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Erik Selin är branschens trevligaste
vd.

De internationella
investerarna på
Expo Real håller
Sverige högt.

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

12–14
november
Den stora
retailmässan
Mapic i Cannes.
22 november
Ett återförenat
Black Sabbath
spelar på
Friends Arena
i Stockholm.
28 november
Sveriges Snyggaste Kontor på
Oscarsteatern
i Stockholm.
6 februari
2014
Fastighetssveriges och
Lokalnytts
årliga event
Fastighetsmarknadsdagen går av
stapeln – den
här gången i
Norrköping.
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Snart mörker
– men först Mapic
Nu är vi på väg in i det stora vintermörkret med ljusets hastighet.
För bara någon vecka sedan var det officiellt slut på sommartiden,
och vi fick alla ställa tillbaka klockan en timma. Snart ska bilrutor
skrapas, tjockrocken på och promenaden utföras med största försiktighet. Men innan det händer vill vi
försöka lysa upp din tillvaro med
det nummer du håller i din hand.
Det är vårt andra Mapic-nummer
i ordningen, det kommer alltså att
även distribueras med flera tusen
exemplar på den stora retail-mässan i Cannes.

Snart ska
bilrutor skrapas
och promenaden utföras
med största
försiktighet.«

Följaktligen innehåller
numret även en rejäl genomlysning av marknaden för handelsfastigheter, för övrigt en sektor
av marknaden med rejäl fart, och
som intresserar internationella investerare. Förra året var exempelvis
internationella aktörer involverade i affärer motsvarande 80 procent
av transaktionsvolymen. I Europa hamnar lilla Sverige på tredje plats,
efter Storbritannien och Tyskland, avseende volym på fastighetsaffärer
inom segmentet. Det är alltså en stark marknad vi talar om. Vilket för
oss på Fastighetssverige, som Sveriges främsta media i fastighetsbranschen, är ett tydligt kvitto på att vår
satsning med ett Mapic-nummer,
och egen bevakning direkt från
mässan är helt självklar.
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Kanske en oväntad fråga från just oss, men samtidigt högst relevant. Kontorsutveckling är affärsutveckling. Det vet vi i branschen.
Och tillsammans kan vi i förändra synen på vad ett kontor egentligen är. Från att vara kronor och kvadratmetrar till att vara ett
verktyg för förändring. Vi har testat det själva och sitter nu i ett aktivitetsbaserat kontor, hållbart in i minsta detalj.
Med hjälp av våra erfarenheter guidar vi till kontor som matchar våra kunders mål. Vi ser att flera branschkollegor gör samma
sak och hejar ivrigt på. Det är bara genom att jobba tillsammans som vi kan förändra synen på kontoret. Och samtidigt erbjuda
smartare lösningar för våra kunder.

Trevlig läsning!

⁄⁄

VAD SKA MAN
EGENTLIGEN HA
KONTORET TILL?

Innehåll // 4 2013
AMF Fastigheters vd Mats Hederos
har blivit beskjuten i Libanon – och
spelat hockey med Foppa.

Senaste nytt från branschens bästa nyhetssajt fastighetssverige.se sidan 14.
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~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Sven-Arne Svensson om Sveriges
ekonomiska utveckling.

Tema: Handel

20 // Aktieanalysen
Pangeas Mikael Söderlundh och Jenny Nygren
om kapplöpningen till börsen.

38 // Fastighetsanalytikern
har ordet
Peter Wiman på Savills om den försämrade
transparensen på marknaden.

Häng med på en genom
lysning i en av marknadens
mest spännande sektorer
~ 44 ~

10

86

80

76 // Krönika
Newsecs Ann-Charlotte Lydén om hur
köpcentrumägarna blir vinnare.

78 // Advokaten har ordet
Katrin Troedsson på MAQS om hur du
undviker hyresjuridiska fallgropar.

84 // Revisorn har ordet
Pär Sundberg och Mats Holmlund på
Skeppsbron Skatt om ett förenklingsförslag.

90 // Arkitektkommentaren
Lise-Lott Söderlund på BSK Arkitekter om
hur man kan bygga bort utanförskap.

Trevligast

Mat & vin

Fängelsedömd vd

Balders Erik Selin har av branschen
utsetts till den trevligaste vd:n.

Restaurang Riche – en klassisk krog med
klassiska triumfer på tallrikarna.

Här är historien om Norrviddens förre
vd Peter Anderssons uppgång och fall.

Makroanalysen
Sven-Arne Svensson // Erik Penser Bank

Valår positivt för svenska

Under perioden 1980–2012 så har den privata konsumtionen
ökat med i genomsnitt 2,5 procent under valår och med 1,5 procent
under övriga år. Privat konsumtion har aldrig minskat under ett
valår men minskat under sju övriga år. Att privat konsumtion
utvecklas bättre under valår än övriga år är kanske inte så konstigt
eftersom det är hushållen som såväl konsumerar som väljer regering och riksdag.
I den budgetproposition för 2014 som presenterades den 18
september var hushållen de stora vinnarna. Totalt kommer ett
femte jobbskatteavdrag, sänkt statlig inkomstskatt, sänkt skatt för
pensionärer och avskaffad arbetslöshetsavgift dra upp hushållens
disponibla inkomst med 20,6 miljarder kronor under 2014. Delvis
motverkas detta av att en mindre höjning av alkoholskatten som
drar in 0,7 miljarder kronor från hushållen.

sport i alla
former
Namn: SvenArne Svensson.
Ålder: ”Mitt i
livet”.
Yrke: Chefsekonom på Erik
Penser Bank.

Men främst påverkas hushållens köpkraft av att den låga inflationen bidrar till en fortsatt markant ökning av reallönen före skatt.
Vår bedömning är att den genomsnittliga timlönen ökar med 2,7
procent och inflationen (mätt med KPI) ökar med 1,1 procent 2014,
vilket medför att reallönen före skatt ökar med 1,6 procent. Tillsammans med skattesänkningarna och ökad sysselsättning medför det
att hushållens köpkraft ökar med cirka tre procent under valåret 2014.

På Penser
sedan: 2007.
Gör på fritiden:
Sport (betrakta
och utöva), resor,
litteratur och
musik.
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Bild: Niclas Liedberg/Pixprovider

2014 är det val i Sverige och valår är nästan
alltid positivt för BNP-tillväxten. Under de senaste 33 åren (1980–2012) så har BNP ökat med i
genomsnitt 3,0 procent under de nio valåren
och med i genomsnitt 1,9 procent övriga år.
Privat och offentlig konsumtion samt offentliga
investeringar brukar öka klart mer under valår
än övriga år.

hushåll

»Mycket talar för att 2014
blir ett typiskt valår, där
BNP och den privata
konsumtionen ökar klart
mer än normalt.«
Den privata konsumtionen väntas dock öka något mer än
hushållens disponibla inkomster. Trots att hushållens skulder ökat
kraftigt under 2000-talet så uppgick hushållens sparkvot till tolv
procent 2012, vilket är en historiskt sett mycket hög nivå. När
arbetsmarknaden successivt förbättras så torde det därför finnas
utrymme att dra ned något på det höga sparandet. Det har redan
kommit tecken på en förbättring av arbetsmarknaden. Efter varselvågen hösten 2012 så har varslen minskat i snabb takt samtidigt
som sysselsättningen ökat betydligt mer under årets första åtta
månader än vad någon prognosmakare förutspådde vid senaste
årsskiftet.
Trots skuldökningen så har hushållens nettoförmögenhet ökat påtagligt de senaste åren. Stigande börskurser och
fastighetspriser har bidragit till att hushållens nettoförmögenhet
ligger på en rekordhög nivå. Under andra kvartalet 2013 uppgick
hushållens finansiella nettoförmögenhet till 5 452 miljarder kronor
(tillgångar på 8 635 och skulder på 3 183 miljarder kronor). Även
detta talar för att sparkvoten kan sjunka något under 2014.
Det finns således mycket som talar för att även 2014 blir ett typiskt valår i Sverige, där BNP och den privata konsumtionen ökar
klart mer än normalt.

Ser ökad köpkraft. Sven-Arne Svensson på Penser Bank pekar på att nästa år sannolikt blir ett typiskt valår i Sverige.
Det innebär i så fall att BNP och den privata konsumtionen kommer öka mer än andra år.

4 2013
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Omröstning // Erik Selin

Erik Selin
– om branschen
själv får välja
Balder-vd:n vann omröstningen om Sveriges trevligaste vd

– Jag är väl ganska snäll. Blir sällan arg.
Jag tycker inte att man ska vara dum
mot någon.
Citaten låter som en skolpojkes. Men
de kommer från en miljardär.
Erik Selins enkelhet och ödmjukhet
går hem i branschen.
Han vann en ganska klar seger i
Fastighetssveriges omröstning Sveriges
trevligaste fastighets-vd.
Text & bild: Nicklas Tollesson

A

v 214 tillfrågade vd:ar eller Sverigechefer svarade
183 på Fastighetssveriges omröstning om landets
trevligaste fastighets-vd. Flest röster fick Erik Selin,
Balders vd och grundare.
Flera av de röstande lyfte fram det faktum att han
trots sina framgångar fortfarande tar sig tid, är intresserad, lättillgänglig, ödmjuk, jordnära och enkel. Egenskaper som inte alltid
förknippas med växande makt och rikedom.
– Jag har svårt för att recensera mig själv. Jag är som jag är, säger
Erik Selin när Fastighetssverige försöker få honom att förklara
varför han tror att just han fick flest röster.
– Men jag är väl ganska snäll.
› Och ödmjuk, säger många?
– Det ska man vara. Det har gått bra för mig, men det kan
snabbt gå åt andra hållet. När det har gått riktigt bra riktigt länge
blir fallhöjden desto större, det är viktigt att inte glömma det. Jag
hade ingenting när jag började, jag kanske inte har något när jag
slutar, det vet man ju aldrig.
Erik Selin pratar sällan om strategier, långtidsplaner eller mål-

TREVLIGAST. Balders Erik Selin vann
omröstningen Sveriges trevligaste fastighetsvd där hans vd-kollegor fått rösta fram den
trevligaste vd:n i branschen.
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När det har gått riktigt
bra riktigt länge blir fallhöjden desto större, det är viktigt att inte glömma det.«

omröstning // Erik Selin

Tio snabba frågor till Erik Selin
1. Vad ska du göra på lördag? ”om vi har tur med vädret
ska vi åka och ta upp hummertinor. Det är roligt, om vi får
någon hummer har inte så stor betydelse. Själv tycker jag
att krabba är väl så gott som hummer.”

Har du sålt några Balderaktier någon gång? ”Nej. och
det hoppas jag att jag aldrig kommer att göra. Så för min
egen del spelar det egentligen ingen roll vad kursen står i –
men det är klart att det är roligare när kursen går upp.”

2. När räknade du senast samman hela din förmögenhet? ”Det gör jag aldrig. Det är ganska svårvärderat, eftersom det är en del onoterade tillgångar. För egen del tycker
jag inte att det är så intressant.”

7. Vilken var den senaste filmen du såg på bio? ”Flygplan.
Nu i söndags med familjen. vi satt med 3D-glasögon, det
var roligt. En riktigt bra film.”

Hur bra koll har du? Om du skulle uppskatta din förmögenhet, hur stort spann skulle du behöva för att vara
säker på att träffa rätt? ”20 procent upp och ner kanske.”

8. Känner du att du blir igenkänd på gatan bland vanligt
folk? ”Nej, jag är bara känd i branschen, annars inte alls.
Jag är inte intressant nog. Någon gång kan någon komma
fram och vilja prata om Balder eller ekonomiska frågor men
det är ovanligt. Men ibland får jag mejl från folk som undrar
olika saker, rörande affärer eller ekonomi, de kan undra hur
jag hade resonerat i deras situation. Jag försöker att svara
på det där, särskilt om jag märker att de har lagt ner en
del energi i det – om det hade varit jag som hade skrivit så
hade jag blivit glad om jag hade fått svar.”

3. du noterade Balder 2005. När tänkte du för första
gången tanken att du ville bli börs-vd? ”Jag har alltid
varit intresserad av aktier, jag slogs väl av tanken att kanske
skapa något att notera runt 2002–2003. Det var nära att
det blev en notering ett och ett halvt år före Baldernoteringen, men det blev inte av. Att noteringen skedde när den
skedde berodde på en slump. Catella ringde och sa att de
hade ett bolag – Enlight – som vi kunde noteras genom.
Hade de inte ringt då hade det kanske blivit flera år senare,
eller inte alls.”
4. Vilket var ditt starkaste skolämne? ”Matte tror jag.
Sedan var jag väl bra i ekonomi, samhällskunskap och
historia.”
5. Och ditt svagaste? ”Religion. Av ren
lathet, det kändes inte så viktigt. och
jag hade låga betyg i idrott, jag skolkade
ganska mycket från de lektionerna.
Det kändes som att jag inte missade
någonting. Fast jag tycker om idrott, jag
springer en del och styrketränar ibland.
Förr spelade jag tennis och bordtennis.”
6. När kollade du Balders börskurs senast? ”En timme
sen, 54,75. Jag kollar nog för ofta, det är ju så enkelt med
dagens teknik. Det hade varit sundare att inte kolla så ofta.
Jag ska ändå inte sälja.”

9. När gjorde du bort dig senast? ”För en månad sedan
ungefär, på en middag. Det var en person där som jag
borde vetat vem det var, men det visste jag inte. Hon hade
bra koll på mig, visste vad jag gjorde och hade koll på
mina föräldrar och allt. Jag frågade vad hon gjorde och… ja,
det visste jag ju egentligen, hon var ganska känd. Det var
pinsamt, jag bad om ursäkt sedan.”
10. Hur viktigt är det med pengar för dig? ”Pengar är jätteviktigt. Men hur mycket pengar
jag själv har är inte viktigt, det
var länge sedan jag brydde
mig om pengar för egen del.
Jag har inga dyra vanor – jag
behöver inte fem bilar eller tio
helikoptrar – även om min familj
säkert har högre utgifter än Medelsvensson.
Däremot känner jag ett ansvar för andras pengar. om
du investerar dina surt förvärvade pengar i mitt bolag så
måste jag vara rädd om de pengarna. Därför kan jag inte
slösa eller ta för stora risker. Tycker jag att en affär är för
riskabel gör jag den hellre privat. Jag förlorar hellre mina
egna pengar än andras.”

Så GjOrDE Vi
Under hösten har Fastighetssverige per mejl frågat 214
vd:ar/Sverigechefer (151 ägarbolag och 63 konsulter)
om vilken vd de tycker är trevligast i branschen (bland
ägarbolagen). vi fick in 182 svar, det vill säga 85 procent
av de tillfrågade.

Motiveringar, erik Selin, urval:
• En stor entreprenör med en kunskap som spänner
över både fastighet och finans.
• Det är få som har ett så stort ansvar men som alltid
tar sig tid och är intresserad.
• Trevlig, jordnära och enkel i aﬀärer.
• Alltid tillgänglig och tar emot med öppna armar,
nyfiken och intresserad av det nya!
• Erik Selin by far!
• En trevlig, ödmjuk och varm person!
• Trots att företaget har vuxit kraftigt har han alltid tid
när man träffas!
SVEriGES trEVLiGAStE FAStiGHEtS-VD 2013
1. Erik Selin, Balder – 21 röster
2. Henrik Saxborn, Castellum – 17 röster
3. Gustaf Hermelin, Catena/Brinova – 11 röster
4. Per Berggren, Hemsö – 10 röster
5. Christel Armstrong Darvik, Stena – 8 röster
6. Anders Kupsu, Diligentia, 7 röster
7. ingalill Berglund, Atrium Ljungberg, 6 röster
Biljana Pehrsson, Kungsleden, 6 röster
Christian Hermelin, Fabege, 6 röster

iLLU STR ATio N:
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det är ju faktiskt beroende på slumpen att vi
överhuvudtaget existerar …
› Funderar du mycket över sådana här saker?
– Nej, det behöver jag inte eftersom för min
del är det ju så! Framgångar och bakslag beror
ibland delvis på slumpartade och oförutsägbara
händelser. Dock kan man ju se till att exponera
sig för slump som kan leda till något positivt;
träffar du många personer ökar chansen att
det råkar hända något bra. Sitter du bara
inlåst hemma kan du inte räkna med någon
turslump.

EvA MEL LER GÅR
DH

sättningar. I stället handlar hans affärsmannaskap
om att ta vara på möjligheter som dyker upp.
Han tror på tillfälligheter, att saker händer för att
”det är meningen att de ska hända”.
› Ligger det en Gudstro i botten?
– Nej. Man kanske kan tro det, men jag är inte
religiös. Jag tror på slumpen. Den spelar väldigt
stor roll i våra liv. Att saker och ting händer
beror ofta på slumpvisa sammanträffanden. Man
träffar en viss människa, vilket leder till en affär
som aldrig hade genomförts annars, det ena leder
till det andra och så vidare, och så vidare. Och

NYHETER

20

Missat något?

Här redovisar vi de
mest lästa nyheterna på
fastighetssverige.se sedan slutet av augusti. Siffrorna anger nyheternas
placeringar i mest lästa-listan. Text: Eddie Ekberg
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Newsec köper jll:s förvaltning

BOLAG Newsec köper Jones Lang Lasalles svenska
förvaltningsverksamhet. Bland kunderna återfinns stora
internationella aktörer som Axa, Grosvenor, Henderson
och ivG.
Enligt Newsec ska affären ses som ett led i Newsecs
ambition att vara den långsiktiga, självklara och ledande
partnern inom kommersiell fastighetsförvaltning i Norden.
– vi har under det senaste året genomfört flera förvärv,
skapat en nordisk plattform med helägda bolag och
etablerat nya verksamheter. Affären ska ses som ett led i
vår ambition att vara den ledande, långsiktiga och självklara partnern inom kommersiell fastighetsförvaltning,
inte minst vad gäller internationella kunder, säger Björn
Lindeborg, vd för Newsec Asset Management.
– En framgångsrik förvaltningsverksamhet kräver
en stor volym för att driva en fortsatt tjänsteutveckling
och vara konkurrenskraftig. Den trygghet som Newsecs
starka varumärke, gedigna plattform och förvaltningskunskap tillhandahåller, både för våra kunder och för våra
anställda, var en mycket viktig parameter i vårt val av
motpart i denna affär, säger Daniel Gorosch, vd för Jones
Lang Lasalle Sverige. 2013–08–21

BiLD: KUNGSLEDEN

De nya i Kungsledens ledning: Frida Stannow Lind, Gert Ternström,
Nicklas Arfvidsson, Nina de Besche och Kjell Bergman.

BOLAG Kungsleden inrättar en ny affärsledning som ersätter den tidigare koncernledningen. Nya i affärsledningen
blir Frida Stannow Lind, utvecklingschef, Kjell Bergman, tillförordnad regionchef Stockholm, Nina de Besche, regionchef Mälardalen och Norr, Nicklas Arfvidsson, regionchef
Göteborg samt Gert Ternström, regionchef Malmö.
övriga i affärsledningen är sedan tidigare Biljana
Pehrsson, vd, Anders Kvist, vice vd samt ekonomi- och
finansdirektör, Ylva Sarby Westman, transaktionschef,
Eskil Lindnér, fastighetschef samt chefsjurist Åke Theblin.
2013–09–27
Bi
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Betalar du fortfarande för nyheter?

: GR

ANDAB

KONSuLttriO BiLDAr MANAGEMENtBOLAG

Mikael Hasselberg, Per Liljenfeldt och Carl Petre har tillsammans
bildat det nya bolaget Grandab Management. Hasselberg och Liljenfeldt
kommer från Fasticon och Carl Petre
från Newsec.
Mikael Hasselberg kommer närmast från tjänsten som regionchef på
Fasticon i Göteborg och har tidigare,
bland annat, varit vd på Newsec Asset
Management under cirka tio års tid.
BOLAG

I början av oktober hölls slutpläderingarna i hovrätten och
åklagaren yrkar på fängelsedom i minst ett år för Erik Paulsson.

LD

ANDAB
– Det känns fantastiskt kul att starta
: GR
LD
Bi
en ny resa och att få göra det med
kompetenta partners gör ju det extra
spännande. Jag är övertygad om
att det kan göras fler affärer om det
lokala nätverket tas tillvara. vi startar i Göteborg och har ambitioner att
utveckla verksamheten
Mikael Hasselberg, Carl Petre och
på andra orter och med
Per Liljenfeldt bildar tillsammans
fler partners, säger Mikael
bolaget Grandab Management.
Hasselberg. 2013–08–21

Bi

LD

: GR

ANDAB

Bi

TRANSAKTIONER

LD

:N

SSo

N

Balder köper
Bovista invest
AB, innehållande,
4 300 lägenheter. Fastighetsvärdet ligger på
Erik Selin.
två miljarder kronor.
i mars 2012 köpte
Glitnir Bank Luxemburg Bovista invest
från det danska bolaget Centerplan
Nordic A/S i konkurs. Priset var då 2,3
miljarder kronor.
Bovista innehåller 4 300 lägenheter
på i huvudsak sju orter, varav Göteborg
och västerås utgör cirka 60 procent av
fastighetsvärdet och över 50 procent av
antalet lägenheter.
Den uthyrningsbara ytan uppgår till
cirka 370 000 kvadratmeter. Affären
är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och tillträde kommer att
genomföras snarast efter godkännande.
2013–09–20

Björn Lindeborg, Newsec och Daniel Gorosch, Jones Lang Lasalle.

de är nya i Kungsledens ledning
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BALDEr KöpEr För tVå
MiLjArDEr
ST
i CKLA oLLE

BiLD: CATELLA

JURIDIK våren 2012 överklagade åklagare Alf Johansson
de friande domarna i tingsrätten för Erik Paulsson, LarsErik Salminen, Lennart Daleke, Christian Alexandersson
och Sune Reinhold. Nu yrkar åklagaren återigen, den
här gången i hovrätten, på fängelsedomar, bland annat
för Erik Paulsson.
Han yrkar på minst ett års fängelse för Erik Paulsson.
Erik Paulsson nekar.
Fabege, Peab och Solna stad är delägare i bolagen
bakom Friends Arena. 2013–10–04

5
BiLD: NEWSEC

BiLD: NiCKLAS ToLLESSoN

Åklagaren yrkar
på fängelse för
Paulsson – igen
1

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

Knut Pedersen blir ny koncernchef för
Catella.

11

HAN BLir NY KONCErNCHEF
För CAtELLA

KARRIÄR Knut Pedersen blir ny vd och
koncernchef för Catella.
Han kommer närmast från rollen
som vd för ABG Sundal Collier i Sverige.
Knut Pedersen tillträder den 1 januari
2014. Johan Ericsson kvarstår som
vd och koncernchef fram till dess och
kommer sedan att fortsätta i en senior
affärsdrivande roll inom Catella.
– Jag ser fram emot att vara med om
att vidareutveckla Catella för att skapa
förbättrad lönsamhet inom alla delar,
säger Knut Pedersen, blivande vd och
koncernchef för Catella. 2013–08–22

Få senaste nytt kostnadsfritt: www.fastighetssverige.se
4 2013
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NYHETER
>> fortsättning

: RE

GE

Ri
FinansNG
minister
Anders Borg
menar att
ett område
där det finns
utrymme
att ta in mer
skatt än i dag
är kommersiella
Anders Borg.
fastigheter.
– vill man göra reformer framöver
måste man nog i en större utsträckning
föra en diskussion om omprioriteringar,
säger Anders Borg till nyhetsbyrån
Direkt. 2013–09–18

SVERIGE

johansson
ny vd för
Tribona
15

BiLDER: CoLLiERS iNTERNATioNAL

BOrG öppNAr För HöGrE
SKAtt på KOMMErSiELLA
FAStiGHEtEr
B iLD

18
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BOLAG Fasticon och Tom Hansson har
träffat en överenskommelse om att
Fasticon förvärvar samtliga aktier i Tom
Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling AB.
– Genom förvärvet uppnår Fasticon
den kritiska volym av verksamhet och
långsiktiga plattform som vi under
senare år eftersträvat i väst. Att växa
organiskt har både visat sig vara svårt
och tidskrävande och när nu möjligheten dök upp att förvärva Tom Hansson Bygg- och Fastighetsutveckling
fanns inga tveksamheter att agera. Med
förvärvet stärker vi också vårt affärsområde Förvaltningsstöd, säger Roger
Bengtsson, vd för Fasticon. 2013–10–02

KARRIÄR Per Johansson blir ny vd för
Tribona. Han kommer närmast från en
tjänst som regionchef på Klövern och
var dessförinnan vd för Dagon, som
sedermera köptes upp av Klövern.
Samtidigt med att Per Johansson
tillträder lämnar Peter Strand tjänsten
och bolaget för att tillträda som vd
för victoria Park. 2013–10–03

BiL D: DAGo N

Per Johansson.

