcker. Med Stefan Ingves och den
rekordlåga räntans hjälp har Sveriges
valuta tappat rejält i värde trots brinnande högkonjunktur. Och även
om Sverige är långt

fastighetskris
ifrån Turkiet på de flesta mätbara ekonomiska parametrar så finns
det ett nyckeltal där vi är oroväckande lika: belåningen i utländska
valutor hos svenska banker och företag uppgick till 69 procent i
SCB:s senaste Finansmarknadsenkät. En naturlig förklaring är
förstås att Sverige är ett litet land med stor finans- och exportsektor. Kapital måste hittas utanför landets gränser. Men även om det
finns goda skäl för tingens ordning så innebär det stora beroendet
av utländska kapitalströmmar en risk.
På fastighetsmarknaden ser vi det utländska kapitalet både
indirekt, via bankernas egen upplåning, och direkt via obligationsmarknaden och via utländska investerares allt större andel
av aktiviteten på investeringsmarknaden. Efter en lång period
av stiltje efter finanskrisen så har utländskt kapital, främst från
Tyskland, Storbritannien och USA (vid sidan av andra nordiska
länder) åter gjort sig gällande under de senaste åren. Därtill
spelar asiatiskt kapital en växande roll även på den nordiska
marknaden.
I Cushman & Wakefields transaktionsstatistik är den ökande
betydelsen av utländskt kapital en tydlig trend. Under de senaste
åren har andelen stigit från siffror kring historiskt låga 10–15 procent till dagens 25-procentiga andel. Då ingår inte stora utländska
förvärv via börsen som D. Carnegie och Victoria Park. Samtidigt
har transaktionsaktiviteten sjunkit, kvartal för kvartal, sedan första
kvartalet 2017. Under den rullande tolvmånadersperioden fram till
och med andra kvartalet 2018 var den mer än 30 procent lägre än
vid samma tidpunkt 2017.
Nästa möjliga fastighetskris handlar inte om överskuldsatta
investerare uppbackade av orealistiska finansieringskalkyler från
expansiva banker. Istället är det den stadigt ökande polariseringen
mellan likvida och icke-likvida tillgångar som kommer riskerar
att påverka marknaden negativt. När utländska investerare inte
ser en naturlig framtida exit redan inför ett förvärv riskerar deras
förvärvsaptit att minska snabbt och därmed kan också köpsidan i
vissa segment snabbt försvagas.

CUSHMAN &
WAKEFIELD
Cushman &
Wakefield är ett
ledande globalt
fastighetstjänsteföretag som genom att omsätta
idéer i handling,
levererar betydande värde till
fastighetsägare,
investerare och
hyresgäster.
Cushman &
Wakefield är
bland de största
fastighetstjänsteföretagen
med 48 000
anställda på
cirka 400 kontor
i 70 länder.
Under 2017
hade företaget
en omsättning
på 6,9 miljarder
USD och ett
tjänsteutbud
som omfattar
property-, facilities- och project
management,
uthyrning,
capital markets,
värdering och
andra tjänster.
I Sverige har
bolaget över 75
medarbetare
på våra kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö
och Norrköping.

Hittills har detta varit tydligast inom segmentet handelsfastigheter, både i Sverige och övriga Europa, där en stigande ovilja
att ta risk på den fysiska handelns utveckling inneburit kraftigt
fallande transaktionsvolymer och stigande avkastningskrav. Än så
länge finns dock opportunistiskt kapital tillgängligt, en effekt av
den expansiva penningpolitiken från världens centralbanker under
de senaste tio åren. Den omtalade ”Wall of money” som penningpolitiken skapat är fortfarande stor nog för att minskad likviditet
bland investerare i ett visst segment snarare ger upphov till att
illikvida tillgångar klassas om från en lägre till en högre riskprofil
och hittar mer opportunistiska köpare till ett högre avkastningskrav än tidigare.
Än så länge ser vi dessutom snarare en högre likviditet än
tidigare i framförallt segmentet kontor, där inslaget av utländskt
kapital också har växt. Därmed tvingas vi också noggrant fundera
kring vilka ytterligare faktorer som skulle behövas för att utlösa
en likviditetskris. I Sveriges fall innebär till exempel den fortsatt
goda prognosen för ekonomins utveckling under 2018 och 2019
ett effektivt skydd på kort sikt. Men risker saknas inte i form av
geopolitiska fenomen som tullar, handelskrig och ett stundande
brexit. Inom fastighetssektorn saknas inte heller specifika utmaningar.
E-handeln är en omvandling som varit en utlösande
faktor bakom lägre likviditet inom segmentet handelsfastigheter.
Kontorssegmentet står i början av en lång period av teknikdriven omvandling. Sensorteknologi och block-chain är exempel
på utvecklingssteg med gradvis påverkan medan teknologi som
självkörande fordon och AI innebär stora evolutionära steg i hur
vi jobbar och hur vi efterfrågar lokaler. Exemplet Tim Lee visar
både risken med att försöka gissa tidpunkten för stora skiften men
också nyttan av att tidigt fundera kring förutsättningar, utlösande
faktorer och konsekvenser för att hålla sig förberedd inför snabba
förändringar.
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Livets goda // Museum of Failure

Misslyckandets
renässans
Världen är full av banbrytande innovativa
lösningar som binder samman folk och gör livet
enklare – men den är också full av misslyckade
uppfinningar. Dessa samlar Samuel West på
Museum of Failure i Helsingborg.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Penguin Vision Photography

Å

r 1997 stod den tidigare frontmannen för rapgruppen Just D och
tillika blivande vallåtsskrivaren
för Moderaterna, Wille Crafoord,
på scen i melodifestivalen och
sjöng att ”det är missarna man minns”. Trots att
påförhand ha varit nederlagstippad slutade Wille
Crafoord på tredje plats i tävlingen, ett resultat
som knappast kan ses som en miss.
Följaktligen är Missarna från 1997 – hur
passande det än hade varit – inte aktuellt att ta
plats på Museum of Failure i Helsingborg. Där
hyllas och uppmärksammas nämligen uppfinningar och innovationer som inte slagit ut på det
sätt skaparna hoppats på.
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Muséet uppstod ur en frustration att samhället
hela tiden glorifierar
framgångar och
lycka.«
– Muséet uppstod ur en frustration att samhället hela tiden glorifierar framgångar och lycka,
säger kuratorn Samuel West och fortsätter:

– Hela forskningen om innovationer och
innovationskultur visar tydligt att vi måste ha en
kultur som tillåter misslyckanden. Finns inte den
möjligheten så vågar inte folk prova nya saker.
– Jag ville hitta något roligt sätt att förmedla
de här kunskaperna på ett innovativt sätt – och
det blev ett museum av det.
› Vad är det för typ av misslyckanden som
visas upp?
– Som svenskt exempel finns Tetra Paks
uppfinning Rigello, en flaska som var mycket
lättare eftersom den gjordes i både plast och
kartong. Den var billigare än burkar och sades
var nedbrytningsbar så att man skulle kunna
kasta flaskan i naturen när man druckit upp. Det
visade sig dock att den inte var nedbrytningsbar

PÅ SPANING. Samuel West
är ständigt på jakt efter nya
misslyckanden.

Livets goda // Museum of Failure

FLOPPAR. Misslyckade innovationer från alla världens hörn ställs ut i Helsingborg.

»Jag har mycket empirisk erfarenhet
av misslyckanden själv.«
trots allt, så
det finns fortfarande Rigelloflaskor slängda ute i
de svenska skogarna.
Totalt finns 80 föremål på museet i Helsingborg och 110 föremål på systermuseet i Los
Angeles. Även USA:s president Donald Trump
har en plats bland misslyckandena.
– Jag gjorde ett undantag i kravet på att
det ska vara en innovation för Donald Trump
eftersom han är ett så stort misslyckande. I Los
Angeles har vi ett helt altare med massa Trumpgrejer, för han har misslyckats på de flesta av sina
affärsområden.
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– I Sverige kan man se brädspelet han lanserade som är en sämre version av Monopol med
Trumps ansikte tryckt på sedlar, spelpjäser, bräde
och tärning. Spelet floppade rejält.
Museum of Failure har uppmärksammats
och omskrivits världen över. Faktum är att det
blivit en sådan framgång att utställningen åkt ut
på pop-up-världsturné utöver det andra museum
som öppnats i Los Angeles.
– Jag visste att det skulle vara populärt och
väcka uppmärksamhet bland innovationsnördar,
att det skulle kunna bli ett intressant inslag på en
innovationsmässa. Men att det skulle bli sådant
stort intresse hos allmänheten är en total överraskning.

