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Fastigheter

Lokaler och bostäder i Jönköping och Värnarna
Varje dag utvecklas företag och familjer i våra fastigheter och vi ser det
sam vår uppgift att tillhandahålla de allra bästa förutsättningarna för att
dessa saker skall fortsätta att utvecklas.
Vi är din lokalpartner i Jönköping och Värnarna
Kontakta oss på tel. 0770-22 01 50 eller besök

BYGGNADSBOLAGET CURT LUNDAHL & CO AB

nivika.se

Ledare // November 2018
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ANSVARIG UTGIVARE
Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se

Missa
inte …

UTGIVARE
Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1,
411 08 Göteborg. Telefon: 031–13 91 16,
e-post: info@fastighetssverige.se

… Erik Lindvalls
historia om vägen
från hjärnblödningen tillbaka
till vd-stolen på
Axfast.
Sid 64

•

Eventljus i
vintermörkret
Nu i krokarna är sommartiden över och klockan ska dras tillbaka en hel
timme så att det blir mörkare ännu tidigare på eftermiddagen. Även om höstsolen stundtals gör sitt bästa för att låta påskina att det fortfarande är sommar
kvar lurar den ingen; den arktiska vargavintern är obönhörligen på väg.

Save
the
date
Några datum att
lägga på minnet.

6 november
Sveriges Snyggaste Kontor
koras på Fastighetssveriges
seminarium
Stora Kontorsdagen på
Grand Hôtel i
Stockholm.

14 november
Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering hålls
på Elite Park
Avenue Hotel i
Göteborg.

Besökarna
på Stora Kontors
dagen kommer
att bjudas in till
en visning av
Spotifys nya
hajpade kontor
– missa inte det!«

På tal om det; du missar
väl inte årets upplaga av Stora
Kontorsdagen – den självklara
mötesplatsen för alla som på ett
eller annat sätt i tjänsten kommer i kontakt med marknaden
för kontorsfastigheter – den 6
november på Grand Hotel i
Stockholm. Passa på att mingla
med branschkollegor samtidigt
som du får nya tankar och idéer
som hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut i framtiden. Och missa
inte heller när vi korar det vinnande kontoret i årets upplaga av
Sveriges Snyggaste Kontor. På tal om snygga kontor kommer besökarna på
Stora Kontorsdagen direkt efter seminariet att bjudas in till en visning av
Spotifys nya hajpade kontor – missa inte
det! Anmälan är fortfarande öppen på
www.fastighetssverige.se/stora_kontorsdagen/anmalan!

14–16 november
Den stora
handelsmässan Mapic går
av stapeln
nere i franska
Cannes.

I de lägena gäller det att lysa
upp tillvaron på olika sätt.

Chefredaktör ⁄⁄ Eddie Ekberg
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Global Business Gate fylls nu med företag
inriktade på internationella affärer.
På omslaget ⁄⁄ Lars-Åke Tollemark
Läs intervjun på sidan 42.

Magasinet får citeras med angivande av källa.
Tillstånd av ansvarig utgivare erfordras för återgivande av artiklar och illustrationer. Magasinet
ansvarar ej för insänt, ej beställt material.
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Välkommen till Sveriges mest oväntade
och inspirerande mötesplats
Här skapas en exceptionell och hållbar miljö
baserad på mötesplatser, inspirationskällor
och coworkingytor. För företag betyder det
ökad konkurrenskraft och bättre möjligheter
till attraktiv rekrytering.

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

Innehåll // 4 2018
42

Lars-Åke Tollemark
leder Unibail-RodamcoWestfields nordiska
satsning.

~ Expertskribenter ~
8 // Makroanalysen
Christina Nyman, Handelsbanken, om varför
den tekniska utvecklingen inte behöver
betyda att jobb försvinner.

Tema: Handel
36 // Fastighetsanalytikern
har ordet
Emma Hernell, HUI Research, om vad som
händer med marknaden om
Amazon kommer.

Vilka trender växer fram inom retail,
hur påverkar Amazons intåg och hur
mår egentligen retailbranschen? ~ 20 ~

54 // Krönika

16

68

70

Kent Persson, samhällspolitisk chef på
Heimstaden, analyserar valresultatet.

56

Tio år sedan ﬁnanskrisen

60

Ansvarstagande

Fastighetsprofilerna minns tillbaka.

64 // Advokaten har ordet
Johan Lindberg, AG Advokat, om vikten
att vårda sin relationer.
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Årets Unga Fastighetskvinna

Vägen tillbaka

Mat & Vin

Willhems Sonja Ståhl tog hem den
prestigefyllda utmärkelsen.

Axfasts vd Erik Lindvall om vägen tillbaka
efter hjärnblödningen.

Traditionen i centrum hos Leif Mannerström.
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Forsens vd hjälper unga som klasscoach.
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Makroanalysen
Christina Nyman // Handelsbanken

Teknisk
utveckling inget nytt
Hur påverkas jobb och produktiviteten av
nya tekniska landvinningar? Christina Nyman,
prognoschef på Handelsbanken, analyserar
utveckling och ser historiska paralleller som
indikerar att teknisk utveckling inte behöver
betyda färre jobb.

BILD: HANDELSBANKEN
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I stora delar av västvärlden minskar andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder. Detta beror bland annat på att
de stora fyrtiotalistkullarna gått i pension och att vi lever längre,
men en annan viktig förklaring är att vi föder allt färre barn. Den
förändrade demografin blir en utmaning på flera sätt. En långsammare tillväxt i arbetskraften bidrar till att produktionen inte kan
växa lika snabbt framöver. Dessutom innebär en ökad andel äldre
att färre behöver försörja fler.
Inte minst därför blir det viktigt hur mycket som produceras per
arbetad timme, det vill säga produktiviteten. Nationalekonomer
brukar säga att ”produktivitet är inte allt, men i det långa loppet
är det nästan allt”. Möjligheten att öka BNP och levnadsstandard
över tid beror nästan helt på förmågan att öka produktionen per
arbetad timme. Det måste också ske på ett långsiktigt hållbart sätt
som inte tär på planetens resurser.
En högre produktivitet skapar förutsättningar för både högre
inkomster, kortare arbetsdagar, mer semester och en bättre offentlig service. Produktiviteten har en stark koppling till den tekniska
utvecklingen och de innovationer som görs. Kring millennieskiftet
steg produktiviteten kraftigt i Sverige efter en längre period av
ökade investeringar i bland annat forskning och utveckling samt
införandet av ny IT-relaterad teknik.

De senaste 200 åren har varit unika i mänsklighetens historia.
Tillväxten har varit två till tre procent per år. Det kan jämföras
med att tillväxten i västvärlden från år noll till 1820 uppskattas ha
varit omkring 0,1 procent per år. Samtidigt har medicinska framsteg medfört att medellivslängden har fördubblats sedan mitten av
1850-talet. Men efter den globala finanskrisen för 10 år sedan har
produktiviteten ökat betydligt långsammare, vilket delvis är en effekt av att investeringstakten på global nivå gick ner efter finanskrisen. Det gäller inte bara Sverige, utan är ett globalt fenomen.
Trots digitalisering, automatisering, robotisering och utveckling

»Det tar helt enkelt tid att
bygga upp företag som fullt ut
kan utnyttja produktivitetsfördelarna av den nya tekniken.«
av artificiell intelligens har vi inte lyckats producera särskilt mycket
mer per arbetad timme. Smartphones och e-handel har helt klart
påverkat våra liv och företag som Apple och Amazon tillhör de
högst värderade företagen i världen. Men det är svårt att mäta
produktivitetseffekterna av nya internettjänster som är gratis, eller
i alla fall nästan gratis. Samtidigt finns det mycket som tyder på
att smartphone och internettjänster som Facebook framför allt har
påverkat vår vardag, men inte hur vi jobbar.
Digital teknik har förvandlat en handfull industrier, men de
flesta av oss har jobb som funnits i 30 eller 40 år. Vi använder

CHRISTINA
NYMAN
Ålder: 52 år.
Familj: Gift, två
döttrar.
Bor: Sollentuna.
Titel: Prognoschef, Handelsbanken.
På Handelsbanken sedan:
September 2017.
Tidigare
arbetsgivare:
Riksbanken,
Konjunkturinstitutet, SEB, ABB.
Fritidsintressen: Sjöliv,
cykling och
hantverk av alla
slag.

datorer och det är i sig en viktig förändring. Men det är en förändring som mestadels hände på 1990-talet och början av 2000-talet,
varför det var en tillfällig ökning av produktiviteten (och lönerna
och BNP) under den perioden.
Den amerikanske ekonomen Robert Gordon menar att den
snabba tekniska utvecklingen de senaste tvåhundra åren har drivits
av ett antal lyckosamma händelser som sannolikt inte kommer att
gå att upprepa framöver. Han ser nedgången i produktivitet som
en återgång till ett mer normalt tillstånd. IT- och internetrevolutionen kan inte mäta sig med tidigare innovationer som exempelvis elektriciteten och ångmaskinen.
Vi är ändå många ekonomer som bedömer att produktiviteten
kommer att öka snabbare framöver. Globala investeringar har
börjat ta fart och vi räknar med att effekterna av ökad digitalisering och användning av artificiell intelligens kommer sätta ett allt
större avtryck på ekonomin. Tidigare erfarenheter talar för att det
tar tid innan tekniska uppfinningar leder till högre produktivitet
och BNP. Elektricitet började användas runt sekelskiftet 1900, men
det var först efter andra världskriget som den stora produktivitetsboomen uppkom. Det tar helt enkelt tid att bygga upp företag som
fullt ut kan utnyttja produktivitetsfördelarna av den nya tekniken.
Det råder ingen tvekan om att artificiell intelligens kommer
göra att vissa jobb försvinner, precis som industrialiseringen gjorde
under 1900-talet. Ett exempel nu är transportsektorn där självkörande bilar, taxis, bussar och lastbilar kraftigt minskar behovet
av arbetskraft samtidigt som kapaciteten på våra vägar ökar. Men
högre produktivitet och teknisk utveckling ökar efterfrågan på
arbetskraft i andra branscher. Den tekniska utvecklingen behöver
därför inte leda till att det blir färre jobb och högre arbetslöshet.
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Missat något?

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

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

Där slår nya
fastighetsskatten hårdast
28 procent och en total fastighetsskatt om cirka 940
kronor per kvadratmeter.
Göteborg
1) Kungsgatan/Kungsportsplatsen med en höjning på
cirka 14 procent och en total fastighetsskatt om cirka
450 kronor per kvadratmeter.
Malmö
1) Hyllie med en höjning på cirka 22 procent och en
total fastighetsskatt om cirka 240 kronor per kvadratmeter. 2018-09-19
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JENNIE SAHLSTEN NY KONCERNCHEF FÖR ERLANDSSON BYGG

Jennie Sahlsten tillträder
som vd och koncernchef för Erlandsson Bygg. Nuvarande vd Markus Brink
väljer att fokusera på sin roll som
regionchef för Erlandsson Bygg i Väst.
Målsättningen med den nya
ledningsstrukturen är att ta tillvara
Jennie Sahlsten.
på och vidareutveckla företagets
KARRIÄR

SÅ BLIR NYA KVARTERET
I CENTRALA GÖTEBORG

PLUS BYGG/ARKITEKTUR Efter sex år är fastighetsjättens
planer för kvarteret i centrala Göteborg redo för granskning. Se de första bilderna från projektet här.
Castellums omfattande förvandling av kvarteret Röda
Bryggan, vid Järntorget i centrala Göteborg, kommer
allt närmare ett förverkligande. I ett tjänsteutlåtande
skriver Stadsbyggnadskontoret nu att detaljplanen för
projektet bedöms vara redo att ställas ut för granskning. Totalt omfattar projektet, som delvis även ägs av
Sverigehuset, cirka 130 bostäder och 2 000 kvadratmeter lokalyta.
”Syftet med utvecklingen av kvarteret är att tillföra
staden värden som stärker och utvecklar stadens
centrum och attraktionskraft. Genom att komplettera
kvarteret med nya bostäder och lokaler för verksamheter kan stadskärnan ges fler vistelsekvalitéer, tillgänglighet och trygghet,” skriver Stadsbyggnadskontoret.
2018-09-25
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– Det har ju hänt
väldigt mycket i
konsultvärlden de
senaste veckorna,
med stora förändringar i flera bolag,
och i samband med det har vi försökt ta tillfället i akt
och agera snabbt helt enkelt.
– Det gäller att smida medan järnet är varmt och
det har stundtals närmast liknat midnattsräder. Men
nu känns det väldigt bra att ha allt på plats.
De fyra nyförvärven ska vara på plats senast i
december i år, och Johan Ericsson ser fram emot att
se kvartetten i aktion.
– Det känns väldigt kul att kunna välkomna dessa
mycket erfarna rådgivare till Savills. Tillsammans med
det befintliga teamet har bolaget nu verkligen alla
möjligheter att bli marknadsledande. 2018-08-24
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Vi kan fastigheter

skrivningar för fartygstrafiken och därefter nya bullerberäkningar, säger Kristin Quistgaard, planeringschef på
exploateringskontoret.
Realistisk tidplan för byggstart är nu 2020.
– När alla bitarna är på plats kommer Värtahamnen att
bli en välkomnande stadsdel, nära till havet, med parker,
torg och kajstråk, säger Kristin Quistgaard. 2018-09-17
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I området ska bland annat Bonniers nya stora kontorshus ligga. Ambitionen från kommunens sida var byggstart 2019, men nu ser projektet ut att försenas ett år.
– När planen var ute på samråd framkom ett par
frågor som vi behövde utreda vidare. En av frågorna
handlar om fartygsbuller och lågfrekvent buller. Vi har
gemensamt med hamnen tagit fram nya scenariobe-
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PLUS BOSTÄDER Planerna för den nya stadsdelen Södra
Värtan skjuts upp ett år.
Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden ska byggas
ihop med Gärdet och Frihamnen i Stockholm. Här planeras det för 1 900 lägenheter, 26 förskoleavdelningar,
en mängd kontorshus, ny kajpromenad och 10 000
kvadratmeter nya parker och torg.
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Storbygget försenas: ”Krångligt”
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supervärvningarna

Södra Värtan.
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1 Så snärjde Savills

PLUS BOLAG För Fastighetssverige berättar hjärnan
bakom storsatsningen, Johan Ericsson, mer: ”Det har
närmast liknat midnattsräder.”
Efter att ha plockat in fyra av fastighetsbranschens
vassaste rådgivningskonsulter (Niklas Samuelsson
som ny vd, Niklas Zuckerman som ny investeringschef, Anders Nordvall vice vd och tillsammans med
Mikael Fastén del av investeringsteamet) ska Savills
bli marknadsledande när det gäller transaktioner.
Nu berättar mannen bakom supervärvningarna,
Johan Ericsson (som rekryterades i somras), hur det
hela började.
– Det fanns ett intresse från Savills internationellt att
förändra positionen i Sverige redan i våras, och hur
man skulle kunna göra det är något vi tittat närmare
på ända sedan dess, säger han.
› Hur har ni gjort mer konkret för att knyta de här
tunga namnen till Savills?