16

NirAS rEKrYtErAr NiO
NYA MEDArBEtArE

KARRIÄR Under de senaste månaderna
har Niras anställt nio nya medarbetare.
Rekryteringarna sker till samtliga affärsområden och till kontoren i Stockholm,
Göteborg, Linköping och Malmö.
2013–09–06

17

XXl öppnar flaggskeppsbutik i Stockholm city

BiLD: vASAKRoNAN

UTHYRNING i maj nästa år öppnar den
norska sportkedjan xxL sin första citysatsning i Sverige. Uthyrningen omfattar
3 800 kvadratmeter.
vasakronan arbetar strukturerat med
att utveckla kvarteren Jakob Större och
Spektern för att stärka handelsstråket
längs Regeringsgatan/Hamngatan.
Utvecklingen är en del av vasakronans större satsning på att stärka och
utveckla cityhandeln. 2013–08–21

BiLDER: SAviLLS

XXL öppnar i maj en flaggskeppsbutik
i hörnet Hamngatan/Regeringsgatan.

Ulf Nilsson lämnar Savills och
blir ny vd för Stendörrens bostadsfastighetsbolag. Ulf Nilsson började på
företaget 2005 i samband med Savills
förvärv av majoriteten i Tufvesson &
Partners. Efter att först ha lett bolagets
corporate finance team utsågs Ulf Nilsson till vd för den svenska verksamheten 2010.
Anders Nyström har utsetts till tillförordnad vd. 2013–10–04
KARRIÄR

16

A

3

Trygg Hansa-huset till salu

Nu är Stockholm Crown, Trygg Hansa-huset,
i centrala Stockholm till salu. Affären beräknas vara värd
uppemot 2,4 miljarder kronor. Colliers international får säljuppdraget.
Ägare är Trygg Hansa Försäkring.
TRANSAKTIONER

Försäljningsprocessen för den cirka 40 000 kvadratmeter
stora kontorsfastigheten har inletts. Det ingår också ett kontorsprojekt om 13 våningar på 7 300 kvadratmeter.
Försäljningsprocessen beräknas vara klar före årsskiftet.
2013–09–23

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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Colliers International har fått säljuppdraget för Stockholm Crown, Trygg Hansa-huset i centrala Stockholm.
Affären beräknas vara värd 2,4 miljarder kronor.

GA

uLF NiLSSON
LÄMNAr SAViLLS

T SÄ

6

Anders Nyström.
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pEHrSSON OCH MALMGrEN
årEtS KViNNLiGA FörEBiLDEr

B i LD: FA STi G H E

Ulf Nilsson.

FAStiCON KöpEr KONSuLt
i VÄStSVEriGE

EVENT Biljana Pehrsson och Siv Malmgren delar på priset Årets kvinnliga förebild i
fastighetsbranschen.
– Fastighetsbranschen rymmer många briljanta kvinnliga ledare. Med vår utmärkelse vill vi bidra till att synliggöra dessa för att inspirera fler kvinnor att axla tyngre
och ansvarsfulla positioner, säger Mia Enayatollah, informationsdirektör för
Biljana Pehrsson och Siv Malmgren.
Fastighetsägarna Stockholm. 2013–09–19

10

KLöVErN KöpEr
xPRovi DER
: Pi
AV WiLFASt
LD
Bi

TRANSAKTIONER

Klövern köper
fyra fastigheter,
omfattande cirka
60 000 kvadratmeter av Wilfast för
Rutger Arnhult.
260 miljoner kronor.
– Fastigheterna,
som ligger i bra logistiklägen, kompletterar Klöverns förvaltningsbestånd på
ett mycket bra sätt och stärker vår position ytterligare på befintliga orter, säger
Klöverns vd Rutger Arnhult. 2013–10–03

4

BrOADGAtE & StENDörrEN
KöpEr För KNApp MiLjArD

TRANSAKTIONER Broadgate & Stendörren, som är på väg till börsen, köper
sex bostadsfastigheter i Norrköping för
950 miljoner kronor. Säljare är Hyresbostäder i Sverige ii AB som förvaltas av
obligo investment Management AS.
Nordier Property Advisors har agerat
rådgivare åt säljaren i samband med
försäljningen. Delphi har varit juridisk
rådgivare åt säljaren.
Fastigheternas sammanlagda
uthyrbara area uppgår till cirka 135 000
kvadratmeter, varav cirka 98 procent
utgörs av bostadsarea.
Antalet lägenheter uppgår till 1 899.
2013–10–02

Branschens bästa nyheter – fastighetssverige.se
4 2013
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NYHETER
>> fortsättning

LD

: AB

ERDEE N

TRANSAKTIONER

Aberdeen har slutit
avtal med Saxo
Properties om att
ta över en portfölj i
Tonny Nielsen.
centrala Köpenhamn
till ett värde av cirka
495 miljoner euro, motsvarande cirka
4,3 miljarder svenska kronor.
– Det här är en utmärkt portfölj med
framstående investerare bakom. Den
passar bra in i Aberdeens investerings- och förvaltningsstrategi, säger
Aberdeens Nordenchef Tonny Nielsen.
2013–10–10

14

OSCAr prOpErtiES
KöpEr på öStErMALM

TRANSAKTIONER oscar Properties köper
fastigheten Riddaren 5, av stiftelsen
Judaica, om cirka 5 000 kvadratmeter
på östermalm i Stockholm.
Fastigheten ligger på Nybrogatan
på östermalm i Stockholm och är fullt
uthyrd. 2013–09–17

12

BYGG/ARKITEKTUR Emporia i Malmö har utsetts till världens bästa shoppingcenter
vid den internationella arkitekttävlingen World Architecture Festival i Singapore.
Emporia ägs av Steen & Ström och har ritats av Wingårdh Arkitektkontor,
som fick ta emot priset i Singapore.
Framförallt imponerades juryn av den publika och gräsbeklädda takparken och de färgkodade entréerna.
Emporia vann även utmärkelsen inside
Award 2013, som är ett pris för bästa
inredningsarkitektur.
– i stenhård internationell konkurrens
har Emporia fått en kvalitetsstämpel
som befäster Malmös plats på arkitekturkartan och som kommer att ge resonans
bland köpcentrum i hela världen, säger
Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor.
World Architecture Festival, WAF, är en
av världens mest prestigefyllda arkitekttävlingar som arrangeras av bland annat den
brittiska tidskriften Architectural Review.
2013–10–16

SVEAFAStiGHEtEr KöpEr
För 400 MiLjONEr

TRANSAKTIONER Sveafastigheters tredje
fond köper en portfölj med svenska
dagligvarubutiker för cirka 400 miljoner
kronor. Säljare är CBRE Global investors.
Den totala uthyrbara
EAFA STi GHETE
R
: Sv
LD
arean uppgår till cirka
Bi
48 800 kvadratmeter.
– Dagligvaruhandelssegmentet är
mycket intressant
och vi är nöjda över
Johanna Skogestig.
förvärvet av den här
portföljen. vår målsättning är att under det kommande året
öka portföljstorleken genom ytterligare
förvärv av fler butiker, säger Sveafastigheters svenska investeringschef
Johanna Skogestig.
Nordier Property Advisors var rådgivare åt säljaren CBRE Global investors.
Wistrand Advokatbyrå har varit köparens legala rådgivare. 2013–09–09

18

emporia – världens
bästa shoppingcenter
13
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Valparaiso, Norra DjurgårDsstaDeN, stockholm

Det vi gör
är det som räknas
Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut.
Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla nya tekniker och med att minska klimatpåverkan under projektens hela livstid. Det betyder att vi utvecklar byggnader som gör det
möjligt för nästa generation att fortsätta bidra till en bättre miljö, även efter att vårt arbete är
klart. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår.
Just nu utvecklar vi till exempel Valparaiso, ett multifunktionellt nav för arbete, boende,
turism och handel i Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Här ställs några
av världens högsta krav på livslång energieffektivitet, hälsosamma miljöer och återvinning.
Emporia i Malmö har utsetts till världens bästa shoppingcenter vid den internationella arkitekttävlingen World Architecture Festival i Singapore.

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

ncc.se/miljo

Illustration: Wester + Elsner arkitekter

Bi

BiLD: SoFiA GRYMER

ABErDEEN tAr
öVEr StOr
DANSK pOrtFöLj

8

Aktieanalysen
jenny Nygren & Mikael Söderlundh // Pangea Property Partners

GiLLAr DANS

HOBBYKOMpOSitör

Namn: Jenny
Nygren.

Namn: Mikael Söderlundh.

Ålder: 32 år.

Ålder: 33 år.

Yrke: Analytiker.

Yrke: Analyschef &
Partner.

På Pangea Property Partners
sedan: 2011.
Fritid: vänner,
resor, träning,
dans med mera.

På Pangea Property
Partners sedan: 2011.
Fritid: Multiracketsport,
hobbykompositör, familj,
piano med mera.

tABELL 1: ANNONSErADE BörSNOtEriNGAr
Hemfosa

DiAGrAM 3: BörSVÄrDE OCH ANtAL NOtEriNGAr/AVNOtEriNGAr på NASDAQ OMX StOCKHOLM (2000–AuG 2013)
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victoria Park är idag noterat på NASDAQ oMx First North men har annonserat att man vill byta börslista

DiAGrAM 2: SuBStANSVÄrDEriNG (priCE-tO-BOOK)
För NOtErADE FAStiGHEtSBOLAG i SVEriGE (2000–OKt 2013)

DiAGrAM 1: BörSutVECKLiNG För NOrDiSKA
FAStiGHEtS- OCH BYGGAKtiEr (2000–OKt 2013)

Kapplöpning till börsen – hur
många nya bolag blir det?
Fastigheter fortsätter att vara en nästan glödhet sektor på den svenska börsen. Den underliggande lönsamheten är hög och fastighetsportföljerna värderas till en premie, vilket lockar
fler bolag att överväga en notering. vilka är de
hetaste börskandidaterna? Borde det kanske
finnas ännu fler?
När logistikbolaget Tribona noterades före sommaren
var det årets största börsintroduktion på Nasdaq OMX Stockholm. Det var dessutom det första helt nya fastighetsbolaget på
Stockholmsbörsens huvudlista sedan 2006. Därefter har Brinova
tagit bakvägen tillbaka till börsen via Catena och ytterligare fyra
välkända svenska fastighetsbolag har tydligt annonserat att de siktar mot börsen under 2013/2014. Det är Hemfosa, Platzer, Victoria
Park och Stendörren som tillsammans äger fastigheter för cirka
28 miljarder kronor (se tabell 1). Även det Stockholmsbaserade

20

Fastighetssverige

⁄⁄

4 2013

byggbolaget Besqab har varit öppna med sin börsambition och
ytterligare en handfull bolag överväger en notering, antingen
som alternativ till en direktförsäljning eller som ett led för vidare
expansion.
Man kan alltså säga att det råder lite av en börsfeber inom
fastighetsbranschen. Det beror delvis på den starka utvecklingen
som både fastighets- och byggaktier har uppvisat på börsen de
senaste åren (se diagram 1). Priserna på direktägda fastigheter
har dessutom släpat efter, vilket lett till att fastighetsbolagen nu
värderas till en premie jämfört med substans (se diagram 2). Börsfebern är dock inte lika tydlig utanför fastighetsbranschen. Snarare
tvärtom, Stockholmsbörsen har under flera års tid haft förtvivlat
svårt att attrahera nya bolag. Som framgår av diagram 3 har det
totala börsvärdet ökat något under 2012 och 2013, men enbart på
grund av få avnoteringar och stigande börskurser. Många av de
senaste årens börsnoteringar är dessutom ”bara” uppflyttade bolag
från den inofficiella börslistan First North.
Stockholmsbörsen hoppas alltså på fler bolag från fastighets-

sektorn framöver, jämte sektorer som IT och läkemedel där det
också börjar röra på sig. Fastigheter passar också bra på börsen av
flera anledningar. Den underliggande verksamheten är i regel både
stabil och enkel att förstå samtidigt som investeringsvolymerna
på direktmarknaden är väldigt stora för privata placerare. Genom
att äga fastighetsaktier slipper investeraren även ansvaret för den
löpande förvaltningen. Därtill är fastigheter en kapitalintensiv
bransch och börsen kan vara ett effektivt sätt att förbättra tillgången på kapital, både initialt genom att bredda ägandet och på
sikt genom att underlätta för nyemissioner, obligationsprogram,
preferensaktier, med mera. Ett börsnoterat fastighetsbolag har även
en starkare förhandlingssits gentemot banker och möjlighet att
växa genom betalning i egna aktier.
Det handlar alltså om fastigheter för minst 28 miljarder kronor, motsvarande ett tillskott på cirka 14 procent, som
är på väg mot Stockholmsbörsen. Det är en hög siff ra historiskt
men samtidigt finns det i dag en stor efterfrågan på fastigheter,
inte minst indirekta placeringar, och fastigheter kommer även

fortsättningsvis att utgöra bara tre procent av det totala börsvärdet.
Den andelen är anmärkningsvärt låg med tanke på fastighetsmarknadens storlek och hur väl fastighetsbolag passar i en börsnoterad
miljö. Vidare saknas det i dag många intressanta nischbolag som
exempelvis ett renodlat hotellbolag, ett renodlat köpcentrumbolag, ett rikstäckande bostadsbolag eller varför inte ett helnordiskt
fastighetsbolag på börsen. Just nu är räntekostnaderna låga, hyresintäkterna är stabila och det finns både investerare och banker som
söker volym – med andra ord perfekt tajming för att fylla ytterligare några luckor.

pANGEA
Pangea är en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetsrelaterad corporate
finance och fastighetstransaktioner. Sedan starten 2009 har firman genomfört
drygt 120 transaktioner med ett fastighetsvärde över 80 miljarder kronor. Pangea
har arbetat mycket med olika typer av kapitalmarknadsuppdrag och var bland
annat rådgivare till Tribona vid noteringen på Nasdaq oMx Stockholm (mid cap)
i maj 2013.

4 2013

⁄⁄

Fastighetssverige

21

Tävling // Sveriges Snyggaste Kontor

Bild: Mats Uneland

Bild: amf

Bild: Björn Lofterud

MIDROC,
SOLNA. Ledorden
för kontoret på
Telegrafgatan i
Solna är funktion,
varumärke och
identitet. Mia
Wahlstein på Midroc var arkitekt.

Bild: Jason Strong

AMF FASTIGHETER, STOCKHOLM. Återanvändning och förnyelse
präglar det nya kontoret vid Gallerian. Istället för att riva ut all gammal inredning var målet att kreativt utveckla befintliga lokallösningar och återanvända material. Resultatet är ett lustfyllt, personligt och hållbart kontor
till en betydligt lägre byggkostnad än normalt. Codesign var arkitekt.
Bild: Hannes Söderlund

HSB STOCKHOLM. Möten och energi är ledord i det nya
kontoret med temat ”Välkommen hem.” Reception, Bobutik
och ljusgård på entréplanet flyter in i varandra och bjuder
in till informella möten. Kvarteret är förebild i kontorslandskapet där det i varje ”kvarter” finns torg och mötesplatser i
form av lounger, projektbord och tysta rum samt en ”Think
tank” för rörliga, kreativa möten. PS Arkitektur stod för
inredningen.

VEIDEKKE, STOCKHOLM. Kontorsytan halverades när Veidekke bytte
kontorsrum till flexibla öppna landskap. Begagnade arbetsmöbler och
råa ytskikt har varit sätt att hålla kostnader nere för att kunna satsa på
kök, pausrum och smarta konferensrum. Arkitektbyrån bakom det hela är
Reflex.

Här är branschens
snyggaste kontor

HITTA FASTIGHETS- OCH
MARKNADSINFORMATION DIREKT

Bild: Dan Coleman

Tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor växer
för varje år – inte minst i fastighetsbranschen.
Hela tolv olika fastighets- eller byggföretag har
nominerat sina egna kontor till årets tävling.

Via Datscha får du tillgång till en stor mängd detaljerad information om
kommersiella fastigheter. Allt samlat på ett ställe. Du kan till exempel
enkelt se vilka som äger fastigheter i ett område och vilka fastigheter
som ingår i bolagets fastighetsbestånd. Allt går att visa på kartor.
I Datscha finns också information om vad som betraktas som A, B eller
C -läge i ett visst område samt hyres-, vakans- och direktavkastningsnivåer från tre olika fastighetskonsulter. Och detta är bara en liten del
av all den omfattande fastighetsinformation som finns i Datscha.

Text: Nicklas Tollesson

Sammanlagt har 40 företag nominerat sina kontor till
tävlingen, som för tredje året
arrangeras av Fastighetssveriges
systermagasin Lokalnytt.
2011 vann spelföretaget Dice i
Stockholm och 2012 design- och
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konceptföretaget Ideas i Malmö.
Chansen att det blir ett
bygg- eller fastighetsbolag som
vinner i år är ganska stor. Nästan var tredje nominerat bolag
kommer från branschen – och
bidragen är högkvalitativa.

VASALLEN VAXHOLM. Ett litet funktionalistiskt hus med militär
historia – den tidigare Marinmotorhallen – som nu i sin enkelhet
blivit ett modernt kontor. Kontoret har ett fantastiskt läge invid
Solöfjärden och Oxdjupet, med såväl årstidernas skiftningar som
fartygstrafiken till Stockholm precis utanför fönstren.

HEIMSTADEN, MALMÖ. Servicekontoret i en före detta butiksyta vid
Möllevångstorget ska tilltala både hyresgäster, fastighetsskötare och
tjänstemän. Skruvmejslar och borrmaskiner blandas med pärmar, kundmottagning och datorer. Arkitekt är Rydstern & Liliedahl samt Ideas.

Vårt kraftfulla webbaserade verktyg ger dig tillgång till informationen
du behöver, och en effektiv analys av densamma.
- Kontakta oss för en kostnadsfri testperiod.
Ring 08-50 70 50 00 eller besök datscha.com

Tävling // Sveriges Snyggaste Kontor

BiLD: PER KRiSTiANSEN

VASAKrONAN, StOCKHOLM. Sveriges största fastighetsbolag har dragit det aktivitetsstyrda kontoret till sin spets. BSK Arkitekter har inrett kontoret
på Mäster Samuelsgatan och fokus har legat på att skapa mer interaktion och samarbete mellan medarbetarna. Inspiration hämtades från den italienska
1600-talsstaden Palmanova som skapades utifrån liknande mål.

BiLD: BRiGGEN

COrALLEN,
VÄrNAMO.
Klädnypesfabrik,
sedan konstarkiv
och nu kontor.
Renoveringsarbetet präglades av
genuint hantverk
för att behålla så
mycket av den
gamla karaktären som möjligt.
Exempel på detta
är att golvet och
trappan är original.
Fönstren är specialtillverkade med de
gamla som mall för
att uppfylla dagens
energikrav.

BriGGEN, MALMö. Ett välkomnande kontor i Västra
Hamnen, med en varm atmosfär som engagerar, inspirerar
och motiverar medarbetarna. En smart planlösning och genomtänkt ljud- och ljusmiljö tillsammans med en intressant
färgskala skapar spännande kontraster, glädje och dynamik.
White var arkitekt.
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BiLD: CS & Co REKLAMBYRÅ AB

BiLD: PEAB

BiLD: EURoCoMMERCiAL PRoPERTiES

BiLD: ALM EQUiTY

EurOCOMMErCiAL prOpErtiES, StOCKHOLM. Terrasskontoret med utsikt över Hötorget är ett modernt 60-talsinspirerat
kontor med transparenta och luftiga lokaler – ett möte mellan
60-tal, storstad och Medelhav.

ALM EQuitY, StOCKHOLM. Kontoret på Jakobsbergsgatan är färgstarkt och lekfullt och får både medarbetare
och besökare på ett sällsynt gott humör.

pEAB uMEå. Kontorshuset på Östteg
är ett unikt lågenergikontor med smarta
lösningar för att spara energi. Färgsättning och materialval speglar Peab
Sverige AB. Ett projekt där personalen
varit med från ax till limpa.

SVEriGES SNYGGAStE KONtOr
Sveriges Snyggaste Kontor avgörs i år
för tredje gången. i oktober har svenska
folket röstat fram finalisterna, och vinnaren utses av en kvalificerad jury, ledd
av arkitekten Magnus Månsson.
vinnaren koras i
samband med
Sveriges Snyggaste Kontor-dagen
på oscarsteatern i
Stockholm den 28
november.

Selected aS one of the top 10
emerging managerS globally *
» €600 million equity under management
» 30+ professionals across the Nordics

* According to the international annual publication by PERE (Private Equity Real Estate)

Anmäl dig på
www.sverigessnyggastekontor.se

www.nrep.com +46 8 678 16 60

Expo Real // 2013

Sverige ligger bra till som marknad i Europa bland
tyska banker och investerare.
Det märks inte minst bland besökarna på den stora
fastighetsmässan Expo Real i München.
Text & bild: Eddie Ekberg

”Vi kommer göra
fler affärer i Sverige”
Patrizia är en av Tysklands största fastighetsfondaktörer, med ett starkt fokus på Norden. Bolaget finns representerat
i Norden med kontor i såväl Danmark som Sverige. Patrizias
Nordenchef sedan ett och ett halvt år är Rikke Lykke, en person
med mångårig erfarenhet från fastighetstransaktioner.
– Sverige och Norden är alltid intressant och vi kommer definitivt att göra flera affärer där. Sverige är dock lite kallare just nu
eftersom man står utanför eurosamarbetet, vilket gör att vi tvingas
hedga mellanskillnaden, och då blir det svårare att räkna hem
investeringen. Men, som sagt, jag är övertygad om att vi kommer göra fler affärer i Sverige. Och vi kommer att bygga upp vårt
kontor där – om några år kommer vi säkert att vara tio personer på
Sverigekontoret, i dag är det en. Givet att vi gör fler investeringar
förstås, säger Rikke Lykke.
Vintern 2008 köpte Patrizia en stor portfölj med 1 018 lägenheter i Stockholm med en sammanlagd yta om 94 000 kvadratmeter. Det var bolagets första affär i Sverige. Sedan dess har man
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inte återfunnits på köpsidan i Sverige.
Thomas Völker är Nordenchef på den tyska banken Helaba,
som fram till idag har lånat ut nästan 20 miljarder kronor på den
svenska marknaden.
Även om man satsar stort på Norden i allmänhet och Sverige i
synnerhet i nuläget tänker man accelerera ännu mer.
– Nästa år ska bli vårt bästa svenska år någonsin, säger Thomas
Völker.
En tung investerare är IVG Funds som äger fastigheter till ett
värde om cirka fyra miljarder kronor i Sverige. Totalt har IVG 45
institutionella fonder, tolv av dessa finns redan representerade med
investeringar i Sverige och fem i Finland.
– Sverige är en nyckelmarknad i Norden och Europa för oss.
Norge och Danmark tittar vi nästan inte alls på, dels eftersom det
är mycket enklare att göra transaktioner i Sverige och Finland,
säger Jörg Laue som är ansvarig för IVG Funds nordiska transaktionsverksamhet.

SKA KöpA MEr. Rikke Lykke är nordisk chef på den
tyska fastighetsfondaktören Patrizia. Hon menar att
man garanterat kommer föra fler investeringar i Sverige och att man kommer bygga upp sitt kontor här.

LåNAr GÄrNA ut. Thomas Völker är Nordenchef på Helaba, som
har lånat ut 20 miljarder kronor på den svenska marknaden. ”Nästa
år ska bli vårt bästa i Sverige någonsin”, säger han.

tuNG iNVEStErArE. Jörg Laue är chef för IVG
Funds nordiska transaktionsverksamhet. Han menar
att Sverige är en nyckelmarknad i Norden, Norge och
Danmark tittar man nästan inte alls på.
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Nytt finansieringsinstrument // Estea

estea
• Startades som Svensk Fastighetsfond AB år 2002.
• Jockum Beck-Friis har varit styrelseordförande och Johan Eriksson vd
sedan starten.
• Bolaget bytte namn till Estea AB i
början av 2013.