Kuratorn Samuel West själv är utbildad
psykolog som doktorerat i organisationspsykologi med fokus på innovation. Han är
halvislänning och halvamerikan och hamnade
i Helsingborg tack vare sin fru. Intresset för
misslyckanden har varit med honom länge.
– Jag har mycket empirisk erfarenhet av misslyckanden själv.
› Är du alltid på jakt efter nya misslyckanden?
– Ja! Era läsare får gärna komma in med egna
förslag från sina specialområden. Om någon
inom fastighetsbranschen har provat en ny
affärsmetod, försökt göra alla hem datoriserade
på något konstigt sätt eller liknande som gått
åt skogen – I want it, man! Allt sånt vill jag ha,
säger Samuel West och skrattar.

KARLSSON
ON THE ROOF
The roof on the property called Batteriet in Stockholm
is covered with solar panels. Renewable energy is
part of AFA Fastigheters extensive environmental
initiatives. Suzy Karlsson is the Property Manager
and a big fan of the company’s sustainability
focus. She is a strong supporter of recycling and

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

works hard with setting up recycling and waste
management rooms in several of the properties that
she is responsible for. All environmental efforts and
projects are important steps toward a sustainable
future, whether it is solar panels on the roof or a
recycling room in the basement.

Revisorn har ordet
Andreas Adolphsson & Mikael Östblom // Grant Thornton

Make real estate better.
nrep.com

Höjd skatt 2019
och framåt?
The most consistently outperforming
PERE manager worldwide

Kommer de nya reglerna om begränsade ränteavtal leda till
högre bolagsskatt? Andreas Adolphsson och Mikael Östblom på
Grant Thornton reder ut vad som gäller.

M

ånga bolag håller nu på med budgeten inför 2019 och frågan är hur de nya skatterna slår. Kommer de nya reglerna
om begränsade ränteavdrag leda till en högre bolagsskatt
och kommer den nya fastighetstaxeringen (AFT 2019) leda till
betydande höjningar av fastighetsskatten? Detta är höstens frågor.
I juni 2018 fattades beslut om begränsade ränteavdrag. Detta
inkluderade en ny framtida lägre skattesats för bolag. Samtidigt
kan konstateras att det genomförs en allmän fastighetstaxering år
2019. Denna kommer på många håll medföra en mer eller mindre
kännbar skattehöjning från 1 januari 2019.
Från redovisningstekniskt hänseende har många bolag redan fått
känna på de administrativa och krångliga konsekvenserna av de nya
skattesatserna. En notering är att bolagen, enligt IAS 12/K3, i samband med delårsrapporteringen per 30 juni 2018 till exempel ska värdera temporära skillnader och underkostsavdrag till olika skattesatser
beroende på när de förväntas återvinnas eller regleras enligt följande.
• Återvinning/reglering under 2018 = 22 %
• Återvinning/reglering under perioden 2019 till 2020 = 21,4 %
• Återvinning/reglering fr.o.m. 2021 och senare = 20,6 %

1

Exempelvis kommer temporära skillnader avseende byggnader
(skillnad redovisnings- och skattemässig avskrivning) och aktiverade underskottsavdrag i normalfallet att återvinnas under flera
perioder och därmed värderas till olika skattesatser. I övrigt ska de
nya skattesatserna användas i delårsrapporten för första kvartalet
2019 och framåt.

Building value hands-on
for tenants, investors and local communities

Som framgår kommer bolagsskatten (procentsatsen) att sänkas
successivt, men kommer det i praktiken ge effekt eller kan konstruktionen gå i baklås?
I samband med de nya förslagen om ränteavdragsbegränsningar
i kombination med en sänkning av skattesatsen till 20,6 procent
har vi för ett antal bolag genomfört simuleringar avseende det
ekonomiska utfallet av de nya reglerna. Det kan först noteras att i
det korta perspektivet ger de nya reglerna om tidigarelagda värdeminskningsavdrag en större eller mindre lindring. För vissa bolag
ser nyckeltalen okej ut med nuvarande räntor.
När bolagen däremot modulerar utfallet över tid väcks en del
frågetecken. Detta gäller både de investeringsplaner som finns och

At home in the Nordics, NREP is a vertically integrated real estate product innovator, developer, investor and operator that
seeks to make real estate better. We take a multi-stakeholder approach and leverage our multidisciplinary team to develop
real estate products and real estate anchored businesses that create real long term value for tenants, investors and the
wider communities in which we invest. NREP was established in 2005 and currently has total assets under management of
€4 billion and employs more than 120 professionals across four offices in Copenhagen, Stockholm, Helsinki and Oslo.
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Innovativa
glaskonstruktioner.

BILDER: GRANT THORNTON

GILLAR RIDNING

RESER GÄRNA

Namn: Andreas
Adolphsson.

Namn: Mikael
Östblom.

Ålder: 59 år.

Ålder: 48 år.

Bor: Kungsholmen,
Stockholm.

Bor: Lidingö, Stockholm.

Familj: Fru och tre
barn.

Familj: Fru och ett
barn.

Titel: Partner inom
affärsområdet Tax och
ansvarig för branschgruppen Fastigheter
& Bygg.

Titel: Partner inom
affärsområdet Revision, branschgruppen
Fastigheter & Bygg.

Vår styrka är att ständigt anpassa ny
teknik till en växande marknad med
ständigt ökande krav på säkerhet,
miljövänlig energi
energilösning
lösning ar, komplexa konstruktioner samt mångsidiga behov. Vi anpassar glas- och
metallkonstruktionen
tionen till kundens
vision och krav.
Projekt: Nya Arkitekturskolan,
Stockholm. Vinnare av
Kasper Salin-priset 2015.
www.fasadglas.se

På Grant Thornton
sedan: 1993.

På Grant Thornton
sedan: 2012.

Fritidsintressen:
Familjen, resor, goda
middagar med
vänner.

Fritidsintressen: Tennis, ridning, resor och
familjen.

»Om snabba räntehöjningar slår igenom fort
kan detta föranleda drakoniska konsekvenser.«
vad som händer om räntorna sticker i väg. En av de nya reglerna
som påverkar bland annat investeringskalkylerna är att det införs
ett stopp för aktivering av vissa räntor i det skattemässiga värdet.
Detta gäller lager, inventarier, immateriella tillgångar, byggnader
och markanläggningar.
Se över investeringsplanerna. De reaktioner vi får är att
de nya reglerna kan leda till reviderade investeringsplaner. Vad
gäller frågan om högre räntor i framtiden så finns det risk för att
dessa slår igenom fullt ut utan den dämpning som finns dagens
system med skattemässigt avdrag. Om snabba räntehöjningar slår
igenom fort kan detta föranleda drakoniska konsekvenser. Det ska
bli intressant att följa den fortsatta debatten som ha svalnat av lite
efter de modifieringar som gjordes i det ursprungliga förslaget till
nya skatteregler.
Är underlagen för fastighetsskatt korrekta? Utöver ovan
omfattar budgetarbetet inför 2019 även den nya fastighetsskatten,
som kommer att debiteras från den 1 januari 2019. Det kan noteras
att den allmänna fastighetstaxeringen som genomförs (AFT 2019)
omfattar i princip alla hyreshus, industrier, elproduktionsenheter
och specialfastigheter (skolor, biografer, omsorgs- och vård).
Taxeringsvärdens ska motsvara 75 procent av marknadsvärdenivån
år 2017 och fastighetsskatten utgår med en procent för hyreshus och
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0,5 procent för industrier. För elproduktionsenheter är skattesatserna
differentierade och specialfastigheter är skattebefriade.
I budgetarbetet måste beaktas att hyreshusens värden kommer att ta hänsyn till prisutvecklingen under en treårsperiod
(2014–2017). För industrier och elproduktionsenheter ska värdena
anpassas med hänsyn prisutvecklingen under sex år (2011–2017).
Med hänsyn till utvecklingen på fastighetsmarknaden så är det
knappast överraskande om värdena och därmed fastighetsskatten
kommer att stiga väsentligt. Vilken inverkan detta får på lönsamhet och värden återstår att se. Budgetarbetet pågår och de nya
nivåerna släpps under september.
Ett medskick i detta är att det finns en hel del fällor fastighetstaxeringen som leder till för högt uttag av fastighetsskatt. Se till
att rätta felaktiga uppgifter och yrka på justeringar så att ni får ett
korrekt uttag av fastighetsskatt. Sök anstånd med deklarationen
och lägg ner arbete på att få en korrekt taxering.
GRANT THORNTON
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en
vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1 200
medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda
revisions- och konsultföretag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder.
Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning
och ekonomiservice.