Föreslagen vy av den del av kvarteret som ägs av Sverigehuset.

Se hela listan på Fastighetssverige.se

BIL

PLUS SVERIGE Med höjningar på närmare 1 000 kronor
per kvadratmeter slår den nya fastighetsskatten både
brett och hårt mot branschen. Här är områdena som
drabbas allra värst.
I samband med att Skatteverkets riktvärden för
fastighetstaxeringen 2019 blivit offentliga står det nu
klart att kraftiga höjningar av taxeringsvärdena och
fastighetsskatten är att vänta. Fastighetssverige kan i
dag berätta var höjningarna kan komma att slå allra
hårdast.
Stockholm
1) Norrmalmstorg/Stureplan med en höjning på cirka

BILD: SEMRÉN & MÅNSSON

BILD: AIX ARKITEKTER OCH SUTEKI STUDIOS

5

enorma tillväxt på ett hållbart sätt.
– Jag är väldigt tacksam för att få den här
rollen. Det här är en perfekt möjlighet för mig att
ta tillvara på mina erfarenheter från både kundoch entreprenörssidan för att fortsätta utveckla
Erlandsson Bygg som ett värderingsstyrt byggföretag med starka rötter inom kvalitet, samverkan
och hållbarhet, säger Jennie Sahlsten. 2018-09-18

www.svefa.se
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CBRE STORREKRYTERAR

18

DINGIZIAN KÖPER SBB-AKTIER
FÖR 100 MILJONER

BOLAG CBRE rekryterar åtta nya medarbetare till
sina kontor i Stockholm och Malmö.
CBRE rekryterar Heléne Peterson, Thomas Petersson, Christoffer Bladh Nord, Emma Mattsson, Malin
Vester, Hawar Marofi, Thomas Gustafsson och Ragnhild
Sjöberg.
– Det känns riktigt kul att välkomna våra åtta nya
medarbetare och extra kul att välkomna våra två hemvändare. Våra nya kollegor stärker oss inom strategiskt
viktiga områden och satsningar. Alla medarbetare – nya
och nuvarande – är viktiga för vår fortsatta tillväxt och
vår ambition att dominera den svenska marknaden,
säger Patrik Kallenvret, vd för CBRE i Sverige. 2018-09-20

BOLAG Greg Dingizian sålde för några månader sedan
alla sina aktier i Victoria Park. Nu väljer han att investera
cirka 100 miljoner kronor i SBB.
Dingizian har köpt drygt tio miljoner B-aktier i SBB via
bolaget Adma Förvaltnings AB. Detta motsvarar cirka 1,4
procent av kapitalet och 0,4 procent av rösterna i SBB.
2018-09-21

NYHETER
>> fortsättning

NCC köper stort projekt i Bromma.

BYGG/ARKITEKTUR Castellum uppför kontorshuset Emigranten
Göteborg i anslutning till det stora stadsutvecklingsprojektet
Masthuggskajen på Södra Älvstranden. Emigranten Göteborg
kommer att ha en uthyrningsbar yta om cirka 4 200 kvadratmeter och planeras vara klar för inflyttning våren 2020.
Emigranten Göteborg uppförs intill Castellums anrika byggnad
Amerikahuset och kommer att utöka Castellums fastighetsbestånd i Göteborg med toppmoderna kontorslokaler i bästa läge.
– Det är stort intresse för Emigranten Göteborg och vi har
förhandlingar med flera intressenter, säger Mariette Hilmersson,
vd för Region Väst i Castellum.
Hyresgästerna i Emigranten Göteborg kommer att erbjudas
möjlighet att skapa en stimulerande och produktiv arbetsmiljö
anpassad efter verksamhetens behov. Byggnaden kommer att
ha stora kvadratiska fönster i princip från golv till tak och alla vå-

VONOVIA KÖPER
HELA STARWOODS
INNEHAV I VICTORIA PARK
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Sonja
Ståhl, fastighetschef på
Willhem i Helsingborg
tog hem titeln Årets
Unga Fastighetskvinna
före finalisterna Chanel
Braddon, Skanska Sverige, och Sara Liljenberg,
Einar Mattsson Projekt.
2018-09-05
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Sonja Ståhl.

För Fastighetssverige berättar Patrik Essehorn, styrelseordförande i Tobin Properties, vad huvudägaren och styrelsen
vill åstadkomma med vd-skiftet.
3 september meddelade styrelsen i ToQS
bin Properties att man kommit överens
med bolagets grundare och vd, Erik
Karlin, om att med omedelbar verkan
gå skilda vägar.
För Fastighetssverige berättar nu
Tobins styrelseordförande, Patrik Essehorn, vad man vill åstadkomma med
Patrik Essehorn.
att byta ut Erik Karlin.

Genom en storinvestering om 2,5 miljarder ska NCC förvandla Ica Fastigheters handelssatsning till
arbetsplatser i framkant. För Fastighetssverige berättar Katarina
Wåhlin Alm mer om vägen fram till storaffären i Bromma.
Genom en storinvestering om 2,5 miljarder ska NCC förvandla Ica Fastigheters handelssatsning till arbetsplatser i framkant.
För Fastighetssverige berättar Katarina Wåhlin Alm mer om
vägen fram till storaffären i Bromma.
I går meddelade NCC att man köper loss Ica Fastigheters
jätteprojektfastighet bredvid Bromma Blocks.
Fastigheten, som under Ica-flagg såg ut att bli mer av en traditionell handelssatsning, planerar nu NCC att stöpa om – och
ett större fokus kommer istället att riktas mot kontor.
– Ibland måsta man våga tänka nytt, och när vi väl insåg hur
bra platsen passar för arbetsplatser sålde vi in den idén till Ica
PLUS TRANSAKTIONER

som var öppna för nya möjligheter, säger Katarina Wåhlin Alm,
Sverigechef på NCC Property Development, till Fastighetssverige.
NCC fick en första förfrågan gällande fastigheten under förra
hösten, och för ett knappt halvår sedan intensifierades diskussionerna mellan parterna.
Totalt omfattar fastigheten cirka 50 000 kvadratmeter byggrätt för så väl kontor som butiker och hotell – i anslutning till den
kommande tvärbanestationen, och områdets starka kommunikationer var en av de sakerna som lockade NCC mest.
– Kommunikationerna med nya tvärbanan i direkt anslutning
till fastigheten är jättebra, och ser man i ett längre tidsperspektiv
så är det ett fantastiskt läge, med många kommande bostadsprojekt och starkt service- och handelsutbud. Det känns väldigt
bra, säger Katarina Wåhlin Alm. 2018-09-20
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”Ibland måste man
våga tänka nytt”

8

Emigranten.

Klövern-vd:n Rutger Arnhult är sedan
ett par veckor tillbaka inte bara storägare i Klövern, Corem, Sagax
utan även den enskilt största aktieägaren i Castellum. Redan i
slutet av augusti passerade Arnhult femprocentsgränsen och nu
äger han totalt 15,5 miljoner aktier.
Vad som fått Klövern-vd:n att kontinuerligt tanka aktier hos
konkurrenten i drygt ett års tid är glasklart enligt honom själv:
– Castellum är ett stabilt och välskött fastighetsbolag. Vad kan
vara bättre än det?
Han ser positivt på vad som komma skall för Castellum, som
nu bildar kvartett tillsammans med Klövern, Corem och Sagax

– Vi vill sätta fokus på projektgenomförandet och på att finns
bra finansieringslösningar i pågående och kommande projekt,
säger han.
Inledningsvis kommer Patrik Mellgren, tidigare projektutvecklingschef på Klövern, att ha det operativa ansvaret i bolaget i
form av tillförordnad vd.
Huruvida den permanenta vd-lösningen också finns inom
Klövernsfären är emellertid för tidigt att sia om, enligt Patrik
Essehorn.
– Styrelsen inleder nu arbetet med att hitta en ny ordinarie vd.
Det är för tidigt att svara på vilken lösning som blir den slutgiltiga,
säger han. 2018-09-04

när det gäller noterade fastighetsbolag där
Arnhults bolag M2 sitter på stora aktieposter.
– Vi är egentligen väldigt nöjda med vår
nuvarande exponering. M2 har med denna
placering en väldigt väl avvägt portfölj av
börsnoterade fastighetsbolag som nu
utgörs av värdemässigt relativt jämt fördelade innehav i Klövern,
Corem, Sagax och CastelRutger Arnhult.
lum. 2018-09-20

Läs mer om Årets Unga Fastighetskvinna på sidan 16.

Vi kan fastigheter

www.svefa.se

TB-GRUPPEN KÖPER
I LÅNGEDRAG

TRANSAKTIONER Ska utveckla cirka
20 nya bostäder samt kommersiella lokaler i den exklusiva
stadsdelen.
– Fastigheten har stor potential
och vi ser fram emot att utveckla
den med både bostäder och
kommersiella lokaler, vilket kommer bidra positivt till centrumkänslan i området, säger Marcus
Lerander, vd på TB-Gruppen.
Långedrag är ett attraktivt och
etablerat bostadsområde med
närhet till såväl hav och kust som
city och service. Nyproduktionen
av bostäder i Långedrag har varit
låg under de senaste åren och
andelen bostadsrätter är mycket
liten. Den nyligen lagakraftvunna
detaljplanen för fastigheten
möjliggör ett 20-tal nya bostäder
samt kommersiella lokaler i
gatuplan.
Catella har varit säljrådgivare i
affären. 2018-09-05
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Därför blev Arnhult störst i Castellum

PLUS EKONOMI/FINANSIERING

Köper i Långedrag.

13

Därför bytte styrelsen ut Erik Karlin

PLUS BOLAG

17

ningsplan kommer att ha utsikt mot vattnet och hamnen. På taket
kommer att finnas en gemensam takterrass med ett utomhuskontor som komplement till arbetsplatserna inomhus. 2018-08-22

BILD: KLÖVERN
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HÄR ÄR VINNAREN I ÅRETS
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TRANSAKTIONER Vonovia har förvärvat Starwood Capital Groups hela
innehav i Victoria Park.
Efter förvärvet av Starwoods
27 074 397 aktier av serie A och
32 486 304 aktier av serie B kontrollerar Vonovia 81,4 procent av aktierna och 81,1 procent av rösterna i
Victoria Park.
Förvärvet sker på villkor som inte
är mer förmånliga än vederlaget i
Vonovias offentliga uppköpserbjudande av den 3 maj 2018 avseende
samtliga aktier i Victoria Park. Detta
har bekräftats av Aktiemarknadsnämnden.
Dessutom har, som tidigare meddelats, Vonovia rätt, men inte skyldighet, att under maj 2019 förvärva
aktier i Victoria Park motsvarande
ytterligare cirka 10,04 procent av
totalt antal aktier och 12,35 procent
av totalt antal röster i Victoria Park,
i enlighet med de optionsavtal som
ingicks i maj 2018. 2018-09-05

Castellum utvecklar
på Masthuggskajen
19

BILD: SEMRÉN & MÅNSSON

Balder köper ett
extended stay-hotell i Rotebro. Det
underliggande fastighetsvärdet är
312 miljoner kronor, före avdrag för
latent skatt.
Säljare är Saint Invest AB som
har haft Cushman & Wakefield och
MAQS som rådgivare vid såväl
transaktionen som vid omförhandlingen av hyresavtalet. 2018-09-07
TRANSAKTIONER

BILD: INOBI

BALDER KÖPER HOTELL
FÖR 312 MILJONER

BILD: NCC

12

AGNETA JACOBSSONS
EFTERTRÄDARE UTSEDD

KARRIÄR Cushman & Wakefield
har utsett sitt nya ledarskap i
Sverige.
Cushman & Wakefield har utsett Karl Persson och Marie Cronström till att leda verksamheten
i Sverige. Båda är International
Partners i bolaget och kommer
även fortsättningsvis att arbeta
med kunder i kombination med
sina nya roller. De kommer också
att arbeta nära Cushman & Wakefields affiliates i Norden för att
vidareutveckla och stärka affärsoch kundrelationerna i regionen.
2018-09-17

NYHETER
>> fortsättning

BILD: AMF FASTIGHETER

Balder och Serneke
i oväntat samarbete
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PLUS BOLAG Går in i gemensamt bolag – där den ene länge haft
tungt intresse.
Den allsvenska fotbollsklubben IFK Göteborgs pressade
ekonomi påverkar inte enbart lagets prestation på planen – den
knyter även samman ett flertal svenska bygg- och fastighets
bolag på ett oväntat sätt.
Under onsdagen presenterade den allsvenska föreningen
namnen på de bolag som investerat i det riskkapitalbolag som
klubben skapat för att få stärka upp ekonomin – och där visade
det sig att flera hör hemma i branschen.
Serneke är en av fotbollsklubbens största sponsorer sedan
ett antal år tillbaka, och eftersom den blåvita lagdressen även
pryds med bolagets logotyp var det relativt få som höjde på
ögonbrynen över att byggjätten är största investerare i med
26 756 av de 49 500 aktierna.
– Det här är ju en bra sak för IFK som vi har mycket gemensamt med sedan tidigare, samtidigt som det är en affär i sig. Jag
tycker att det är trevligt att kunna kombinera föreningsnytta

Microsoft flyttar in i Urban Escape.