”En utmaning att
ta första steget”
Esteas Johan Eriksson om lanseringen av
kapitalandelsbevis
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tredjedel av pengarna kommer från småsparare.
– För ungefär två år sedan började vi planera för den här
satsningen och vi tittade på flera olika instrument som skulle vara
möjliga att notera. Utgångspunkten var att de skulle vara transparenta och flexibla, de skulle gå att göra elektroniska och de skulle
vara fritt överlåtbara. Vi hade ett flertal kvalificerade rådgivare och
undersökte flera olika alternativ, bland annat preferensaktier, företagsobligationer och vinstandelsbevis innan vi fastnade för kapitalandelsbevis. Det uppfyller våra krav och känns som ett instrument
som är så nära direktägande i fastigheter man kan komma, säger
Johan Eriksson.
– Flexibiliteten och transparensen i vår affärsmodell gör att kapitalandelsbevisen på ett tydligt sätt speglar värdeutvecklingen på
fastigheterna. Det här är de första publika kapitalanskaffningarna
vi har gjort och vi är nöjda med dem.
› Har investerarna någon möjlighet att påverka hur bolaget sköts?
– Ja. Corp Nordic fungerar som låneagent och har en före-

NYTÄNKARE. Johan Eriksson
och hans Estea har börjat erbjuda
allmänheten att investera i kapital
andelsbevis, ett nytt instrument
på marknaden. ”Det känns som
ett instrument som är så nära
direktägande i fastigheter man kan
komma” säger Johan Eriksson.

Vill du leda byggprojekt som sticker ut?
Ett Wingårdhsritat hus i rött glaserat tegel
med ”hoppande balkonger” – det är ett av
SKB:s många spännande bostadsprojekt
i Stockholm.
Nu söker SKB dig som kan leda föreningens
nyproduktionsprojekt framöver.
Kvarteret Muddus i Norra
Djurgårdsstaden byggstartas
runt årsskiftet.
Bakom den spektakulära
arkitekturen ligger en utmaning från Stockholms stad.
På ett av de förberedande
byggmötena önskade man från
stadens sida ett tegelhus med
Henrik Bromfält. en arkitektur som kunde mäta
sig med legendaren Ferdinand
Bobergs mästerverk vid Gasverket.
– Jag hade med mig Gert Wingårdh på mötet. Han
räckte upp handen och sa ”jag kan nog ta upp
den kampen”, berättar Henrik Bromfält, vd för
Stockholms Kooperativa Bostadsförening.
– När Wingårdh sedan kom med det här förslaget
ramlade alla baklänges. Det är ju ganska kaxigt.
SKB arbetar efter mottot Praktiskt och Vackert.
– Eftersom vi inte säljer några fastigheter vill vi
bygga hus som vi och de boende kan vara stolta
över. Det ska vara Stockholms bästa och vackraste
bostäder, vi arbetar alltid med de bästa arkitekterna och sparar aldrig på kvalitet eller materialval.

SKB har för tillfället 650 lägenheter i pipelinen,
varav 100 i kvarteret Muddus. De senaste åren har
föreningen uppfört 150–200 lägenheter om året.

BilD: WiNGårDHS

Estea erbjuder privata och institutionella investerare möjlighet att delta i direkta fastighetsinvesteringar.
År 2002 var Johan Eriksson med och grundade bolaget – som
då hette Svensk Fastighetsfond – som sedan dess har genomfört
fastighetstransaktioner för cirka 2,5 miljarder kronor, genom drygt
15 olika investeringsbolag.
Tidigare har investerarna har varit stiftelser, mindre institutioner och kapitalstarka privatpersoner, och man har använt klassiska
private equity-upplägg med aktier och efterställda lån.
Nu har Estea också gjort en satsning mot allmänheten, i Estea
Sverigefastigheter 2 AB, och här används kapitalandelsbevis. I
korthet går det ut på att investerarna får en ränta på 6,25 procent
som utbetalas kvartalsvis. Vid löptidens slut får investerarna också
dela på 75 procent av bolagets resultat (eller 100 procent av den
eventuella förlusten).
Estea har tagit in 136,9 miljoner kronor genom tre emissioner
av kapitalandelsbevis som har noterats på NDX. Ungefär en

• I dag äger Esteas investeringsbolag
fastigheter till ett värde av cirka 1,5
miljarder kronor. I år har Estea medverkat i transaktioner till ett värde av
cirka 700 miljoner kronor.

BilD: Karl GaBor

Estea undersökte flera olika finansieringsalternativ innan man fastnade för
kapitalandelsbevis.
– Det är klart att det är en utmaning att ta första steget och införa ett nytt
instrument. Men kapitalandelsbevis är ett transparent och flexibelt instrument
som passar bra för fastighetsinvesteringar, säger Esteas vd och huvudägare
Johan Eriksson. Text & bild: Nicklas Tollesson

• Erbjuder privata och institutionella
investerare möjlighet att delta i direkta fastighetsinvesteringar.

SKB söker nu en projektledare för föreningens
nyproduktion.
– Den vi söker ska självständigt kunna leda större
byggprojekt från detaljplan till garantibesiktning.
Personen har en civil- eller högskoleingenjörsexamen eller motsvarande och kommer från bygg- eller beställarsidan, säger Henrik Bromfält.
Vad, skulle du säga, gör SKB till en attraktiv
arbetsplats?
– Föreningen har en stabil ekonomi och växer
ständigt, det är en trygg arbetsplats med mycket
gott renommé. Vi satsar på kvalitet och har till
exempel vunnit Branschindex Bostäder
tre år i rad.

SKB
Stockholms Kooperativa
Bostadsförening startades 1916.
Föreningen har i dag 130 anställda och
äger nästan 7 500 lägenheter i Stockholm.
Föreningen ägs av de 83 000 medlemmarna.

Vid årsskiftet inleder SKB bygget av kvarteret Muddus i Norra Djurgårdsstaden.

ProjEKtlEdarE NyProduKtioN
urval av arbetsuppgifter:
• Planering och genomförande av ny- och
ombyggnadsprojekt.
• Projektstyrning mot kvalitets-, ekonomioch tidsramar.
• Arbetsledning av olika projektgrupper.
• Tekniska och ekonomiska utredningar.
• Samverkan med konsulter, entreprenörer,
myndigheter och organisationer.

Vi söker dig som:
• Är civil- eller högskoleingenjör
eller motsvarande.
• Har tidigare erfarenhet av
nyproduktion och entreprenadjuridik.
• Är självgående och initiativrik
och samtidigt har goda samarbets- och ledaregenskaper.

För mer information om tjänsten och ansökan, www.fasticonkompetens.se
Fasticon Kompetens – specialister på fastighetsrekrytering

Nytt finansieringsinstrument // Estea

En leverantör för din fastighetsadministration
Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen.
Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system
som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad
support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia
Cloud behöver du bara en leverantör!

»Det är alltid marknaden
som styr vad vi väljer att
satsa på och tillsammans
med vem eller vilka.«

Lönesystem

Ekonomisystem
Anläggningsredovisning

Personalsystem
trädande roll för långivarkollektivet. Finns det anledning så kan
de kalla till långivarmöten och så vidare. Det är en trygghet för
långivarna.
› Estea Sverigefastigheter 2 har en sjuårig löptid. Finns det
möjlighet till förlängning om marknaden för att sälja inte är rätt
när exit närmar sig?
– Ja, och vi kan även förkorta om det visar sig att det är bäst att
sälja tidigare.
› Kapitalandelsbevis är ett nytt, eller nygammalt, instrument.
Hur känner ni inför investerares osäkerhet att prova något nytt?
– Det är klart att det är en utmaning att ta första steget och
införa något nytt, såvitt vi vet är det ingen annan som använder
kapitalandelsbevis. Trovärdighet är ett nyckelord när man lanserar
ett nytt instrument. Vi har byggt upp trovärdighet genom att ha
arbetat länge med professionella investerare. Dessutom har vi en
stark bank i Avanza bakom oss, vi hade inte gjort det här utan
dem.
– Att bygga förtroende för det här instrumentet är en liten del
av vår verksamhet, det mest spännande är ändå vår fastighetsförvaltning, det är ju den som genererar resultat.
› Investerarna får, utöver räntan, 75 procent av det slutgiltiga
resultatet. Hur ser ert track record från tidigare fonder ut?
– De som har varit med i alla våra investeringsbolag så här långt
har fått en total avkastning på 20 procent per år. Enskilda bolag
har haft betydligt högre avkastning och andra har haft lägre. Den
sämsta realiserade avkastningen är tolv procent på årsbasis.
För närvarande äger Esteas bolag fastigheter till ett värde av
cirka 1,5 miljarder kronor. Därav äger Estea Sverigefastigheter 2
AB två fastigheter – i Nyköping och Rosersberg – för 250 miljoner
kronor.
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– Med en belåningsgrad på 50–60 procent har vi möjlighet att
köpa ytterligare en eller två fastigheter, för sammanlagt nästan 100
miljoner kronor.
I och med den senaste emissionen är Estea Sverigefastigheter 2
stängd, men Estea planerar för liknande investeringsbolag framöver.
– I början av oktober förvärvade vi 13 000 kvadratmeter logistik i
Borås, detta i ett nytt bolag, Estea Logistikfastigheter 4. Här har vi
hittills haft våra traditionella investerare, men det är möjligt att den
fonden framöver kommer att ta samma väg som Sverigefastigheter 2.
– Det är alltid marknaden som styr vad vi väljer att satsa på och
tillsammans med vem eller vilka.
Estea äger i dagsläget fastigheter inom lager, logistik,
kontor och centrumfastigheter. För närvarande ser bolaget mest
affärsmöjligheter inom logistiksegmentet.
– Logistik har tidigare inte varit en naturlig del av exempelvis
institutioners fastighetsägande, men är på väg att bli det. Intresset
för segmentet ökar hela tiden. Sverige är fortfarande en relativt
ung logistikmarknad som vi tror kommer att utvecklas mycket
framöver. Vi tycker att fastigheter med hyresgäster som arbetar
med tredjepartslogistik eller e-handel är särskilt intressanta.
› Ni har ett samarbete med Goodman, som är en av världens
största aktörer inom logistikfastigheter, hur ser det ut?
– Vi håller i deras investeringar i Norden. Hittills handlar det
om två markområden, i Haninge och Eskilstuna, som vi utvecklar.
Vi bevakar också ett antal andra projektmöjligheter. De har ett
exklusivt avtal med oss när det gäller nyproduktion av logistik,
vilket innebär att vi inte kommer att nyproducera i våra övriga
bolag. I de bolag som Goodmanprojekten ligger är de den enda
investeraren.

Elektronisk
fakturahantering

Beslutsstöd

Bokslut
Kvalitetsanalys

Webbrapporter
Hogia Fastighetssystem Pro

Skatt
Koncernredovisning

Hogia Cloud
www.hogia.se/fastighetssystem

Ladda ner vår app
Beräkna rätt lokalhyra direkt
i telefonen.

Tätt inpå // Mats Hederos

En i laget
AMF Fastigheters vd Mats Hederos
är lagspelaren personifierad
Han har blivit beskjuten i Libanon, spelat hockey med Foppa
och åkt skidor på Svalbard. Möt AMF Fastigheters vd Mats
Hederos, en optimistisk och uthållig man som går in för det
han för tillfället håller på med till hundra procent – vare sig
det gäller jobbet eller en hockeymatch.
Text & bild: Eddie Ekberg

N

är Mats Hederos bara var 20 år
gammal gjorde han FN-tjänst
göring i Sinai och Libanon. Det
var sex månader med omtumlande
händelser som präglade den unge
Mats Hederos till den han är i dag; en ödmjuk
och positiv person som uppskattar livet och inte
gnäller över småsaker.
Händelserna har uppenbarligen också gjort
honom trofast och uthållig. Mats Hederos är gift
med kvinnan han träffade för 35 år sedan, han
bor i samma hus som han köpte 1984 och han
strävar inte efter några andra toppjobb i branschen.
– Jag är väl inte speciellt ombytlig av
mig, jag gillar att stanna kvar och slutföra det
som jag påbörjat. Jag tror på långsiktighet, säger
Mats Hederos.
Det är självklart bra egenskaper när man är
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Jag var en jäkla
slitvarg och en tvättäkta lagspelare –
ofta lagkapten.«
satt att förvalta 3,8 miljoner svenskars pensionspengar.
I år firar den 56-årige snickarsonen från Kalmar 30 år i branschen och mycket talar alltså för
att han blir kvar på vd-stolen hos en av landets
tyngsta investerare i många år till.
– Jag ser det som att vi i företaget är ute på en
lång resa tillsammans där vi sedan starten hittills
har fördubblat fastighetsinnehavet till drygt 40
miljarder kronor och tredubblat personalstyrkan

till cirka 80 personer. Men detta är bara början, vi
har massor av saker kvar att uträtta. Och vi kommer att fortsätta öka den närmaste framtiden om
förutsättningarna är rätt.
Som ung grabb var Mats Hederos en duktig
fotbollsspelare i hemmalaget Kalmar FF och
spelade som junior någon match i B-laget. Hans
position var på mittfältet.
– Jag var en jäkla slitvarg och en tvättäkta
lagspelare – ofta lagkapten.
Men det blev ingen proffskarriär inom fotbollen. Däremot tog han upp drömmen om en
hockeykarriär – som 40-åring.
– Det var när jag jobbade på Enskilda som
vi startade FHL, Financial Hockey League, en
hockeyliga med inledningsvis mycket ojämn kvalité. Jag hade till exempel aldrig spelat tidigare.
Men vi ville så klart inte få stryk av en annan
bank, så vi blev ju ganska bra till slut. Sedan har
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Tätt inpå // Mats Hederos

Tre röster om
Mats Hederos

1
BiLD: STiCKAN KENNE

peter mellqvist
Tidigare ordförande i AiK Hockey,
kedjekamrat.

– Mats och jag har i över tio års tid spelat i samma
kedja i vårt lag i finanshockeyn. Han spelar hockey
precis som han lever i den ”verkliga världen”; med
en otrolig passion och energi samt att han är en
lagspelare personifierad. Mats började med hockey
sent, som 40-åring om jag inte misstar mig, men
han förstod direkt och har verkligen i egen person
bevisat att hårt arbete och att alla gör sitt jobb och
sin uppgift så bra man kan i längden slår klass och
talang. Men det jag främst vill lyfta fram om honom
är att han är den finaste vän man kan ha.

2

LAGSpELArE. Mats Hederos är en typisk lagspelare, såväl i idrott som på jobbet. Därför sitter han tillsammans med sina medarbetare på AMF Fastigheter i stället för i ett eget rum.
Och han har alla sina saker i ett litet skåp, precis som alla andra.
BiLD: FJÄRDE AP-FoNDEN

»Tiden i Sinai och Libanon har präglat mig mycket på så vis att jag
sett hur bräckligt livet är och att jag lärt mig uppskatta det.«
jag haft en stor förmån att få spela i flera olika
lag i bland annat USA, Kanada, Kina och Japan.
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Namn: Mats Peter Hederos.
Ålder: 56 år.
Familj: Fru och tre vuxna barn.
uppväxt i: Kalmar.
Bor: Stureby söder om Stockholm och lantställe i Stockholms skärgård.
Bil: Audi A6 diesel.
Studier: KTH 79–83, fastighetsekonom, plus ett års studier
finansanalys på Handelshögskolan.
Karriär i korthet: Jaeger J:son 83–87, Gigab 87–92, Enskilda
Securities 92–03, AP Fastigheter 03–06 och nuvarande uppdrag på AMF Fastigheter.
läser: Historiska böcker och en och annan
deckare på engelska.
övriga uppdrag: Styrelseledamot i Rikshem, som AMF Fastigheter är hälftenägare i.
Styrelseledamot i biotechföretaget Symcel som
han grundade med en kompis 2004.
Ser på tv: Ser inte mycket på tv, någon
dokumentär och film ibland.
övrigt: Har cyklat vätternrundan
och genomfört skidloppet Svalbard Skimaraton.

och intensiv tid, under perioder jobbade jag dag
och natt, samtidigt som jag lärde mig väldigt
mycket. Det är erfarenheter som jag nu har stor
nytta av när jag har ansvar för andras pengar.
– Jag var kvar där till 2003. Därefter ville jag
tillbaka till fastighetsbranschen och blev transaktionschef på AP Fastigheter. Sedan 2006 har jag
varit här på AMF, först som fastighetsansvarig
inom kapitalförvaltningen och sedan 2010 alltså
som vd för det då nystartade fastighetsbolaget
AMF Fastigheter. Det här är ett jobb jag är
stolt över att ha, det går ju ytterst ut på att ge
3,8 miljoner svenskar en trygg pension. Men jag
har aldrig haft som mål att bli vd, det har liksom
bara blivit så.
› Om du hade varit tvungen att välja ett annat
yrke?
– Just nu är det här det absolut roligaste jobbet
jag kan tänka mig och jag har inga andra tankar.
Och jag blir kvar här tills de som bestämmer
säger något annat. Jag är inte en sådan som kommer säga upp mig med buller och bång.

Styrelseordförande i Castellum,
styrelseledamot i Skanska och
Fjärde AP-fonden.

– Min man och Mats gjorde FN-tjänst ihop och sedan
dess har vi varit vänner familjerna emellan. Han är
en generös person som haft förmågan att hålla fast
vid sina rötter. Han är också en väldigt kul kille men
ändå seriös. Och så är han ju extremt tävlingsinriktad, vilket kan ta sig lite märkliga uttryck ibland.

»En väldigt kul kille
men ändå seriös.«

3
BiLD: FJÄRDE AP-FoNDEN

Men höjdpunkten i Hederos hockeykarriär
var när han för några år sedan fick dela rink med
storheter som Foppa och Sudden. Det var i en
match hösten 2010 för att hedra legenden Sven
Tumba (som avled hösten därefter).
– Det var helt overkligt, där satt jag i omklädningsrummet – bredvid Peter Forsberg.
› Beskriv din väg in i fastighetsbranschen?
– Jag firar ju 30 år i branschen i år, så det var
tidigt 80-tal när jag gick ut från KTH och började jobba med besiktningar av bostadsrätter på
Jaeger J:son i Stockholm. Efter några år där bytte
jag över till bank- och finanssektorn där jag blev
kvar i 16 år. Först på Gigab, en del av Gota Bank,
där jag blev regionchef i Stockholm och efter
fem år där gick jag till Enskilda Fondkommission för att jobba med att rädda så mycket som
möjligt av de krisande bolagen i fastighetskraschens kölvatten – det var en väldigt spännande

HAr Kört SVALBArD SKiMArAtON

charlotte strömberg

i FOrM. Mats Hederos spelar
hockey ett par gånger i veckan och
tränar på gym. Därutöver cyklar
han till och från jobbet varje dag när
det inte är snö och is.

mats andersson
vd Fjärde AP-fonden.

– Jag har känt Mats Hederos sedan många år
tillbaka, mest under de sista 15 åren. Vi lärde känna
varandra på Götabanken en gång i tiden. Mats
Hederos är en fastighetsnörd i ordets positiva
bemärkelse. Han är duktig och klok. Vi sitter också
i samma styrelse i Rikshem och Mats och AMF är
sällsynt goda styrelsepartners.
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Tätt inpå // Mats Hederos

1. Vad gör dig förbannad? ”När någon går
bakom ryggen på mig och utnyttjar ett förtroende.”
2. du får 100 miljoner kronor och måste
placera dem på stubinen, vad gör du? ”Så lite
som möjligt som skulle förändra mitt liv.”
3. Vilken är din största extravagans? ”olika
el-verktyg. Jag har i många
år använt pappas gamla
verktyg men på senare
år har jag köpt riktigt
bra el-verktyg.”
4. Tror du på Gud? ”Ja, men inte
på så vis att jag är kyrklig.”
5. Vilken är din favoritpryl? ”Jag är inte så

intresserad av prylar, men måste jag välja ligger
min De Walt-kapsåg bra till.”

BiLD: SoFiA GRYMER

Tio snabba frågor

jag är bra
på att lyssna och
jag betraktar mig
som en i laget.«

6. Beskriv dig själv med tre ord, som fångar
både affärsmannen och privatpersonen Mats
Hederos? ”optimistisk, orädd för nya situationer
och engagerad.”
7. Vilket är ditt bästa privata köp? ”Sommarstugan, den har gett mig engagemang och ett
stort avbrott från vardagen.”
8. Vilket är ditt sämsta privata köp?
”Samtliga bilar jag köpt.”
9. Ger du pengar till tiggare på gatan? ”Nej.”
10.Har du några tatueringar? ”Nej.”

»Det här är ett jobb jag är stolt över att ha, det går ju ytterst
ut på att ge 3,8 miljoner svenskar en trygg pension.«
öDMjuK VD. AMF Fastigheters vd Mats Hederos gjorde FN-tjänstgöring i Sinai och Libanon som 20-åring. Där var han vid flera tillfällen
inblandad i stridssituationer och andra omtumlande händelser som gjorde honom ödmjuk och tacksam.

› Något annat drömjobb?
– Nej, inte ens hockeyproffs. Jag vill ha omväxling och träffa människor, båda de sakerna
uppfylls i det här jobbet.
› Får du ofta förfrågningar om andra jobb eller
uppdrag?
– Ja det händer.
› Vad är på gång för AMF Fastigheter?
– Tillsammans fortsätter vi att utveckla
bolaget och vi har nu stort fokus på det stora
utvecklingsarbetet där vi ska revitalisera hela området kring Gallerian, där bland annat Swedbank
lämnar omkring 45 000 kvadratmeter. Totalt
är det ett utvecklingsarbete på cirka 90 000
kvadratmeter som kommer att pågå under flera
år framåt.
› Ni äger fastigheter i princip bara i centrala
Stockholm – kan ni tänka er andra ställen?
– Vi har egentligen ingen begränsning mer än
att vi ska investera i sådant som vi begriper oss
på. Vi kan mycket väl etablera oss i andra delar
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av Stockholm där det finns spårbundna kommunikationer.
› Har du någon förebild i branschen?
– Det finns många jätteduktiga personer i
branschen, en av dem är Atrium Ljungbergs
förre vd Anders Nylander som har en klokhet
som jag gärna skulle vilja ha mer av.
› Investerar du själv i fastigheter?
– Bara i mina privata boenden.

› Vad gör dig till en bra ledare?
– Att jag är bra på att lyssna och att jag
betraktar mig som en i laget. Jag tror också att
jag är mig själv, oavsett om jag är på jobbet eller
privat.
› Hur mycket jobbar du?
– Just nu kanske 50–60 timmar per vecka, men
jag har en klar ambition att minska detta. Under
en period på Enskilda jobbade jag 80–90 timmar
per vecka och det funkar ju inte under någon
längre tid.
› Hur håller du dig i form?
– Jag spelade fotboll tills jag var 50 ungefär
men så pajade knät så nu cyklar jag till och från
jobbet varje dag, det är ungefär åtta kilometer.
Och så kör jag ju hockeyn i Trångsunds IF 2–3
gånger per vecka. Jag tränar också på gym någon
gång i veckan.
› Vad gör du när du inte jobbar?
– Två av mina tre barn är utflugna så från att
ha ägnat mycket tid åt deras aktiviteter har jag

plötsligt tid att ägna mig åt egen träning och
att snickra på lantstället. Jag tycker mycket om
att snickra, pappa var snickare så det ligger väl i
blodet. I år har jag byggt en ny brygga.
› Vilken är din livsfilosofi?
– Filosofi och filosofi, men jag gillar att vara
närvarande i det jag gör för stunden och jag
tycker om att vara engagerad.
› Vad vet folk inte om dig?
– Att jag håller på och försöker lära mig franska. Så när jag är på Mipim eller Mapic försöker
jag ta mig fram på franska, med skiftande resultat.
› Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna spela gitarr. Jag har ett
stort musikintresse och särskilt då för 70-talet
med artister som Pink Floyd och Frank Zappa
som favoriter. När jag var barn tog jag gitarrlektioner och han som hade lektionen efter mig
var Göran Söllscher (en av världens främsta på
klassisk gitarr), det gick bättre för honom än för
mig kan man väl säga.

› Vilken är din drömresa?
– Min närmaste drömresa är när jag och sonen
i vinter åker till Kap Verde för att kite-surfa.
› När grät du senast?
– Jag minns faktiskt inte exakt när. Jag kan
bli gråtmild när jag ser på tv, eller när någon gör
något fint i vardagen.
› Om du dog och blev pånyttfödd, som vem
skulle du då helst återkomma?
– Jag trivs bra med den jag är så jag säger mig
själv igen. Men jag skulle ta gitarrlektionerna på
lite större allvar.
› Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Att jag vågar se möjligheter och så sover jag
väldigt bra om nätterna.
› Är du fåfäng?
– Jag tror att alla är det, alla vill väl bli sedda
och uppskattade.
› Vilken är den tuﬀaste utmaningen eller
prövningen du ställts inför i ditt liv?
– Det är ingen speciell händelse, utan det

handlar om att få vardagen att gå ihop. Det är
en stor och ständig utmaning som pågår hela
tiden.
› Vad är du rädd för?
– Att någon i min familj ska bli allvarligt sjuk.
Jag tror att tiden i Sinai och Libanon har präglat
mig mycket på så vis att jag sett hur bräckligt
livet är och att jag lärt mig uppskatta det.
› Ditt hem brinner – vad lämnar du kvar?
– Saker är inte så viktiga, det viktiga är att
inga personer blir kvar.
› Om du fick ha något i ditt liv ogjort, vad
skulle det i så fall vara?
– Inget jag kommer på just nu, men det är
klart att jag säkert har sagt eller gjort något som
sårat någon och det känns ju aldrig bra.
› Vad ska du göra när du lägger av i fastighetsbranschen?
– Lära mig franska riktigt bra, snickra mer på
huset på landet, starta ett litet företag – kanske i
skärgården – och kanske engagera mig ideellt.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Peter Wiman // Savills

Bild: savills

»En uppmaning till mark
nadens alla aktörer är att
offentliggöra affärerna.«

bruten trend. Savills analyschef Peter
Wiman noterar att den nio kvartal långa trenden med minskant transaktionstempo nu är
bruten. Däremot oroas han över en försämrad
transparens.