FASTIGHETSRÄTTEN BLIR ALLTMER KOMPLICERAD

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

Karriär // Caroline Arehult

Fler på nya poster

3 2018

INGRID EIKEN HOLMGREN
Generaldirektör, Statens fastighetsverk

BILD: PETER WESTRUP

⁄⁄

JONAS SCHNEIDER
Vd, Familjebostäder

BILD: STATENS FASTIGHETSVERK
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MAGNUS JACOBSON
CFO, Kungsleden

BILD: OLOF HOLDAR
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ÅSA BERGMAN
Vd, Sweco

BILD: KUNGSLEDEN

Skanska lämnar hon dock med blandade känslor.
– Det var ett tufft beslut att lämna. Jag har ju varit på Skanska
i snart 20 år och har nära kollegor som jag har arbetat med lika
länge. Det har varit en superbra arbetsgivare alla dessa år, så det
känns såklart vemodigt, men det här var ett uppdrag som jag inte
kunde tacka nej till.
Hemfosa står nu inför en process där man ska dela upp verksamheten i två noterade bolag. Hemfosa ska ha hand om samhällsfastigheter medan nyskapade Nyfosa med Jens Engwall som vd tar
hand om övriga delar.
– Det känns som en logisk uppdelning. För min del är det också

en perfekt tid att kliva in som vd nu när bolaget
får en naturlig nystart. I och med uppdelningen
av bolaget, där vissa medarbetare går över till
Nyfosa, blir det vissa luckor i organisationen så
det är en av de viktigaste sakerna att få på plats
initialt.
› Hur vill du utveckla Hemfosa när nya
organisationen har satt sig?
– Hemfosa är ett väldigt fint fastighetsbolag och det blir spännande att
tillsammans med mina nya kollegor
utveckla det vidare och hitta vår väg
framåt efter delningen av bolaget.
Jag ser verkligen fram emot att
lära känna bolaget och medarbetarna och bidra med den
kompetens och erfarenhet
som jag har fått under
mina år på Skanska.

RIKARD EDENIUS
Vd, Agora

BILD: AW THORBJÖRNSSON

Caroline Arehult tar över efter Jens Engwall på Hemfosa
när han blir vd för dotterbolaget Nyfosa i höst. När hon ansluter
till Hemfosa lämnar hon rollen som vd för Skanska Fastigheter
Stockholm där hon var ansvarig för den kommersiella projektutvecklingen. Innan dess har hon haft ledande positioner inom
Skanska som bland annat uthyrnings- och marknadschef, fastighetschef och fastighetsutvecklare.
– Det finns mycket som lockar med den här tjänsten. Dels att
ha det yttersta ansvaret för ett börsbolag, men också att få jobba
med samhällsfastigheter vilket är något som jag aldrig har gjort
tidigare. Att arbeta för att se till att det finns bra förutsättningar
för förskolor, vårdboenden och andra samhällsinstanser känns som
en otroligt viktig uppgift att ta sig an eftersom det adderar något
till samhället, säger hon.

BILD: AGORA

I höst blir Caroline Arehult ny vd för Hemfosa – efter att ha arbetat
för Skanska i snart 20 år och nått positionen som vd för dotterbolaget
Skanska Fastigheter Stockholm. För Fastighetssverige berättar hon om
hur hon ser på sin nya roll och vad det var som slutligen fick henne att
vända blad. Text: Vedrana Sivac ⁄⁄ Bild: Hemfosa

NYTILLSKOTT.
Caroline Arehult
stärker Hemfosa
inför bolagets
delning.

BILD: CASPER HEDBERG

Caroline Arehult
tar nya kliv

HELENA EKMAN
Vd, Bostad Direkt

ULRIKA HALLENGREN
Vd, Wihlborgs

Efter tolv år på Skandia Fastigheter lämnar Helena Ekman sitt
uppdrag som uthyrningschef. I höst blir hon vd för Bostad Direkt,
en leverantör av flexibla bostadslösningar som riktar sig både till
privatpersoner och företag.
– Det finns stora möjligheter där, säger hon till Fastighetssverige.

Fyra månader efter att tidigare vd:n Wilner Anderson fick lämna
bolaget hittade Agora hans efterträdare. Ny vd för bolaget blir
Rikard Edenius. Han kommer närmast från egen rådgivningsverksamhet och tillträdde vd-stolen i slutet av april.

Åsa Bergman tar klivet upp inom Sweco och tar över rollen som
vd efter att Tomas Carlsson lämnat för NCC. Åsa Bergman har
arbetat inom Sweco sedan 1991 och hade innan hon utsågs till vd
tjänsten som affärsområdeschef.

Kungsleden har anställt Magnus Jacobson som efterträdare till
Anders Kvist i rollen som CFO. Magnus Jacobson har mer än 30
års erfarenhet i ledande befattningar inom ekonomi-/finansområdet och har tidigare varit CFO på Norrporten och dessförinnan
CFO på Hufvudstaden.

Jonas Schneider, med lång bakgrund inom Stockholms stad,
lämnade under april posten som vice vd vid Stockholm stadshus
för att istället bli ny vd för Familjebostäder.

Under 2017 tvingades Björn Anderson lämna rollen som generaldirektör för Statens fastighetsverk sedan en korruptionshärva
uppdagats. Under våren utsågs Ingrid Eiken Holmgren till ny
generaldirektör. Hon kommer närmast från en tjänst som vd för
Mäklarsamfundet.

Den tidigare projekt- och utvecklingschefen Ulrika Hallengren
blir ny vd för Wihlborgs och ersätter Anders Jarl, som blir ny
styrelseordförande. Ulrika Hallengren anslöt till Wihlborgs under
2015.
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Advokaten har ordet
Anders Hulegårdh // Delphi

Delphis Anders Hulegårdh synar bostadssituationen ur ett juridiskt perspektiv.

Nödlidande
BIL

D:

DE

LP

HI

D

en svenska bostadsmarknaden har varit stabil och haft en
positiv kurva under åtminstone två decennier. Inte ens
den globala finanskrisen år 2007–2008 påverkade den
svenska fastighetsmarknaden i någon större omfattning. Priser
på färdiga bostäder och byggrätter för bostäder har kontinuerligt stigit. Även kostnaden för bostadsentreprenader har ökat
och det är dyrast i EU att bygga i Sverige enligt Eurostat. Nu
finns dock tecken på att denna utveckling åtminstone bromsar
upp vilket ändrar behovet av juridiska tjänster. För oss jurister
som hjälpte framförallt utländska fastighetsägare, banker
och andra berörda som drabbades hårdast under den senaste
fastighetskrisen känns grundproblematiken igen men denna
gång är det andra frågor som synes riskera att utlösa en
sättning i fastighetsbranschen. I Sverige står marknaden inför en ny situation och det tydligaste tecknet är rörelserna
inom bostadssegmentet och dess följdverkningar.
Den tydligaste trenden är att nyproducerade
bostäder, och då särskilt bostadslägenheter, är svåra att
sälja då köparna inte längre är lika aktiva på marknaden.
Detta leder till att nya projekt inte startar vilket i sin tur
leder till att framförallt mindre och medelstora entreprenörer får problem. Tingsrätterna fattade under 2017
beslut om 6 714 konkurser varav 1 240 av företagen kom
från byggindustrin, vilket är en ökning med 16 procent
jämfört med 2016. En anledning till problemen kan
vara att huvuddelen av arbetsstyrkan i ett bostadsprojekt i dag köps in från mindre och medelstora
entreprenörer. Ett företag som huvudsakligen ägnar
sig åt att ta arbetskrävande entreprenader som un-

bostadsprojekt
derleverantör kommer vid en minskad efterfrågan snabbt stå inför
en situation med stora lönekostnader men inget arbete, åtminstone
inte inom bostadssektorn. Underleverantören har här två alternativ,
antingen snabbt ställa om verksamheten eller ha reserver för att
klara sig. Vår erfarenhet är att det är svårt för en byggentreprenör
som har sina upparbetade kontakter och erfarenhetsområden att
snabbt ställa om verksamheten, vilket gör att pengar måste skjutas
till för att undvika obestånd. För en beställare blir en konsekvens
av underleverantörens obestånd att garantiarbeten och liknande
åtaganden berörs. I denna del finns olika legala strategier för att
motarbeta förluster.
Vidare uppfattar vissa köpare av bostadsrätter att avtalen
som de ingått inför köp av nyproducerade bostadsrätter inte
är giltiga. Det bakomliggande skälet till att köpare ifrågasätter
giltigheten av bostadsrättsköpen verkar vara misstanken att de
köpt för dyrt. I denna grupp köpare återfinns också de så kallade
spekulationsköparna som köper bostadsrätter utan avsikten att bo
i dem men väl att sälja vidare. Mycket tyder på att spekulationsköparna har stått för en större andel köp än vad som är känt. Köp
av bostadsrätter som ska nyproduceras är mycket komplext, såväl
för köpare som säljare. Det som köpare nu undersöker är giltigheten av framförallt så kallade förhandsavtal. Dagens köpare har
ett dåligt skydd och det finns flera avgöranden i praxis som gått
den ultimata köparen av en bostadsrätt emot och som skyddar en
byggmästare i projekt i en obeståndssituation. Bostadsrättslagen
och dess systematik fungerar undermåligt för en köpare jämfört
med att köpa exempelvis ett nyproducerat fristående hus inom
en egen fastighet. Vilka krav som kan ställas på avtal om köp av
bostadsrätten är i dagsläget omtvistat.