MICROSOFT HYR
3 000 KVADRATMETER
I URBAN ESCAPE

20

UTHYRNING AMF Fastigheter har
lyckats attrahera Microsoft, ett
av världens mest framgångsrika
techföretag, till sitt nya kvarter Urban
Escape beläget mitt i Stockholm city.
I de nya kontorslokalerna på 3 000
kvadratmeter kommer samtliga 600
medarbetare rymmas. 2018-09-07

PRESSAD MODEJÄTTE
BOMMAR IGEN
I C ENTRALA STOCKHOLM

2

Stänger
R
D: R IVE ISLAND
B IL
ettan för att fokusera krafterna på
flaggskeppet ett
stenkast bort.
River Island
bommar igen sin
butik i Gallerian,
som ägs av AMF
Fastigheter. Butiken
blev den engelska
River Island
modejättens första steg
stänger i
Gallerian.
in i Sverige men sedan
bolagets förlust förra året
växte med drygt 25 miljoner kronor,
från 10,6 miljoner kronor till 37,5
miljoner, kronor drar man nu åt
svångremmen.
Efter stängningen kommer River
Island endas att ha två butiker kvar,
flaggskeppsbutiken i gamla Pubhuset – som ägs av Axfast – och
öppnade 2016 och butiken i UnibailRodamcos Mall of Scandinavia.
”Det internationella detaljhandelslandskapet utvecklas ständigt och
därför har vi beslutat att stänga vår
butik i Gallerian,” skriver klädjätten i
en kommentar. 2018-09-10

med business, säger Ola Serneke till
Fastighetssverige.
Bland investerarna i ”IFK GBG
Transferintressenter AB” finns utöver
Marcus Hansson.
Serneke även Varbergs Stenfastigheter
med 5 351 aktier – som även de har
tidigare kopplingar till fotbollsklubben genom bolaget Anno
1904 Fastigheter AB som äger föreningens träningsanläggning
Kamratgården.
Mer oväntat namn på listan är Balder, med 2 676 aktier, som
inte haft några offentliga kopplingar till föreningen tidigare.
– Vi var med förra gången Blåvitt tog hjälp av ett riskkapitalbolag, i slutet av 00-talet, vilket resulterade i att vi faktiskt
tjänade lite pengar.
– Den här investeringen är finansiellt helt obetydlig för Balder
som bolag, men sett till att vi var med förra gången kände vi att
vi kunde ställa upp en gång till, säger Marcus Hansson, finanschef på Balder. 2018-09-21

PLUS HANDEL

Bygg-Göta köper ÅF-huset i
Göteborg för 650 miljoner kronor
11

BILD: BYGG-GÖTA

ÅF-huset.

TRANSAKTIONER Bygg-Göta Fastigheter förvärvar kontorsfastigheten
ÅF-Huset i Göteborg för ett underliggande fastighetsvärde om cirka
650 miljoner kronor från Paretobolaget GBG Office 1 AB.
Den fullt uthyrda kontorsfastigheten är belägen i anslutning till
E6/E20 i Kallebäck och omfattar cirka 15 000 kvadratmeter med
ÅF som största hyresgäst. Byggnaden, vilken färdigställdes 2014, är
miljöcertifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet
LEED och har det högsta betyget Platinum.
Överlåtelsen sker genom förvärv av samtliga aktier i GBG Office 1
AB, ett av Pareto bildat och förvaltat bolag. Tillträde kommer att ske i
början på september.
– Fastigheten ligger strategiskt helt rätt för oss. Området runt
Kallebäck är ett utvecklings-område där man räknar med 5 000–10
000 nya invånare inom en femårsperiod och det känns väldigt bra
att få vara en del av den utvecklingen, säger Ronny Persson vd på
Bygg-Göta.
– Vi är nöjda över att ha genomfört en bra affär för våra investerare och är övertygade om att Bygg-Göta med sin starka lokala närvaro och erfarenhet av liknande fastigheter kommer att bli en fortsatt
bra hyresvärd, säger Joachim Carlsson vd för GBG Office 1 AB.
Panreal har initierat affären och agerat köprådgivare i processen.
Roschier var legal rådgivare åt GBG Office 1 AB. 2018-08-22

UTLOKALISERA HELA
DIN KONTORSPORTFÖLJ
Vårt nätverk av färdigställda kontors-, coworking- och mötesplatser erbjuder
våra kunder möjligheten att helt eller delvis utlokalisera sin kontorsportfölj.
Dra fördel av ett enda avtal, enkel rapportering, en egen kontoansvarig och
kundtjänst dygnet runt. Med färdigställda kontorsbekvämligheter, däribland internet i företagsklass,
telefonservice, receptionist, kök och städning, hjälper vårt nätverk företag att minska bördan av
administration och fastighetsskötsel.
För mer information, ring oss på +46 8 5052 1077, besök regus.se
eller ladda ned vår app

VI UTÖKAR VÅRT NÄTVERK
Om du har utrymme i din fastighet, besök regus.com/landlord

www.svefa.se

OM DU ÄR MÄKLARE
Ring +46 8 5052 1077 för att få 10 % provision
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Sonja Ståhl – Årets Unga Fastighetskvinna 2018
ÅRETS UNGA FASTIGHETSKVINNOR. Årets finalister; Sara
Liljenberg, vinnaren Sonja Ståhl
och Chanel Braddon.

Sonja Ståhl, fastighetschef på Willhem i Helsingborg tog hem utmärkelsen Årets Unga
Fastighetskvinna, som traditionsenligt delades
ut på Grand Hotel i Stockholm i samband
med seminariet Fastighetskvinnan.
Text: Nicklas Tollesson ⁄⁄ Bild: Axel Ohlsson

För femte året i rad arrangerade Lokalnytt och Fastighetssverige seminariet Fastighetskvinnan, som avslutas med prisutdelningen för Årets Unga Fastighetskvinna.
– Det känns helt fantastiskt, jag trodde verkligen inte det. Det
här betyder jättemycket, både för mig, mitt team och vårt arbete i
Helsingborg, utbrast Sonja Ståhl efter att juryordföranden Kristina
Alvendal avslöjat att hon var vinnaren.
Övriga finalister var Skanskas Chanel Braddon och Einar
Mattssons Sara Liljenberg.
Akademiska Hus var prissponsor och i samarbete med Ledarstudion blev Sonja Ståhls pris att hon nu får gå Ledarstudions
program Det personliga uttrycket.

HJÄLPER HEMLÖSA
Namn: Sonja Ståhl.
Ålder: 28 år.
Bor: Lägenhet i Helsingborg.
Familj: Dottern Valeria, fyra år,
Partner Roman.
Karriär: Förvaltningschef på KFastigheter, extern områdeschef på
Balder i Helsingborg och Åstorp, fastighetschef på Willhem i Helsingborg
sedan 2017.
Fritidsintressen: Träning (springer
och simmar), välgörenhet ”jag håller
på med lite olika grejer, hoppar
in där det behövs, hjälper hem-
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lösa, på loppisar och så vidare” och
ledarskap ”många tycker att man
ska sätta klara gränser mellan arbete
och fritid, jag är inte sån, ledarskap är
otroligt intressant och jag vill utvecklas så mycket som möjligt”.
Ser på tv: ”Nästan ingenting, bara
nyheter i stort sett.”
Favoritmusik: ”Klassiskt, jag spelar
själv fiol.”
Favoritförfattare: ”Think och Grow
Rich” av Napoleon Hill, jag tycker
också Catharina Warfvinges bok
Installationsteknik är väldigt intressant …”

Sonja Ståhl, 28, är fastighetschef på Första AP-fonden-ägda
Willhem i Helsingborg och ansvarar för ett bestånd om cirka
2 300 lägenheter. Hon började på Willhem i mars 2017, i syfte att
bygga upp en egen organisation i Helsingborg.
– Det har varit väldigt inspirerande att bygga upp allting från
grunden, att anställa allihop, lära känna fastigheterna, hyresgästerna och områdena. Vi är 15 personer i dag och verkligen ett härligt
gäng. Vi har gjort flera förvärv och har nu cirka 2 300 lägenheter.
Ett visst intresse för fastigheter har funnits ända sedan Sonja var
liten.
– Jag gick runt och lekte mäklare, tittade på hus och låtsades att
jag skulle sälja dem, skrattar hon.
Under studietiden växte intresset fram allt mer. Ekonomi och
teknik i förening med samhällsbyggande lockade.
På en nätverksträff 2011 mötte hon Jacob Karlsson, som då
precis hade startat K-Fastigheter, med Baldergrundaren Erik Selin
som hälftenägare.
– Det var när jag fortfarande studerade, vi klickade bra och han
ville att jag skulle börja jobba för honom. Jag blev den första anställda i K-Fastigheter. Det var naturligtvis en mycket spännande
tid, vi köpte några befintliga fastigheter, men framförallt arbetade
vi med att köpa mark och bygga själva och jag fick bygga upp en

4 2018
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Nya sätt att se
JURYNS MOTIVERING

JURYN OCH VINNAREN. Kerstin
Lindberg Göransson,
juryledamot och vd
för prissponsorn
Akademiska Hus, vinnaren Sonja Ståhl
och juryordföranden Kristina
Alvendal.

”Årets Unga Fastighetskvinna drivs
av sin övertygelse att nya idéer och
synsätt är avgörande för att förändra
samhället. I sitt arbete har hon visat
ett tydligt och entusiasmerande
ledarskap. Hon visar att genom nya
idéer kan områden utvecklas positivt,
ge nöjda hyresgäster och ökad lönsamhet. Årets Unga Fastighetskvinna
har förmågan att se till helheten och
vet att fastighetsägare är en viktig
samhällsaktör som kan gå i bräschen
för samarbeten tillsammans med olika
delar av samhället. Hon är modig och
redan idag en förebild i sitt sätt att ta
sig an nya uppgifter.”
Juryn: Kristina Alvendal (ordf), Biljana
Pehrsson, Kerstin Lindberg Göransson

bra förvaltningsorganisation på mitt sätt. Det var fantastiskt roligt
att få arbeta på K-fastigheter tillsammans med Jacob Karlsson.
Den driftigaste människan jag arbetat med.
– Balder ville sedan att jag skulle implementera den här modellen
att bygga organisation även hos Balder i Helsingborg och Åstorp.
› ”Den här modellen” du pratar om, hur ser den ut?
– Det handlar om att kombinera den entreprenöriella andan
med stor servicemedvetenhet. Att tänka på personalen i första
hand; att få rätt personer att göra det de är bra på samtidigt som
de har roligt på jobbet, att älska vad man gör. Att alla i organisationen, oavsett vad man arbetar med ska ha en ekonomiskt affärsmässighet i ryggraden och ständigt kunna balansera denna med fokus
på hög kundnöjdhet. Det finns ibland fördomar om att ett väldigt
högt medarbetarindex är svårt att kombinera med hög lönsamhet
och hög kundnöjdhet. Jag vill bevisa motsatsen. Med rätt ledarskap och motivation går det absolut att uppnå.
Sonja Ståhl ställdes sedan inför ett val – K-Fastigheter eller
Balder. Valet föll på – Willhem.
– Det var olika inriktningar – mycket nyproduktion hos KFastigheter, fokus på befintliga fastigheter hos Balder och jag hade
ett stort hjärta för båda bolagen. Det var ett jättesvårt val – och
då dök Willhem upp. Jag fick stanna upp och tänka ”vad är det
egentligen jag vill? Vad är det jag brinner för?” Samhällsnyttan är
också viktig för mig, att kunna göra skillnad. Gör jag det bäst hos
en privat ägare eller med en statlig pensionsfond som ägare?
– Jag kände, när jag fick den här möjligheten, att det kanske var
dags att göra något annat. Här kan jag både bygga upp en helt ny
organisation, fokusera på avkastning och ledarskap men också bidra till samhället på ett annat sätt. Willhem hade köpt ett bestånd
på Söder, ett så kallat riskområde med vissa problem, jag kände att
det var en utmaning jag helt enkelt inte kunde motstå …
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Hon har nu varit fastighetschef för Willhem i Helsingborg i
knappt ett och ett halvt år, byggt upp en organisation, anställt 15
personer samtidigt som beståndet har vuxit. Hon har dessutom
startat ett nätverk som ska arbeta för att förbättra Söder.
– Jag har tillsammans med Helsingborgshem fått med de
ledande fastighetsägarna, Helsingborgs stad, elevhälsan, polisen
och boenderepresentanter i området med mera. Det är ett område
med mycket kriminalitet, droghandel och skjutningar men med
stor potential att utvecklas till ett välmående och dynamiskt område. Vi är igång och har gjort en första handlingsplan.
› Hur ska ni förbättra området?
– Vi är ju många olika intressenter som kan genomföra åtgärder
inom sina respektive områden. För vår del handlar det bland
annat om att stoppa olagliga andrahandsuthyrningar, rusta upp
fastigheterna; människor i ett trivsamt område mår alltid bättre,
vi förbättrar skalskydden, ökar tryggheten och skapar attraktiva
utemiljöer. Sedan är det förbättrad övervakning, nattvandring och
så vidare. En viktig del är att inte bara "flytta på problemet" utan
också fånga upp och slussa vidare människor som har hamnat fel
genom ett gott samarbete med skolor, fryshuset och staden. Det
här är en enorm utmaning, men vi är en liten bit på väg.
› Du är 28 år, men redan erfaren inom branschen. Var ser du dig
själv om tio år?
– Jag vet inte. Jag tänker inte på det sättet, att jag ska klättra
eller ha en viss titel. Mitt mål är att kombinera en hög lönsamhet
med motiverande ledarskap och att ge våra kunder en utmärkt
service. Samtidigt brinner jag för att hitta ett koncept för att
förbättra i utsatta områden och för de människor som bor där, ett
koncept som man förhoppningsvis kan implementera på andra
utsatta områden i Sverige, exempelvis i Stockholm, Göteborg och
så vidare.

Jessica Lazic
Forsen

Spara pengar åt Göteborg,
köp mer projektledning.
Det är inte ovanligt att infrastrukturprojekt blir dyrare än det var tänkt. Det kan bero på att
projektplaneringen inte fått den uppmärksamhet som krävs. Dåligt planerade projekt blir dyra.
Lösningen är att koppla in bra projektledning tidigt i projektet. Koppla in någon som hittar smarta
lösningar på nya och gamla problem. Någon som kan se saker på nya sätt. forsen.com
Forsen
U P P S A L A ■ S TO C K H O L M ■ N O R R KÖ P I N G ■ L I N KÖ P I N G ■ G ÖT E B O R G ■ H A L M S TA D ■ H E L S I N G B O R G ■ M A L M Ö ■ F O R S E N .CO M

Make real estate better.
nrep.com

Tema: Handel
Svensk detaljhandel fortsätter gå starkt – men
hur ser det ut framöver och hur påverkas den
av Amazon? Fastighetssverige synar trenderna,
utveckling och hot i branschen.
22 Vart är vi på väg? CBRE:s Amanda

Welander om detaljhandelns utveckling.
26 Hur ser det ut för de stora köpcentrum-

satsningarna?