”Starkare marknad, men
försämrad transparens”
Redan före det tredje kvartalets utgång står det klart att årets svaga första
kvartal ej innebar ett försvagat intresse för fastigheter. Den svaga inledningen
vändes snabbt och det andra och tredje kvartalet har visat på högre transaktionsvolymer än motsvarande kvartal föregående år.
Savills analyschef Peter Wiman beskriver en stark marknad med en något
försämrad transparens.
Ökningen i transaktionsvolymen visar på det stora
intresse som finns för fastighetsinvesteringar, men än viktigare är
att transaktionstempot ökar för andra kvartalet i rad, jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Det innebär att vi har noterat
en brytning av den nio kvartal långa negativa trenden med konti-

38

Fastighetssverige

⁄⁄

4 2013

nuerligt minskande transaktionstempo som pågick från början av
2011 fram till årets andra kvartal.
Orsakerna bakom det ökade antalet genomförda transaktioner
är flera. Marknaden har de senaste åren varit var väl försörjd med
eget kapital och den stora flaskhalsen har varit de begränsade

möjligheterna att erhålla bankfinansiering. Under året har vi
noterat en tydlig positiv trend från bankerna och möjligheterna att
få bankfinansiering har väsentligt förbättrats. Såväl möjligheterna
att erhålla finansiering som villkoren har förbättrats. I skrivande
stund är samtliga svenska storbanker aktiva finansiärer, men även
internationella banker är aktiva – inte minst tyska och danska
banker.

Samlar
vinylskivor
Namn: Peter
Wiman.
Ålder: 37 år.
Titel: Analyschef.
År på Savills:
Sju.
Fritid: Samlar
på dammiga
vinylskivor, läser
och går någon
runda golf då
och då.

En annan möjlig förklaring kan vara att riskaptiten har
ökat hos investerarna. Transaktionsmarknaden har de senaste åren
varit mycket inriktad på säkra investeringar och riskminimerande
strategier, vilket har lett till ett mycket starkt fokus på primefastigheter i form av moderna fastigheter med långa hyresavtal.
Även andra fastigheter med låg risk har varit mycket eftertraktade såsom publika fastigheter och hyresbostadsfastigheter.
Bristen på utbud och den starka konkurrensen kring dessa objekt
har lett till ett ökat intresse för sekundära fastigheter. Sekundära
fastigheter har hittills varit måttligt intressanta, men börjar bli
mer intressanta dels på grund av ett större utbud, men erbjuder
även en mer attraktiva avkastning och olika former av förädlingspotentialer.

Savills
Savills är ett
ledande globalt
fastighetskonsultföretag med
ett nätverk
med över 500
kontor världen
över. I Sverige
har vi kontor i
Stockholm och
Göteborg och
erbjuder våra
tjänster inom
transaktionsrådgivning,
värdering &
analys, fastighetsförvaltning,
projektledning
samt uthyrning.

En betydligt mer oroande trend under de senaste två
åren är den försämrade transparensen på fastighetsmarknaden,
där allt fler aktörer väljer att hemlighålla köpeskillingarna vid
transaktioner. Inte bara privata aktörer utan även noterade bolag
och statliga och kommunala bolag väljer att i allt större utsträckning inte offentliggöra priser. Detta är självklart oroväckande
ur ett antal aspekter. Dels uppfattas Sverige som en av Europas
mest transparenta marknader, vilket har medfört att Sverige är
en mycket likvid och öppen marknad. En försämrad transparens
får även effekter för värderarkåren som är beroende av att härleda
avkastningskraven ur faktiska transaktioner och mer begränsad
marknadsinformation kan mycket väl leda till en ökad osäkerhet
kring värde- och avkastningsnivåer.
Hösten kommer med stor sannolikhet att visa en fortsatt
mycket stark marknad för fastigheter, men samtidigt för osäker
heter sällan något gott med sig – så en uppmaning till marknadens
alla aktörer är att offentliggöra affärerna.
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Transaktioner // Q3 2013

Bild: ncc

Den senaste tidens
största affärer
(Uppgifterna är framtagna av Newsec)

Stockholmsmarknadens tre största affärer under Q3 2013

1

2

3

Köpare: KLP.

Köpare: Axfast.

Köpare: Host Hotels & Resorts.

Säljare: NCC.

Säljare: Atrium Ljungberg.

Säljare: Blackstone Group.

Objekt: Kontors- och handelsfastig
heten Torsplan belägen i Hagastaden
i norra delen av Stockholms Innerstad.

Objekt: Pub-huset, beläget vid Hötorget i centrala Stockholm. Omkring
hälften av den uthyrbara ytan är
butiks- och restaurangyta och hälften
består av hotellverksamhet.

Objekt: Sheraton Hotell beläget i centrala Stockholm med 454 rum. Detta är
Hosts första förvärv i Norden.

Pris: 1 618 miljoner kronor.

trea. KLP köpte NCC:s kontors- och handelsfastighet Torsplan för 1 618 miljoner kronor. Det blev tredje kvartalets tredje största affär.

Pris: 850 miljoner kronor*.

Kvartal 3: De tio största affärerna i Sverige

Pris: 980 miljoner kronor.

1. Köpare: Catena.
Säljare: Brinova.

Göteborgsmarknadens tre största affärer under Q3 2013

Objekt: Försäljningen är ett omvänt förvärv
där Catena köpt Brinova Logistik för 3,8
miljarder kronor och betalt med nyemitterade aktier.

Pris: 980 miljoner kronor.

Köpare: Balder.

Köpare: Sefa.

Köpare: Balder.

Säljare: Glitnir Bank Luxemburg.

Säljare: Niam.

Pris: 3 800 miljoner kronor.

Objekt: Köpet avser Fastighetsbolaget Bovista som äger och förvaltar
4 300 lägenheter. Största delen av
marknadsvärdet återfinns i Göteborg.

Objekt: Den anrika fastigheten Sjö
befälsskolan belägen centralt med
utsikt över Göta älv.

Säljare: Aberdeen Property Funds
SICAV-FIS Pan-Nordic.

5. Köpare: SEB (fastighetsfonden Domestica).

Objekt: Kontorsfastigheten Bö 92:3,
mer känd under namnet Kanoldhuset,
belägen mellan E6an och Liseberg.

2. Köpare: Balder.

Säljare: Obos Forretningsbygg AS.

Säljare: Glitnir Bank Luxemburg.

Objekt: Åtta bostadsfastigheter belägna
i bostadsområdet Bunkeflostrand strax
söder om Öresundsbron.

Pris: 200 miljoner kronor*.

Pris: 2 000 miljoner kronor.

Pris: 190 miljoner kronor.

Objekt: Köpet avser Fastighetsbolaget
Bovista som äger och förvaltar 4 300
lägenheter. Största delen av marknads
värdet återfinns i Göteborg.
Pris: 2 000 miljoner kronor.

Malmömarknadens tre största affärer under Q3 2013
Köpare: Obos Forretningsbygg AS.
Säljare: SEB (fastighetsfonden
Domestica).
Objekt: Åtta bostadsfastigheter
belägna i bostadsområdet Bunkeflostrand strax söder om Öresundsbron.
Pris: 900 miljoner kronor*.
* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Fastighetssverige

⁄⁄

4 2013

Köpare: Corpus Sireo (DEREIF
SICAV-FIS).

Köpare: Svenska Hus.

Säljare: Niam.

Objekt: Kontorsfastigheten Davida 15
belägen i centrala Malmö.

Objekt: Kontorsfastigheterna Kronan
10 och 11 belägna i centrala Malmö.

Säljare: Ikano Fastigheter.

Pris: 275 miljoner kronor*.

Pris: 500 miljoner kronor*.
Källa: Newsec

Pris: 900 miljoner kronor*.
6. Köpare: Host Hotels & Resorts.
Säljare: Blackstone Group.

3. Köpare: KLP.
Säljare: NCC.
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Objekt: Pub-huset, beläget vid Hötorget i
centrala Stockholm. Omkring hälften av den
uthyrbara ytan är butiks- och restaurangyta
och hälften består av hotellverksamhet.

Objekt: Kontors- och handelsfastigheten
Torsplan vilken är belägen i Hagastaden i
norra delen av Stockholms innerstad.
Pris: 1 618 miljoner kronor.

Objekt: Sheraton Hotell beläget i centrala
Stockholm med 454 rum. Detta är Hosts
första förvärv i Norden.
Pris: 850 miljoner kronor*.
7. Köpare: Alecta.
Säljare: Credit Suisse.

4. Köpare: Axfast.
Säljare: Atrium Ljungberg.
* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

Objekt: Kontorsfastigheterna Lustgården
10 och 18, även kända under namnet

Västerport, belägna på nordvästra Kungsholmen i Stockholms innerstad.
Pris: 825 miljoner kronor*.
8. Köpare: Fastpartner.
Säljare: NAPF Sweden AB (Valad).
Objekt: 14 kontors- och industri/lagerfastigheter belägna i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Växjö.
Pris: 760 miljoner kronor*.
9. Köpare: KPA Pension.
Säljare: NCC.
Objekt: Tre fastigheter och en tomträtt
med totalt 330 nyproducerade hyreslägenheter i Stockholm, Sundbyberg och Järfälla
kommun.
Pris: 667 miljoner kronor.
10. Köpare: Bostadsrättsförening.
Säljare: Akelius.
Objekt: Bostadsfastigheten Hägern 12 i
Luleå innehållande 483 lägenheter och
200 garageplatser.
Pris: 600 miljoner kronor*.
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Karriär // Per Johansson

När det kom ut att Peter Strand skulle sluta som Tribonavd tänkte Per Johansson direkt att det där var ett uppdrag
han själv skulle vilja ha.
Ett par dagar senare hörde Tribona av sig. Text: Nicklas Tollesson

Andra på nya poster

Tidigare positioner:
Regionchef på Klövern, vd på Dagon,
centrumchef och
förvaltare på Jones
Lang Lasalle, vice vd
på Axlinsgruppen.
Ålder: 53 år.

Familj: Fru och en
dotter.

Kör: Honda CRV.
Ser på tv: Nyheter.
Favoritmusik:
Queen.
Favoritförfattare:
Karin Fossum och
Camilla Läckberg.

BÖRS-VD IGEN. Per Johansson var vd för Dagon när bolaget köptes av
Klövern. Nu är han tillbaka som börs-vd, för Tribona.
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Markus Fagerlund
Chef, Newsec Corporate
Solutions

Markus Fagerlund blir ny
chef för Newsec Corporate
Solutions.
Han kommer närmast
från en roll som försäljningschef vid Docupartner och har tidigare
varit anställd inom Strongholdkoncernen.
Newsec har cirka 25 specialiserade rådgivare
inom Corporate Solutions i Norden och Baltikum. Ambitionen är att rekrytera ytterligare
medarbetare då efterfrågan successivt bedöms
öka, inte minst från internationella företag.

Bild: savills

Fritidsintressen:
Tävlingsspelar i
tennis för Svedala
Tennisklubbs H 45:or.
Springer en del millopp (brukar ligga på
45–47 minuter).

Malin Lövemark efterträder
Charlotta Liljefors Rosell
som ny chef för affärsområde Kontor på AMF
Fastigheter.
Lövemark kommer senast från Atrium
Ljungberg där hon har arbetat med strategisk utveckling av större fastighetsområden
med kontors- och handelsfastigheter. Hon
är civilingenjör från KTH med inriktning mot
fastighetsekonomi.
Malin Lövemark börjar på AMF i januari 2014.

Bild: newsec

Utbildning: Är
gymnasieekonom.
”Samma som Erik
Selin. Fast jag har
gått igenom ganska
många fastighetsrelaterade utbildningar
genom åren, räknar
man ihop det blir det
väl en del.”

Malin Lövemark
Chef, affärsområde
Kontor, AMF Fastigheter
Bild: mats lundqvist

Bor: Hästgård i södra
Sandby utanför Lund.

senare tid. Förra året byttes det gamla namnet
Northern Logistic Property bort, i våras refinansierades i stort sett hela bolaget och i maj
bytte bolaget börs – från Oslo – och noterades
på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Från
att ha varit ett norskt bolag med fastigheter i
Sverige är det nu ett helsvenskt bolag – också
de största norska ägarna har försvunnit och
de fem i styrelsen är samtliga svenskar. Nästa
steg i bolagets utveckling är en stor expansion,
ambitionen är att bolagets fastighetsvärde ska
fördubblas och ligga på 10–12 miljarder kronor
inom tre år.
– Huvuduppgiften framöver är att jobba
vidare enligt den strategin och jag ser fram emot
det här. Det är frågor jag har arbetat med de
senaste sju, åtta åren så det känns som att jag kan
tillföra en del.
Per Johansson kom in i fastighetsbranschen
via detaljhandeln, han var vd för hemelektronikkedjan Axlins.
– När vi etablerade nya butiker kom jag i
kontakt med många fastighetsägare, och det blev
också en del fastighetsfrågor eftersom vi hade
vissa butiker i egenägda fastigheter.
Första steget in på fastighetsmarknaden var
när han anställdes på Jones Lang Lasalle och
arbetade med förvaltning, främst av Diligentiaägda köpcentrum. Han rekryterades sedan till
Dagon 2006.
Per Johansson är också engagerad i över
gripande fastighetsfrågor och sitter i styrelsen i
Fastighetsägarna Syd för Malmödistriktet.
– Det är kul och intressant att arbeta med
frågor som berör fastighetsbranschen i stort. När
jag var regionchef för Klövern hade jag en naturlig koppling till Malmödistriktet, nu blir det
lite annorlunda, men jag kommer att sitta kvar i
styrelsen tills vidare.

Peter Strand blir ny vd för
Victoria Park. Strand har
varit vd för Tribona i tre
år och dessförinnan kom
han just från vd-tjänsten
på Victoria Park. Han har
under Tribonaperioden haft kvar sin styrelseplats i Victoria Park.
Strand har tidigare varit vd för Annehem
och dessförinnan varit anställd på bland andra
Akelius och Drott.
Han efterträder Greg Dingizian som fort
sätter inom Victoria Park som vice arbetande
styrelseordförande.

Bild: Anders J Ahlström
Fastigets AB

Aktuell: Tillträdde
som vd för Tribona
17 oktober.

Att Per Johansson skulle bli ny vd för
Tribona var ingen jätteöverraskning. Kopplingarna är ganska tydliga: Han var vd för Dagon
när Klövern köpte bolaget 2011–2012. Han följde
sedan med till Klövern och har där varit chef
för bolagets region Syd. Samtidigt har Klövern
successivt blivit största ägare i Tribona, med
huvudkontor i Lund, någon mil från Per Johanssons hem.
– Jag kan väl ärligt säga att tanken slog mig
när jag såg att Peter Strand skulle vidare till
Victoria Park, säger Per Johansson, 53.
Han behövde därför inte fundera länge när
Tribonas styrelse, bara ett par dagar senare,
ställde frågan.
Per Johansson var börs-vd i nästan ett och ett
halvt år under 2011–2012 – varav första halvåret
som tillförordnad efter att Roger Stjernborg
Eriksson hade slutat – innan affären mellan
Klövern och Dagon slutfördes. Och det gav
mersmak.
– Jag kände att det passade mig bra. Jag har
alltid arbetat mycket med förvaltningsfrågor, det
är viktigt med kvalitet i förvaltningen och att ha
ett stort fokus på de befintliga kunderna. Samtidigt tyckte jag mycket om de andra bitarna, att
arbeta med finansieringsfrågor och kontakter
med banker och investerare. Det var roligt att
presentera bolaget på investeringsträffar och i
andra sammanhang.
› Men det var lite snopet att vd-tiden inte blev
längre?
– Egentligen inte. Dagon stod vid ett vägskäl,
det som skedde var en naturlig utveckling. Det
var spännande att vara med om hela den här
storaffären, jag blev en erfarenhet rikare av det.
Det har också varit intressant att få bygga upp
Klöverns nya region Syd.
Tribona har genomgått stora förändringar på

Bild: privat

Namn: Per Johansson.

Bild: tribona

Tennisspelare

Bild: tribona

Tillbaka som börs-vd

Peter Strand
Vd, Victoria Park

Mattias Tegefjord
Vd, Anders J Ahlström
Fastighets AB
Mattias Tegefjord blir ny
vd för Anders J Ahlström
Fastighets AB, som äger
Mitt Alby, köparen i Botkyrkabyggens storförsäljning.
Han efterträder den tillförordnade vd:n
Marcus Trummer.
Mattias Tegefjord är civilingenjör från KTH
och kommer närmast från ISS Facility Services,
där han under de två senaste åren arbetat som
affärsenhetschef för ISS Fastighetsförvaltning i
Sverige. Han har också arbetat som fastighets
chef vid KLP Fastigheter, varit affärsområdeschef för kommersiella fastigheter vid John
Mattson och även arbetat sju år som konsult
vid Tyréns Temaplan.

Clas Hjorth
Chef, Corporate Finance,
DTZ
Clas Hjorth är ny chef för
DTZ:s Corporate Financeavdelning. Han har sedan
2002 arbetat på Home
Properties – som då hette
Capona – där han har varit vd sedan 2004.
Dessförinnan arbetade han på Hufvudstaden, där han var ansvarig för koncernens
ekonomi- och finansavdelning och innan dess
var han koncerncontroller på Diligentia mellan
1994 och 1999.

Ulf Nilsson
Vd, Stendörren
Ulf Nilsson blir ny vd för
Stendörrens bostadsfastighetsbolag.
Ulf Nilsson har arbetat
på Savills sedan 2005
i samband med Savills
förvärv av majoriteten i Tufvesson & Partners.
Efter att först ha lett bolagets corporate
finance-team utsågs han till vd för den svenska
verksamheten 2010.
Anders Nyström har utsetts till tillförordnad
vd på Savills.
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tema:
Handel
Den svenska marknaden för handelsfastigheter är stark och intresset
från de utländska investerarna är
fortsatt stort. Under andra halvåret
2012 var internationella aktörer involverade i 80 procent av transaktionsvolymen. 2012 låg ”lilla” Sverige trea
i Europa vad gäller volym på fastighetsaffärer inom segmentet, efter
Storbritannien och Tyskland.
Samtidigt ligger Sverige i täten vad
gäller den ekonomiska utvecklingen
i Europa och prognoser visar att detaljhandeln kommer att växa dubbelt
så mycket här som i övriga europeiska länder. Detta talar för en fortsatt
stark marknad. Men det är en marknad i förändring, där butiksägare och
fastighetsägare har en stor utmaning
i att möta konsumenternas förändrade beteenden, för att inte tala om
den allt snabbare tekniska utvecklingen.
Häng med på en genomlysning
av en av marknadens hetaste
sektorer.
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tema: handel

Hur är läget på köpcentrummarknaden i Sverige och vilka
utmaningar står den inför? Stora frågor som besvaras av två
personer med fötterna djupt nere i retail-myllan – Centrumutvecklings Hanna Eidem och Monica Bruvik. Text & bild: Eddie Ekberg

Ser handelns utveckling.
Hanna Eidem och Monica Bruvik
på Centrumutveckling menar
att konsumenter förväntar
sig att butikspersonalen
fungerar som sökmotorer som kan ge snabb
hjälp på vilka frågor
de än har.

”Det gäller att vara lyhörd”
› Hur mår egentligen köpcentrummarknaden i Sverige?
– Den är lite sargad efter den ekonomiska turbulensen som
dominerat de senaste åren. Vi har haft en byggboom under och
strax efter konjunkturtoppen, då mycket ny köpcentrumyta skapades. Samtidigt som de nya ytorna sjösattes, såg vi en ökad försiktighet hos konsumenterna att spendera, vilket i sin tur medförde
tuffare förutsättningar för detaljhandeln. Konsumenterna fortsätter
att hålla hårt i plånboken. Vi ser en ökad medvetenhet bland konsumenter där man nu oftare köper för att man behöver något, och
i mindre utsträckning än tidigare för nöjet och upplevelsen.
E-handeln är en annan faktor som har påverkat branschen
under de senaste åren. Konsumenten blir alltmer kräsen och vill ha
hela världens utbud här och nu. I takt med att konsumenter blivit
vana vid e-handel förväntar de sig att köpcentrum har lika snabbt
och brett utbud som e-butiker på Internet. Lite tillspetsat kan man
säga att butikspersonalen därför fungerar som Google-sökfält.
Fastighetsägare och butiksägare har mycket att vinna på att bli
bättre sökmotorer och hjälpa konsumenter till köpavslut.
– Precis hur köpcentrummarknaden mått de senaste fyra åren
är dock svårt att svara på, då det inte funnits någon heltäckande
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»Det är extremt viktigt
att göra sin hemläxa
ordentligt.«
information för branschen att ta del av. Vi på Centrumutveckling
har därför valt att göra en nylansering av Köpcentrumkatalogen
som senast kom ut 08/09, i en ny webbaserad form under namnet Swedish Shopping Centre Directory. Där sammanställer vi
uppgifter om landets alla köpcentrum från 3 000 kvadratmeter
och uppåt, inklusive handelsområden. Vi kommer även redovisa
planerade projekt. Det är av yttersta vikt för marknaden att den
här informationen finns att tillgå. Det ger en bild över hur den
svenska köpcentrummarknaden mår, men också om vilka som varit
vinnare respektive förlorare. Eftersom vi tror att även utländska
investerare är intresserade av Sverige, gör vi tjänsten på engelska,
för att tillgängliggöra informationen för fler.

› Vilka segment mår bäst respektive sämst?
– Dagligvaror tuffar på starkt, som vanligt. Annars är det en
allmän försiktighet i de flesta branscher. Traditionella fritidsvaror,
såsom böcker och leksaker, går trögt. Även hemelektronik har det
tufft. Mode går lite upp och ner, vilket är ett tecken på att vi redan
shoppat mycket och nu är försiktigare. Många har redan mycket
kläder i garderoben. Till viss del har den långa svenska sommaren påverkat klädhandeln negativt – man köper ju inte höst- och
vinterkappan när det fortfarande är sommarlikt väder i oktober.
› Vilka regioner mår bäst?
– Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är av
naturliga orsaker de starkaste regionerna då de till befolknings
antalet är störst och har starkast befolkningstillväxt.
› Hur har köpcentrummarknaden i Sverige utvecklats de
senaste tio åren?
– Dels har vi kunnat se framväxten av Retail Parks utanför
storstäderna och de sista tre åren har vi även sett hur flera av dessa
kompletterats med en galleriadel, som till exempel Sickla Galleria och Bromma Blocks. Vi har också kunnat se utbyggnader
av k ommuncentrum till regionala köpcentrum. Som exempel i
Stockholmsregionen kan nämnas Täby, Kista och Sollentuna,

Pratar ryska
Namn: Hanna Eidem.

Bostad: Villa.

Helsingforskommittén, därefter jurist
och Land Developer på Ikea Mos Retail
& Property i Moskva. Vd för Centrum
Terre CIS, vd för Centrum Consultants
och sedan 2012 nuvarande tjänst.

Yrke/titel: Vd.

Bil: Volvo.

Karriär i korthet: Juris kandidatexamen
från Uppsala universitet, universitetsstudier i ryska. Handläggare på Svenska

Läser: Spår av Lena Sundström.

Ålder: 35.
Familj: Man och två barn.

Fritid: Familj, vänner samt styrelsemedlem och volontär i Tjejzonen.