ANDERS
HULEGÅRDH
Ålder: 40 år.
Bor: Centrala
Göteborg.
Titel: Partner,
advokat.
På Delphi
sedan: 2010.

»Det är intressant att notera
hur marknaden ständigt
utmanar juridiken med nya
oprövade lösningar.«

Tidigare
arbetsgivare:
Setterwalls och
Wistrand.
Fritidsintressen: Windsurfing
och löpning.
DELPHI
Delphi är en
av de främsta
affärsjuridiska
advokatbyråerna i Sverige.
Delphi är totalt
omkring 185
medarbetare,
varav fler än 120
är jurister. Våra
kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö,
Linköping och
Norrköping.

En tredje trend berör projektutveckling av byggrätter för
bostäder. Det kan på goda grunder antas att om försäljningen av
nyproducerade bostäder tappar fart så kommer också priserna på
byggrätter för bostäder att minska. Detta har lett till att kapitaltillgången inom projektutveckling inte längre är lika lättillgänglig.
Bankerna har visat vikande vilja att finansiera och de alternativ
som finns till att bankfinansiera synes också ha minskat. Det har
också förekommit konkurser inom projektutvecklingssegmentet
och köp av projektutvecklingsprojekt som varit nödlidande. Ofta
har den efterföljande hanteringen av konkurser avslöjat mycket
komplexa finansieringsarrangemang. Det har bland annat visat sig
att hantering av pant i bostadsrätter har praktiska brister som kan
leda till oväntade förluster.
De trender som redogjorts för ovan kräver att den legala
rådgivningen följer utvecklingen. Det är intressant att notera hur
marknaden ständigt utmanar juridiken med nya oprövade lösningar, exempelvis vad gäller finansieringslösningar och försäljning.
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Tätt inpå // Cecilia Fasth

Cecilia
Fasth
Nya vd:n leder Stena framåt

Byggintresset fanns med från start och tog henne från Vänersborg via
London och stora noterade bolag som Skanska och Castellum till Stena
Fastigheter. Nu står Cecilia Fasth redo att fortsätta utvecklingen
av den göteborgska hörnstenen.
– Vi kommer att ta mycket större plats i stadsutvecklingen, säger hon.
Text & bild: Axel Ohlsson

R

edan i juli 2017 meddelades
att Cecilia Fasth skulle lämna
positionen som vd för Castellum
Väst och istället ta över som vd för
Stena Fastigheter när föregångaren
Christel Armstrong Darvik gick i pension. Men
vad som skulle kunna kännas som en evighetslång väntan där tankarna skenat fritt ställde inte
till med några bekymmer för Cecilia Fasth.
– Är man kvar och jobbar på ett företag så
gör man det bästa där och försöker att leverera
in i det sista. Jag försökte fokusera mycket på
att göra ett rättvist jobb, framför när man har en
god ledningsgrupp och en personal som man har
ansvar för. Så jag ägnade inte så mycket tankar åt
det nya utan försökte att fokusera på Castellum
och att leverera där, säger hon.
Hon tog över som vd vid årsskiftet och har
upplevt händelserika månader på den nya posten.
– Det har varit jätteroliga månader. Jag har
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Vi har en ganska
bred palett, vilket
är bra om man vill
utveckla städer.«
lärt känna alla mina nya medarbetare och vi är
ett otroligt sammansvetsat och bra gäng. Det är
en god stämning och vi har mycket roliga projekt
igång. Det är mycket att ta i.
› Har det tagit tid att komma in i det?
– Nej, det har gått ganska fort, tycker jag.
Fastigheter i Göteborg känner jag ganska väl sedan tidigare. Stockholm och Malmö har jag fått
lagt lite mer tid på att lära känna. Men jag tycker
att det har varit hanterbart.
› Hur känner du att skillnaden är att vara på
Stena jämfört med Castellum?

– Den största skillnaden är att det är en större
geografi för mig. Förut hade jag Västsverige,
nu har jag hela Sverige och ska även ta över
utlandsverksamheten under slutet av året. Så det
blir större geografi och mer bostäder, vilket är en
stor skillnad.
– I Stena är det väldigt tydliga ägare som det
är nära till, på ett annat sätt än i ett aktiebolag
med ett spritt ägande. Samtidigt har Castellum
en tydlig strategi så man visste alltid vad man
skulle göra.
– Det är väldigt snabba beslut i Stena och
väldigt entreprenörsdrivet, vilket är väldigt roligt.
› Hur är det att arbeta med bostäder i högre
utsträckning?
– För min del – som jobbar mer med strategi
– handlar det om fastighetsplaceringar i stort.
Det kanske hade varit större skillnad om jag haft
min gamla roll där jag var dotterbolagschef och
arbetade mer operativt.
– Men mixen är väldigt intressant. Vi arbetar
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xxxx.«
»Men det är klart att det är kul att vara
med och peta i affärerna ibland, det
kan man inte neka till.«

Bolagsskiftet från Castellum till Stena
Fastigheter innebar inte bara en flytt inom ett
par hundra meter inom centrala Göteborg. Det
har också inneburit att positionen som dotterbolags-vd bytts mot att vara vd för ett moderbolag.
– Det blir en skillnad mot att rapportera till
en koncern-vd. Nu blir styrelsen min huvudsakliga arbetsgivare. Sedan blir jag mycket mindre
operativ i det dagliga utan det sköter alla dot-
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GILLAR ATT TITTA PÅ SPORT
Namn: Cecilia Fasth.
Ålder: 45 år.
Familj: Man och två söner.
Bor: Göteborg.
Tjänar: ”Bra.”
Kör: Volvo.
Läser: ”Just nu läser jag Louise Boije af Gennäs.”
Tittar på: ”Jag gillar att titta på sport.”
Lyssnar på: ”Jag gillar mycket svenska artister.
Håkan Hellström är en idol så klart.”

BILD: ISTOCKPHOTO

med stora stadsutvecklingsprojekt och det är en
tillgång att kunna jobba med både hyresrätt och
bostadsrätt, kontor, äldreboenden och så vidare.
Vi har en ganska bred palett, vilket är bra om
man vill utveckla städer.
› Är det stor skillnad på att inte ha aspekten
med börskurs med i arbetet varje dag?
– Det blir inte den dagliga bevakningen av
hur det gått och hur börsen reagerat på olika
nyheter. För oss handlar det mer om att kunna
vara attraktiva i att synas och höras för att locka
medarbetare, kunder eller samarbetsparters – att
vi ändå syns. Men det är kanske mindre intressant hur den dagliga ekonomin för gemene man
går.
– Sedan har vi en ägare som är väldigt intresserad av arbetet och ställer ungefär lika många
frågor, så vi har någon annan vi svarar inför istället. Men det är helt klart en annan långsiktighet.
Det ger en lugn i organisationen att det inte är
sådan bevakning på börskursen.
– I en sådan bransch vi verkar i är det långsiktiga placeringar vi sysslar med. Därför borde
man inte bli så störd av en daglig börskurs, kan
man tycka. Men det är klart att det påverkar och
långa perioder av nedgång gör att man kanske
kan ryckas med, även om det inte alltid är helt
rättvist mot den egna aktien.

terbolagscheferna på ett alldeles utmärkt sätt.
Det är en stor skillnad att ställa om till att mer
jobba med den långsiktiga strategin snarare än
de dagliga operativa frågorna.
› Trivs du i den rollen?
– Det är klart att det kliar lite i fingrarna
ibland, säger Cecilia Fasth och skrattar innan
hon fortsätter:
– Man får låta de som gör jobbet väldigt bra
sköta det på bästa sätt. Men det är klart att det är
kul att vara med och peta i affärerna ibland, det
kan man inte neka till.
– Samtidigt tycker jag det är väldigt roligt att
arbeta med de långsiktiga frågorna. I ett bolag
som Stena som är så långsiktigt i sin strategi har
vi möjlighet att verkligen vara långsiktiga också.
Det är väldigt spännande och väldigt engagerande nu när vi tittar på vad vi ska göra framåt.

STEG UPP. Från att ha varit dotterbolags-vd har Cecilia Fasth nu tagit
steget till att bli moderbolags-vd.

› Har det varit ett karriärsmål för dig att
bli vd?
– Jag vet inte om vd som så har varit ett mål,
men jag tycker att det är väldigt kul att jobba
med ledarskap och det kan man göra i många
olika roller. Jag tycker det är kul att ta ansvar
och tycker det är kul att jobba i grupp. Det trivs
jag väldigt bra med.
› Hur är du som chef ?
– Det får du nästan fråga min personal om,
svarar hon och skrattar på nytt.
– Nej, men jag tror att jag är rätt så bra på
att bygga lag som drar mot gemensamma mål.