30 AMF Fastigheter möter framtidens retail

i The Lobby.
34 Zlatan satsar på nya popsporten.
36 Vad händer när Amazon kommer?

Emma Hernell, HUI Research, analyserar.
38 E-sporten utmanar inom food & beverage.

The most consistently outperforming
PERE manager worldwide
1

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

At home in the Nordics, NREP is a vertically integrated real estate product innovator, developer, investor and operator that
seeks to make real estate better. We take a multi-stakeholder approach and leverage our multidisciplinary team to develop
real estate products and real estate anchored businesses that create real long term value for tenants, investors and the
wider communities in which we invest. NREP was established in 2005 and currently has total assets under management of
€4 billion and employs more than 120 professionals across four offices in Copenhagen, Stockholm, Helsinki and Oslo.
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Vart är vi
på väg?
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Rapporterna om en handel med tuffa utmaningar har duggat tätt
senaste åren. Och med en starkt växande e-handel är det ständigt
aktuellt att ställa frågan: Hur står det egentligen till med handeln?
Text: Axel Ohlsson

Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar
om butiksdöd, köpcentrum som kämpar för sin
överlevnad och en e-handel som utgör ett allt större
hot mot den fysiska handeln. Amanda Welander,
Head of Research på CBRE, vill nyansera bilden av
domedagsprofetiorna om handeln.
– Som researcher tänker jag direkt i siffror och tittar
man på detaljhandelns omsättning så fortsätter den öka. Rensar
man bort det som antagligen kommer att handlas online så växer
fortfarande fysisk handel med 1,7 procent nästa år och 1,8 procent
2020, säger hon.
– I CBRE:s nätverk studerar vi handeln över hela Europa och
USA. Ser man till andelen av detaljhandelns omsättning som
gått online så ligger Sverige på inget sätt först utan någonstans
i mittenfållan. Så vi kan se hur det har utvecklats i länder som
Storbritannien och USA.

Amanda
Welander,
Head of
Research
på CBRE.
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– Det sker en polarisering mellan olika typer av retail, det
vill säga att det som fortsatt fungerar väldigt bra i fysisk butik är
value retailers, byggvaror, trädgård och lyxprodukter; i bemärkelsen
lågprisprodukter som ger känslan av ett klipp och skrymmande
varor som är svårare att anpassa till e-handel. Medan mittensegmentet är de som haft flest konkurser i USA och har svårare att
hävda sitt existensberättigande framgent.
– Tittar man på nettoöppnandet i USA, som har högre andel
e-handel än vi, så nettoöppnade butiker både ifjol 2017 och i år
2018. Vår prognos just nu är att nettoytan retail i Sverige behöver
öka med ungefär 1,7 procent till 2020 för att matcha efterfrågan.
Dagligvaruhandeln behöver sannolikt öka sin yta med 2,3 procent,
medan sällanköpshandeln såsom kläder, skor, hälsa och skönhet ser
en krympande yta med 0,3 procent.
Samtidigt som e-handeln ökar ser man på CBRE en motsatt
trend: Onlinekedjor öppnar fysiska butiker.

TEMA: HANDEL

– Varför vill man göra det? Ska man tro allt som står i
medierna så kommer det bara att behövas en försäljningskanal och
det skulle vara online, säger Amanda Welander och fortsätter:
– Dels så är de konsumenter som shoppar i flera kanaler bättre
kunder, eftersom de köper mer än de som bara köper i en kanal.
De som gör research online och köper i fysisk butik, eller tvärtom,
köper i snitt fyra procent mer i butik och tio procent mer online än
de som bara köper i butik.
– Dels så driver returerna försäljning. Ett stort problem för
e-handlarna är vad de ska göra med sina returer. Tittar man till en
Harvard-studie så var det ungefär 58 procent av konsumenterna
som föredrog att göra returer i butik framför att skicka med posten, för de tycker att det är smidigare. Av de 58 procenten som gick
för att återlämna något i butik så var det 66 procent som handlade
något igen, när de ändå var i butiken.
– Dessutom har vissa amerikanska retailers sett att när man
har stängt ner en del butiker i ett område så har även onlineförsäljningen drabbats negativt där. Det är ett komplement till nuvarande affärsmodeller snarare än en konkurrent.
– Det är klart att e-handeln kommer att ha jättestor effekt, i
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»Det låter klyschigt,
men konsumenterna vill ha
en sömlös upplevelse.«
synnerhet om Amazon kommer. I Sverige i dag är det väldigt lite i
dag som går via plattformar, den delen tror man också globalt ska
öka väldigt mycket från hur det ser ut i dag. Amazon är fantastiska
på smart logistik och att skapa kundlojalitet, och det kommer att
skapa ett starkt förändringstryck.
– Men att bara säga att butiken ska dö, det är väldigt ensidigt.
Då ser man bara en del av det som sker just nu.
› Är det nyckeln att hitta lösningar för att kombinera fysisk
handel och e-handel?
– Ja, definitivt. Ser man till vad konsumenterna vill ha så
struntar de i om det är online eller oﬄine. Det låter klyschigt, men
de vill ha en sömlös upplevelse. Det ska vara en likadan känsla

online som det är i fysisk butik. Det finns för- och nackdelar med
varje kanal och de är snarare komplement till varandra än att det
konkurrerar ut något annat.
– För investerare tror jag att det är viktigare att titta på den
demografiska utvecklingen i det läge man befinner sig i och sedan
optimera hyresgästmixen. Vi ser till exempel att de nya ankarhyresgästerna i allt större grad blir restauranger och caféer. Det är
en trend som är jättestark globalt.
– I Sverige ska café och restauranger öka med ungefär 3,5
procent per år till 2022. Förutom att det drar hyresgäster till ett
köpcentrum eller till en mötesplats så får det också besökarna att
stanna längre än de annars hade gjort.
Så hur ser då framtiden ut för de bolag som riktar in sig på
fysisk handel och köpcentrum? Enligt Amanda Welander måste
man vara beredd på att förändra sitt arbetssätt för att lyckas.
– Det man får vara beredd på som fastighetsägare är nog att
man dels behöver bli mer aktiv mot vad man har varit förut. Det
kommer krävas att man arbetar aktivt med sin hyresgästmix och
-profil och kanske skapar event och annat för att det ska kännas
som en upplevelse för besökaren.

– Det finns viss evidens från Manhattan att kontraktstiderna
går mot att bli kortare – mellan noll till tre år. Som retailer ger det
möjlighet att testa marknaden i området med en produkt eller ett
varumärke och se om det fungerar.
– Ser man till USA är det i högre grad en större variation på
varumärken snarare än att det är stora kedjor som öppnar nya
butiker. Så det kommer en större flora av olika varumärken snarare
än att det blir mer av samma och det får man väl nästan se som ett
hälsotecken.
– Det kan man också tolka som att det kan vara konsumentens
sökande efter en egen identitet och att sticka ut.
› Det är lätt att fokusera på storstadsområdena. Kommer det
fortfarande vara en gångbar aﬀär att arbeta med fysisk handel och
köpcentrum i regionstäder och mindre städer?
– Där är vi tillbaka på det här med det demografiska underlaget
i området. Jag tror att många i de mindre orterna kan drabbas av
e-handeln, men väldigt många av dem tror jag också framför allt
kämpar med vikande befolkningsunderlag.
Det är klart att det är tuffare. Där är det återigen att man får
utvärdera läget av vad som fungerar.
– Men det är ingenting nytt utan någonting vi har sett länge.
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Så går det för de stora
köpcentrumsatsningarna
Samtidigt som flera butikskedjor dras med allt rödare siffror storsatsar ett antal fastighetsägare på nya shoppingkomplex. Fastighetssverige har kartlagt hur det går för de olika projekten.
I en tid där ett flertal större klädkedjor får syna allt rödare siffror närmar sig invigningarna för ett antal större köpcentrumsatsningar runt
om i landet. Redan i slutet av september slår så väl Eurocommercials C4
shopping i Kristianstad som Citycons Mölndals Galleria i Mölndal.
De senaste månaderna har Fastighetssverige kartlagt
fastighetsbolagens exponering gentemot ett antal
pressade klädkedjor men trots att det flaggats
för ett flertal butiksstängningar de senaste
veckorna så menar fastighetsbolagen att jättesatsningen rullar på
enligt plan. Text: Victor Friberg

Kongahälla
center

BILD: ADAPTA FASTIGHETER/RSTUDIO
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Fastighetsägare: Adapta.
Ort: Kungälv.
Yta: 37 000 kvadratmeter.
Invigning: Våren 2019.
Investering: 1,2 miljarder
kronor.
Beräknat antal besökare: Fem miljoner/år.
Uthyrningsgrad: 93 procent.
Största uthyrning: Västra Götalandsregionen (4 300 kvadratmeter) samt
Coop (4 000 kvadratmeter).
Kommentar: ”Vi är extra nöjda med att
vår satsning på ett center med ett brett
utbud av verksamheter in om vård och
hälsa skapar ytterligare attraktivitet. Nu
fokuserar vi på att säkerställa att det
totala konceptet i alla delar blir som vi
vill”, säger Charles Larsson, marknadschef på Adapta.
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BILD: CITYCON

Fastighetsägare:
Citycon.
Ort: Mölndal.
Yta: 24 000 kvadratmeter.
Invigning: 27 september 2018.
Investering: 1,1 miljarder kronor.
Beräknat antal besökare: Närmare
sex miljoner/år.
Uthyrningsgrad: 97 procent.
Största uthyrning: Ica (3 200 kvadratmeter) och H&M (2 800 kvadratmeter).
Kommentar: ”Vi är väldigt nöjda med
att ha en uthyrningsgrad på 97 procent
och ser det som ett tecken på att det
finns ett stort behov av ett välfungerande shoppingcentrum i centrala
Mölndal.”
”Hyresgäster som Søstrene Grene,
Normal och Kitch’n är bara några av
dem som vi är extra stolta över att få
välkomna till oss”, säger Jussi Vyyryläinen, Citycons uthyrningsdirektör för
Sverige och Finland.
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BILD: EUROCOMMERCIAL

Mölndal
galleria

C4
shopping
Fastighetsägare: Eurocommercial.
Ort: Kristianstad.
Yta: 70 000 kvadratmeter handel.
Invigning: 20 september 2018.
Beräknat antal besökare: Fem miljoner/år.
Uthyrningsgrad: 97 procent.
Största uthyrning: H&M (2 600 kvadratmeter).
Kommentar: ”Arbetet med att få färdigt

allting tills invigningen pågår för fullt och vi
ser verkligen fram emot att få välkomna våra
besökare den 20 september.”
”Vi är nöjda med uthyrningsgraden på 97
procent, och lite extra stolta är vi över att
H&M väljer att lägga C4 och Kristianstad som
hemvist åt en av 400 Afoundbutiker world
wide”, säger Daniel Eklund, centrumchef.

Hur skulle en fyrdimensionell
fastighetsbildning se ut?
Hur man förhåller sig till tiden som parameter är bara en av alla
frågor som framtiden kommer att ge upphov till. Med framtidssäkrad
juridik kan vi ligga steget före. Lär dig mer på lindahl.se

TEMA: HANDEL

Möter framtidens retail – redan i dag
B I L D: A
MF

Hur arbetar man för att hantera utvecklingen av en handel i
förändring? För AMF Fastigheter blev svaret The Lobby, en ny
sorts handelsplats som fungerar som testyta för framtidens retail.
– The Lobby fungerar som vår affärsutveckling, säger Annelie
Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter.
Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Beata Cervin

För att kunna fortsätta verka på en handelsmarknad där
e-handeln skriver om boken för fysisk handel gäller det att hitta
nya lösningar. Med fem stora handelsplatser i Stockholm med över
40 miljoner besökare årligen var AMF Fastigheter inget undantag
från detta.
– Redan för fyra år sedan såg vi att e-handeln ökade och började fundera på vad det skulle kunna få för konsekvenser på den
fysiska handeln. Vi började titta på utvecklingen av e-handeln och
försökte förstå hur konsumenterna förändrar sitt beteende och hur
det i sin tur skulle kunna komma att påverka den fysiska butiken.
Någonstans där föddes idén att vi måste börja testa och jobba på
ett annat sätt för att verkligen förstå – vi behövde hitta en plats
där vi kunde tillåta oss att testa saker och lära oss mer, berättar
Annelie Gullström.
Platsen som skapades blev The Lobby. En testplattform där
framtidens digitala och analoga upplevelser för shopping, service
och umgänge växer fram.
– När människor tar till sig ny teknik och ny teknologi så tenderar beteenden att förändras vare sig vi tänker på det eller inte. Det
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gör att det ställs helt nya krav på hur företag interagerar
med sina kunder, hur de kommunicerar, hur snabba de är,
hur produkter och tjänster ser ut och så vidare.
– Allt det här gör att vi måste utmana den befintliga
affärsmodellen. Det är det som är kärnan i The Lobby.
Hyresgästerna tecknar korta samarbetsavtal
och verkar på en yta där man tillhandahålls inredning, personal, betalningssystem, drift med mera.
– Istället för att köra hyreskontrakt på flera år, så
kör vi samarbetsavtal på minimum en månad. Det gör
att det blir mycket enklare för e-handlare till exempel
som inte vill ha en permanent fysisk butik med personal
och allt vad det innebär. Då kan de komma närmare sina
kunder under en kortare period.
– The Lobby har utvecklats och blivit en plats för
eventdrivna aktiveringar. Det tror jag är ganska viktigt när man pratar framtidens handel. Man brukar
prata om att den fysiska butiken blir