Sjunger gospel
Namn: Monica Bruvik.
Ålder: 31 år.
Familj: Make Henric Bruvik som arbetar med arbetspsykologisk testning
på cut-e samt bebis med förväntad
ankomst i höst.
Bostad: Bostadsrätt i Vasastan,
Stockholm.
Yrke/titel: Projektledare och
marknadschef.
Karriär i korthet: Bakgrund som fastig-

hetsekonom från KTH. Har de senaste
sju åren haft olika roller i bolaget som
marknadsanalytiker, tre år som vd och
numera projektledare/marknadschef.
Bil: BMW 523.
Läser: Inredningskataloger och
badrumsbloggar. Planerar badrumsombyggnad.
Fritid: Sjunger i gospelkör, arrangerar
musik och dirigerar en femtonmanna
popkör.

tEMA: HANDEL

»Köpcentrum
är en produkt
i ständig om
vandling.«

FörÄNDrAD MArKNAD. De senaste åren har köpcentrummarknaden förändrats en hel del. Bland annat har det växt fram retail parks där flera har kompletterats med en galleriadel som till exempel Sickla Galleria och Bromma Blocks. Kommuncentrum har byggts ut till regionala centrum och ett flertal konceptgallerior såsom Mood och Bruno har skapats.
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som har blivit betydligt större. Vi har också
kunnat se ett antal konceptgallerior som Mood,
Bruno och Hornstull växa fram.
› Vad kan vi lära oss av köpcentrummarknaderna i Europa?
– Det kan framstå som om Sverige har en
mindre professionell köpcentrumflotta än i Europa för att vi har så få stora regionala köpcentrum. Den svenska marknaden skiljer sig ju dock
mot stora delar av Europa på flera sätt. Generellt
ska man vara försiktig med att åka ut i Europa
och hämta hem något koncept och överföra det
rakt av. Sverige har ju till exempel ”bara” nio
miljoner invånare, medan till exempel Spanien
har 45 miljoner. I Sverige är inte störst alltid
bäst, utan bäst är bäst. Det är extremt viktigt att
göra sin hemläxa ordentligt för att förstå vilket
koncept som är vinnaren för vilken handelsplats.
Det är roligt och viktigt att åka ut i världen och
inspireras, men det är viktigare att ha koll på de
lokala förutsättningarna och därmed vad som är
gångbart i Sverige.
› Hur står sig våra köpcentrum jämfört med
de i övriga Europa?
– Svårt att ge ett generellt svar. Ett köpcentrum är ju inte bättre än hur det motsvarar konsumentens förväntningar och uppfyller konsumentens behov. En punkt som kan vara värd att
nämna är dock service. I Sverige har vi en del att
lära oss när det gäller till exempel servicenivå i
butikerna. Vi tror dock att definitionen av service
kommer att ändras i takt med att konsumenterna
i allt ökad utsträckning ser personalen som våra
sökmotorer. Service kommer kanske framåt att
handla mer om effektivitet och möjlighet att
snabbt guida konsumenten till alternativa val om
förstahandsvalet inte skulle råka finnas, än att
bjuda på kaffe och hålla upp dörren. De som har
koll på detta och anpassar sig kommer att vara
vinnare på framtidens handelsmarknad.

FYrA FAKtOrEr För
FrAMtiDENS HANDELSpLAtS
Hela världens utbud – right here,
right now: Efter internets intåg kräver
konsumenter ett större utbud samt
leverans inom 1–2 dagar fast helst
redan i går. om svenska kvinnor förr
behövde sju modebutiker för att hitta
höstkappan, behöver de nu bara besöka tre e-butiker eller tre köpcentrum
med vardera sju modebutiker.
Syns man inte online så finns
man inte: Ett köpcentrum som inte
presenterar varor och varusaldo på
nätet är inte top of mind. Det enda
logiska är att köpcentrum organiserar
e-handel, vilket borde ha funnits för
länge sedan.
Högre servicekrav: Servicebegreppet utvidgas till att shopparen förväntar sig att butikspersonal fungerar
som sökmotorer. Konsumenten vill få
shoppinghjälp samt hjälp att beställa
hem varor om de inte finns i butik.
Konsumenten tänker i sökord. Butikspersonalen bör tänka som Google.
om inga vassa träffar fås blir det inte
heller klirr i kassan.
Sökande efter djupare mening i
livet: Det är inte längre status bland
svenska konsumenter att vältra sig i
fina bilar och flashiga varor. Allmänbildning, bra föräldraskap och karriärframgång ger status. vår shopping
blir i högre grad inköpsorienterad.
Samtidigt ställer informationssamhället högre krav på shopping – men nu
ska man ha det ultimata så snabbt
som möjligt, med mindre fokus på
shoppingupplevelsen.

› Vilka trender ser ni på köpcentrummarknaden i Sverige just
nu?
– Hela världens utbud här och nu är en stor trend som är driven
av internetutvecklingen. Det handlar om att konsumenter ställer
ökade krav på service, information och effektivitet. Sedan är ju
digitaliseringen och e-handeln en väldigt stor trend.
› Har det traditionella köpcentrumet spelat ut sin roll?
– Det gör det hela tiden i och med att marknaden ändras. Köpcentrum är en produkt i ständig omvandling.
› Hur har investeringar i köpcentrum i Sverige utvecklats de
senaste åren tycker ni?
– Retail i Sverige har varit en bra investering under flera år. Men
det har inte skett så många transaktioner på sista tiden och det
beror framför allt på att köpare och säljare inte kommer överens
om prisnivån.
› Vilka utmaningar står köpcentrummarknaden i Sverige
inför?
– Det gäller som vanligt att vara på tårna hela tiden och försöka
möta en omvärld i ständig förändring. Det gäller att vara lyhörd
och vinnlägga sig om att förstå den marknad man verkar i.
› Kommer butiker, köpcentrum och handelsplatser att se likadana ut om tio år som i dag?
– Nej, det får vi verkligen hoppas att de inte gör. I så fall har inte
vi gjort vårt jobb särskilt väl. Då har vi till och med misslyckats.
Om tio år kommer vi nog få se flera köpcentrum där man integrerat e-handel.
› Vilket tycker ni är det bästa köpcentrumet i världen?
Hanna: – Det som bäst fyller sin funktion och möter konsumenternas önskningar bäst. Just nu tycker jag att det är på nätet
det bästa köpcentrumet finns.
Monica: – Jag måste dessvärre svara på samma sätt; nätet är
det bästa ”köpcentrumet” eftersom man kan hitta allt där, och
dessutom får snabba svar på sina frågor. Det skickar väl ett ganska
tydligt meddelande till branschen.
› Var är det bäst att investera i handelsfastigheter i Sverige?
– Oj, det finns många intressanta platser. Men man kanske
skulle ta med en investerare till Kista Galleria i Stockholm och
uppmanat investeraren till att bygga om köpcentrumet till Sveriges
första renodlade e-handelsköpcentrum. Det är svårt att förstå
varför ingen redan är igång med det.
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Namn: Carin Blom.
Ålder: 26 år.
Jobb: Konsult på HUI Research, med fokus på
e-handelsfrågor.
Familj: Mor, far och
två äldre syskon.
Bor: På
Kungsholmen i
Stockholm.
Fritid: Träning,
dans och friluftsliv. Reser så
ofta jag kan.
Senaste köp på
Internet: ”Tänkte
att jag skulle pröva
den omtalade
prenumerationstjänsten för tjejer;
Glossybox. Har precis
fått paketet hemlevererat- får lite lyxkänsla
av att få ett paket
hemlevererat till
mig själv varje
månad.”

Carin Blom.
bild: HUI
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De senaste åren har e-handeln haft en mycket stark utveckling och
det andra kvartalet i år har ökningen accelererat med en ökning
på 19 procent jämfört med motsvarande period förra året. Allt
talar för att den här utvecklingen fortsätter. Vad detta innebär och hur det påverkar branschen svarar Carin Blom och
Fredrik Kolterjahn på HUI på. Text: Eddie Ekberg

Carin Blom, konsult på HUI Research
› Vad beror den ”explosionsartade” tillväxten för e-handeln på?
– Vi ser en mognad både hos handlare och konsumenter. E-handlarna
har utvecklat sina butiker, blir allt
duktigare på att leverera i tid
och konsumenterna blir allt mer
bekväma i att handla på nätet.
Det är också betydligt
fler aktörer som erbjuder sina produkter på nätet och
som marknadsför sig i

traditionella medier, vilket gör att de syns mer
hos fler än den vane internetanvändaren och
e-shopparen.
› Inom vilka segment växer den mest?
– Sport och möbelhandeln är de branscher som
växer snabbast på nätet. Sporthandeln ökade med
31 procent under andra kvartalet vilket är oerhört
starkt och beror på den starka hälsotrenden som
har gjort att sport och fritid blir ett mode.
› Kommer den här ökningen att fortsätta, eller
har den nått taket nu?
– Vi ser inga tendenser till att tillväxten skulle
avta den närmaste tiden utan snarare tvärtom,
det vill säga att tillväxten skulle tillta.
› Kommer e-handeln och den traditionella

»Vi ser inga tenden
ser till att tillväxten
skulle avta.«
handeln att ”växa ihop”?
– Ja, till viss del. E-handel är också detaljhandel, bara att försäljningen sker i en annan kanal.
Men vi ser en växande trend i att företag bli allt
mer multikanalsfokuserade. Det kommer alltid
finnas fysisk handel också, men kanalerna kommer att integreras allt mer och vi kommer inte
längre att prata om fysisk handel, e-handel eller
m-handel (handel från mobila enheter).
› Hur mycket kommer e-handeln att öka med
de närmaste åren?
– Prognosen för e-handelns tillväxt under
2013 ligger på 18 procent, vilket skulle betyda att
e-handeln står för knappt sex procent av totala
detaljhandeln i Sverige.

Specialister på etablering och
utveckling av kommersiella
fastigheter och stadskärnor
•
•
•
•
•
•

Analys & Strategi
Design & Funktion
Etablering & Uthyrning
Bygg & Teknik
Set Up & Centrumsupport
Butiksetablering

Besök gärna vår hemsida för att veta
mer om oss och våra tjänster.
www.ncmd.se • www.ncmd.no
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IDAG ÄR

MEDELLIVSLÄNGDEN

BOKNörD
Namn: Fredrik Kolterjahn.

UNDER 10 ÅR

Ålder: 38.
jobb: Försäljningschef/Senior konsult
HUi Research.
Familj: Sambo som studerar till
psykolog.

Den genomsnittliga livslängden för ett köpcentra eller
en gallerias design är idag knappt tio år. Behoven
förändras och nästa generation lockas av andra
detaljhandelsmiljöer. Därför gör vi på Ågren vårt
yttersta för att hela tiden förstå vad som gör
moderna gallerior attraktiva.

Bor: Under hösten i Malmö, annars i
Stockholm.
Fritid: Stor film- och boknörd. Försöker
träna och älskar att resa.
Senaste köp på internet: Testade
att beställa en Apple-Tv direkt från
Apple i USA. Har genom Amex en
postbox att beställa via. Det
gick bra, men efter avgifter
för tull och moms blev
kostnaden densamma
som i butik i Sverige.

Envist och målmedvetet kommer vi att fortsätta
kombinera attraktiv design och arkitektur
med spännande konceptutveckling och
effektiv uthyrning. Vi kallar det fullt
ansvar – hela vägen.
Gillar du det är Ågren din partner.

Fredrik Kolterjahn.

Fredrik Kolterjahn, försäljningschef/
senior konsult på HUI Research
› Vad innebär den här utvecklingen
för den ”traditionella” handeln?
– Det innebär en möjlighet för
handeln att utvecklas snabbare och
bredare än vad som annars hade varit
möjligt. Det är lätt att glömma att
e-handel också är detaljhandel, med
den enda skillnaden att försäljningen
sker i en annan kanal. Som detaljist
eller fastighetsägare är detta något
man måste förhålla sig till. Alternativet att inte bry sig eller blunda för
utvecklingen finns inte.
› Är det här ett hot eller en möjlighet för ägare av och investerare
i retail-fastigheter?
– Först och främst tror jag att
det är viktigt att man ser detta
som en möjlighet. En möjlighet
att verka på en större marknad
och en möjlighet att möta sina
kunder i flera kanaler och på så vis erbjuda
mer och bättre service.
Däremot är det klart att det innebär en utmaning för många traditionella affärsmodeller.
Den traditionella modellen som bygger på en
BiLD: HUi

Alternativet att inte
bry sig eller blunda
för utvecklingen
finns inte.
hyresintäkt baserad på omsättning i den enskilda
butiken kan snabbt bli förlegad om en allt större
del av omsättningen sker hemma i soffan och
inte i den fysiska butiken.
Alternativa sätt att ta betalt krävs och
kanske till och med alternativa sätt att värdera
fastigheter. Branschen arbetar i dag mycket traditionellt och det är dessutom många fastighetsägare som brottas med skillnaderna mellan att
äga handel och kontor. Logiken mellan dessa två
typer av fastigheter är stor och kommer sannolikt
enbart bli större. Den ena är inte nödvändigtvis
svårare, men det är viktigt att förstå att båda
kräver speciell kompetens och att det inte går att
applicera samma mall på båda.
› Hur ska man som ägare/investerare tänka/
agera med tanke på den här utvecklingen?

– Först och främst krävs det kunskap om
vad som sker och hur det kan komma att
påverka dig som aktör på marknaden. Börja
med att gräva där du står, det vill säga vad
har du idag och hur kan du utveckla detta.
Det är inte säkert att alla ska syssla med
e-handel, men alla behöver en plan för hur
de ska agera. Ta hjälp!
› Vilka är framtidens vinnare bland
köpcentrum?
– Även fortsättningsvis de som har aktiva
ägare som gör investeringar i utveckling och
förändring. Du måste veta vem som är
kund och hur och varför denne agerar
som den gör.

Lite extra glada och stolta är
vi just nu då vi fått ännu ett
pris – Årets konsult – i samband
med NCSC´s årliga konferens i
Stockholm den 16:e oktober!
För oss är det ett bra bevis
på att det vi gör fungerar
och uppskattas.

Ågren har ända sedan starten 1972 specialiserat sig på kommersiell
utveckling och design. Idag är Ågren en av de ledande aktörerna på
den nordiska marknaden inom området kommersiell utveckling.
Sedan 2003 har Ågren sex gånger vunnit “Årets bästa svenska
köpcenter” och “Bästa nordiska köpcenter” åren 2012 och 2013.

031-20 10 40 · Arkivgatan 9D · 411 34 Göteborg · agrenkonsult.se

tema: handel
bild: niclas liedberg/pixprovider

Det är stort intresse för handelsfastigheter i prime-segmentet.
– Det finns flera utländska aktörer som gärna hade köpt fastigheter liknande Kista Galleria, säger Antony Pastiroff på Jones Lang Lasalle, som här
ger sin syn på den svenska transaktionsmarknaden för handelsfastigheter.
Text: Nicklas Tollesson

”Prime, prime och åter prime”
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synvinkel är mest intressanta. För det första det
faktum att AP 3, genom Trophi/Redito ökar sina
direktinvesteringar och investerar i geografiskt
spridda portföljer innehållande mestadels matbutiker. Ett flertal andra svenska investerare har
gjort detta tidigare men AP 3:s ingång på marknaden är intresseväckande. Portföljen kan anses
utspridd, men en icke definitiv innehavsperiod
kombinerat med ett stabilt, löpande kassaflöde
gör detta till en bra strategi då ett lokalt team
finns på plats.
– En annan intressant aspekt just nu är det
faktum att ett antal svenska utvecklare/fastig
hetsbolag har återköpt fastigheter som de
tidigare sålt till institutioner, som när Svea
fastigheter köpte tillbaka i Hansa City i Kalmar
från Axa. Kombinationen av fonder i likvidation
med tvångsförsäljningar leder sällan till särskilt
höga prislappar, således gör även dessa svenska
investerare ett bra köp på sikt.

bild: jones lang lasalle

Den stora händelsen på transaktionsmarknaden det senaste året är affären där Citycon och
kanadensiska CPPIB i slutet av 2012 köpte Kista
Galleria för 4,6 miljarder kronor.
– Det var givetvis en oerhört viktigt händelse
och en kvalitetsstämpel för Sverige. Vi kommer
att se mer direktinvesteringar från sovereign
wealth-fonder och utländska pensionspengar under de kommande 12–24 månaderna. Problemet
är att det finns ett begränsat antal fastigheter
som passar dessa investerares specifika kriterier.
Det finns utländska investerare som gärna hade
köpt fastigheter liknande Kista Galleria – primeköpcentrum för tre, fyra miljarder kronor – men
det finns inte speciellt stort utbud, säger Antony
Pastiroff, som är retailansvarig inom Jones Lang
Lasalle Capital Markets.
› Vilka ser du som de mest intressanta affärerna som har gjorts i år?
– Det är primärt två slags affärer som ur min

SER STORT INTRESSE. Antony Pastiroff på Jones
Lang Lasalle menar att det finns ett stort intresse för att
investera i svenska prime-handelsfastigheter. Utbudet är
dock begränsat.
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› Vad för slags retail är det annars som efterfrågas mest av marknaden just nu?
– Prime, prime och åter prime. Sekundära
handelsfastigheter är relativt svårsålda, mest
på grund av finansieringsproblem – även om
bankerna har börjat lätta de senaste sex månaderna – samt att fastighetsägarens värderingar
ibland laggar gentemot transaktionsmarknaden.
De senaste tolv månaderna har vi sett ett antal
värderingar som ligger 10–15 procent högre än
vad marknaden visat.
– Geografiskt är det med största sannolikhet
Stockholm, Göteborg och utvalda städer i södra
Sverige som även fortsättningsvis kommer att vara
de mest attraktiva marknaderna. Detta bottnar
mycket i att det ur förvaltningssynpunkt är lättare
att hantera, samt att en majoritet av de utländska investerarna inte får ”sign off ” för städer där
tillgångar anses vara illikvida. De har blivit mer
försiktiga de senaste 12–18 månaderna. De tittar
mer på makrosiff ror, och backar när det gäller
orter med exempelvis tio procents arbetslöshet.
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»De utländska in
vesterarna tittar mer
på makrosiffror, och
backar när det gäl
ler orter med exem
pelvis tio procents
arbetslöshet.«
Sverige har sedan 2005–2006 varit bland de
fem största europeiska marknaderna när det gäller handelstransaktioner.
– Jag är övertygad om att detta kommer att
fortsätta men som tidigare nämnts till över-

Q4

vägande del inom segmentet primefastigheter.
Utländska investerare investerar fortfarande i
handelsfastigheter och det finns en stor andel
utländska ägare som också kommer att behöva
avveckla sina nordiska och paneuropeiska fonder
på grund av att fondernas löptider, till exempel
Cornerstones Nordic Retail Fund. Vi kommer
sannolikt att se en ökad andel transaktioner innefattande handelsfastigheter under kommande år.
› Vilken investerargrupp är mest intresserad?
– Allt från svenska institutioner till utländska
opportunister visar intresse för tillgångsslaget
just nu, det är således svårt att urskilja en enskild
investerargrupp. Den största intresseökningen
har vi dock noterat från de svenska investerarna,
som AP3/Redito, Axfast, Sveafastigheter och
Granen som i dagsläget representerar den största
andelen av transaktionsvolymen. Utländska
tredjeparts fondförvaltare, som Grosvenor, Rockspring och Invesco visar fortfarande ett stort
intresse, dock har det, som sagt, visat sig svårare
för dessa investerare att hitta ”rätt” produkt.

With passion for Retail
Tenant Representation / Site Acquisition & Disposal / Agency / Valuation & Advisory / Contract Management / Property Development
www.gate46.com
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Topp 5 // Transaktioner Q4 2012–Q3 2013, handelsfastigheter (Källa: Newsec)
BiLD: SoFiA GRYMER

1

i december 2012 kommunicerades att finska Citycon och
kanadensiska Canada Pension
Plan investment Board förvärvat Kista Galleria från DNB
Livsforsikring ASA som ingår
i DNB Group. Köparna, som
kommer att äga 50 procent vardera, betalade
totalt cirka 4,6 miljarder kronor. Kista Galleria
innehåller 90 000 kvadratmeter uthyrbar
area, varav 60 000 kvadratmeter är uthyrbar
handelsyta. Resterande del av fastigheten innehåller ett hotell, studentbostäder,
vårdverksamhet och verksamhetsytor som
kommunen hyr. Gallerian totalrenoverades
samt byggdes till under 2002 och ytterligare
tillbyggnad skedde 2009.

2
4

orion European 2 investment Sarl avyttrade infraCity i Upplands väsby norr om centrala Stockholm till Profi Fastigheter
under det första kvartalet 2013. Köpeskillingen bedöms till
cirka 1,6 miljarder kronor och till detta tillkommer även initiala
kostnader för den pågående nybyggnationen av Bauhaus
etablering. Affären omfattar ett betydande fastighetsbestånd
om 190 000 kvadratmeter. Av ytorna utgör omkring 50 procent
kontorslokaler, 25 procent butikslokaler och restauranger och drygt 15 procent
hotell. Resterande delar utgörs i huvudsak av lagerlokaler.

58

i december 2012 avyttrade NCC en kontorsfastighet samt en
handelsfastighet med garage i Triangeln i centrala Malmö.
Köpare var vasakronan som förvärvade fastigheterna för 1 195
miljoner kronor. Handelsfastigheten är en affärsgalleria på cirka
12 000 kvadratmeter som integrerats med det befintliga köpcentrumet Triangeln. i handelsfastigheten ingår även ett garage
under jord i två våningar med cirka 400 parkeringsplatser.

Fastighetssverige

⁄⁄

4 2013

Betalar
du fortfarande
för nyheter?

Du vet väl att du kan få branschens bästa
och modernaste nyhetsbrev
kostnadsfritt!

3
5

En miljardaffär skedde i centrala Göteborg under det fjärde
kvartalet 2012 då Hufvudstaden förvärvade Nordstaden 8:26,
belägen i Nordstans affärscentrum, från AMF Fastigheter. Köpeskillingen uppgick till 1 265 miljoner kronor. Fastigheten som
varit i AMF Fastigheters ägo sedan 1998 är i det närmaste fullt
uthyrd och omfattar totalt cirka 20 700 kvadratmeter uthyrbar
yta, fördelat på 11 400 kvadratmeter kontor, 8 900 kvadratmeter butiker/restauranger och 400 kvadratmeter lager. Större hyresgäster är bland
andra KappAhl, Esprit, Cassels, Försäkringskassan och Andra AP-fonden.

Endast ett fåtal handelsfastigheter i goda butikslägen i Sveriges
tre största städer har bytt ägare under det senaste året. i juli
kommunicerades att AxFast förvärvat PUB-huset, beläget vid
Hötorget i centrala Stockholm, från Atrium Ljungberg för 980
miljoner kronor. Fastigheten Torgvågen 7 omfattar totalt 16 800
kvadratmeter uthyrbar yta varav cirka hälften är butiks- och
restaurangyta och hälften består av hotellverksamhet. Tillträde
sker efter genomförd bolagsbildning vilken bedöms vara klar under första
kvartalet 2014.

Teckna din prenumeration på
www.fastighetssverige.se

tema: handel

bild: redito

Redito har på mindre än ett år byggt upp en
portfölj av livsmedelsfastigheter till ett värde
om cirka 1,5 miljarder kronor – målet är att fördubbla volymen inom ett år.
– Fastighetsmarknaden är väldigt tudelad.
Under mina 20 år i branschen har jag inte v arit
med om att det har varit så låga priser som nu
inom det här segmentet, säger Reditos vd Jan
Björk. Text: Nicklas Tollesson

LIDKÖPING. Framnäs i Lidköping köptes för 127 miljoner kronor. År 2007 köpte Keops samma
fastighet för 269 miljoner kronor.

”Lägsta priserna på 20 år”

Reditos team:
• Jan Björk, vd: Tidigare AM-chef för Alectas
fastighetsverksamhet i Sverige, var dessförinnan på Aberdeen.
• Patrik Hegbart, COO: Tidigare bland annat
investerare inom fastigheter genom eget
bolag och grundare av flera IT/telecom-bolag.

Redito ser affärsmöjligheter inom smalt segment
bild: redito

Efter åtta år på Aberdeen och fem på Alecta – som AMchef för fastighetsverksamheten i Sverige – startade Jan Björk förra
året upp Redito tillsammans med Patrik Hegbart.
– När jag lämnade Alecta hade jag först några månaders ledighet. Min tanke var att jobba med fastighetsinvesteringar inom en
mindre verksamhet där jag själv var ägare, men då fanns inte den
här satsningen i pipelinen, säger Jan Björk.
Redito grundade förra året Trophi Fastighets AB. Bolaget ägs av
Tredje AP-fonden, men drivs av Redito.
Grundplåten till bolaget lades vid förvärvet av en större portfölj
av Axa Real Estate, 72 fastigheter, omfattande cirka 129 000 kvadratmeter, till ett värde om en knapp miljard kronor.
Sedan den portföljen tillträddes i februari har Redito genomfört
ytterligare ett antal mindre affärer, och i dag ligger fastighetsvärdet
på 1,5 miljarder kronor.
– Ambitionen är att dubbla portföljen inom sex till tolv månader. Helst ännu snabbare, men vi styr ju inte över utbudet. Men
det är inte orealistiskt att det skulle kunna ske inom sex månader,
säger Jan Björk.