Jag gillar lagidrott och tror på att ha ett team
som kan hjälpa varandra; att ha lite olika spelare
i laget.
– Det är väldigt intressant att lyssna på andra
duktiga idrottsledare, hur de jobbar med motivation och så vidare.
› Har du idrottsledare några som du tycker
sticker ut särskilt?
– Jag har själv spelat handboll, där finns
många duktiga ledare. ”Bengan” (Bengt Johansson) är ju en väldigt duktig, jag har aldrig träffat
Ljubomir Vranjes men han har fantastiskt intressanta teorier i sin bok.

Jag gillar lagidrott och tror på
att ha ett team som
kan hjälpa varandra;
att ha lite olika spelare i laget.«

Idrotten spelar en stor roll i Cecilia Fasths
liv och fanns med redan från uppväxten i Vänersborg. Efter att ha vuxit upp i en familj med stort
intresse för utförsåkning och spelat handboll
under många år har hon i dag engagerat sig i
föreningar och hittat en ny passion i tennis.
› Hur var det att växa upp i Vänersborg?
– Jag tycker det har varit jättebra att växa upp
i Vänersborg och ha det som bas. Jag tror att det
är en jättefördel att växa upp i en liten stad, det
ger en trygghet i att alla känner alla så att det
blir mer omhändertagande än i en storstad där
man är mer anonym. Det var ganska speciellt
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NYCKELSPELARE. Stena tar en
viktigare roll som stadsutvecklare
framöver.

20 snabbfrågor
1. Vilket var ditt första jobb? »På café i Vänersborg.«
2. När googlade du dig själv senast? »Det var längesedan … ingen gång i år.«
3. Vad gör dig arg? »Jag tycker inte om när människor
blir illa behandlade, då blir jag förbannad. Jag kan
även bli arg mindre saker som att mina favoritlag
förlorar. Det är olika sorters ilska där den senare går
över ganska snabbt.«

– Man lär sig väldigt mycket av att arbeta i en
annan miljö.

när man flyttade sedan. I Vänersborg visste man
allt; vilken frisör man skulle ha, vem som var ens
kontaktperson på banken.
Med från uppväxten i Vänersborg har även
intresset för byggande och fastigheter funnits.
– Jag har alltid gillat att jobba praktiskt med
händer och har alltid tyckt att det är kul att gå
i stan och titta på hus och broar och klura på
hur saker hänger samman. Jag tycker att det är
mycket roligare än att gå i skogen. Jag förstår att
andra tycker det är fridfullt att göra det, men jag
tycker att det är mycket roligare att gå i stan och
klämma och känna och titta på saker och ting.
Det har nog alltid lockat mig.
– Så jag visste redan som ganska ung att jag
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Jag tycker att
det är mycket roligare att gå i stan och
klämma och känna
och titta på saker
och ting.«
ville vara i fastighetsbranschen. Jag valde byggteknisk linje på gymnasiet. Sedan flyttade jag hit

till Göteborg i början av 90-talet och läste Väg
och vatten på Chalmers. Att det blev just fastigheter … det kunde nog lika gärna blivit bygginriktning. Det handlade nog mer om att mitt
första jobb råkade bli en traineetjänst på Skanska.
Den första traineetjänsten på Skanska
ledde till fler uppdrag, nya positioner och tog
henne så småningom vidare till London mellan
2011 och 2013.
– Det är en väldigt, väldigt stor skillnad i
alla dimensioner. Dels är alla projekt så otroligt
mycket större och det är väldigt mycket att ta
hänsyn till när man bygger. Det är en skala som
är beundransvärd.

– Sedan är det mycket mer hierarkiskt.
Byggbranschen i Storbritannien har inte kommit
riktigt lika långt med jämställdhet som vi gjort i
Sverige. Det var väldigt stor skillnad.
– Just då var det ganska tuffa år i Storbritannien med finanskrisen, men det var väldigt
lärorikt, spännande och roligt att ha träffat på en
annan kultur.
› Vad ger det att ha erfarenheten av att ha
arbetat på en annan plats?
– Det är alltid nyttigt att få bredare perspektiv
på saker, oavsett om man använder det privat eller
i yrkeslivet. Jag fick en helt annan förståelse för hur
det är att börja om på nytt någonstans; att flytta
någonstans där man inte känner en enda person.

Väl tillbaka i Göteborg ska hon nu leda
Stena Fastigheter när bolaget fortsätter utvecklas. Och det finns mycket i pipeline.
– Vi kommer att ta mycket större plats i stadsutvecklingen än vad vi historiskt har gjort, när vi
har varit mer av ett förvaltande bolag. Under senare år har det gjorts ett fantastiskt jobb i att driva
fram detaljplaner i våra befintliga områden. Så vi
har en jättestor palett med projektmöjligheter och
vi har redan rätt mycket igång. Vi startade relativt
mycket förra året och startar mycket i år också.
– Här i Göteborg har vi projekt både i Kallebäck, två olika projekt i Sisjön, på Hisingen, i
Högsbohöjd. Jag tror aldrig att vi haft så stora
volymer i Göteborg som vi har har just nu.
Dessutom har vi hela planeringen här vid Masthuggskajen och har en hel del andra byggrätter västerut. Vi har ungefär 5 000 byggrätter i
Göteborg som vi arbetar med just nu.
– Sedan har vi lika mycket möjligheter i
Stockholm. Där har vi också mycket på gång
under de kommande åren. Man kommer att se
oss mycket mer i utvecklingen av staden i olika
segment, både kontor, bostäder, äldreboenden
och allt annat som hör till stadsutvecklingen.
– Dessutom har vi precis invigt vårt nya hotell
uppe på Sergels torg i Stockholm. Det rör på sig
mycket.
– Man kommer se oss mycket mer som
stadsutvecklare och man kommer se att vi kavlar
upp ärmarna ännu mer i vår relationsförvaltning. Jag tycker att vi i Stena är ledande på social
hållbarhet och den positionen vill vi behålla och
utveckla ytterligare.
– Sedan har vi en stor förvaltningsportfölj
och den ska vi fortsätta ta hand om på bäst sätt,
precis som vi gjort historiskt.
– Det blir en bra kombination av lite nytt och
lite gammalt.

4. Vad har du för favoritlag? »I handboll är det
nog Sävehof, jag har jobbat ihop med
Johanna Bundsen som stod i mål där, så
även om Önnered börjar komma upp
i och med att jag har barn som spelar
i föreningen så är Sävehof fortfarande
etta. I fotboll har jag inget svenskt lag,
jag tycker det är roligare att titta på
utländsk fotboll och då är det
Chelsea som gäller.«
5. Beskriv dig själv med tre ord.
»Positiv, mål- och tävlingsriktad,
lagspelare.«
6. Vilken talang skulle du vilja
ha? »Det skulle nog vara att
spela ett instrument, kanske
piano.«
7. Vilken byggnad hade du helst ägt?
»Gurkan i London.«
8. Var åker du helst på semester? »Storstad. Tokyo eller
New York.«
9. Vilken person – levande
eller död – hade du helst
vilja träﬀa? »Jag gillar Petter
Stordalen, han skulle vara kul
att träffa. Även Sarah Sjöström,
det tycker jag är en fantastisk
människa.«
10. Ger du pengar till tiggare? »Ibland.«
11. Vilken är din favoritfärg? »Grön.«
12. Vilket var ditt favoritämne i grundskolan?
»Matematik.«
13. Tror du på Gud? »Nej, det tror jag inte. Men ibland
finns det saker man inte kan förklara med vetenskap, så man kan ju hoppas.«
14. Vad jobbade dina föräldrar med? »Min
mamma jobbar med HR och min pappa
jobbar drift och underhåll på sjukhus.«
15. Har du några tatueringar? »Nej.«
16. Vilka språk behärskar du? »Svenska,
engelska och franska.«
17. Hur håller du dig i form? »Jag spelar tennis och så går jag ganska mycket.«
18. Hur träﬀade du din man? »Genom handbollen.«
19. Vilken är din favoritplats i Göteborg? »Runt
Långgatorna, Linnéstan och Slottsskogen.«
20. Är du fåfäng? »Nej.«

Bostadskommentaren
Linda Lövgren // WSP

Räcker det att bygga vilka
bostäder som helst för att locka
kunder? Linda Lövgren, bostadsanalytiker på WSP, efterlyser ett
bostadsbyggande med större
fokus på människan.