Annelie Gullström,
aﬀärsutvecklingschef,
AMF Fastigheter.
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mer och mer en upplevelse som säljer varumärket och
inte primärt en försäljningskanal.
– Här tror jag att man behöver fundera på vad det
betyder. Betyder det att den fysiska butiken inte behöver vara lönsam på samma sätt, att du kommer använda
den fysiska butiken i andra syften? Det skulle kunna
betyda att den fysiska butiken byter roll, att det nästan blir
som en mediekanal. Det vill säga att det är en marknadsföringskanal där du aktiverar dig med dina kunder och jobbar
med upplevelsen för att på så sätt stärka varumärket.
När man såg hyresgäster till The Lobby framför sig var
det framför allt mixen man letade efter. AMF Fastigheter ville ha
några stora traditionella bolag, några internationella märken som
aldrig varit i Sverige tidigare samt ett par start-up-bolag som inte
nödvändigtvis behövde ha en etablerad e-handel än.
– Mixen och att se hur den fungerade var det viktiga för oss,
säger Annelie Gullström.
› Har ni någon bild av vad som har fungerat bäst under inledningen?
– Jag tror att alla fungerar, men på olika sätt. Det finns inte
ett recept som fungerar för alla. Så jag tror att det är viktigt att
när alla kommer dit att man förstår vad det är som krävs och hur
man bäst nyttjar The Lobby som plattform för att testa nya grepp
och jobba med upplevelsen ihop med oss. Vad vi märker är att de
som har tagit fasta på att aktivera sig och göra något och utnyttja
platsen till att interagera med kunder, konsumenter och följare på
instagram – de blir mycket mer nöjda.
– Det som är viktigt är att vi vill komma ifrån att det är försäljning som är det viktigaste måttet på om det är lyckat eller inte att
vara i The Lobby. På så sätt är inte heller The Lobby en traditionell
handelsplats.
– Det är samma sak som med en annons. Varför har du en annons i en tidning? Oftast syftar den till att stärka ditt varumärke
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»Vi ser att det finns fler och
fler retailers som är långt
framme i sitt tänk och förstår
att man måste interagera
med sina kunder och använda den fysiska platsen på ett
annat sätt i dag.«

SMÄLTDEGEL. En bra mix är målsättningen med hyresgästerna.

för att det på sikt ska leda till att du blir top of mind och att det i
sin tur leder till försäljning.
– Ett större traditionellt bolag har efter sex månader i The
Lobby förlängt sitt avtal. De har sett att det här är en plats där
de når en annan målgrupp, till exempel når man fler kvinnor.
Electrolux körde ett ”Laundry SPA” där konsumenterna från gatan
kunde komma in och tvätta sina kläder i deras nya tvättmaskin och
torktumlare som de lanserade på marknaden. Då använde de The
Lobby för att lansera en helt ny produkt.
– Ytterligare ett exempel är en ung internationell kläddesigner
som först bara ville vara i The Lobby tre dagar. Men istället för att
stå i någon hotellsvit och sälja sina klänningar tyckte hon att det
lät spännande att vara i The Lobby, i en helt annan kontext. Hon
marknadsförde sig ganska långt innan och informerade i sina kretsar ”meet the designer in The Lobby” varpå hon drev dit kunder och
andra intresserade konsumenter. Hon var där, hjälpte dem att prova
klänningar, gav tips och så vidare. Hon sålde oerhört bra de tre
dagarna hon var där själv. Resten av dagarna på kontraktet blev The
Lobby ett skyltfönster för att främst stärka hennes varumärke och
ändå kunna fånga upp intresserade konsumenter som vill handla.
– Vi ser att det finns fler och fler retailers som är långt framme i
sitt tänk och förstår att man måste interagera med sina kunder och
använda den fysiska platsen på ett annat sätt i dag. De tror jag är
vinnarna i framtiden.
The Lobby slog upp dörrarna i våras. Under de inledande
månaderna har nu AMF Fastigheter fått använda platsen som ett
blankt ark och se vilka färger som fäster. Tanken är att fortsätta
utveckla den som en testyta.
– The Lobby för oss är vår affärsutveckling, så länge vi ser att vi
kan lära oss av det här så kommer vi att köra på.
– Det här är inte en ny handelsplats där vi har för avsikt att
duplicera konceptet till fler ställen. Men om vi däremot ser att
någonting fungerar extra bra; till exempel korta avtal, personal, ny
teknologi, då kan vi skala det till våra befintliga handelsplatser.
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– Tanken är att vi ska lära oss och kunna kopiera antingen delar av
The Lobby eller att vi lägger hela The Lobby-konceptet på våra andra
handelsplatser där vi ser att det skulle fungera och finnas ett behov.
– Men just nu i och med att det är ett utvecklingskoncept så
förbehåller jag mig rätten att säga att allt kan ändras.
› Vad har ni lärt er under de här månaderna?
– Det tar tid att sätta ett helt nytt koncept, men vi har ändå lärt
oss ganska mycket på den korta tiden.
– Dels hur vi driver det internt. Vi har en mycket bättre
förståelse för vilken typ av organsiation som krävs för att driva
en mer flexibel affärsmodell samt hur vi får det att fungera mot
varumärken och konsumenter. Med korta avtal, där du måste ha in
många, många fler varumärken hela tiden, krävs det en helt annan
organisation, det kräver ett annat arbetssätt och till viss del andra
kompetenser. Det har varit mer resurskrävande än vi förutsett.
– Initialt hade vi en tanke att implementera ny spännande teknologi såsom till exempel smarta speglar, VR och AR – vi trodde
att det skulle spela en större roll än det gjort. Nu ser vi att behovet
hos konsument inte riktigt finns där. Det är fortfarande mer ”nice
to have” än ”need to have” i dag. Även om vi prioriterat ner den
typen av teknologi följer vi utvecklingen nogsamt.
– När det gäller upplevelsen på den fysiska platsen pratas det
idag mycket om kundupplevelsen. Där ser vi verkligen att det händer mycket och att man inte ska underskatta vikten av upplevelsen
på plats. Vi ser som sagt att den fysiska butiken mer och mer är en
upplevelse som ska sälja varumärket parat med ett skifte i fokus
från transaktion till upplevelse. Det är också ett viktigt element för
att locka besökare till den fysiska platsen.
– När det gäller upplevelsen på plats i The Lobby så behöver vi
fortsätta att utveckla den delen och skapa ett incitament för att få
folk att komma och spendera tid i The Lobby.
– Vi är redan inne på en uppgradering för att ta fram The Lobby
2.0 – så det kommer hända fler spännande saker framöver. The
Lobby är en levande process som ständigt utvecklas och rör på sig,
anpassat efter nya insikter, krav från omvärlden och nya trender.

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

svefa.se
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Den nya folksporten
Det har gått från att vara något svenskar mestadels kommit i kontakt med
under semesterresor till Spanien eller Latinamerika till att ta stora kliv mot att bli
en ny folksport. När padeln nu breder ut sig över Sverige finns superstjärnan
Zlatan Ibrahimovics Padel Zenter med i satsningen.
– Vi vill växa i Sverige till att börja med – sedan vet man aldrig, säger
Thomas Sandström. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Padel Zenter

Årsta i Stockholm har sällan varit i blickfånget på samma
sätt som 1 mars i år när omtalade Padel Zenter slog upp dörrarna. Zlatan Ibrahimovic, Sveriges största fotbollsstjärna genom
tiderna tillika en av initiativtagarna till projektet, tog med sig såväl
världsstjärnor inom padel som ishockeylegendaren Peter Forsberg,
gamle radarpartnern i landslaget Henrik Larsson och Manchester
United-lagkamraten och blivande världsmästaren Paul Pogba och
spelade de inledande matcherna samtidigt som reportrar från både
tidningar och tv var på plats för att föreviga ögonblicket.
Med i lokalen fanns även Zlatan Ibrahimovics partner i projektet, Thomas Sandström.
– Hela satsningen är ett gemensamt projekt mellan honom och
mig från första början. Vi har haft tanken på att satsa på padel
under rätt lång tid. När vi började prata om det var padel inte alls
den hajpade sport det blivit i dag. I och med att intresset för sporten förändrats har även våra planera för det förändrats lite över tid,
säger han.
› Vad betyder Zlatans namn för den här satsningen?
– Det är klart att det bidrar till många positiva saker.
Att det blev i just Årsta som första hallen öppnade handlade
inte så mycket om Årsta i sig utan mer om lokalen.
– Vi har alltid velat öppna i Stockholm, det var det vi fokuserade
på från början. I takt med att sporten vuxit har vi sett andra möjligheter och nu tittar vi över hela Sverige, säger Thomas Sandström.
› Vad gjorde att ni hamnade i Årsta med första hallen?
– Vi hittade en lokal som passade oss helt enkelt.
› Vad var det för lokal ni sökte?
– Det gällde framför allt att hitta en lokal med rätt takhöjd.
Vi bygger allting för att det ska klara kraven för de absolut bästa
spelarna i världen.
› Hur har första tiden varit för hallen i Årsta?
– Den har varit bra, det har följt enligt plan.

INITIATIVTAGARNA. Zlatan Ibrahimovic
och Thomas Sandström.
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Jakten på stora lokaler med väl tilltagen takhöjd går vidare
när man nu håller på att expandera Padel Zenter.
– Vi har inte satt upp några direkta mål utan vi kör på och kommer att göra det så länge vi tycker det känns rätt och att lägen är
rätt och lokalerna är rätt.
› Har ni några tankar på var ni vill växa någonstans?
– I Sverige till att börja med – sedan vet man aldrig.
› Var i Sverige vill ni växa?
– Nu bygger vi i Jönköping, men vi har inte satt upp något lista

»Det är en sport som i princip
alla kan utöva.«
över städer. Vi tittar på platser där det finns potential för en större
hall, vi bygger inte bara en-två banor utan bara stora hallar.
› Letar ni efter befintliga lokaler eller lägen att bygga på?
– Både och. Men det blir en hel del nya byggen i och med att
det är svårt att hitta lokaler som passar oss.
Racketsporten padel kan beskrivas som en blandning mellan
tennis och squash. Sporten är stor i såväl Spanien som Latinamerika och har under de senaste åren vuxit enormt i Sverige. Där den
nu börjar bli en folksport som utöver Zlatan Ibrahimovic lockat
till sig namnkunniga personer som Jonas Björkman, Måns Zelmerlöw och Markus Rosenberg i konkurrerande satsningar.
Thomas Sandström ser en stor framtid för sporten.
– Exakt var den hamnar i slutändan är svårt att säga men jag
tror på en bra framtid – annars hade vi inte gjort den satsning vi
gör. Det är en sport som i princip alla kan utöva, så det är en rätt
folklig sport på det sättet.
› Hur är du själv på padel?
– En hyfsad motionär.

HÖGT I TAK. Takhöjden är den avgörande faktorn när Padel Zenter letar lokaler.
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Fastighetsanalytikern har ordet
Emma Hernell // HUI Research

Vad händer när
Amazon kommer?
»Bolaget är extremt
M
långsiktig och investerar
inns du när du hörde talas om Internet för första
gången?
Jeff Bezos startade nätbokhandeln Amazon innan de
flesta av oss ens hört talas om att det fanns ett nät. Året var 1994
och verksamheten drogs igång i ett garage i Seattle. Tre år senare
börsintroducerades bolaget till ett värde om 400 miljoner dollar.
I dag är Amazon världens högst värderade detaljhandelsbolag,
omsätter dubbelt så mycket som hela den svenska detaljhandeln
tillsammans och utgör nästan hälften av den amerikanska ehandelsmarknaden. Och nu är de alltså på väg att etablera sig i
Sverige.

Vad är det då Amazon är så mycket bättre på än alla andra?
För det första är bolaget extremt långsiktigt och investerar stora
delar av vinsten i forskning och utveckling. Amazon kan därför experimentera med lösningar som så småningom leder fram
till innovationer som röststyrningstjänsten Alexa, helt kassafria
butiker som Amazon Go, fysiska butiker med innehåll styrt av
konsumentrecensioner, och en egen tv-kanal.
För det andra är de logistiskt skickliga och lyckas säkerställa rätt
produkt på rätt plats i rätt tid. Amazon är ett plattformsföretag
med flera olika intäktsströmmar. Det betyder att de å ena sidan
driver en trafik genom en detaljhandelsaffär med låga marginaler
och ett brett utbud, och å andra sidan gör affärer med de tredjepartsaktörer som vill nå det stora flödet av konsumenter som
Amazon attraherar. Tjänster för lagerhållning och logistik och
molntjänster utgör en betydande del av Amazons vinst.
För det tredje är Amazons lojalitetsprogram en viktig del av
framgången. Snabba leveranser, tv-kanalen med högkvalitativa
original tv-serier, strömningstjänster för musik, och inte minst
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stora delar av vinsten i
forskning och utveckling.«

BILD: HUI RESEARCH

Den amerikanska jätten har siktet inställt på Sverige – hur
kommer det påverka marknaden? Emma Hernell, vice vd på
HUI Research, analyserar vad Amazons inträde på den svenska
marknaden kan innebära.

HUI
RESEARCH
HUI Research är
ett konsultbolag,
som erbjuder
analys och
rådgivning inom
konsumtion,
samhällsekonomi
och stadsutveckling. Med 50 års
erfarenhet av
handelsanalys
och forskning
spelar företaget
en central roll för
handelsbranschen i Sverige.
HUI Research
ägs av Svensk
Handel.
ÅKER SKIDOR
OCH RIDER
Namn: Emma
Hernell.
Ålder: 43 år.
Familj: Maken
Fredrik och barnen Felicia, elva
år och Gabriel,
nio år.
Bor: Nora, Danderyd.
Titel: Vice vd för
HUI Research.