SKA VÄXA.
Jan Björks
Redito driver AP
3-ägda Trophi
Fastighets AB,
som är inriktat
på fastigheter
med livsmedels
butiker som
huvudsakliga
hyresgäster.

Inriktningen är svenska butiksfastigheter med tyngdpunkt
på livsmedel (Trophi betyder inte trofé utan är det grekiska namnet för mat).
– Livsmedelsbutiker och Systembolag ska stå för minst 75
procent av hyresintäkterna. I dagsläget står de för drygt 80 procent.
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• Sorin Valdman, CIO: Har tidigare varit
Investment Manager på Ica Fastigheter
och Investment Associate på en engelsk
fastighetsfond.

»Vi vill vara i stabila orter
som har en sund tillväxt.«
Det är väldigt nischat, en enkel affärsidé egentligen men det innebär också att utbudet är begränsat, jag önskar att det fanns mer.
Under tiden på Alecta var Jan Björk med och startade Ancore, som ägs gemensamt av Ica och Alecta, och det var under det
arbetet som de första tankarna på en satsning på livsmedelsfastigheter dök upp.
– Fastighetsmarknaden är väldigt uppdelad. Det finns segment med litet utbud men väldigt stor efterfrågan, som kontor i
Stockholm, där det aldrig har varit dyrare än nu. Sedan finns det
andra segment där efterfrågan är svag och priserna låga. Inom vårt
segment kan jag inte erinra mig att priserna har varit så här låga
under mina 20 år i branschen. Vi köper i dag på en yieldnivå på 7,5
till 8,5 procent, med en ganska låg risknivå.
Bland annat köpte bolaget Framnäs köpcentrum i Lidköping
för 127 miljoner kronor i våras. År 2007 köpte Keops samma fastighet för 269 miljoner kronor.

• Anders Kindstedt, CFO: Tidigare bland annat
ekonomichef på Alecta Fastigheter och Ernst
& Young.

– Det fanns en tid då yielderna var nere på 5,5–6 procent, det
här objektet kanske såldes till ännu lägre yield. Sedan kanske uthyrningsgraden var högre då. Nu var cirka tio procent vakant, men
vi har hyrt ut en del. Vi köpte till cirka 8,5 procents yield.
Det finns i dag inte speciellt många aktörer med den här
specifika inriktningen. Sedan Redito dök upp på marknaden har
bolaget fått en hel del affärsförslag.
– Vi har fått många förslag från andra håll än de vanliga stora
mäklarna. Det är mindre mäklare på landsorten och även mindre
fastighetsbolag som själva hör av sig och vill sälja.
Jan Björk tror att intresset för det här segmentet kommer att öka framöver.
– Det har varit några år med lägre aktivitet på fastighetsmarknaden. Investerarna, och framför allt bankerna, har varit försiktiga.
Nu verkar bankerna lätta en del och fler får tillgång till finansiering. Samtidigt kan inte alla investera i kontor i Stockholm.

Vi finns på 73 orter med tyngdpunkt på Mälardalen och södra
Sverige. Vi behöver inte finnas i storstäderna, vi vill vara i stabila
orter som har en sund tillväxt, de förutsättningarna finns på många
ställen runt om i Sverige.
› Är ni nöjda med hela Axaportföljen eller finns det renodlingar
att göra där?
– Vi kommer att sälja några fastigheter ur den. Det var ju ett
portföljköp så där finns fastigheter som inte passar in i vår profil,
bland annat ett par industrifastigheter och några som inte är tillräckligt inriktade mot livsmedel.
› Finns det något exitdatum för Trophi?
– Nej, det är som ett vanligt fastighetsbolag, och en riktigt
långsiktig satsning.
› Har ni på Redito andra uppdrag?
– Vi jobbar lite grann med andra investeringar också, men det är
lite för tidigt att säga något om dem. Vi är inte så många och just
nu är det fullt fokus på att fylla Trophiportföljen.
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Cykeln för stadskärnor och stadsdelstorg som utsätts för hård extern kon
kurrens ser ungefär likadan ut över hela landet.
Men i många fall klarar stadskärnorna att resa sig ur krisen.
– Nycklarna är ett mer professionellt management, att ständigt anpassa sig
till den nya marknaden och att ta vara på det unika i stadskärnan, menar Henrik
Olsson, nyligen utsedd till Årets Centrumutvecklare. Text & bild: Nicklas Tollesson

Den nya stadskärnan
När Henrik Olsson kom till Kungsbacka för fyra år sedan
möttes han av en skylt: Kungsmässan, 88 butiker. Lite längre fram
fanns nästa skylt: Innerstaden, 60 butiker.
– Redan där är man slagen. Man ska aldrig lyfta fram sina egna
resultat i konkurrentens starkaste grenar, säger Henrik Olsson.
Han är sedan 2009 centrumledare för Innerstaden Kungsbacka,
och i våras utsågs han till Årets Centrumutvecklare, efter att tillsammans med kommunen, fastighetsägarna och handlarna ha vänt
den sjunkande innerstadsskutan.
Kungsbackas handelsutveckling har sett ungefär likadan ut som
många andra svenska småstäders; cityhandeln fungerade länge bra,
de större kedjorna och de mindre unika butikerna fanns vägg i
vägg runt Stortorget, verksamheten flöt på. Sedan kom det externa
outletområdet Freeport (i dag ägt av Carlyle) och köpcentrumet
Kungsmässan (Aranäs). Cityhandeln tog givetvis stryk; Jysk, JC
och Åhléns försvann från Innerstaden, de brunpappsklädda skyltfönstren blev allt fler.
– Det är ungefär likadant överallt. Stadskärnan, eller stadsdelstorget, tas på sängen av den plötsliga konkurrensen från nya
aktörer med ett professionellt management.
Stadskärnan har sedan några års kräftgång framför sig innan
den, förhoppningsvis, återigen lyfter sig. Kungsbacka är en stadskärna som det har vänt för och Henrik Olsson lyfter också fram
Norrköping och inte minst Jönköping som andra goda exempel.
– Jönköping har kanske kommit längst i cykeln. Där slogs stadskärnan fullständigt ut av A6, men nu har den verkligen återhämtat
sig efter ett mycket engagerat arbete av centrumledare, centrumföreningens styrelse och dess ägare kommunen, fastighetsägarna
och handlarna.
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»Köpcentrumen kan
aldrig konkurrera med
vår unika stadsmiljö.«
Henrik Olsson menar att arbetet ser ungefär likadant ut,
oavsett om det gäller en stadskärna i en svensk stad som med ett
stadsdelstorg i en storstad. Till att börja med handlar det mycket
om ett professionellt management – kompetens och ledarskap.
– Tidigare tyckte man i en del stadskärnor att ”Britta i blomsterhandeln är så engagerad och duktig, hon får ta hand om
centrumledningen”. På sin höjd med blev det en gemensam jul
belysning och någon som vattnade blommorna. I dag inser fastighetsägarna och handlarna mer och mer att man måste satsa på en
professionell centrumledning som har kompetens, tid, pengar och
mandat, och det är framför allt det här som gör att jag ser positivt
på stadskärnornas utveckling.
Nu i höst har Folkuniversitetet i Stockholm startat en tvåårig
utbildning för centrumledare, något som Henrik Olsson ser som
ett stort steg i rätt riktning.
– Utbildningen är fullbelagd, redan första gången. Förhoppningen är att Folkuniversitetet ska kunna erbjuda de här utbildningarna också i Göteborg och Malmö framöver.
Att Britta i blomsterhandeln ensam ska konkurrera med professionella köpcentrumjättar är givetvis omöjligt.
– Jag läste att en stor köpcentrumägare hade 157 punkter på en
lista som man ständigt gick igenom och förbättrade, bland annat

positiv. Henrik Olsson har i fyra år varit centrumledare för Innerstaden Kungsbacka. Han ser positivt på stadskärnornas framtid. ”Nycklarna är ett mer
professionellt management, att ständigt anpassa sig till den nya marknaden och att ta vara på det unika i stadskärnan”, säger han.

gångstråket från parkeringen till entrén. Britta kan inte ha koll på
de 157 punkterna…
Henrik Olsson tar efter det köpcentrumen gör bra – och utnyttjar samtidigt det unika i stadskärnan.
– Dels handlar det om hygienfaktorerna, sådant som är självklart för ett köpcentrum, som en bra hemsida, informationsfoldrar,
kartor och rabatthäften. Sedan gäller det att hitta de så kallade
usparna, unique selling points. Att lyfta fram det unika i stads
kärnan, att hitta sin nisch.
Henrik Olsson pekar ut fyra generella stadskärne-uspar: Utom

husmiljö, restauranger, unika butiker och business to business-företag.
– Köpcentrumen kan aldrig konkurrera med vår unika stadsmiljö, känslan av att sitta och äta en god middag vid torget får
man aldrig i ett köpcentrum. Fast man ser att köpcentrumen i dag
försöker erövra också detta; i Väla pratar man om centrumets kärna,
om ”Stora torget”, man sätter dit vackra parkbänkar och försöker få
skyltfönstren att se ut som traditionella stadskärnefönster. På Mood
och Kista galleria satsar man väldigt hårt på restaurangutbudet.
– En annan fördel som stadskärnorna har är den unika bredden.
I stället för att jämföra antalet butiker mellan Innerstaden och
Kungsmässan kan man peka på att vi i Innerstaden har hela 240
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the international
retail property
market

målare och florist
Namn: Henrik Olsson.
Ålder: 40 år.
Bor: Kungsbacka.
Familj: Dottern Livia, 8, och sonen Alvin, 4.
Fritidsintresse: ”Stadsutveckling. Jag är väl lite
nördig.”

13-15 NOVEMBER 2013

Bakgrund: Började som målare, bytte bana
och blev floristmästare. Utbildade sig sedan till
civilekonom, arbetade sedan för Göteborgslokaler som centrumledare för en del av Linnégatan,
Olskrokstorget, Bergsjön Centrum och Kortedala
torg. Började 2009 som centrumledare för Inner
staden Kungsbacka.

Cannes - France

Om att bli utsedd till Årets Centrumutvecklare: ”Det visar att Innerstaden är på rätt väg
och betyder att jag får mer tyngd bakom mina
analyser och slutsatser.”

3 days of exhibition,

conference and
networking to build
the future of retail

Årets Centrumutvecklare
Årets Centrumutvecklare utsågs i år för andra
gången, av Centrumutvecklare.se, Svenska Stadskärnor och Fastighetsägarna. Första gången
vann Rosemarie Lindström i Växjö.

8,200 participants
69 countries

I de nya stadskärnorna – de konkurrensutsatta – har handeln mindre plats än tidigare. Henrik Olsson menar att stadskärnorna måste inse detta och koncentrera handeln till ett mindre
område, i det absoluta centrumet av staden.
– Det handlar om att anpassa sig till de förhållanden som råder
i dag. De mindre butikerna som traditionellt har funnits i stadskärnan konkurreras ut av lågprisbutiker, som Clas Ohlson, Jula,
K-Rauta, Biltema, ÖoB och så vidare. Häromdagen kom Jula ut
med en 32-sidig reklambroschyr om kläder – det säger en del om
att det är nya tider nu.
– Det här innebär att det blir mindre yta för handel i stadskärnan, och därför bör handeln förtätas. Som jag ser det ska de unika
butikerna samsas med ett stort restaurangutbud i den absoluta
stadskärnan. Det innebär att andra områden får omvandlas till
exempelvis gym och dansskolor, reklambyråer och andra kontorsverksamheter som behövs i tjänstesamhället.
› Det här går emot den rådande trenden att man bygger nya
bostadsområden med butikslokaler i bottenplan?
– Ja. Jag tror att det är helt fel. Det är roligt att kunna rita in ett
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lokalt konditori eller en blomsterhandel i huset och det är ett sätt
att höja värdet på bostadsrätterna, men det fungerar inte för handlaren. I själva verket leder det oftast i slutändan till en handlare
som står med skuldsanering.
› Samtidigt känns bostadsområden utan kommersiella lokaler
ganska döda?
– Satsa då i stället på ett stadsdelstorg. Återigen kommer managementbiten in i bilden, rätt hanterade stadsdelstorg är på väg att
återigen bli lyckosamma i dag, titta exempelvis på Gullmarsplan
och Liljeholmstorget i Stockholm.
En del i Kungsbackas positiva utveckling är att det har
skapats en helt annan vi-känsla än vad som fanns tidigare.
– När kunden frågade efter hälsokost sa handlaren, ”nej, det har
vi inte, kolla i Kungsmässan” – trots att det fanns fyra butiker med
hälsokost i Innerstaden. Men handlarna hade inte koll på varandra. Vi har börjat med fastighetsägarluncher. Tidigare träffades de
aldrig, nu hjälper de varandra med att förmedla hyresgäster och så
vidare. Det finns en väldig komplexitet i att utveckla en stadskärna
i och med att det finns så många intressenter inblandade. Att bilda
grupper och samarbeta mot gemensamma mål är helt nödvändigt
för att komma vidare, och det skapar både vi-känsla och stolthet.

2,300 international developers
& owners
2,400 retailers
340 investment companies
90 local authorities

MAPIC is a registered trademark of Reed MIDEM- All rights reserved

verksamheter, butiker, restauranger men också mängder av tjänsteföretag som tillför området mycket värde.

REGISTER
Before October 10th: € 1,295
JoIn uS aT MaPIC 2013
www.mapic.com

tema: handel

Framgången för butiksfastigheter är direkt kopplad till att butikerna
lyckas attrahera kunder. Och då gäller det att ha kunskap om vad som
gäller och hur konsumenttrenderna utvecklas. En som har bättre koll
än de flesta på det här är Elin Åström Rudberg, trendanalytiker på Nine.

Älskar en
bra deal

Text & bild: Eddie Ekberg

Namn: Elin
Åström Rudberg.
Ålder: 33 år.

”Kraven på köpcentrum
och butiker hårdnar”
Dagens konsumenter är nyckfulla och morgondagens kommer att bli ännu mer oberäkneliga.
För att få reda på hur man möter den här utvecklingen på bästa
sätt har vi ställt ett antal frågor till trendanalytikern Elin Åström
Rudberg på design- och innovationsföretaget Nine.
› Hur kan butiksägare möta de här förändrade beteendena?
– Kraven på de fysiska butikerna blir tuffare – konsumenterna
är kräsnare vad gäller upplevelse, service och miljö så det gäller att
ha ett genomtänkt koncept. Att hämta inspiration från lyckade
exempel på andra håll i världen kan vara ett bra sätt.
– Det digitala och det fysiska kommer att smälta samman
mer – det gäller för företag att tänka igenom alla sina kanaler
gentemot kunderna – vilka man ska ha, hur de kompletterar varandra och hur de ska se ut? För kunderna spelar det ju ingen roll om
något är digitalt eller fysiskt – man vet ju vad man har för behov,
sen är det upp till företaget att lösa det på bästa sätt så att jag som
kund kan få det jag vill ha, när jag vill ha det till ett bra pris. Jag
tror också att företag kommer att tjäna på att vara transparenta
– låta konsumenterna vara med och tycka till, utveckla produkter
och tjänster om det är relevant, att låta det synas vad kunderna
tycker om företaget i olika forum.
› Gör man det, eller har man en del kvar att lära sig?
– Många gör det och samtidigt kan man ju aldrig luta sig
tillbaka och säga att nu är vi nöjda, nu ska vi inte utvecklas och bli
ännu bättre. Så det är klart att man har mer kvar att lära sig.
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Familj: Man och
två döttrar.
Bor: Stockholm.
Yrke: Trend
analytiker.
Fritid: Familj,
vänner, dans
och böcker.
Konsumenttyp:
Kritisk, krävande
och fullkomligt
illojal. ”Jag älskar
att göra en bra
deal”.

»Konsumenterna är
kräsnare vad gäller upp
levelse, service och miljö.«
› Hur är standarden avseende det här i Stockholm jämfört med
övriga Europa tycker du?
– Jag tycker Stockholm generellt håller ganska hög standard
– svenska konsumenter är kräsna och trendmedvetna och det
tycker jag att Stockholms utbud är ganska bra på att bemöta. Jag
tycker det är intressant att titta på hur USA och Europa skiljer
sig åt. Framförallt är kundservicen mycket mer utvecklad i USA.
Lite förenklat kan man säga att i USA är kunden kung – på vissa
platser i Europa är det fortfarande så att man som kund i en
butik förväntas vara tacksam för att man får handla där. Det är
liksom lite fult att vara serviceminded inom vissa kretsar i Europa och även kanske till viss del i Sverige. Sen ligger till exempel
restauranger långt framme i New York när det gäller teknik, när
det är mycket folk och kö på lunchen finns det personal som tar
upp beställningar och betalningar med Ipads redan i kön, så när
du väl kommer fram till disken är både betalningen och maten
redan klar. Sådana tidsbesparande saker tror jag vi kommer att få
se mer av.

Koll på konsumenttrender.
I ett föränderligt konsumentklimat
är det viktigt att ha koll på hur man
ska agera – det har trendanalytikern
Elin Åström Rudberg på design- och
innovationsföretaget Nine.
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FEM KONSuMENt trENDEr Att HA KOLL på:
NYCKFuLLA. Dagens konsumenter är kräsna
vad gäller upplevelser, service och miljö. Dessutom är morgondagens konsumenter extremt
nyckfulla. För köpcentrum- och butiksägare
gäller det bland annat nu mer än någonsin att
ha ett genomtänkt koncept.

resurseffektiv konsumtion – vi letar oftare efter lösningar
som är bra för “mig” (för min plånbok, min hälsa, mitt välbefinnande etcetera) och som även upplevs ha en positiv verkan på
“världen” i form av exempelvis miljö, etiskt, socialt.
Tidskonsumtion – vi är allt mer fokuserade på att köpa oss tid,
då tid är det dyrbaraste resursen för många människor i dag.
Tidsbesparande tjänster blir mer attraktiva.
Situationskonsumtion – vi styrs mer av olika typer av situationer och humör. Tekniken hjälper till och driver på detta med
hjälp av smartphones och plattformar som gör att jag kan hitta
platser omkring mig “här och nu”.
Genvägskonsumtion – vi är allt mer otåliga och vill gärna ta
genvägar till våra mål, detta syns inom allt från skönhet och
hälsa till utbildning och lärande.
Kollektiv konsumtion – vi utövar modern konsumentmakt tillsammans i högre utsträckning, vi köper i grupp (på till exempel
Groupon), vi skänker och delar saker med varandra, vi hyr ut
bostäder till varandra och byter och delar tjänster. också här
spelar tekniken en avgörande roll för att människor ska komma i
kontakt med varandra.

Sveriges Bästa Hyresvärd 2013 enligt NCSC

»Täta stadsmiljöer är
mest attraktiva för många
konsumenter.«

Monter
R 31.23

Möt oss
på Mapic
13–15 november

› Hur ska en butik attrahera unga konsumenter på bästa sätt
i dag?
– Unga konsumenter är vana vid att inte enbart vara konsument,
de är även medskapare och producenter i relationen till företag,
produkter och varumärken. De är vana vid ny teknik, sociala
medier och ser det som självklart att det finns olika kanaler att
komma i kontakt med företag på, de använder användargenererad
information i högre utsträckning.
– Det gäller också att tänka på att allting delas virtuellt – produkter, åsikter med mera – så här gäller det att tänka igenom hur
man kan göra det enkelt för konsumenter att dela saker på till
exempel Instagram.
Kanske ännu viktigare gentemot en ung målgrupp är att
hela tiden arbeta med att uppdatera sig och förnya sitt koncept.
Det nya, spännande och flyktiga är viktigt. Man kan arbeta med
olika typer av format (till exempel pop-ups, samarbeten, mobila
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butiker med mera) för att finnas i medvetandet hons unga konsumenter. Unga är otåliga och vana vid att det hela tiden händer nya
saker – det är så logiken fungerar i dag.
› Vilket köpcentrum/eller butik i Stockholmsområdet är som
du ser det bäst när det gäller att möta de förändrade konsumentbeteendena?
– Det finns många. Men Clas Ohlson är bra för att de verkligen
har jobbat med att göra det enkelt för kunderna att hitta i butiken,
det är väldigt pedagogiskt upplagt. De har också sitt egna lågprisvarumärke som alternativ till i princip alla produkter.
– And Other Stories är också lyckat ur olika aspekter. Allt som
finns i butiken finns även online, de har foton på alla plagg som
visar hur plagget sitter på. De har också hög servicenivå och trevlig
personal – det är lätt att gå in där och att även komma ut med
något när man lämnar butiken.
– I övrigt är det tydligt att de koncept som lyckas bäst i Stockholm just nu är de som handlar om mat. K25, restaurangerna i

Mood-gallerian med flera är bra exempel. Vad gäller köpcentrum
är Nacka Forum och Sickla bra exempel tycker jag.
› Hur ser det ultimata köpcentrumet ut, tycker du?
– Hög standard vad gäller service och ett stort utbud är i grunden viktigt. Även att det finns hög standard på matutbudet och
sådana enkla saker som att toaletterna är gratis och rena. Det ska
ju vara en plats som man vill tillbringa tid på.
– Annars är det täta stadsmiljöer, med många butiker, restauranger, barer, caféer på liten yta som är mest attraktiva för många
konsumenter och som upplevs som trevliga och mer genuina än
moderna shoppingcenter.
– Jag tänker till exempel på Marais-kvarteren i Paris som ett bra
exempel.
› Var shoppar du helst själv?
– En blandning av små butiker, stora kedjor och på nätet. Om det
finns en liten tobaksbutik handlar jag hellre där än på Seven Eleven
bredvid eftersom jag vill att den typen av butiker ska finnas kvar.

+46 8 678 53 60
www.eurocommercialproperties.com
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”På Mapic är
det affärer
som gäller”
Håkan Pehrsson är en erfaren Mapicbesökare med ett tiotal besök i bagaget.
Tidigare år har han åkt till mässan i Cannes som anställd i till exempel Centrumutveckling och Jones Lang Lasalle. Men i
år är han där som vd för det egna bolaget
Property Advisor. Text & bild: Eddie Ekberg

H

åkan Pehrsson har trots att han bara är 44 år hunnit med cirka 25 år i branschen. Han började på
SF (Svensk Filmindustri) 1987 och har sedan dess
radat upp toppositioner på bolag som Centrumutveckling, Ikea Ryssland och Jones Lang Lasalle.
Men i vintras lämnade han tjänsten som chef för asset management och retail på Jones Lang Lasalle för att i stället satsa på det
egna företaget Property Advisor. Och han har fått en flygande
start.
– Det är jättekul, vi har flera parallella uppdrag i gång. Bland
annat för Diligentia, Pembroke, Grosvenor, Sveareal, Wallenstam
plus två projekt i Ryssland och ett 70 000 kvadratmeter stort
utvecklingsprojekt i Ukraina, säger Håkan Pehrsson.
› Vad tycker du om Mapic, jämfört till exempel med Mipim?
– Jag tycker Mapic är mer affärsinriktad än Mipim, som jag
tycker mer går ut på att sälja städer och regioner. På Mapic sker
det konkreta affärer hela tiden. Det kan handla om att två aktörer
fört förhandlingar i flera månader och så när man träffas på Mapic
så gör man avslutet där.
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Konstintresserad
Namn: Håkan Pehrsson.
Ålder: 44 år.
Familj: Fru (Biljana Pehrsson,
vd för Kungsleden) och tre
barn samt en hund.
Yrke: Vd för Property Advisor.
Fritid: Konstintresserad, går
gärna på gallerier. Åker gärna
på weekend-resor till storstäder
och kollar in olika köpcentrum.
Favoritköpcentrum: The
Grove i Las Vegas och Woodfield Mall i Illinois.

3

Håkan Pehrssons
tips för ett
framgångsrikt
Mapic:

• Boka möten i god tid
innan du åker ner, men spara
lite utrymme för spontanmöten.
• Läs igenom materialet som
skickas ut från mässan där du
kan ta reda på vilka delegater
och företag som kommer
finnas på plats. Det är en ovärderlig förberedelse.
• Gå runt bland montrar och
var inte rädd för att knyta nya
kontakter.
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Marknadens modernaste verktyg för information
och analys av den svenska fastighetsmarknaden.