Bygg, så kommer kunderna?
I
filmen Field of Dreams, med Kevin Costner från 1989, får en
bonde en vision att bygga en baseballpark i sitt majsfält. ”If you
build it, he will come”, viskade en röst till honom, och bonden
började bygga.
På samma sätt verkar det vara i stora delar av bostadsbranschen.
”Bygg, så kommer kunderna” tycks vissa tänka. Men i vår bransch
är det inga viskande andar som styr agerandet, utan en önskan att
bygga bort bostadsbristen. Tyvärr är nya bostäder dyra, oavsett om
de hyrs eller ägs och det är en mindre del av befolkningen som har
råd att flytta till en ny bostad. Det är klart att det vore bättre om
fler personer har råd med en ny bostad, men en rationell person
agerar utifrån de förutsättningar som finns, ända till förutsättningarna ändras. Därför skulle man tro att målgruppsanalyser för
att hitta de som har råd att flytta till den nya bostaden vore det
viktigaste styrinstrumentet vid investeringsbeslut. Ännu bättre
vore att vända på affärsmodellen för att först hitta målgruppen och
därefter bygga.
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LINDA
LÖVGREN

Ålder: 46 år.

Bor: Stockholm.
Familj: Make
och en son på
elva år.
Titel: Bostadsanalytiker på
WSP Advisory.

På WSP sedan:
2017.
Fritidsintressen: Nördar
gärna ner mig i
olika samhällsfrågor. Resten
av tiden tar jag
hand om min
trädgård.

Tyvärr är det alltför ofta så att bland alla olika tekniska
undersökningar som görs inför nyproduktion av bostäder, så glöms
människan bort. Vilka tror vi kommer flytta in i bostäderna? Vad
har de för betalningsförmåga? Hur många är de? Vad har de för
önskemål kring sin kommande bostad? Hur vill de bo?
Ett annat vanligt misstag är att när en kommun eller byggherre väl kommer över alla olika bygghinder, så ska man bygga så
otroligt mycket. Men vad är det som säger att riktigt så många
människor vill flytta till just denna plats samtidigt? Finns det
undersökningar och kalkyler som stöder planeringen? Ofta är
svaret nej på den frågan.
I min roll som bostadsanalytiker är det inte ovanligt
med kunder med brinnande visioner: ”Vi har ett unikt koncept
här i X-staden, Y-strand eller Zäta park. Det kommer bli jättefint
och därför kommer befolkningen i området att tredubblas inom
några år.” Mitt svar är att det är fantastiskt med visioner, men om
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man missar målgruppsanalysen så skjuter man bredvid målet. Var
finns befolkningsunderlaget, och vilka inkomster har de? Vilka
preferenser har målgruppen? Om planerna dessutom finns i våra
storstadsregioner, finns det i de flesta fall kraftig konkurrens om
samma målgrupp, vilket gör att målgruppen minskar ytterligare.
Brist på målgruppsanalyser dyker upp hos både stat, kommun och
exploatörer. Inte hos hela branschen naturligtvis, men i tillräckligt
stor utsträckning för att det ska vara ett betydande problem. Ofta
blandar man ihop behov och efterfrågan, och det är inte ovanligt
med planer som utgår från hur många bostäder som får plats, istället för hur många personer som vill eller kan flytta till området.
Resultatet blir att en mängd bostäder planeras, som det inte finns
efterfrågan för.
Det finns dock en fördel med ett överskott på planerad och
byggbar mark. Då har exploatörer möjlighet att välja mellan olika
alternativ. Samtidigt måste kommunerna i större utsträckning bli
medvetna om att all planerad mark inte kommer att utnyttjas, och
även ta hänsyn till efterfrågan och preferenser hos den målgrupp
som ska flytta in i de planerade bostäderna. Det är i grund och
botten ett stort resursslöseri med all den energi som läggs ner på
att planera och projektera bostäder som med största sannolikhet
inte blir byggda. I synnerhet med hänsyn tagen till den enorma
personalbristen som råder inom detalj- och översiktsplaneringen.
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WSP
WSP är ett
av världens
ledande analysoch teknikkonsultföretag. WSP
erbjuder tjänster
för hållbar
samhällsutveckling inom
Hus & Industri,
Transport &
Infrastruktur och
Miljö & Energi.
Tillsammans
har företaget
43 000 medarbetare på över
550 kontor i 40
länder. I Sverige
har WSP 4 100
medarbetare på
ett 50-tal kontor.
WSP Advisory är
rådgivare inom
samhällsutveckling med drygt
150 medarbetare.

»Det är fantastiskt med
visioner, men om man missar
målgruppsanalysen så
skjuter man bredvid målet.«
Om det istället gjordes en grundlig målgruppsanalys i samband
med alla tekniska analyser som redan görs, så skulle resurserna
användas betydligt bättre. Då ökar även chansen att vi får bostäder
som möter en långsiktig efterfrågan.
Filmen Field of Dreams slutade lyckligt. Baseballparken blev
klar och det kom åskådare som ville se på matcherna. Bostadsbranschen står däremot inför ett vägval. Fortsätta som hittills, eller
i betydligt högre utsträckning ta hänsyn till de personer som ska
flytta in i de nya bostäderna. Jag hyser en stark önskan att hela vår
bransch börjar fokusera på människan mer, alldeles oavsett om de
kallas kund, medborgare, hyresgäst eller köpare. Annars befarar jag
att det inte kommer sluta lika lyckligt som i filmens värld.

www.skeppsbronskatt.se
2018-08-27 10:05:42
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Arkitektkommentaren
Johanna Frelin // Tengbom
BILD: JANN LIPKA

»Och det är vad normkreativ arkitektur handlar om; att kasta omkull allt
man tror man vet för
att släppa in nya
perspektiv, tankar
och människor i
processen.«

RIDER IN PONNYS
Namn: Johanna Frelin.
Ålder: 49 år.
Bor: Kungsholmen, Stockholm.
Familj: Man, tre barn, en hund och
två hästar.
Titel: Vd.
På Tengbom sedan: januari 2016.
Fritidsintressen: Allt kopplat till
friluftsliv, från att rida in ponnys till
paddling i Skärgården.

TENGBOM
Grundat: 1906 av Ivar Tengbom.
Storlek: Cirka 650 medarbetare på
elva kontor.
Tengbom är ett av Nordens främsta
arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är
att göra världen till en bättre plats att
leva på. Det gör vi genom att rita hus
och miljöer som är mänskliga, vackra,
användbara och innovativa. Tengbom
grundades 1906 och har ritat många
av Sveriges mest kända och omtyckta
byggnader. I februari 2016 rankades
vi som det fjärde mest innovativa
arkitektkontoret i världen av Fast
Company.
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Normkreativ arkitektur
gör alla till vinnare
Tengboms vd Johanna Frelin om det expriment som blivit en strategi
för att införliva exkluderande grupper – och göra alla till vinnare.

V

i håller på att växla upp hållbarhetsarbetet på Tengbom
genom att rusta koncernledningen med nya discipliner som
samtiden och våra kunder efterfrågar. Vårt första steg var
att anställa en Digital Transformation Director och sedan en ny
hållbarhetschef, vilka båda självklart hör hemma i ledningsrummet. För oss som samhällsbyggare är social hållbarhet kanske den
viktigaste grundstenen. När det kommer till jämlikhet, jämställdhet och integration vill vi inte lämna något åt slumpen eller låtsas
som att det säkert kommer bli bra om vi fortsätter som vi alltid
gjort. Därför ska normkreativitet bli den nya normen på Tengbom.
Något som började som ett litet experimentellt projekt mellan
landskapsarkitekter och invånarna i Hallonbergen utanför Stockholm håller nu på att utvecklas till en metod för hur Tengbom ska
arbeta normkreativt i alla projekt och processer.
Det gör vi inte för att, som någon påpekat ”rida på vågen”, utan
för att vi är ansvarstagande, empatiska individer som inte vill bidra
till segregation och utanförskap på grund av arkitekturen vi levererar. Att normkreativ arkitektur är på allas läppar just nu ser jag
som något väldigt positivt. För i grund och botten handlar det om
att införliva (medvetet eller icke-medvetet) exkluderade grupper
med självkänsla, kunskap och kanske framförallt ett ifrågasättande
av deras miljö och stad, med målet att skapa engagemang.
Engagemang är något vi verkligen lyckats skapa i Helsingborg där vi under våren och sommaren drivit projektet #Varärtjejerna, med stöd av Visionsfonden och Helsingborgs stad. Här
ifrågasatte vi vår egen normativa roll som arkitekter och satte oss
i baksätet för att låta 15 tjejer i årskurs åtta själva utforma en del
av staden utifrån deras drömmar och visioner. Resultatet blev en
chockrosa installation kallad Tjejtrappan, smyckad med stärkande budskap och – en kul detalj – ett litet hål att skrika ut sin