Alexa som möjliggör förenklad handel med hjälp av röststyrning
skapar lojala konsumenter med betydligt högre snittköp. Jeff Bezos
själv har sagt att Amazon hjälper konsumenten att ”get shit done.”
Lojalitetsprogrammet handlar ganska lite om upplevelser, och
rabattcheckar och mycket om att lösa vardagsproblem. Kunden är
i fokus hos Amazon och de verkar ha förstått vad kunden behöver
hjälp med.
Hur väl Amazon kommer att klara sig på den svenska marknaden avgöras av om de lanserar hela lojalitetsprogrammet på
marknaden eller inte. Om Alexa hinner lära sig svenska tills dess är
i skrivande stund oklart, liksom om Amazon från starten klarar av
att tillhandahålla snabbare leveranser än konkurrenterna på en så
glest befolkad marknad som den svenska.
Så vilka konsekvenser får då Amazons inträde på den
svenska marknaden?
I första hand förhöjd konkurrens och därmed ytterligare press
på priserna nedåt i de branscher där Amazon sedan länge har varit
dominerande, det vill säga inom böcker och hemelektronik, men

Fritidsintressen:
Ridsport och
skidåkning.

också inom skönhetsprodukter, rengöringsprodukter och dagligvaror som inte är mat kan Amazon förväntas sätta stor press på de
svenska aktörerna.
Trots att Amazon är starka är de inte bäst på allt. På
sådant som inte är behovsrelaterat utan kräver inspiration är
Amazon än så länge inte särskilt bra. Det betyder att både mode
och heminredning är hyfsat fredade branscher. Istället växer andra
plattformar fram som Zalando, liksom aktörer som är skickliga på
att samverka med influencers för att inspirera och skapa köpsug.
Att hitta sin nisch, fördjupa sortimentet med produkter som
är unika och erbjuda konsumenterna kunskap och nätverk med
andra konsumenter med liknande intresse eller värderingar kan

vara ett sätt att bemöta konkurrensen från Amazon.
För hela den fysiska handeln kommer Amazon att bli en utmaning. Redan i dag har den brittiska siten en svensk publik, vilket talar för att intresset hos svenskarna är stort. Dessutom kan Amazon
förväntas driva ett digitalt beteende hos konsumenterna, vilket visserligen kan gynna svensk, men lika gärna internationell e-handel.
Viktigast av allt är kanske det faktum att Amazon också är
en fantastisk möjlig försäljningskanal ut i världen. För den som
lägger lite tid på att lära sig hur affärsmodellen fungerar och som
har en unik produkt att marknadsföra är Amazon en försäljningskanal som gör internationell expansion tillgänglig på ett helt annat
sätt än tidigare.
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BILD: FELIX FRANK

HAR VUNNIT ÅTTA VM-GULD
Namn: Emil ”HeatoN” Christensen.

Världsstjärnans nya
retailsatsning
E-sport är ett växande fenomen. Nu kliver den svenska e-sportens
största stjärna in för att utveckla konceptet Kappa Bar och etablera
det på bred front i Sverige.
– Vi letar ständigt efter lokaler med intresserade fastighetsägare
som ser värdet av denna produkt, säger Emil ”HeatoN” Christensen.
Text: Axel Ohlsson

Tiden när dataspel var något som sågs som ett tidsfördriv i
ensamma pojkrum är förbi. I dag har e-sport utvecklats till en miljardindustri och med det kommer nya satsningar. Nu kliver Emil
Christensen in som investerare i storsatsande e-sportbarkedjan
Kappa Bar. Huvudpersonen själv har en tydlig bild av hur konceptet ska utvecklas.
– Konceptet Kappa Bar har pyrt inombords under en lång tid
men alltid begränsats i mina kunskaper till restaurangbranschen.
När denna möjlighet dök upp fanns det inga tvivel från min sida.
E-sporten växer så det knakar och det är hög tid att alla fans och
utövare runt om landet och på sikt världen får ett forum att vistas i
även när nöje står på schemat. Vi förenar spelintresserade, fantaster
och icke-invigda på en social plattform där man möts över god
mat och dryck samt diverse aktiveringsmöjligheter på plats för den
som önskar.
Emil Christensen är mest känd som ”HeatoN” i e-sportsvärlden, var under sin aktiva tid ansedd som världens bäste Counter
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Ålder: 34 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Hustrun Andrea, dottern Celine och hundarna Kennedy och Goliat.
E-sportsbakgrund: Emil Christensen betraktas
som en av de bästa Counter-strike-spelarna
genom tiderna och har vunnit åtta VMguld. Hans lag Ninjas in Pyjamas tillhör
världseliten inom e-sporten och
HeatoN, som han kallas i spelsammanhang, beräknas ha spelat in miljontals kronor i prispengar, pengar
han nu använder för att hjälpa
ungdomar med spelutveckling
och i olika hälsoprojekt. Han är en
aktiv ambassadör inom e-sporten
och valdes 2016 in i det nyinrättade Hall of Fame i Köln.
Aktuell: Med självbiografin
Livet på spel, skriven tillsammans med Linus Sunnervik,
samt som investare i esportbarkedjan Kappa Bar.

Strike-spelare och var först i världen att väljas in i e-sportens Hall
of Fame. I dag är han manager åt e-sportlaget Ninjas in Pyjamas
och arbetar samtidigt aktivt för att utveckla Kappa Bar, snarare än
att vara en passiv investerare.
– Det här är en investering jag valt att genomföra och således
även arbetar med på daglig basis. Kappa Bar har bara börjat sin
resa och jag vill definitivt vara med på resterande del. Eftersom jag
varit i e-sport-branschen hela mitt liv har jag haft möjligheten att
bygga upp ett mer eller mindre unikt nätverk. Med det sagt är jag
inte inne i micro management vad gäller restaurangdrift då mina
kunskaper där är begränsade. Jag jobbar med att driva varumärket
och ångloket Kappa Bar framåt.
› Vilka delar krävs för en framgångsrik e-sportbar?
– Kappa Bar står för någonting nytt och unikt. Restaurangbranschen har saknat en fräsch och bred e-sportbar och den platsen
har vi tagit. För att lyckas med konceptet tror vi att man måste
förena folk över intresset oavsett hur stort det är och hur insatt och
engagerad individen är. Vi lägger en stor vikt vid att arbeta och

4 2018

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

39

TEMA: HANDEL

MILJARDINDUSTRI. E-sport
har vuxit till en enorm industri.

Sol i sinne
»För oss handlar mycket om att paketera
en unik känsla i upplevelsen.«

Just nu påbörjas installationen av 1640 kvadratmeter solceller i några
av Sveriges mest centralt belägna fastigheter, och mer kommer det att
bli! Elen som produceras beräknas motsvara cirka två miljoner bryggda
kannor kaffe om året. Det gör att våra storstäder blir lite grönare och att
du som verkar i våra fastigheter kan ta en kaffepaus med gott samvete.

omge oss med kompetenta människor beträffande leverantörer,
fastighetsägare, personal och så vidare. Vi tror det är totalt avgörande att ha rätt partners för att fortsätta lyckas. Grunden är alltid
densamma – arbeta stenhårt mot tydliga mål.
› På vilket sätt skiljer sig en e-sportbar från en vanlig sportbar
likt O’Learys?
– Egentligen är skillnaderna väldigt små och våra grundtankar
är, utan att ha större insyn på just O’Learys förmodligen relativt snarlika då vi båda lever på att sälja mat och dryck. För oss
handlar mycket om att paketera en unik känsla i upplevelsen. Den
stora skillnaden är såklart att vi går all-in på e-sport och således förblir det självklara valet i den sektorn. Utöver att man kan

uppleva och titta på e-sport erbjuder vi ett bra utbud för att utöva
e-sport hos oss.

Vi kallar det Novi-effekten.

Kappa Bar är redan etablerat i Stockholm, Göteborg och Jönköping. När kedjan nu ska utvecklas ytterligare letar man lokaler
runtom i Sverige och man har en tydlig bild av vilka krav man
ställer på lokalen.
– Kappa Bar är ingen produkt som faller i glömska, produkten
skall tydligt visas mot väl använda gator. Vi letar ständigt efter
lokaler med intresserade fastighetsägare som ser värdet av denna
produkt. Lokalerna bör vara belägna i eller kring befintliga restaurangstråk och vara ungefär 300–500 kvadratmeter.

Upptäck mer på novire.se
40
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Tätt inpå // Lars-Åke Tollemark

Lars-Åke
Tollemark
Han började på golvet och gick igenom alla steg i detaljhandeln.
Nu leder Lars-Åke Tollemark Unibail-Rodamco-Westfield när
bolaget fortsätter sin satsning i Norden. För Fastighetssverige
berättar han om vägen till jättebolaget, den spektakulära
öppningen av Mall of Scandinavia och varför man ser Göteborg
som ett av de mest spännande projekten i hela Europa.
Text & bild: Axel Ohlsson

D

et var en av de största fastighetsaffärerna någonsin och
briserade som en bomb i slutet
av 2017: Unibail-Rodamco köpte
Westfield för svindlande 21 mil-

jarder euro.
Ett knappt år senare är affären genomförd och
på Unibail-Rodamco-Westfields svenska kontor
på Mäster Samuelsgatan i Stockholm är det svårt
att med blotta ögat se spår av vilket arbete som
legat bakom.
– Det är enormt mycket arbete när man
gör ett sådant här megaförvärv, säger Lars-Åke
Tollemark.
– I princip var det så att den 7 juni fick vi nycklarna till Westfield och då var vi tvungna att själva
ha uppe alla supportfunktioner och alla corporate-funktioner, vilket var en extremt tajt period.
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Vi tror på fysisk
detaljhandel i det
formatet vi driver
den och vill göra
en satsning.«
Vi lanserade den här affären i december och den
godkändes av aktieägarna i båda bolagen i slutet
på maj. Så vi har haft otroligt kort tid på oss.
– Nu får vi en bredare marknad: England,
USA och så småningom Italien. Så vi går ifrån
tio–elva länder till 13–14 länder i stället. Sedan kan vi lägga till ett antal av världens bästa
köpcentrum som Westfield London, Westfield

Stratford och San Diego. Så det är stor skillnad.
– Varumärket Westfield har också gjort
att vi blir mer attraktiva som bolag, både för
människor som vill jobba här och för detaljhandelsföretag ifrån hela världen. Det var ett antal
seniora personer i branschen som ringde till mig
direkt efter affären och sa att de ville jobba med
oss. De tycker att det här var ett statement från
Unibail: Att vi visar att vi satsar på fysisk handel.
› Fanns tanken att göra ett statement när ni
gjorde förvärvet?
– Vår statement är mer en frukt av den stora
sammanslagningen. Vi tror på fysisk detaljhandel i det formatet vi driver den och vill göra en
satsning.
– Vi tror att handeln står inför stora utmaningar generellt sett efter att – framför allt i Sverige – haft det ganska lätt ett tag. Går vi tillbaka
tio till 15 år i tiden så har det frigjorts oerhört

LÅKE. Lars-Åke Tollemark har sedan
tidig ålder kallats ”Låke” av alla som
känner honom.

Tätt inpå // Lars-Åke Tollemark

mycket kapital för konsumenten; stora skattesänkningar, värdeökningar på bostäder, mycket
låga räntor och så vidare. Det har gjort att man
kunnat höja både sparkvoten och spendera ganska mycket på detaljhandel.
– Och detaljhandeln går fortfarande bra. Men
det är dagligvaror som driver på det här medan
sällanköpshandeln i princip har stått still om
man tittar på den globala handeln.
– Men i våra köpcentrum så ökar fortfarande
sällanköpshandeln och i vårt allra bästa centrum,
Mall of Scandinavia, så har vi en fantastiskt
bra ökning. Vi har en fortsatt mycket bra ökning långt över index. Det visar att gör man en
ordentlig satsning, bygger ordentliga anläggningar med en stor andel underhållning, nöje,
mat, caféer och en miljö som är av hög kvalitet
– så fungerar det. Man måste våga investera. Jag
brukar alltid säga: ”Investera eller dö.”
Retail finns ständigt närvarande i LarsÅke Tollemarks liv, såväl på jobbet som hemma
där hans fru har ett eget e-handelsbolag – men
så har det inte alltid varit. Retail fanns inte med
under uppväxten i lilla Dals Långed och när
flyttlasset gick till Stockholm 1981 var det med
juridik som målsättning.
– Jag bestämde mig väldigt tidigt att jag skulle
flytta därifrån. Nästan alla från Dals Långed flyttade till Göteborg, som är mycket närmare, men
jag ville hela tiden till Stockholm.
– Jag flyttade upp för att börja plugga juridik
men på den tiden hade man bara intagning på
hösten, så jag började jobba i butik så länge. Väl
där tyckte jag det var så kul med allt som hände
i Stockholm när man var 21 med den stora discovågen och partyn att jag tänkte att jag kunde
börja plugga året efter.
– Sedan gick det väldigt fort på jobbet. Jag
började på golvet, sedan blev jag butikschef,
sedan blev jag inköpsansvarig. Sedan sa jag
till Svante Björk, som ägde bolaget, att jag var
tvungen att börja plugga annars skulle det aldrig
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bli av. Då sa han: ”Nej, då får du bli vd och
delägare.” Så jag fick ett, vad vi kallade, hundbensdelägande där jag fick köpa nio procent av
bolaget.
– Det var ett litet familjebolag som heter Hugo
Lindersson Kläder AB och jag blev vd när jag
var 27. Där ingick tre butiker och vi omsatte runt
40 miljoner. Sedan byggde vi upp det som till
slut blev Retail and Brands och jag var med som
delägare hela vägen fram till börsnoteringen 2001.
– Kort där efter lämnade jag eftersom jag inte
tyckte det var kul att jobba med riskkapitalisterna
– och de inte tyckte det var kul att jobba med mig.
– Jag flyttade över och blev vd för Marc
O’Polo i Nord- och Östeuropa. Efter ett par år
där stod jag inför valet att flytta till Tyskland, där
Marc O’Polos huvudkontor ligger, eller jobba
med någonting annat här hemma.
– Då ringde Sjätte AP-fonden som hade förvärvat ett antal bolag i konsumentsektorn. Det
passade väldigt bra tajmingmässigt så jag flyttade
till Göteborg, där min fru kommer ifrån. Det var
egentligen några år med att försöka reda ut vad
det var Sjätte AP-fonden hade köpt och försöka
göra det bästa av det. Så småningom lyckades vi
sälja iväg en del av de här bolagen.
– Då kontaktade Unibail-Rodamco mig och
frågade om jag inte skulle flytta över.
50 år gammal med massor av år som vd i
ryggen stod Lars-Åke Tollemark inför valet att
flytta till Stockholm för ett nytt race eller att
fortsätta sin trygga tillvaro i Göteborg och kombinera det med styrelseuppdrag.
– Jag tyckte det var för tidigt att börja sitta i
styrelser så jag bestämde mig för att köra.
– Unibail, som var ett franskt kontors- och
köpcentrumbolag, hade gått samman med
Rodamco, som var ett nederländskt fastighetskonglomerat, bestämde man sig väldigt snabbt för
att städa upp i portföljerna och satsa på det man
trodde på: Stora köpcentrum i storleksordningen
50 000 kvadratmeter, med mer än sex miljoner

LYSANDE UTSIKTER. Norden
är en tung marknad för UnibailRodamco-Westfield.
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Tätt inpå // Lars-Åke Tollemark