Tre till som ska till Mapic:
bild: gate 46

»Ta chansen att gå runt och skapa
spontana möten som kan leda till
fantastiska kontakter.«

Fredrik Widing
Företag: Gate 46.
Antal Mapic: 7.
Varför åker du till Mapic?
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bild: tam retail
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bild: tk development

› Varför är det viktigt att vara på Mapic?
– En stor anledning är för att få reda på vad som är på gång och
hur marknaden utvecklas. Men också för att inspireras och bygga
upp kunskap.
› Vilket är ditt huvudsyfte med besöket på Mapic?
– Att skaffa retailers och investorer till de projekt jag jobbar
med, samt utbyta information och skaffa mer kunskap.
› Hur förbereder du dig inför Mapic?
– Jag bokar möten flera veckor i förväg, men ser också till att ha
utrymme för spontanmöten och tid att kunna gå runt på mässan
och inspireras.
› Finns det något som är dåligt med Mapic?
– Det skulle väl vara att det är så dyrt. Det är till exempel dubbelt så dyrt på Mapic jämfört med Recon i Las Vegas, även om du
räknar in resan.
› Vad ska man absolut inte missa när man är på Mapic?
– Ta chansen att gå runt och skapa spontana möten som kan
leda till fantastiska kontakter. Gå också på seminarier, de är oftast
väldigt intressanta. Tänk på att de flesta är på Mapic för att göra
affärer, se om du kan träffa på någon som du inte tänkt på tidigare.
› Och vad bör man undvika?
– Alltför sena nätter.

– Jag åker till Mapic för att det är en samlingspunkt för branschen. Det ger en möjlighet
att träffas, ta intryck och diskutera hur vi kan
vidareutveckla retail. Jag åker också för att
marknadsföra vår nordiska marknad för att attrahera fler utländska
aktörer att etablera sin verksamhet i till exempel Sverige. Det ger även
mig en möjlighet att träffa våra lokala partners för att diskutera affärer.

+46 300 735 70

pro.varderingsdata.se

Anne Kippler
Företag: TK Development.
Antal Mapic: 5.
Varför åker du till Mapic?
– För att i första hand träffa etablerare både
från Sverige och andra länder, som är intresserade av våra projekt. Det är ett perfekt tillfälle
att skapa nya kontakter och inte minst, i vår
monter, representera TK Development tillsammans med mina kollegor från Danmark, Tjeckien och Polen.
Magnus Lundgren
Företag: Tam Retail.
Antal Mapic: 10+, varav 5 med Tam Retail.
Varför åker du till Mapic?
– Därför att det är den givna retailmässan där
man träffar både fastighetsägare och retailers,
och vi s täller ut för andra året i rad med egen
monter.

EN DEL AV FASTIGHETSSVERIGE SEDAN 1987
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Bild: steen & ström

Topp 5 // Sveriges största köpcentrumägare
Bild: sofia grymer

1

Steen & Ström

Sverigechef: Wilner Anderson.
Uthyrbar köpcentrumyta: 370 000 kvm.

Steen & Ström ägs av franska Klépierre (56,1 %) som är Europas
ledande köpcentrumförvaltare och nederländska ABP (43,9 %),
en pensionsfond för arbetsgivare och anställda i den nederländska regeringen och utbildningssektorn. Steen & Ström äger och driver över 40
köpcentrum i Sverige, Norge och Danmark. Elva av dessa köpcentrum återfinns i
Sverige och de blir fler allteftersom pågående nyproduktion färdigställs. I oktober
2012 slog Emporia i Malmö upp portarna. Köpcentret består av över 200 butiker
fördelade på 68 000 kvadratmeter uthyrbar handelsyta. I och med Emporias
färdigställande gick Steen & Ström upp i toppen som Sveriges ledande köpcentrumägare sett till uthyrbar handelsyta.

2

Atrium Ljungberg
Vd: Ingalill Berglund.

Uthyrbar köpcentrumyta: 350 000 kvm.

När Atrium Ljungberg bildades 2006, genom en fusion av
LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter, skapades ett av
Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på utveckling och
förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Atrium Ljungberg är i dag ett av
Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Portföljen med i huvudsak handelsfastigheter är spridd över tillväxtorter i Sverige, huvudsakligen i Stockholm, Malmö
och Uppsala. I Stockholm äger bolaget bland annat Sickla Köpkvarter, Farsta Centrum och Port 73 i Haninge. I Malmö färdigställdes i september 2013 Atrium Ljungbergs enskilt största projekt någonsin. Köpcentret Mobilia har dubblerats i storlek
genom en tillbyggnad om drygt 30 000 kvadratmeter uthyrbar handelsyta.

4

Unibail-Rodamco
Vd: Christophe Cuvillier

Sverigechef: Lars-Åke Tollemark.
Uthyrbar köpcentrumyta: 260 000 kvm.

Unibail-Rodamco var både på köp- och säljsidan under
2011–2012. I april 2011 avyttrades Haninge Centrum, Väsby
Centrum och Bålsta Centrum samt en ICA Maxi-anläggning i Helsingborg
för 2,4 miljarder kronor. I slutet av augusti 2012 avyttrade Unibail-Rodamco
Eurostop i Halmstad för 430 miljoner kronor. Mark till ett värde av 630 miljoner
kronor, avsett för byggandet av shoppingcentret Mall of Scandinavia, förvärvades i januari 2012. Unibail-Rodamco la därmed grunden för Sveriges just nu
största köpcentrumprojekt, Mall of Scandinavia, beläget invid nya Nationalarenan i Solna med omkring 100 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelad på 250
butiker. Invigningen är planerad till hösten 2015. I norra Stockholm ska även
Täby centrum utökas med omkring 25 000 kvadratmeter handelsyta, vilket
beräknas vara klart 2015.

3

8 frågor

KF Fastigheter

Vd: Bernt-Olof Gustavsson.
Uthyrbar köpcentrumyta: 280 000 kvm.

KF Fastigheter ingår i KF-Koncernen som är ett förbund för
landets 47 konsumentföreningar med över 3 miljoner medlemmar och även en detaljhandelskoncern med dagligvaror som
kärnverksamhet. KF Fastigheter förvaltar och utvecklar handelsanläggningar. Fastighetsportföljen är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen
och den övervägande delen är detaljhandelsfastigheter. Tillsammans med SPP
driver KF Fastigheter också Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB, vars uttalade
mål är att bli Sveriges mest miljövänliga fastighetsbolag för handelsfastigheter. KF
Fastigheter har ett stort antal utvecklingsprojekt. Bromma Blocks, vilket omfattar
cirka 60 000 kvadratmeter handelsyta, är bolagets största köpcentrum.

5

Diligentia

Vd: Anders Kupsu.
Uthyrbar köpcentrumyta: 220 000 kvm.

Trots att Skandia Livs fastighetsbolag Diligentia under 2011
och 2012 genomförde ett stort antal fastighetsförsäljningar är
köpcentrumportföljen mer eller mindre intakt. Det enda köpcentrumet som avyttrats är citygallerian Gyllen i Linköping som Lundbergs förvärvade
för 259 miljoner kronor i oktober 2011. De två största köpcentrumen i beståndet är
Frölunda Torg och Väla Centrum. Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) gav
Väla Centrum utmärkelsen ”Nordens Bästa Köpcentrum” i april 2013. Väla Centrum
är beläget i Helsingborg och erbjuder 180 butiker och restauranger på en yta om
72 000 kvadratmeter.

Listan är baserad på uppgifter inhämtade från bolagens hemsidor. Listan avser uthyrbar
handelsyta. Listan exkluderar big-boxes och annan renodlad externhandel. Källa: Newsec

köpcentrum
Ett köpcentrum är ett samlingsnamn för olika typer av
handelsfastigheter. Det finns
en formell internationell definition formulerad av Urban
Land Institute (ULI).
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”En arkitektoniskt enhetlig grupp byggnader för
detaljhandel och kommersiell
service, som är planerad,
utvecklad, ägd och förvaltad
som en enhet. Denna ska

gällande läge, storlek och typ
av butiker samt antal egna
parkeringsplatser, vara dimensionerad och anpassad till den
marknad som den betjänar.”

Ett samlingsnamn för
nedanstående typer av
handelsfastigheter:
• Citygallerior
• Temacentrum
• Kommuncentrum

• Förortscentrum/Stadsdelscentrum
• Regioncentrum
• Handelsområden/Retail
Parks/Volymhandel

till Wilner Anderson,
Sverigechef på Steen & Ström
Text: Nicklas Tollesson

› Ni har passerat Atrium Ljungberg och toppar nu listan över
Sveriges största köpcentrumägare. Vad betyder det att ni är störst?
– Det är väl kul, men har väl ingen större betydelse i praktiken.
Möjligtvis att det kan ge en fördel i vissa sammanhang; att vi är
störst inom vårt gebit kan göra att våra ord väger tyngre.
› Att ni har tagit steget upp på listan beror på öppnandet av
Emporia i Malmö. Hur nöjd är du med det köpcentrumet så här
långt?
– Jag är väldigt nöjd så tillvida att det är ett väl fungerade köpcentrum. Sedan föds inga barn springande, det finns alltid detaljer
att rätta till och vi har kommit en bit på vägen.
› Hur mycket har ni kvar att hyra ut?
– Vi råkade ut för ett par händelser som gjorde att vi hade några
tusen kvadratmeter vakant vid öppningen. Sedan har vi fyllt på, i
dagsläget har vi cirka 2 000 kvadratmeter kvar. Jag räknar med att
det är fullt uthyrt senast en bit in på nästa år.
› Har ni fått ut de hyror ni hade räknat med?
– Ja, det har vi fått.
› Ni håller också på med Kristianstads nya galleria – Galleria
Boulevard – där gamla Domus byggs om till 28 000 kvadratmeter
handelsyta, och Allum i Partille som ska byggas ut med cirka
14 500 kvadratmeter. Första etappen i Kristianstad invigs nu i
dagarna, men båda projekten kommer att färdigställas senare än
ni från början hade räknat med?
– Marknaden är mycket mer försiktig i dag än för några år
sedan. Alla etableringsbeslut ska ju nu tas på styrelsenivå, vilket

innebär att det tar mycket längre tid än när etablerarna kunde
besluta själva. Detta innebär också att våra ägare är försiktiga med
sina investeringsbeslut.
– I Kristianstad öppnar vi en tredjedel nu, en tredjedel nästa
höst, och den sista delen ganska snart därefter. I Partille har vi
förlängt samarbetsavtalet med kommunen och väntar på det sista
internbeslutet. Förhoppningen är att vi ska kunna byggstarta under
andra kvartalet 2014.
› Utöver Kristianstad och Partille har ni en utbyggnad av Torps
köpcentrum i Uddevalla och en nybyggnation i Borås i pipelinen.
Är ni också intresserade av att växa via förvärv?
– Ja, vi tittar hela tiden och hoppas att vi ska kunna förvärva något
inom de närmaste åren. Det finns dock inte speciellt många o bjekt.
Vi är intresserade av objekt som går att utveckla, det finns inte
många Kristianstad eller Allum. Många av de åtråvärda köpcentrumen i dag har också stabila ägare, marknaden är ganska stillastående.
› Kommer ni att finnas på säljsidan under de närmaste åren?
– Jag skulle tro det, och då handlar det om färdigutvecklade
köpcentrum.
› Slutligen, bolaget genomför en omorganisation som innebär
en ökad integration med huvudägaren Klépierre. Vad betyder
detta för er i Sverige?
– Ägarna har blivit allt tydligare i sin närvaro och sin styrning.
Jag har tidigare rapporterat till vårt huvudkontor i Norge, som
har rapporterat vidare till Paris. Nu i dagarna har de här rutinerna
ändrats så att jag kommer att rapportera direkt till Paris.

4 2013

⁄⁄

Fastighetssverige

75

tema: handel

Krönika
Ann-Charlotte Lydén // Newsec

bild: newsec

När ska köpcentrum
ägarna agera?

K

öpbeslut tas i allt större utsträckning i hemmet eller
på annan plats än i butik. Den fysiska butiken är
i dag bara en av flera försäljningskanaler. I dag kan
kunderna shoppa var som helst – dygnet runt.
Dagens konsument lägger stor vikt vid vad
andra kunder tycker och tänker. På nätet och i sociala medier finns
tusentals recensioner, betygsättningar, guider och instruktions
filmer som har betydligt större inflytande vid ett inköp än traditionell reklam. Detaljister möter ett nytt socialt beteende. Kundernas
feedback kommer direkt och är offentlig för alla. När våra vänner
och förebilder påstår att en produkt är bra eller dålig sätter vi stor
tilltro till det och fattar många gånger vårt köpbeslut därefter.
E-handelns andel av den totala detaljhandeln är fortfarande en
mindre andel, drygt fem procent, men växer stadigt och beräknas
år 2020 ligga runt 10–15 procent. Allt fler detaljister integrerar den
digitala världen med den fysiska och skapar på så sätt en ”sömlös”
upplevelse för kunden.
I dag kretsar en stor del av debatten kring att e-handeln
tar omsättning från butikerna, butikerna blir showrooms och omsättningshyrorna minskar. Köpcentrumägaren försöker hitta sätt
att komma åt omsättningen inom e-handeln och vill att den ska
ingå i omsättningshyran för den fysiska butiken.
Köpcentrumägaren borde istället uppmuntra att detaljister lyckas
med sina multikanallösningar och inrikta sig på att skapa ytterligare
flöden till sitt köpcentrum, underlätta för kunden att hämta leveranser på plats och se det som en anledning att minska butiksytorna
för att få in ännu fler koncept i butiksmixen. Långsiktigt välmående
detaljister bidrar till långsiktigt välmående köpcentrumägare!
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Gillar
segling
Namn: AnnCharlotte Lydén.
Ålder: 50 år.
Familj: Gift och
tre barn.
Bor: Stockholm.
Yrke/titel: Head
of Newsec Retail
Development.

För köpcentrumägaren
är förmågan att skapa kundflöden den nya valutan.«

Fritid: Segling,
skidåkning,
löpträning och
fritidshuset.

Förändrade köpbeteenden gör att fastighetsägare måste bli ännu
bättre på att skapa flöden och en attraktiv upplevelse som gör att
kunden trivs och återkommer till köpcentrat. Nu måste köpcentrumägaren skapa verkliga faktorer som kan påminna kunderna
om värdet av att besöka sitt köpcentrum. Inte sällan har också
hygienfaktorer och basala ting skalats bort i något slags besparingsiver.
Detaljister ser över sina butiksportföljer och väljer nya,
potenta butikslägen som till exempel tågstationer och flygplatser.
I en nätbutik finns möjlighet att presentera fler produkter än i en
fysisk butik men den fysiska närvaron är alltjämt viktig. Netonnet
ökade till exempel sin försäljning i alla kanaler när fysiska butiker
lanserades.
Köpcentrumägaren är van att hålla i taktpinnen och bestämma
villkoren men vi ser nu ett skifte där makten går över till konsumenterna och detaljister ställer högre krav på sin hyresvärd. De
som kan omvandla det nya konsumentbeteendet till kunskap och
därigenom förbättra utformningen av sitt köpcentrum är vinnare.
För köpcentrumägaren är förmågan att skapa kundflöden den nya
valutan.

 nn-Charlotte Lydén,
A
retailchef på Newsec.

Advokaten har ordet
Katrin Troedsson // MAQS

Bild: maqs

»Det är dock inte ovanligt
att en hyresgäst motsätter
sig hyresvärdens önskade
areaförändring.«

Undvik fallgroparna
i hyresjuridiken
Hyresjuridiken innehåller mängder med snåriga regler – inte
minst om fastighetsägaren ska ändra till exempel ytan på den uthyrda lokalen. Katrin Troedsson på MAQS lotsar förbi fallgroparna.
Det är inte ovanligt att en hyresvärd av kommersiella
skäl önskar förändra ytan på en uthyrd lokal. Det kan exempelvis
uppkomma för att skapa bättre flöde bland uthyrda lokaler eller
för att skapa plats åt en hyresgäst som behöver större ytor. För
hyresvärden är det dock viktigt att känna till att en förändring av
lokalytan aktualiserar flera hyresrättsliga frågor som kan behöva
beaktas.
Vid en önskad förändring av ytan är det givetvis att föredra att
försöka få till stånd en frivillig överenskommelse med hyresgästen.
Det är dock inte ovanligt att en hyresgäst motsätter sig hyresvärdens önskade areaförändring. I en sådan situation är hyresvärden
hänvisad till att istället säga upp hyresavtalet.
Det är viktigt att komma ihåg att en ändring av arean inte utgör
en ändring av hyresvillkoren i hyreslagens mening och hyresavtalet kan därför inte sägas upp för villkorsändring om syftet är att
förändra lokalytan. Hyresvärden är istället hänvisad att säga upp
hyresavtalet för avflyttning och samtidigt erbjuda hyresgästen
möjlighet att ”återflytta” till lokalen med den ändrade arean. Sägs
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hyresavtalet upp på fel sätt är uppsägningen ogiltig, vilket kan leda
till att hyresavtalet förlängs med oförändrad yta och på oförändrade villkor.
Vid en uppsägning för avflyttning (i syfte att få till stånd en
ändring av arean) gäller dessutom som utgångspunkt hyresgästens
indirekta besittningsskydd och hyresvärden måste således ha ett
giltigt skäl för att avsluta hyresförhållandet utan att riskera att
behöva betala skadestånd. Som sådant skäl accepteras endast under
vissa förutsättningar att hyresvärden skall använda del av lokalen
för sin egen kommersiella verksamhet eller att hyresvärden annars
behöver strukturera om bland uthyrda lokalytor inom en anläggning.
En förändring av lokalytan har vidare direkta konsekvenser på en hyresgästs eventuella avstående från indirekt besittningsskydd.
I samband med att en uthyrd lokalyta förändras uppstår en
ny upplåtelse, det vill säga hyresobjektet anses utgöra en annan

lokal än den ursprungliga. Ett avstående från
besittningsskydd gäller endast för det ursprungliga hyresobjektet och således inte för
den nya lokal som areaförändringen ger upphov
till. Tecknar hyresvärden ett helt nytt hyresavtal
med hyresgästen är det naturligt att ett nytt
avstående från besittningsskyddet upprättas
samtidigt.
Vanligtvis brukar dock parterna istället teckna
ett tilläggsavtal för att hantera överenskommelsen kring förändringarna av lokalytan. Därmed
är det en stor risk för att hyresvärden inte
uppmärksammar att hyresgästen också måste
underteckna ett nytt avstående från det indirekta
besittningsskyddet. Ett sådant förbiseende kan
leda till att hyresvärden i ett senare skede får
svårigheter att avsluta hyresförhållandet utan risk
för skadeståndsskyldighet.

Maqs
MAQS är en av Sveriges största affärs
juridiska advokatbyråer med kontor
i Stockholm, Göteborg och Malmö.
MAQS erbjuder rådgivning inom
svensk och internationell affärsjuridik.
Uppdragsgivare är stora och medelstora företag och organisationer i privat
och offentlig sektor. I Sverige har MAQS
totalt 175 anställda, varav 125 jurister.
Bolaget har även kontor i Danmark,
Estland, Lettland och Litauen och därutöver ett brett internationellt nätverk.
Har hund och häst
Namn: Katrin Troedsson.
Ålder: 41 år.
Titel: Advokat/partner.
På Maqs sedan: År 2000.
Fritid: Familj, hund och häst.

Även andra
viktiga förhållanden måste uppmärksammas i samband med en
ändring av en lokalyta. Detta gäller till
exempel preskriptionsfristen för krav som
hänför sig till det ursprungliga hyresförhållandet.
Hyresvärdens eventuella krav mot hyresgästen upphör
två år från det att en förändring av ytan skett. En förändring av
lokalytan innebär därmed att det inte är möjligt att vänta med att
framställa krav mot hyresgästen till två år efter det att hyresgästen
rent faktiskt lämnar lokalen.
För att inte riskera att hamna i en ofördelaktig situation
är det alltså viktigt att hyresvärden – i samband med en förändring
av uthyrd lokalyta – noggrant funderar igenom vilka konsekvenser
som uppkommer och att de relevanta frågorna hanteras på ett
optimalt sätt.
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Norrvidden-skandalen // Peter Andersson

BiLD: EDDiE EKBERG

Peter Andersson var fotbollshjälten som återvände till Sundsvall efter
att ha tagit två SM-guld med iFK Göteborg.
Han var med och startade och byggde upp Norrlands största fastighetsbolag.
Nu är han dömd till fängelse i ett år och nio månader. Text: Nicklas Tollesson

Dömd till fängelse

Här är historien bakom Peter Anderssons fall
Efter att Diös hade tagit över Norrvidden 30 december
2011 upptäcktes en hel del mystiska transaktioner. Fakturor som
inte stämde. Renoveringar på vd:n Peter Anderssons privatbostad.
Både småsummor och miljonbelopp.
Diös vd Christer Sundin valde, efter en intern undersökning,
att polisanmäla Peter Andersson – det hela krävde en ordentlig
utredning.
Det var upprinnelsen till en av de största skandalerna i den
svenska fastighetsbranschen på senare år. Peter Anderssons goda
rykte solkades svårt. Var han en enkel bedragare som ville roffa åt
sig så mycket som möjligt eller försökte han rädda bolaget som
han själv var med och startade, från dess egen ägare – Maths O
Sundqvist, vars imperium kraschlandade under finanskrisen och
som sedermera omkom i en tragisk olycka?
Enligt Sundsvalls tingsrätt finns inga tveksamheter – ett år och
nio månader var inte långt från de två år som åklagare Göran Kvist
yrkade på.

på tOppEN. Den här bilden togs i slutet av 2007, innan
Maths O Sundqvists krasch och långt innan det uppdagades
att Peter Andersson hade upprättat falska fakturor. Nu har
Andersson dömts till fängelse för flera fall av grov trolöshet
mot huvudman och grovt osant intygande.

1 812 500 kronor. Det var beloppet på fakturan som byggbolaget
i Sundsvall skickade till Norrvidden den 28 mars 2008. Fakturan
var märkt Birsta Syd, ett framväxande handelsområde, och avsåg
”nedlagda kostnader för tidiga utredningar, kalkyler samt undersökningar för säkerställande av fastigheternas nyttjandegrad”.
Men byggbolaget var aldrig inblandat i Birsta Syd. Däremot
hade bolaget – som i vanliga fall inte gör jobb för privatpersoner –

under 2006 och 2007 renoverat Peter Anderssons privata bostad i
Sundsvall.
1 993 750 kronor. Fakturan skickades av samma byggbolag i
Sundsvall till Norrvidden den 12 september 2008. Fakturan avsåg
”slutliga kostnader enligt fast pris för prisutredningar/kalkyler och
markundersökningar för utveckling av Birsta Syd” – som byggbolaget alltså aldrig varit inblandat i.
300 000 kronor. Fakturan skickades återigen av samma byggbolag, men drygt tre år senare, den 2 december 2011. Norrvidden
hade på sommaren sålt två Sundsvallsfastigheter och i samband
med transaktionen hade byggbolaget, enligt fakturan, genomfört
”bygg och justeringsarbeten i samband med avyttring av fastigheten Mercurius 3”. Arbeten som byggbolaget aldrig hade utfört.
Peter Andersson var en lovande fotbollsspelare i GIF
Sundsvall. Som 20-åring gick han vidare till de nyblivna Uefacupmästarna IFK Göteborg. Tillsammans med spelare som Glenn
Hysén, Dan Corneliusson och Torbjörn Nilsson var han med och
vann SM-guld 1983 och 1984. I slutet av 80-talet – efter tre säsonger i Gefle – återvände han till moderklubben och var med och
förde upp laget till allsvenskan 1990. I samband med flytten hem
till Sundsvall kom han in i fastighetsbranschen då han började
arbeta för Hallström & Nisses. Han gick sedan till Norhold (bildat
av fyra norrländska Länsförsäkringar-bolag) som tillsammans med
Norrporten bildade Norrvidden – med Peter Andersson som vd

4 2013

⁄⁄

Fastighetssverige

81

Norrvidden-skandalen // Peter Andersson

Bild: eddie ekberg

– 2002. Tre år senare sålde Norrporten sin andel i bolaget till
Maths O Sundqvist som 2007 blev helägare till bolaget.
Maths O Sundqvist stod vid det här laget på toppen av sin karriär – hans bolag Fabös och Norrvidden bildade Norrlands största
fastighetskoncern – men sedan kom finanskrisen och hans imperium föll samman. Han tvingades sälja av sin stora aktieportfölj,
köpt med mestadels lånade pengar från D Carnegie & Co, som
följde med ner i fallet. I mars 2009 tog staten över hans koncernmoder Skrindan.