frustration i. Tjejernas resonemang var att den rosa färgen skulle
skrämma bort de tuffa killarna. Och syftet med hålet vad att
världen kanske blir lite fredligare, tryggare och lugnare om folk tog
ut sin frustration på det sättet istället för att slåss, vandalisera och
övergreppa på oskyldiga.
Att släppa taget om sin yrkesroll och i många fall också stolthet, som arkitekterna gjorde i detta projekt, är något jag verkligen
uppmuntrar och ser som en framgångsfaktor för att växa både
som arkitekt och människa. Och det är vad normkreativ arkitektur
handlar om; att kasta omkull allt man tror man vet för att släppa
in nya perspektiv, tankar och människor i processen. Med ett antal
case i portfolion vill och ska vi nu sätta detta i system på Tengbom
genom att jobba oss fram till en metod. Vi har fått Vinnovastöd
för detta som är ett samarbete med en forskare från KTH. Tanken
är att fortsätta testa oss fram i skarpa projekt av varierande skala
tillsammans med kunder. Det kan låta läskigt och kanske som ett
risktagande, men vi tror på kunder som vill vara innovativa och
som vågar förflytta gränserna med oss. Normkreativa lösningar skapas inte i enfald på kammaren, det måste ske på riktigt, i vardagen.
Varför ska vi göra detta, och dessutom utsätta vissa av våra
kunder för det? För oss handlar det om kvalitet i varje hänseende
och val vi gör. Utöver att göra byggnader, miljöer, produkter och
tjänster som är hållbara i dag och för kommande generationer ska
vi så klart också leverera socialt hållbara lösningar. Om vi kan få
till ett tankesätt som aktivt inkluderar fler och speciellt de ofta
förbisedda grupperna, i allt från gestaltningsprocesser till kommunikation och ledarskap, så tror jag att vi kommer att ha en vass
fördel. Men det här handlar ju inte om att vinna, utan faktiskt om
att göra alla till vinnare. För ett samhälle byggt på medkänsla och
omtanke är det väl ingen som inte vill åstadkomma.
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Bolag // Victoria Park

FARVÄL. Greg Dingizian har sagt
adjö till bolaget han var med och
startade för tolv år sedan.

Budkriget om Victoria Park mellan tyska Vonovia och amerikanska Starwood var
vårens stora händelse på den svenska fastighetsmarknaden. Nu lägger Victoria Parks
tidigare huvudägare, Greg Dingizian, ut texten om vad som fick honom att sälja till
Starwood, hur han reagerade på Vonovias högre bud och vad han ska göra framöver.
– Jag ser ett antal mörka moln, säger han. Text: Victor Friberg ⁄⁄ Bild: News Øresund – Johan Wessman
Mitt i påskfirandet slog en bomb ner i den svenska fastighetsbranschen: den amerikanska jätten Starwood lade ett kontant
bud på Victoria Park – och tillsammans med ägare som kontrollerade drygt 30 procent av bolaget hade bolagets grundare Greg
Dingizian valt att acceptera budet.
Drygt 2,5 månader senare var transaktionen i hamn och Greg
Dingizian hade fått sina pengar.
– Ja, de har kommit in som de ska så allt har gått väldigt smidigt
faktistk, säger han.
Därmed är 57-åringens kopplingar till det bolag han startade för
tolv år sedan i stort sett kapade, även om han sitter kvar i styrelsen.

»Jag skulle ljuga om jag sa
något annat än att jag först
blev sur när jag såg budet.«
– Än så länge sitter jag kvar i styrelsen, men antagligen kommer
vi väl att bytas ut en efter en. Jag antar att ett par styrelseledamöter,
som Peter (Strand), kan ha fått frågan om att sitta kvar men det
har inte jag, säger Greg Dingizian.

Avskedet
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Sedan ett tag tillbaka står det klart att de nya aktieägare som
Dingizian talar om är både Starwood (cirka 32 procent av rösterna)
och tyska Vonovia (cirka 58 procent av rösterna). Vonovia, som
kontrade Starwoods ursprungliga bud, och höjde priset med drygt
fyra kronor per stamaktie. En höjning som fick Greg Dingizian att
surna till.
– Jag skulle ljuga om jag sa något annat än att jag först blev sur
när jag såg budet. Samtidigt är jag nöjd med det pris som jag fick,
och hade inte jag accepterat Starwoods bud så hade Vonovias bud
nog aldrig kommit.
– Men visst, Vonovias bud var väldigt starkt.

› Hur kommer det sig att du bestämde dig för att sälja?
– Som grundare av bolaget har jag aldrig sett mina aktier som
en likvid tillgång utan som något som alltid bara funnits där. När vi
sedan uppvaktades av Starwood och jag omprövade den tanken så
bestämde jag mig nästan omedelbart för att inte dra ut på det hela.
– Ett sådant här bud är ingenting man vaknar upp till varje dag
och sett till att jag ser ett antal mörka moln på himmelen, både politiskt och finansiellt, så insåg jag att det faktiskt var ett rationellt
beslut att sälja.
› Hur känns det emotionellt då?
– Tomt. På det sättet har jag nog inte riktigt landat i det här.
Jag känner ett slags tomhet inombords och även om jag känner
att jag tagit rätt beslut så behöver det nog gå lite tid innan den där
tomheten ersätts med något annat.
› Betyder den här aﬀären att du är miljardär i dag?
– Miljardär och miljardär, det där beror på hur man räknar och
är ingenting jag tänker på. Men jag kan väl säga som så att jag inte
behöver räkna så mycket alls längre, om jag inte vill.
› Är det här något av ett farväl till fastighetsbranschen för dig?
– Nej, något farväl är det inte men jag tror verkligen att det gäller att veta vad man gör om man ska göra fastighetsaffärer nu.
– På många sätt är marknaden fortfarande alldeles underbar men
jag ser som sagt ett antal mörka moln på himmelen och tror det kan
slå till snabbt. Vad händer om räntan galopperar upp 200 punkter?
– Jag tackar aldrig nej till bra affärer men initialt kommer jag
nog att ta det lite försiktigt.
› Det låter nästan som att du tog dig ut i grevens tid?
– Nja, det låter lite väl dramatiskt men hade jag inte sett de här
farorna så hade jag troligen inte sålt.
– Ur bolagsperspektiv tror jag att inte att något av de större
svenska fastighetsbolagen behöver vara särskilt oroliga, men ur ett
värderingsperspektiv kan det nog komma att bli stora förändringar.
Och då påverkas ju aktievärdena också.
› Vad har du näst på agendan?
– Nu hoppas jag att det blir en rejäl semester, och sedan har jag
faktiskt inte några definitiva planer. Jag är som sagt alltid öppen
för bra affärer men samtidigt har jag inte särskilt bråttom.
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Utbildning // Fasticon

Med förvärvet av utbildningsbolaget STF
och dotterbolaget BFAB tar Fasticon ett helhetsgrepp kring branschens kompetensförsörjning.
– Vi har nu unika förutsättningar att erbjuda precis de utbildningar som branschen
verkligen efterfrågar – gärna i samarbete
med branschaktörerna själva, säger Fasticons
styrelseordförande Stefan Dahlbo.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Fasticon

Köper utbildningsföretag
erbjuder

och
helhetsgrepp
Fasticon har i flera år haft tankar på att utöka koncernen
med ett utbildningsben för att bli en komplett kompetensförsörjare för branschen.
– Vi har länge varit en ledande aktör inom kompetensförsörjning, men vi har saknat utbildningsdelen. Nu täpper vi till det
hålet. Tanken är att vi ska vara en kompetenspartner över tid, inte
bara en aktör man hör av sig till när man behöver rekrytera eller få
in en interimslösning. När vi har hjälpt bolag med att till exempel
kartlägga framtida kompetensbehov, validering etcetera, vill vi även
hjälpa dom med att realisera planerna – nu har vi möjlighet att
göra det, säger Stefan Dahlbo.
Anrika STF Ingenjörsutbildning och BFAB (Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut), med Per Lindblad som vd,
har ett stort nätverk av föreläsare. Under 2017 omsatte bolaget 65
miljoner kronor och utbildade runt 10 000 personer vid cirka 600
kurstillfällen.

BREDDAS. Fasticons verksamhet breddas genom förvärvet
av STF Ingenjörsutbildning. ”Tanken är att vi ska vara en
partner över tid, inte bara en aktör man hör av sig till när man
behöver rekrytera eller få in en interimslösning”, säger Stefan
Dahlbo, ordförande i Fasticon och koncernchef för Fasticons
huvudägare Byggmästare Anders J Ahlström.
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Utbildningsbolagen kommer att arbeta vidare under sina
respektive varumärken. Fasticons grundare Jonas Gustavsson –
som blir styrelseordförande för utbildningsdelen – ser flera möjligheter att vidareutveckla bolagen och skapa synergier och samarbeten när de nu blir en del av Fasticon, vars operativa verksamheter

Letar
du efter
kvalitet
som
varar?
Bland de viktigaste valen du gör
i affärslivet är att välja en juridisk
partner. Det gäller att hitta en byrå
som håller högsta kvalitet gällande
rådgivning och professionalism,
något vårt förtroende hos flertalet
världsledande bolag vittnar om.
När det kommer till servicenivån
så är den enklast att bevisföra i
skarpt läge. Välkommen in!