Alla tror att det var en succé hela tiden,
men i början var det inte så lätt för det var ingen
i Sverige som riktigt förstod vad vi skulle göra.«

20 snabbfrågor
1. Vilken stad har världens
bästa shopping? »New
York.«

besökare per år och med en catchment area på
minst 500 000. Unibail brydde sig inte om länder
utan bara om att finnas i de mest attraktiva regionerna i Europa och man hade en klart uttalad
shoppingcenter-strategi. Då behöver man retailers
och därför rekryterade man från detaljhandeln.
– Vi har en ledning i alla regioner som är från
konsumtionssidan i yttersta ledningen i bolaget,
sedan har vi världens bästa fastighetsmänniskor
vid sidan om det. Jag tänker inte ens på att jag
jobbar i ett fastighetsbolag, för jag jobbar nästan
bara med konsumentfrågor – eftersom det är
min kompetens.
– När jag kom hit hade jag ingen aning koll på
exit cap rate och sådant, men det kan man lära
sig. Men 25 år med konsumenter i modeindustrin
där man lär sig vad folk vill ha är erfarenhet som
inte går att läsa sig till.
Sedan Lars-Åke Tollemark anslöt till
Unibail-Rodamco har företag haft en strålande
utveckling i takt med att kostymen stöpts om.
– När jag kom hit för åtta år sedan hade vi 16
köpcentrum, i dag har vi fem köpcentrum plus
40 procent av Jumbo i Helsingfors. Värdet på
den portföljen vi har i dag är 50–60 procent mer
än den portfölj vi hade när det var 16 köpcentrum. Vi kallar det ”growing by shrinking”.
– I koncernen hade vi i H1 det absolut starkaste resultatet någonsin nu. Norden var näst
starkaste region efter Centraleuropa. Vi hade
6,5 procent tillväxt like for like och det är inte
bara på grund av Mall of Scandinavia utan även
Nacka och i viss mån Solna. Centraleuropa hade
6,6 procent och koncernen hade 4,3 procent i en
nollindexmiljö nästan.
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– Det är tufft att jobba i Unibail för vi
är ett extremt högpresterande företag, världens
mest högpresterande fastighetsföretag år efter
år efter år. Vi har under de senaste tio till 15 åren
levererat 14,3 procent i avkastning till aktieägarna
i genomsnitt, inklusive utdelning. Men det finns
två saker som är otroliga här.
– Det ena är resurserna. Vi slösar absolut inte
pengar, men har du en bra idé så är pengar aldrig
en issue.
– Den andra fördelen är självförtroendet. Vi
signade construction-avtalet med Peab och satte
igång Mall of Scandinavia utan en enda kvadratmeter uthyrd. Det är självförtroende att säga:
”Nu bygger vi – ut och sälj.” Det finns ingen
annan som gör så.
Lars-Åke Tollemark pratar med en oerhörd
inlevelse om Unibail-Rodamco och bolagets
utsikter. Den energi har funnits med hela vägen
från Dals Långed.
– Så har det alltid varit – jag lever på att jag
har mycket energi. Den energin är både bra och
dålig. När jag riktar den rätt så är den väldigt bra,
det är därför jag – tillsammans med mitt team – i
hård konkurrens hela tiden levererar bland de
bästa resultaten för regionerna i koncernen.
– Men missriktas den här energin så är jag inte
så rolig att ha att göra med – och det vet jag om.
› Klarar du av att koppla av från jobbet?
– Jag har en väldigt bra on/off-knapp. Jag
gillar att jobba och har alltid gjort, men då sitter
jag hellre kvar på kontoret för när jag sedan åker
därifrån så stänger jag av helt. Det har jag inga
som helst problem att göra.
– Jag har en fantastiskt fru och två killar som

2. Vilket var ditt första
jobb? »Jag körde ut tidningar när jag var tolv, har
alltid jobbat med något
sedan dess.«

spelar hockey. Tidigare var jag även tränare för
min sons fotbollslag en gång i veckan med match
på helgen, så det är inga större problem att fylla
tiden.
Lars-Åke Tollemarks energi har inte bara
drivit Unibail-Rodamcos svenska team framåt.
Den har också tagit honom genom lanseringen
av jätteprojektet Mall of Scandinavia.
– När jag började jobba på Unibail var Mall
of Scandinavia lite pausat. Jag hade varit där i
ungefär ett år när jag började arbeta med det.
– Per Ronnevik, som var vår Director of Development, arbetade med hela bygget och tillsammans arbetade vi med det konceptuella: vilken
typ av butiker, vilken typ av design, vilken typ av
interiör, vilken typ av marknadsföring, hur mixen
skulle se ut i den stora godispåsen vi hade.
– Dessutom jobbade jag otroligt mycket
med uthyrning. Jag reste runt hela Europa med
modellen under armen. Det var helt galet, jag har
aldrig jobbat så mycket.
– Alla tror att det var en succé hela tiden, men
i början var det inte så lätt för det var ingen i
Sverige som riktigt förstod vad vi skulle göra.
Men de internationella fattade och det var därför
vi signade alla internationella hyresgäster först.
De hade sett köpcentrum som de här tidigare.
– För svenskar var det väldigt svårt att förklara
vad det var för produkt: ”Vi bygger ett högklassigt köpcentrum – men det blir inte Mall of
Dubai, som är lite könlöst, utan det blir vad vi
kallar human scale.” Det där tog ett bra tag
innan folk fattade vad vi skulle göra. Egentligen
tror jag de inte riktigt förstod exakt vad det var
förrän vi öppnade.

3. När googlade du dig själv senast? »Oj, det
var länge sedan. Någon gång under Mall of
Scandinavia-projektet.«
4. Vad gör dig arg? »Trångsynthet.«
5. Beskriv dig själv med tre ord. »Energisk, målmedveten, krävande.«
6. Du får 100 000 kronor att placera direkt. Var
investerar du dem? »Om inte Unibail-RodamcoWestfield får vara med så säger jag något
solenergibolag.«
7. Vilken talang skulle du vilja ha? »Prata mindre.«
8. Vilket köpcentrum hade du helst adderat
till Unibail-Rodamco-Westfields portfölj?
»I Norden: Emporia. I världen: Dubai Mall.«
9. V
 ar åker du helst på semester? »Till något
soligt ställe.«
10. Vilken person – levande eller död – skulle du
helst vilja träffa? »Barack Obama.«
11. Ger du pengar till tiggare? »Nej men jag köper
Faktum då och då av hemlösa.«
12. Vilken är din favoritfärg? »Röd.«
13. Vilket var ditt favoritämne i grundskolan?
»Historia.«
14. Tror du på Gud? »Nej.«
15. Vilka språk behärskar du? »Svenska, engelska,
hygglig tyska och lite franska.«
16. Hur håller du dig i
form? »Tränar två till tre
gånger i veckan: gym
och powerwalks.«
17. Vilken är din bästa
privata affär? »Den
bästa måste väl vara
första villan i Gamla Enskede 1992 på botten av
marknaden, kostade då 900 000 kronor.«
ENERGISK. Den stora
energimängd som Lars-Åke
Tollemark besitter driver
honom ständigt framåt.

18. Hur träffade du din fru? »På dåvarande jobbet
men jag var inte så intresserad då. Det växte
fram och det är det absolut bästa som hänt
mig. Hon är fantastisk även 18 år senare.«
19. Vilken är din största extravagans? »Dyra skor.«
20. Är du fåfäng? »Jodå.«
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Tätt inpå // Lars-Åke Tollemark

LARS-ÅKE
TOLLEMARK
Ålder: 58 år.
Familj: Fru, fyra
barn.
Bor: Saltsjöbaden.
Tjänar: ”Pengar.”
Kör: BMW 3-serie, hybrid.

– Sedan skulle vi upp nästa morgon när vi
visste att det skulle komma 50 000 människor
och titta på Sverige-Danmark i playoff till EM
på Friends arena bredvid Mall of Scandinavia.
– Så vi var vakna i tre dygn i princip, med
öppning torsdag, terrorattack fredag och SverigeDanmark lördag. Efteråt så förstår jag inte
riktigt hur vi klarade det. Men på något sätt så
visar det människans styrka.
› Mall of Scandinavia har ritat om kartan för
vad ett köpcentrum i Sverige kan vara. Men hur
går man egentligen vidare efter att ha varit med
om en sådan lansering?
– Vi ska bygga om hela vår dining i Fisketorvet i Köpenhamn för 35 miljoner euro och vi
tittar på en utbyggnad av hela Fisketorvet som vi

Läser: Mycket
rapporter och
analyser om
framtidens
detaljhandel och
konsumenter.
Tittar på:
”Väldigt lite på
tv, men nyheter
och golf på
söndag kväll.”
Lyssnar på:
”Hör ju bara på
ett öra och med
hörapparat så
alltför lite musik
numera. Men
mest spellistor
på Spotify när
jag lagar mat.”

– Jag åkte hem klockan ett på natten
innan vi skulle öppna. Då hade jag fortfarande
inte sett hur golven såg ut för de var täckta av
plywood, det var byggställningar precis över
allt och det var skylifts som lyfte glasfasader på
plats.
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– Jag sov några timmar innan jag var tillbaka
klockan sju på morgonen till pressfrukostar
klockan 8:00 och 8:30. Jag kommer ihåg när jag
klev in från Arenatorget och såg att det var helt
cleant, marmorn låg vit och allting bara sken
och var stilla. Då tänkte jag: ”Hur gick det här
till?” Sedan hade vi pressfrukost och presslunch
för VIP och internationell press innan den stora
öppningen på kvällen.
– Vi gick inte utanför byggnaden på hela
dagen så vi såg inte hur mycket folk som byggdes
upp utanför entrén. Vi fick höra på radion att det
var kaos vid Mall of Scandinavia och alla vägar
runtomkring. Man uppmanade folk att inte åka
dit för att det inte gick att komma fram.
– Då gick jag bort till ena entrén där vi
hade fördraget, drog undan och såg att det stod
20 000 människor utanför. Hela Stjärntorget,
hela Mall-bron, allt var fullkomligt packat med

vi tittar på; både i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Skillnaden i dag är att vi inte bara tittar
på shopping center utan vi tittar på det vi kallar
mixed use. Vi kan köra kontor och i vissa fall
även bostäder.
– Vi har en stor kontorssida i Paris och
en liten i Sverige, 60 000 kvadrat ungefär som
ligger vid köpcentrumen i Sverige. Vid Fisketorvet så tittar vi på att bygga ut köpcentrumet och
klä in det med kontor längs med fasaden.
– Där tittar vi på om vi ska äga dem eller sälja
dem. Förr i tiden hade vi sagt att vi inte skulle
äga dem själv – där är skillnaden; nu kan vi tänka
oss att äga själva för att se vilka business opportunities vi har.

Innovativa
glaskonstruktioner.

PÅ VÄG. Unibail-Rodamco-Westfield har siktet inställt på Göteborg.

Mall of Scandinavias öppningsdag har
blivit mytomspunnen. Så mycket folk ville in på
köpcentrumet att man var tvungna att stänga
i förtid och kvällstidningarna sände live från
öppningen. Men det var ändå bara en bråkdel av
öppningshelgen.
– Vi skulle öppnat lönehelgen i september
men fick skjuta på öppningen sju–åtta veckor,
i Unibail-världen så tycker vi inte om det. Det
var fruktansvärt tajt att över huvud taget kunna
öppna. Alla i Unibail som jobbade med projektet
gjorde ett fantastiskt jobb att kunna öppna upp,
berättar Lars-Åke Tollemark.

ska ta investeringsbeslut på i november. Totalt är
det projekt för nästan en miljard danska kronor.
– Vi är väldigt intresserade av Göteborg. Det
är oﬃciellt att Scandinavium ska bytas ut och vi
tycker att länken mellan arenorna, Svenska mässsan, Liseberg, hotellen – hela evenemangsstråket
– är som gjort för ett Westfield Gothenburg om
85 000 kvadratmeter, som vi vill bygga där.
– Göteborg kan verkligen bli en evenemangsstad i världsklass, men man saknar vissa bitar.
Man saknar nöjen, underhållning, mat, restauranger – allt som man får när man besöker våra
anläggningarna. I koncernen ser vi Göteborg
som ett av de mest intressanta projekten i hela
Europa.
– Sedan har vi ett antal andra möjligheter som

folk – och då var det fortfarande två timmar kvar
för vi hade VIP-invigningen före.
– Vi öppnade för allmänheten klockan åtta på
kvällen och klockan tio var vi tvungna att stänga
och säga åt folk att gå hem och komma tillbaka
en annan dag för vi kunde inte ta in fler. Jag stod
själv vid den ena entrén och alla hjälpte till med
säkerheten för att hålla folk ute från att komma
in. Det var helt makalöst.
– Det var torsdag. På fredag var Mall of
Scandinavia öppet en hel dag. Det var fantastiskt
och sjukt mycket besökare och försäljning. På
kvällen gick jag ut och åt middag med min fru
och några kompisar och i taxin på väg hem från
middagen fick jag reda på att det var terrorattack
på Bataclan i Paris. Det kom till mig genom vårt
säkerhetssystem eftersom rykten gick att det
varit en skjutning på Forum Les Halles i Paris,
som vi äger. Så där på natten drog vi igång hela
vår säkerhetsapparat och gick upp i läge.

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

Karriär // Daniel Gorosch

NY RESA. Efter elva år på
JLL ger sig Daniel Gorosch
ut på nya äventyr i karriären.