Maths O Sundqvist avled i en olycka den 23 september 2012.
Han hittades livlös bredvid sin fyrhjuling nära sitt fritidshus norr
om Östersund. Dagen därpå släpptes vännen och IT-miljardären
Dan Olofssons självbiografi Mina tre liv, som delvis ger Maths O
Sundqvist upprättelse efter Carnegieskandalen.
Maths O Sundvist förhördes angående Peter Andersson-affären.
Frågan om tjänstebostad stämde inte, dribblandet med fakturorna
var absolut inte något som han hade godkänt, menade Sundqvist.
Förhöret med Sundqvist lästes upp vid rättegången, men
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bevisvärdet ”måste vägas med försiktighet” eftersom försvaret inte
kunde ställa motfrågor. Maths O:s högra hand Helen Olausson
vittnade om att Maths O hade varit chockad när han hade varit
hos Andersson och fått vetskap om vad som hänt. Han hade upprört sagt till Andersson att han borde skaffa en bra advokat.
Christer Sundin kände Peter Andersson på det affärs
mässiga planet långt innan den stora affären då Diös köpte
Norrvidden genomfördes. Sundin var exempelvis vd på Hallström
& Nisses som såldes till Norrvidden 2004 och året därpå köpte
Sundin, nu som vd för nystartade Diös, ett Årebestånd av Norrvidden.
Bild: Diös

Samtidigt som turbulensen kring Maths O Sundqvist blev
allt värre upprättades alltså de falska fakturorna som Peter Andersson såg till att Norrvidden betalade.
Men han anser sig inte skyldig till brott. När det gäller renoveringen av hans hus i Sundsvall är förklaringen att tanken var att
Norrvidden skulle köpa villan för att sedan hyra ut den till honom
som tjänstebostad.
Andersson menar också att hans agerande varit ett sätt att
skydda Norrvidden från Maths O Sundqvists fall. Maths O Sundqvist ska, genom moderbolaget Skrindan, under turbulensen ha
använt Norrviddenkoncernen som en ”kassako”. För att förhindra
koncerninterna transaktioner och i stället behålla tillgångarna
inom Norrviddensfären lät Andersson därför upprätta vad han
kallade ”buffertfakturor”, ”förskottsfakturor” eller ”a contofakturor”.
Norrvidden skulle alltså, enligt det här resonemanget, ha pengarna
”till godo” på byggbolaget i Sundsvall. Betalningarna skulle hållas
hemliga för ägare och styrelse för att därigenom skydda bolaget
från att tömmas på likvida tillgångar.
Efterhandskonstruktioner, menade åklagare Göran Kvist.
Tingsrätten höll med.

»Vi kontaktade efter ett
tag leverantören, bygg
bolaget i Sundsvall, och
de erkände direkt.«

UPPTÄCKTE. När Diös hade tagit över Norrvidden upptäcktes de mystiska
fakturorna. ”När jag konfronterade Peter Andersson ställde han sig helt
oförstående”, berättar Diös-vd:n Christer Sundin.

Vid den sedvanliga due diligencen av Norrvidden upptäcktes
ingenting. Men efter övertagandet, i februari 2012, hittades fakturorna.
– Vi kontaktade efter ett tag leverantören, byggbolaget i Sund
svall, och de erkände direkt. Men när jag konfronterade Peter
Andersson ställde han sig helt oförstående, berättar Christer
Sundin.
Polisanmälan gjordes och härvan nystades upp allt eftersom.
– Det är svårt att upptäcka sådant här, det är det som är det
läskiga om man ska se det här ur ett branschperspektiv. Det finns
oftast ingen anledning att granska enskilda fakturor. Fyra, fem
miljoner kronor fördelat på någon faktura per år är inte så mycket,
säger Christer Sundin.
– Jag kan tänka mig att när en människa gör något vid ett enstaka
tillfälle och det går vägen och ingen säger något, då testar man gränserna, en gång till, en gång till och till slut tappar man greppet.
I december 2010 hämtade Peter Andersson ut 80 endagsliftkort
vid skidanläggningen i Vemdalen. Syftet var officiellt att använda
dem för representation eller vid ledningsgruppsmöten.
Fakturan på 27 600 kronor gick till Norrvidden men 60 procent
av liftkorten använde Peter Andersson och hans familj privat.
Trolöshet mot huvudman är brottsrubriceringen. Peter Andersson nekade, men fälldes.

Det enda brottet Peter Andersson erkände under rättegången
var att han vid ett tillfälle – den 17 december 2011 – for med osanning kring ett restaurangbesök. Han hade uppgett att det var sex
personer som åt – i själva verket var det bara Andersson själv och
ytterligare en person som åt och drack för 6 500 kronor.
Byggbolaget i Sundsvall har via kreditfakturor betalat tillbaka pengarna från de falska fakturorna till Diös. Bolaget har
också skickat en ny faktura till Peter Andersson på beloppet som
motsvarar en av Birsta-fakturorna. Nu är fakturan märkt med
byggarbeten på Anderssons hemadress. Peter Andersson har inte
betalat.
Peter Andersson dömdes för tre fall av trolöshet mot huvud
man (varav två fall var grova) och fem fall av osant intygande
(varav tre fall var grova). Tingsrätten menar att ”den brottslighet
som Peter Andersson döms för är sammantaget så allvarlig att
inte någon annan påföljd än fängelse bör komma i fråga”. Ett år
och nio månaders fängelse blev domen, som Peter Andersson har
överklagat till hovrätten.
Företrädaren för byggbolaget i Sundsvall dömdes för osant
intygande till nio månaders fängelse.
Företrädaren för skidanläggningen i Vemdalen dömdes för osant
intygande till villkorlig dom och böter.
Ingen annan på Norrvidden har delgivits misstanke om brott.
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Revisorn har ordet
Mats Holmlund & Pär Sundberg // Skeppsbron

Namn: Mats Holmlund.
Ålder: 50 år.

bild: skeppsbron

bild: skeppsbron

spelar tennis

Namn: Pär Sundberg.
Ålder: 51 år.

Titel: Skattejurist, partner.

Titel: Skattejurist, partner.

År på Skeppsbron Skatt: Tio.

År på Skeppsbron Skatt:
Tio.

Fritidsintressen: Foto, tennis,
golf, utförsåkning och att vara
i naturen (gärna med familj
och hund).

Regelförändringar.
Till årsskiftet träder regelförändringar kring frivillig
skattskyldighet för moms i
samband med uthyrning av
lokaler i kraft. Pär Sundberg
och Mats Holmlund på
Skeppsbron Skatt menar att
de nya reglerna kommer
kräva en hel del av branschens företag.

gillar golf

Fritidsintressen: Golf,
resor med familjen och
umgås med vänner.

»Det är viktigt att man anpassar
sina rutiner inför ikraftträdandet
av de nya bestämmelserna.»
Till årsskiftet träder regelförändringar kring frivillig skattskyldighet för
moms i samband med uthyrning i kraft. Pär Sundberg och Mats Holmlund
på Skeppsbron Skatt beskriver hur detta påverkar branschen.

Frivillig skattskyldighet – förenklingsförslag
Som ett led i att förenkla för Sveriges företagare har
regeringen sett över reglerna om frivillig skattskyldighet för moms
vid uthyrning av verksamhetslokaler. Vi avser här kort presentera
regeringens förenklingsförslag men även ställa oss frågan om
förslaget faktiskt kommer att medföra en minskad administrativ
börda för Sveriges fastighetsägare.
Förenklingsförslaget innebär i korthet följande:
• Enligt nu gällande bestämmelser krävs, när man ska bli frivilligt skattskyldig, att anmälan skickas till Skatteverket. Ansökan
resulterar normalt, efter granskning hos Skatteverket, i att beslut
fattas vilket skickas ut till sökanden. Enligt förslaget ska detta ansöknings- och beslutsförfarande ersättas med att hyresvärden helt
enkelt debiterar moms på hyresgästen. Nuvarande anmälningsplikt
ska dock fortsatt gälla när fastighetsägare vill bli frivilligt skattskyldiga innan en hyresgäst tillträtt (så kallat uppförandeskede).
• En förutsättning för att frivillig skattskyldighet ska inträda är
dock att den momsbärande fakturan utfärdas senast sex månader
från den första dagen i uthyrningsperioden. Det kommer dock
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Workshop
De förenklingar
med mera som
träder i kraft den
1 januari 2014
kommer att
diskuteras vid en
workshop som
hålls dels den
13 november i
Stockholm dels
den 20 november i Malmö. Tid,
plats och anmälan med mera
hittar ni på www.
skeppsbronskatt.
se under fliken
”THINKTax”
”seminarier”.

vara möjligt att ”träda tillbaka” från en frivillig
skattskyldighet genom att man skickar en kreditfaktura avseende den debiterade momsen inom
fyra månader från den dag då den första fakturan
med moms utfärdades.
• Enligt de föreslagna reglerna föreslås att
fastighetsägare ska kunna medges retroaktivt
avdrag för moms som betalats innan beslut
om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede erhållits. Detta är en väsentlig förbättring
eftersom man enligt i dag gällande regler måste
tillämpa jämkningsreglerna och i bästa fall kan
hämta hem momsen med en tiondel per år i tio år.
Förslaget innebär inte någon förändring i
det materiella regelverk som gäller för upplåtelser av fastigheter. På samma sätt som tidigare
kvarstår således kravet på att hyresgästen ska
bedriva momspliktig verksamhet i lokalen/fastig

heten samt att uthyrningen ska vara stadigvarande för att frivillig
skattskyldighet ska kunna föreligga. Till detta kommer att objektet
ifråga måste kunna omfattas av den frivilliga skattskyldigheten
(bestämd yta, exklusiv användning av hyresgästen, ej stadigvarande
bostad etcetera) samt att uthyraren ska kunna medges frivillig
skattskyldighet.
Vi kan konstatera att förenklingsförslagen förvisso innebär en
viss minskad administration gentemot Skatteverket men den stora
vinsten med förslaget är att risken för att uthyrningar blir momsfria, på grund av att man missar att registrera dessa hos Skatteverket, i princip undanröjs. I dag är det mycket vanligt att man missar
att registrera uthyrningar, särskilt i andra hand, med betydande
momskonsekvenser för berörda parter som följd.
Fastighetsägarnas interna administration kommer dock, enligt
vår bedömning, knappast minska. De facto innebär det nya
regelverket att all dokumentation beträffande den frivilliga skattskyldigheten, skattskyldighetens omfattning, ändrad användning

Skeppsbron Skatt
Skeppsbron Skatt är en av de ledande
oberoende fullserviceskatterådgivarna
i Sverige och utgör ett alternativ till
den skatterådgivning som lämnas av
revisionsbyråer och advokatbyråer.
Man är dedikerade att med högsta
skattekompetens tillhandahålla
användbara och tydliga skatteråd
till kunder i alla branscher. Skeppsbron Skatt är en fullservicebyrå som
tillhandahåller kvalificerad rådgivning
av högsta kvalitet inom bland annat
svensk och internationell företagsbeskattning och mervärdesskatt.

av fastigheten och så vidare måste finnas hos
företagen själva. Vid en eventuell kontroll från
Skatteverket, vilken sannolikt kommer öka,
ligger det nämligen uteslutande på fastighetsägaren att kunna visa att förutsättningarna för
frivillig skattskyldighet är uppfyllda i varje
enskilt fall och vid varje tidpunkt. Det är vidare
viktigt att förstå att det inte bara är fakturor
etcetera som behöver dokumenteras utan även
hur man gjort den materiella bedömningen att
förutsättningarna för frivillig skattskyldighet är
uppfyllda.
De nya reglerna kommer således att kräva en
hel del av berörda företag varför det är viktigt att
man anpassar sina rutiner inför ikraftträdandet
av de nya bestämmelserna. Det finns, enligt vår
mening, mycket att vinna på att ha någon form
av systemstöd för att hantera detta.
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Mat & vin // Riche

Klassiskt
modernt
i Stockholms andra vardagsrum

Restaurang Riche på Birger Jarlsgatan 4 i Stockholm
är en klassisk krog från 1893. Och på tallrikarna ﬁras
klassiska triumfer. Men det är långt ifrån mossigt,
snarare modernt – kanske inte så konstigt när den
kreative ledaren är stjärnkocken Tommy Myllymäki.
Text: Eddie Ekberg ⁄⁄ Bild: Eddie Ekberg & Riche

F

ör medie-, reklam- och modefolk
är Riche som ett andra vardagsrum.
Här kan man äta både frukost, lunch
och middag – samt hänga i baren till
inpå småtimmarna. Och det är det
många som gör. Den sociala institutionen Riche
är förmodligen ansvarig för fler jobbförseningar
än någon annan krog.
Men tro inte att Riche bara är ett barhäng,
det är också ett klassiskt brasserie med höga
ambitioner. Det visar inte minst det faktum att
man knöt stjärnkocken Tommy Myllymäki till
sig som kreativ ledare 2011.
– Det är faktiskt ett hedersuppdrag att få
arbeta med en av Stockholms mest klassiska
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Det är faktiskt
ett hedersuppdrag
att få arbeta med en
av Stockholms mest
klassiska krogar.«
krogar. Just utmaningen att skapa klassiska rätter
i modern tappning, det blir inte mycket bättre,
säger Tommy Myllymäki.
Och visst har Tommy Myllymäki och hans

KLASSiSK KrOG. Riche är en av Stockholms äldsta
och mest anrika krogar. Den legendariska krögaren
Tore Wretman drev stället på 30-talet och hans ande
vilar fortfarande över det i dag moderna brasseriet.

kollegor ett arv att leva upp till. På 30-talet blev
Riche snabbt en av Sveriges mest banbrytande
restauranger med ingen mindre än Tore Wretman i spetsen. Så menyn är uppbyggd på klassiskt vis och där återfinns alltid husmanskost och
rätter som kalvlever Anglaise och Toast Skagen.
Miljön inne på Riche är kosmopolitisk och
influerad av konst, mode och musik – även här
blandas det traditionella med det moderna.
Så nästa gång du är i huvudstaden, ta vägen
om Riche och känn historiens vingslag uppblandade med dagens hippa reklam- och modevärld.
Och passa då på att pröva en Toast Skagen,
som faktiskt uppfanns av Tore Wretman på just
Riche.

StjÄrNKOCK. Tommy Myllymäki
är Restaurang Riches kreative ledare
sedan 2011. Han har en diger meritlista i tävlingssammanhang och blev
bland annat Årets Kock 2007 samt
4 2013 ⁄⁄ Fastighetssverige 87
tog silver i VM för kockar 2010.

Mat & vin // Riche

riCHE-BurGArE
600 gr råbiffärs
4 skivor Brioche
Romansallad
1 bifftomat
1 st rödlök
Cheddarost
8 skivor bacon
väg upp köttet cirka 150 gr/
st och platta till bra hamburgerform, krydda och
grilla medium rare. Skölj salladen, skala och skiva löken
och tomaten. Stek baconet
och skiva osten, lägg sedan
ost och bacon på hamburgaren och gratinera.
Lägg ihop Riche-burgaren
och servera med pommes
frites, hamburgerdressing
och PA-senap.
HB-dressing
1 dl majonnäs
2 msk chilisås
½ dl pickels
HP-sås, tabasco och worchestersås efter smak.
Blanda allt och smaka av
med salt och peppar.
Pa-senap
1 dl Colemans senapspulver
1 dl ljus sirap
2 dl matolja
Blanda Colemans med
sirap och droppa sedan
i oljan som när man gör
majonnäs, krydda med salt
och peppar.
Vintips: Barbera dÁsti,
Alfiero Boffa ”Storica” 2009.

»Utmaningen att skapa klassiska rätter i modern
tappning – det blir inte mycket bättre.«
tOASt SKAGEN
4 skivor formfranska
400 gr handpillade räkor av bästa kvalitet
Saft från en halv citron
1 msk färskriven pepparrot
Dill efter behov
Kalix löjrom att toppa med – cirka 50 gr
Salt och malen vitpeppar
Häng av räkorna och krama ur dem
ordentligt så att vätskan försvinner. Hacka dem
grovt, blanda med pepparrot, citronsaft, dill och majonnäs. Krydda
med salt och peppar och eventuellt någon av de andra ingredienserna.
Smörstek brödet, lägg på skagenröran och klicka på löjrommen på toppen,
garnera med dill och citron.
Vintips: Georg Breuer, Rheingau Riesling Sauvage 2012.
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CrÈME BrÛLÉE (sex portioner)
5 dl vispgrädde
1 dl mjölk
5 st äggulor
1 dl strösocker
1 st vaniljstång, färsk
Sätt ugnen på 150 grader. Dela vaniljstången på
mitten och skrapa ner fröna i en kastrull och lägg
även ner stången.
Tillsätt grädde, mjölk och en halv deciliter av
sockret. Koka upp under omrörning. Ta kastrullen
från värmen.
vispa äggulor och resterande socker vitt och
pösigt. Ta upp vaniljstången ur kastrullen. vispa
ner den varma gräddblandningen i äggsmeten.

28 november utses Sveriges
snyggaste kontor 2013
Anmäl dig till seminariet och
prisutdelningen på Oscarsteatern i
Stockholm senast den 22 november.

Fördela smeten i portionsformar och ställ dessa
i en långpanna med hett vatten upp till halva
höjden på formarna.
Grädda i nedre delen av ugnen cirka 40 minuter tills krämen har stannat.
Låt krämen svalna och sätt in formarna i
kylskåp.
Vid servering: Sikta över
socker och bränn med
gasolbrännare tills
sockret smält till en
gyllenbrun (men inte
bränd) karamell.

www.sverigessnyggastekontor.se
Tilde de Paula.

Magnus Månsson.

Guldpartner:

Partners:

dryck: Carlshamns
Flaggpunsch.

Presenteras av Lokalnytt
4 2013

Arkitektkommentaren
Lise-Lott Söderlund // BSK Arkitekter

BiLDER: BSK ARKiTEKTER

BSK
ArKitEKtEr
BSK arbetar
med utformning av städer,
byggnader och
inredning. Uppdragen är främst
kontor, bostäder,
högre utbildning,
vårdbyggnader
och handel. BSK
involverar sina
kunder i arbetet
och skapar
affärsnytta
för dem. BSK
förenar en stark
konceptuell
och innovativ
inriktning med
gedigen byggnadsteknisk kunskap, och lång
erfarenhet av att
leda komplexa
projekteringsprocesser.

vad tänker ni på när någon nämner miljonprogrammet?
Socialt utanförskap, brinnande bilar och kriminalitet? Det är
inte konstigt i så fall. Mediebilden är entydig. vi har vant oss vid
löpsedlar med krigsrubriker om upplopp. Men det finns också
en helt annan verklighet som vi möter i vårt arbete.

Bygg bort utanförskapet
För att få en lägenhet i Husby idag krävs
flera år i den kommunala bostadskön. Det säger
något annat än bilden av den förhatliga förorten.
Jag ser istället en oerhört positiv kraft hos de
boende. Ett engagemang, en gemenskap och en
vilja att bo kvar och utvecklas i det man betraktar
som sitt hem.
Vi på BSK Arkitekter har under de senaste
åren haft förmånen att arbeta med stadsutvecklingsprojekt i Stockholms yttre delar. Här försöker vi planera våra tillägg utan att göra avkall
på de kvaliteter och den identitet som redan
finns i området. Vi vill helt enkelt inte bygga om
miljonprogrammet. Vi vill utveckla det.
Ett framgångsrecept för oss är att
arbeta efter principen att det inte finns en given
lösning på en specifik uppgift. Det finns i princip
inget rätt och fel, ingen standardmetod och inget
patentmedel.
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LåNGSEGLArE

Namn: Lise-Lott
Söderlund.
Ålder: 43 år.
Titel: Chefsarkitekt.
På BSK sedan:
1999.
Fritid: Stickning
i alla former,
trädgården och
långsegling.

Inte minst gäller detta i stadsbyggnadssammanhang. Det finns många sätt att framgångsrikt bygga stad. Urbanitet kan uppnås med olika
medel. Det är lätt att konstatera om man lyfter
blicken och ser sig om i världen.
Jag är övertygad om att de sociala problem
som finns i en del av dessa områden som kallas
miljonprogrammet inte har med de ursprungliga stadsbyggnadsidéerna att göra. Därför finns
ingen anledning att förändra den grundläggande
strukturen. Med det sagt så betyder det inte heller att de är en färdig och komplett miljö.
Etableringen av de nya förorterna på sextiooch sjuttiotalen var ett första steg, ett pionjärstadium och en bra början. Miljonprogrammets
struktur är i grunden både robust och flexibel.
Nya element, nya uttryck och skalor kan adderas
till det som finns och över tid kan socialt och
ekonomiskt hållbara stadsdelar utvecklas.

»Vi vill helt enkelt
inte bygga om miljon
programmet. Vi vill
utveckla det.«
Men – och det är ett stort men – för att
förändringar ska landa rätt måste de genomföras
i bred samverkan lokalt. Det behövs en öppen
dialog mellan offentliga intressen, privata fastighetsägare och framförallt de boende. Det är det
enda sättet som vi steg för steg kan röra oss mot
en långsiktigt socialt hållbar situation.
Städer byggs av tid, och det måste få ta tid.
Men nu är det hög tid att både involvera och
utveckla de miljoner möjligheter som vi ser.

SAMVErKAN. Husby ligger i Rinkeby-Kista och består nästan uteslutande av lägenheter byggda inom
ramen för miljonprogrammet. Enligt Lise-Lott Söderlund på BSK Arkitekter måste förändringar i dessa
områden genomföras i bred samverkan mellan offentliga, privata fastighetsägare och de boende.
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Event // Lokalmarknadsdagen 2013

KOMiKEr OCH FörEtAGSLEDArE. Sharam
Rahi var i början av
2000-talet stand upkomiker och hade en egen
tv-show. I dag är han vice vd
på fastighetsbolaget Balder
och på Lokalmarknadsdagen gjorde han en bejublad
comeback som stå uppare.

EVENEMANGSStAD. Ska Göteborg också fortsättningsvis vara en evenemangsstad? Är det rätt
att satsa på en ny arena? Detta diskuterade Joacim
Olsson från Skattebetalarna med Carin Kindbom,
Svenska Mässan, Max Markusson, Göteborg &
Co och Mikkey Dee, trummis i det legendariska
hårdrocksbandet Motörhead. ”Våra arenor rostar
sönder, Scandinavium har inte ens vettiga omklädningsrum, Göteborg blir bortvalt när andra städer
satsar på moderna arenor”, sa Mikkey Dee.

FörENKLA. Bostadsminister Stefan
Attefall pratade om hur man får fart på
bostadsbyggandet i Sverige. Ett sätt att
är slopa de kommunala särkraven.

SLOG SöNDEr MYtEr. Henrik Einarsson på
Business Region Göteborg slog sönder myten om att
Göteborg utvecklas långsammare än Stockholm och
Malmö. I de fem tillväxtparametrarna invånare, sysselsättning, BRP (”regional bruttonationalprodukt”),
lönesumma och produktivitet – mätt från år 2000 till
i dag – menade Einarsson att Göteborg vinner i kategorierna lönesumma och produktivitet och kommer
tvåa när det gäller sysselsättning och BRP.

tuNGViKtSMötE. Henrik Saxborn, vd för
Castellum och Christel Armstrong Darvik, vd
för Stena Fastigheter frågades ut av moderatorn Carin Hjulström.

uppSKAttAt MiNGEL. Dagen avslutades med ett uppskattat mingel på restaurang Palace, en nyhet för i år.

tråNGt HOS SpONSOrErNA. För första
gången släpptes externa partners in på
Lokalmarknadsdagen. Bengt Dahlgren, Värderingsdata, Collector, Riksbyggen, Catella,
Palace och Lindahl passade på att träffa
nuvarande och framtida kunder.

KONKurrENSFOrSKArE. Professor Robert Huggins från universitetet i Cardiff presenterade en stor
studie som visar hur olika regioner i
världen står sig gentemot varandra.
Göteborg hamnar på en hedrande
35:e plats, elva bland de europeiska
regionerna.

Succé för
Lokalmarknadsdagen
En brittisk professor, en världsberömd rocktrummis, en minister och
en stand up-komiker – som dessutom är vice vd för ett av landets största
börsnoterade fastighetsbolag.
Lägg till cirka 400 besökare och ni förstår att årets upplaga av Lokalmarknadsdagen, som Fastighetssverige arrangerade tillsammans med
systermagasinet Lokalnytt och Business Region Göteborg blev en stor
succé. Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Nicklas Tollesson och Eddie Ekberg
Lokalmarknadsdagen är ett seminarium
kring fastighets- och näringslivsrelaterade frågor
i Göteborgsregionen. Det var andra gången som
den nuvarande arrangörskonstellationen genomförde eventet. Nytt för i år var att seminariet
hade förlängts till en heldag med ett efterföljande branschmingel och att ett flertal partners
marknadsförde sig på eventet.
– Det här blev precis så bra som vi hade hop-
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pats på. 400 besökare och ett superintressant program och jag har bara hört positiva synpunkter
på arrangemanget. Det känns att vi har utvecklat
Lokalmarknadsdagen mycket sedan förra året.
Det var en helt annan inramning i år med flera
starka partners som satte sin prägel på eventet.
Att vi utökade till en heldag med ett branschmingel som avslutning var verkligen lyckat, säger
Lokalnytts grundare och vd Rolf Andersson.

FuLLSAtt. Cirka 400 personer besökte Lokalmarknadsdagen på Radisson Blu i slutet av september.
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