DEN MODERNA BYR ÅN
CEDERQUIST.SE

Utbildning // Fasticon

FASTICON – EN KONCERN I SNABB UTVECKLING
De senaste åren har det hänt väldigt mycket inom
Fasticon-koncernen:

BRA SYNERGIER. Jonas
Gustavsson, som blir ordförande i utbildningsdelen,
ser stora möjligheter
framöver. ”Fasticons
verksamheter gör att vi
verkligen har örat mot
rälsen när det gäller att
se hur utbildningsbehoven ser ut för tillfället”,
säger han.

• First North-noterade Byggmästare Anders J Ahlström,
med Stefan Dahlbo som vd, är huvudägare sedan 2015.
• Den del av verksamheten som arbetade med upphandling och affärsstöd har förvärvats av Svefa.
• Fasticon- koncernen består nu av:
– Fasticon Kompetens AB, med Susanne Åhlén som vd.
– Fasticon Support AB, med Jan Gösbeck som vd.
– Fasticon AB, med Jonas Gustavsson som vd.
– STF Ingenjörsutbildning AB, med Per Lindblad som vd.
– BFAB – Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB, med Frida Palmgren som vd.

Boka in höstens fastighetsseminarier

• Fasticon-koncernen har ca 60 medarbetare och ca 100
uthyrda konsulter.
STF INGENJÖRSUTBILDNING OCH BFAB
STF och dotterbolaget BFAB bedriver vidareutbildningar
för yrkesverksamma inom bland annat fastighet- och
samhällsbyggnadssektorn, el och energi, industri samt
IT. Kurserna genomförs i huvudsak med hjälp av inhyrda
föreläsare som valts ut bland landets främsta specialister
från näringsliv och högskolor.
Fasticon Holding förvärvade i somras samtliga aktier i
STF av Sveriges Ingenjörer.
– Det här är en stor möjlighet för oss att tillsammans med våra nya ägare nå ut ännu bredare med
våra utbildningstjänster till alla aktörer i fastighets- och
samhällsbyggnadssektorn, samt att fortsätta stärka
yrkeskunnandet för branschens medarbetare, säger Per
Lindblad, vd för STF.

drivs i bolagen Fasticon Kompetens, med Susanne Åhlén som vd
och Fasticon Support, med Jan Gösbeck som vd.
– STF/BFAB är inriktade på öppna utbildningar och Fasticons verksamheter gör att vi verkligen har örat mot rälsen när
det gäller att se hur utbildningsbehoven ser ut för tillfället. Vi
kommer att ha fantastiska möjligheter att, tillsammans med
branschen och enskilda företag, ta fram skräddarsydda utbildningar och kurser. Vi siktar också på att bredda utbildningarna
geografiskt, i dag genomförs de till största delen i Stockholm,
säger Jonas Gustavsson.
Han ser stora möjligheter framöver, både när det gäller
vidareutbildning av befintlig personal och att få in ny personal till
branschen. Han brinner för integration och för att få in nyanlända
och andra i utanförskap i meningsfull sysselsättning – gärna i
fastighetsbranschen där det ju råder en stor kompetensbrist. För
att bidra konkret är Fasticon projektägare i Talangakademin,
som syftar till att ge utrikes födda arbete. Projektet, som är en
vidareutveckling och sammanslagning av Fastighetstalang i Alby
och Centrumakademin på Frölunda torg, inleds nu i höst initialt
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på fem platser runt om i Sverige. Stig-Arne Bäckman är projektledare, och finansieras av Tillväxtverket och ledande fastighetsägare.
– Det finns mängder av kompetens där ute som inte har
tagits till vara och det är ett slöseri och ett misslyckande för det
svenska integrationsarbetet. Enligt SCB var 55 000 akademiker i
jobb under sin egen utbildningsnivå år 2016 och vi har även märkt
den här felmatchningen i vårt arbete. Talangakademin handlar
om både enkla och avancerade jobb, att fånga upp kompetens,
kartlägga och validera, bland annat med hjälp av Faval. Vi ska även
sätta ihop lämpliga anpassningsutbildningar via våra utbildningsbolag. Det här är verkligen win win för alla.
I höst kommer Fasticon att gå ut för att informera och söka
dialog med branschen om de nya möjligheterna.
– Det finns ett stort behov av allt som har med kompetens att
göra. Branschen har långt ifrån kunnat täcka hålen efter de stora
pensionsavgångarna. Kompetensen behöver höjas i alla led och vi
har nu möjligheter att stödja branschen genom hela processen. Det
känns verkligen spännande, säger Jonas Gustavsson.

Trender och analyser av
fastighetsmarknaden
med fokus Uppsala.
Hur utvecklas staden?
Var finns möjligheterna?

Seminariet för dig som
arbetar med kontor eller
kontorsfastigheter.
Prisutdelning i utmärkelsen
Sveriges Snyggaste Kontor.

Mer info och anmälan på www.fastighetssverige.se/seminarier

Den digitala utvecklingen
går snabbare och snabbare.
Uppdatera dig om de
senaste trenderna i
fastighetsbranschen!

Mat & vin // Swedish Taste

Mötet i fokus
Det började med kurser och utvecklades till
en av Göteborgs bästa restauranger.
På Swedish Taste står mötet i fokus.
Text & bild: Axel Ohlsson

D

et började med en tanke om att
förena gästerna och köket. 2000
startade Magnus Lindström
därför matlagningsstudion Swedish Taste i Göteborg där man
erbjuder mat- och vinkurser.
– I krogköken förr var köket för sig och
matsalen för sig med en vägg emellan. Men när
man hade middag själv slutade det alltid med att
alla var i köket. Vi ville mer öppna upp och få in
gäster i köket och skapa en gemensam aktivitet.
Succén var omedelbar och kurserna har
ökat i popularitet för varje år som gått.
– Vi trodde att det skulle stagnera men vi har
fått mer och mer att göra varje år. Det är fantastiskt att man får tid att umgås med gästerna, det
är det stora.
– I restaurangen är det svårt att få en dialog
men när man är tillsammans i köket blir den väldigt härlig. Dessutom är dagens restauranggäster
väldigt kunniga och pålästa.
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Det är fantastiskt att man får
tid att umgås med
gästerna, det är det
stora.«
2008 flyttade man in bredvid Hasselbladshuset
med utsikt över operan och hamninloppet. Då
utökade man verksamheten och adderade även
butik och restaurang till utbudet. En restaurang
som under åren den haft öppet belönats med
otaliga priser och som räknas som en av Göteborgs bästa. Senare har man dessutom har man
öppnat en studio i Stockholm.
– Det är modern matlagning med smaker
från världen och lokala råvaror så gott det går.

Det viktigaste är alltid att ha hög kvalitet på
råvarorna, men finns det som vi vill använda med
bra kvalitet i Sverige så använder vi gärna det.
Restaurangen har med tiden fått en mer grön
ton på maten.
– Luncherna fokuserar vi mycket på grönsaker
och sätter det gröna i fokus, dagens är inte längre
protein utan vegetariskt. På kvällen är det likadant att vi fokuserar mer på grönsakerna i tiden,
säger Magnus Lindström.
Det är för övrigt inte bara restaurangen
som dekorerats med priser. Magnus Lindström
blev 2003 utsedd till Årets kock och är dessutom
en av få i Göteborg som kan stoltsera med två
OS-guld.
– Det var jättekul men det är längesen. Det
var unikt för Sverige då att man kom fram på det
sättet och blev en stormakt inom gastronomin på
det sättet.
– Men det var mer av en ego boost när jag
vann Årets kock eftersom man tävlar själv där.

Grillad havskräfta med blomkål & dill
Havskräftor
10 st havskräftstjärtar
1 tsk rapsolja
Skala kräftorna försiktigt och försök att ta
ut bajsranden.
Skölj i kallt vatten och låt rinna av på
papper.
Vid servering: krydda med salt och
peppar och spreja med olja.
Grilla eller halstra kräftorna i het panna.

Blomkålspuré
½ blomkålshuvud
1 l mjölk att koka blomkålen i
3 msk creme fraiche

Hyvlad blomkål
5 buketter blomkål
(tillsätt resterna i
koket till puré)

Råstekt blomkål
½ blomkålshuvud
1 msk olivolja att
steka i

Plocka blomkålen i buketter och
koka i mjölk tills den känns mjuk.
Slå av mjölken och mixa
tillsammans med creme fraiche.
Smaksätt med salt och
peppar.

Plocka i buketter
och skiva försiktigt
på mandolin och
lägg i kallt vatten
(för att bli krispiga)

Plocka i små
buketter och stek
i het stekpanna
i olja och krydda
med salt och
peppar.

Skaldjurssmör
med dill
2 dl skaldjurssmör
1 schalottenlök
1 citron
1 krondill
Skal och finhacka schalottenlöken
och koka mjuk i skaldjurssmöret.
Smaksätt med rivet citronskal och juice.
Vid servering: klipp krondill över.
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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 12 oktober.