”Kul att vara den som
sitter på pengarna”
Efter elva år lämnar Daniel Gorosch JLL för att istället bli vd för Svenska
Bostadsfonden och utveckla bolaget till något annat än vad det är i dag.
– Jag ser fram emot att få komma in och skapa lite nytt drag i verksamheten,
säger han. Text: Victor Friberg ⁄⁄ Bild: Axel Ohlsson
Daniel Gorosch, JLL:s mångårige vd, lämnar bolaget för att
istället ta över Svenska Bostadsfonden. För Fastighetssverige
berättar han mer om vad som fick honom att lämna det bolag han
varit med och utvecklat under närmare elva års tid.
– De kontaktade mig och ställde frågan ganska tydligt tidigt i
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somras, och efter ett antal möten och diskussioner kändes allt helt
rätt.
– Jag ser fram emot att tillsammans med organisation och
styrelse vidareutveckla Svenska Bostadsfonden. Svenska Bostadsfonden är en fin och välskött bolagskoncern och det är glädjande

Missa inte våra
kommande seminarier
6 november Stora Kontorsdagen, Stockholm
14 november Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering, Göteborg
17 januari Lokalmarknadsdagen, Göteborg
31 januari Fastighetsmarknadsdagen Östergötland, Linköping
20 februari Stora Bostadsdagen, Stockholm
Anmälan och mer info på: www.fastighetssverige.se/seminarier

Karriär // Daniel Gorosch

att konstatera att det finns ytterligare potential att förädla konceptet och att vi har en gemensam målsättning att ta verksamheten till
en ny nivå.
Planen är att på fem års sikt förvandla Svenska Bostadsfonden
till något annat än det är i dag.
– Det är jag, ägarna och styrelsen helt överens om. Det är ett
väldigt fint och välskött bolag men jag ser fram emot att få komma
in och skapa lite nytt drag i verksamheten.
– Det ska bli väldigt roligt att få göra ytterligare en resa, och ta
bolaget till en ny nivå, säger Daniel Gorosch.

»Det är ett väldigt fint
och välskött bolag men jag
ser fram emot att få komma
in och skapa lite nytt drag
i verksamheten.«

Daniel Gorosch har under sina år på JLL bland annat varit
drivande i avyttringen av JLL:s förvaltningsverksamhet samt förvärven av Tenzing, Nextport och AGL. Han stannar kvar hos JLL
till oktober månad.
– Sedan lutar det åt att jag tar lite ledigt innan jag börjar det nya
vid årsskiftet. Vi har sagt att jag börjar senast den 1 januari, så vi
får se exakt när det blir längre fram.
› Hur känns det att ta klivet över till ägarsidan?
– Jag har ju viss erfarenhet av det också men ska det bli kul att

vara den som sitter på pengarna för omväxlings skull.
– Sedan ska ju Svenska Bostadsfonden även kunna attrahera
investerare, och det blir en spännande utmaning.
› Hur ser du på det JLL som du lämnar?
– Jag har haft fantastiska år på JLL och som jag sa till personalen när jag berättade det här tidigare så har jag verkligen sett på
JLL som min baby. Men bolaget är i bättre skick än någonsin, så
jag känner mig väldigt trygg i att lämna.

NORDISKA
MARKNADENS
SKYLTFÖNSTER
MOT VÄRLDEN
Det första nyhetsbrevet med nordiska fastighetsnyheter
www.nordicpropertynews.com

Fler på nya poster

Fortifikationsverket har rekryterat Eva Lenngren som
fastighetsdirektör med ansvar för 450 medarbetare och
ett fastighetsbestånd med en total area på över tre miljoner kvadratmeter. Eva Lenngren leder förvaltningsavdelningen och ingår i Fortifikationsverkets ledningsgrupp.

Anna Kullendorff har lång erfarenhet från fastighetstransaktioner och affärsutveckling och kommer närmast från
Profi Fastigheter där hon arbetat som affärsutvecklingschef sedan 2015. Dessförinnan har hon arbetat på Newsec och Akelius. Anna Kullendorff har även innehaft flera
förtroendeuppdrag inom exempelvis Stockholms stads
kommunfullmäktige och som nämndeman i Kammarrätten i Stockholm.
WILNER ANDERSON
Senior Advisor, HUI Research

BILD: CBRE

BILD: FORTIFIKATIONSVERKET

EVA LENNGREN
Fastighetsdirektör, Fortifikationsverket

Frida Göransson blir ekonomichef på Rikshem. Hon
kommer senast från en tjänst som redovisningschef på
AMF Fastigheter och har tidigare bland annat arbetat på
EY som auktoriserad revisor och senior manager med
ansvar för stora och medelstora företag inom fastighetsbranschen.

ANNA KULLENDORFF
Affärsutvecklingschef, Humlegården

BILD: STEEN & STRØM

BILD: RIKSHEM

FRIDA GÖRANSSON
Ekonomichef, Rikshem

Med 17 års erfarenhet från fastighetsbranschen tar Christina Hambäck klivet till Magnolia Bostad och rollen som
chef för verksamhet och analys. Närmast kommer hon
från Newsec och rollen som verksamhetsutvecklingsansvarig och projektledning av komplexa fastighetstransaktioner.

BILD: JONAS MALMSTRÖM

BILD: MAGNOLIA BOSTAD

CHRISTINA HAMBÄCK
Chef för verksamhet och analys, Magnolia Bostad

NIKLAS SAMUELSSON
Vd, Savills

Efter att ha fått lämna posten som vd för Agora strax
före jul 2017 har Wilner Anderson klivit på ett nytt uppdrag som Senior Advisor för HUI Research.

Savills stod för höstens verkliga rekryteringsbomd när
man i vad som beskrivits som en midnattssräd knöt
åt sig fyra av Sveriges mest namn kunniga konsulter –
Anders Nordvall och Niklas Zuckerman från Cushman
& Wakefield samt Mikael Fastén och Niklas Samuelsson
från CBRE. Den sistnämnde får rollen som vd för Savills
när de ansluter till sin nya arbetsgivare i december.

Följ oss på Facebook, LinkedIn och Twitter: @NPN_Online
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Krönika
Kent Persson // Heimstaden

Det enda säkra vi vet efter valrörelsen 2018 är att vi inte vet hur det
kommer att bli, vare sig på kort eller lång sikt. Valet blev dött lopp
emellan de traditionella blocken och väljarna var osäkra in i det sista om
vad de skulle rösta på. Vi lever i en osäker tid där polariseringen ökar
och den politiska stabiliteten minskar. För politiken i allmänhet och
bostadspolitiken i synnerhet innebär det troligen att inga större reformer
kommer att kunna genomföras den kommande mandatperioden.

S

å efter en spretig, men polariserande,
valrörelse fick vi till slut ett val
resultat. Ett valresultat med många
förlorare och få vinnare. Sakpolitiskt
handlade valet om nästan ingenting.
Regeringsfrågan stod i fokus större delen av valrörelsen och med den ägnades mycket mer åt det
politiska spelet än vad en kommande regering
vill göra.
Sverigedemokraterna får anses som den
största vinnaren, även om det inte innebär att
deras inflytande kommer att öka. SD kommer
sannolikt inte vara en del av ett regeringsunderlag. Socialdemokraterna och Moderaterna gjorde
svaga valrörelser och hade det tufft i opinionsmätningarna inför valet. På slutet återhämtade
sig båda partierna, vilket gör att de kom undan
med hedern i behåll. Långsiktigt kvarstår dock
utmaningarna för både S och M i att återvinna
förtroendet hos de väljarna som lämnat till
förmån för SD.
Oavsett vilka som får bilda regering så kommer
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Glädjande nog
så nämndes bostads
politiken i valrörelsen,
även om det var
i marginalen.«
det förmodligen bli en svag parlamentarisk regering som kommer få det svårt och besvärligt att få
igenom sin politik i riksdagen. Reformagendan
riskerar därför att bli tunn och regeringen kommer få fullt upp med att överleva den politiska
vardagen. Därför kommer osäkerheten öka och
det är inte alls självklart att den regering som
kliver på denna mandatperiod är samma regering
som kliver in i nästa valrörelse. Regeringar kan
komma att fällas av riksdagen och med det finns
en överhängande risk att nyval kommer att utlösas.

Glädjande nog så nämndes bostadspolitiken i valrörelsen, även om det var i marginalen. Löften gavs från båda blocken om att
samtal över blockgränsen måste föras för att
hitta samlade bostadsreformer. Gott så och
viktigt. Däremot ska nog inte alltför stora
förhoppningar ställas på dessa kommande
bostadspolitiska samtal. De ideologiska låsningarna är stora från båda håll, såväl S som
M måste släppa prestigen om överenskommelser ska kunna nås. Men risken är ändå stor
att samtalen kärvar och kör fast av den enkla
anledningen att bostadsproblemen är komplexa
att lösa. Bostadspolitiken spänner över många
sakpolitiska områden och departement, där
såklart skatte- och finanspolitiken för området
är huvudområdena. Det gör att bostadssamtalen måste föras på högsta politiska nivå för
att resultat ska kunna uppnås. Önskvärt är att
statsrådsberedningen håller i förhandlingarna
och att såväl finansminister som partiledare
ingår. Endast så kan det låsta politiska läget
öppnas upp.

BILD: PETER KNUTSON

Osäkra väljare
i en osäker tid

Hur man än ser på valresultatet så blev
populismen och missnöjet vinnarna. Det kräver
eftertanke hos såväl partierna som medierna.
Min övertygelse är att det enda sättet att återvinna förtroendet och besegra populismen är
att ta tillbaka diskussionen till sakpolitiken och
visionerna. Politiken måste återta befälet över
att samhällsdebatten blir framåtlutat och positiv.
Det finns mycket gott att bygga på, även inom de
områden där vi har samhällsproblem. Politikens roll måste vara att hålla ihop samhället,
ingjuta mod och skapa en framtidstro. Ska det
vara möjligt behöver partierna lägga mer kraft
på politikutveckling. Det är där grunden läggs.
Saknas grunden så finns det inget att bygga
förtroende på.
Bostadsfrågan måste lösas. Det handlar
ytterst om den mänskliga rättigheten att ha just
rätten till ett eget boende. Med det så stärks
samhällsutvecklingen generellt. För många kommuner och regioner är det helt avgörande för
den fortsatta tillväxten att bostadsfrågan löses
och därmed är det en av de viktigaste politiska
frågorna för Sverige. Så även om politik är svårt
och läget är mer osäkert än kanske någonsin så
finns det också möjligheter. Att förhandla fram
och genomföra bostadsreformer är en sådan
möjlighet.
Så, kära politiker, ta nu tag i bostadsfrågan och
med den påbörja återvinnandet av förtroendet
för politiken. Den ligger på bordet och väntar på
en lösning och vi i branschen hjälper gärna till.
Det är nu hög tid att lägga det politiska spelet åt
sidan för att istället ta tag i samhällsproblemen.
Bostadsfrågan är som klippt och skuren åt att
vara det första politiken nu tar tag i.
Kent Persson
Samhällspolitisk chef för Heimstaden
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Tillbakablick // Finanskrisen

Tio år sedan finanskrisen

– Man anade att någonting var på gång, men man visste
inte om det skulle ta en dag eller tio år. Det var en
högt spänd båge, fastighetsmarknaden gick som tåget
Wallenstam
och värdena var väldigt uppskruvade. Men den krisen
blev ju inte speciellt allvarlig, den går inte att jämföra
med krisen på 90-talet. Då var det verkligen allvarligt och efter det
har vi sett till att vara väl positionerade om något liknande skulle
hända igen, både med organisationen, kapitalet och balansräkningen.

Johansson
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– Jag var över och tittade på de här produkterna på en
av firmorna på Wall Street året innan för jag
funderade över hur det där egentligen var strukturerat eftersom den enorma låneökningen kom och den
enorma efterfrågan.

– Jag såg hur man strukturerade de här mortgage-obligationerna, CDO:erna, hur man la ihop dem i batchar om 50 000–60 000
lån och sedan la på ytterligare lite finansiering på det där så att
man la i kanske tio procent kapital medan resten var lån på lån
på lån. Man leverage:ade portföljen på olika mortgage-lån. Sedan
sålde man ut det till investerare och kunde då – i alla fall i teorin –
påvisa en väldigt hög avkastning på eget kapital.
– Många av de här lånen strukturerade på det sättet för att det
skulle vara lätt att det skulle vara lätt att få ut det till många så
att många skulle vara beredda att köpa hus och belåna dem fullt
ut. Därför hade man oftast en räntefri period på tre till fyra år i
början, sedan ackumulerades den räntan och så la man det mot
slutet av en den typiska perioden på 15 år. Då hade det inte så stor
betydelse vad du betalade för ett hus för det kostade ingenting att
låna pengar under de tre-fyra första åren. Sedan skulle du bo där
gratis i tre och för att sedan sälja och ta hem en liten vinst. Så var
hela marknaden upplagd.
– Det innebar att alla köpte precis allting. Eftersom kapitalkostnaden var noll under de första åren så hade det ingen större
betydelse om du betalade två eller tre miljoner dollar för ett hus så
alla fastighetspriser gick upp och alla trodde att den här marknaden skulle bara fortsätta att gå uppåt. Man var väldigt, väldigt
riskbenägen när man gick in i den här typen av affärer.
– De här produkterna var dessutom rate:ade av Moody’s och

Erik Selin, vd,
Balder

Fitch och S&P som investment grade rating, där många hade
AAA eftersom det var så många obligationer och att den statistiska risken för att det skulle gå åt helvete var så liten.
– När jag såg det där tänkte jag att det här kommer ju att spricka.
Jag var till och med ute och talade om det i några artiklar och talade om det på ett fastighetssymposium i Båstad och sa att jag trodde
att det skulle gå fullständigt åt helvete. Det var tydliga tecken.
– Så superspekulativa som de här produkterna var och ett så
nästan hjärtlöst sätt att strukturera produkter eftersom man visste
att det aldrig kommer att fungera, framför allt när man inte hade
något kassaflöde i början där lånen var räntefria.
– Den risken var faktiskt inte så svår att se – men du var ju
tvungen att åka dit och titta på hur produkterna såg ut för annars
var det svårt att förstå det. Framför allt när de hade en rating från
kreditinstituten som var helt fel.
– Vi själva började ränte- och kapitalsäkra en stor del av vår
stock. Så vi klarade oss helt oberörda av den här krisen.
› Minns du vad du gjorde när du fick reda på att Lehman Brothers
gått omkull?
– Nej det gör jag faktiskt inte.

Hans Wallenstam, vd,
Wallenstam

Wallenstam

Johansson

BILD: NICKLAS TOLLESSON

› När började du förstå vad som skulle komma? Hade du några
föraningar?
– Jag kan inte påstå att jag förstod något tidigare än
någon annan. Och i den utsträckning man förstod
att något skulle hända så förstod man ju inte
Selin
omfattningen.
– Så här i efterhand minns jag det mest som att
man försökte bevaka sina positioner inför att något eventuellt
skulle hända.

BILD: MARIA OLSSON ÄÄRLAHT

BILD: NICKLAS TOLLESSON

Den 15 september 2008 briserade en imaginär bomb på Wall Street när investmentbanken
Lehman Brothers – efter att ha fastnat i en karusell av förpackade bostadslån – gick i konkurs
och satte igång den senaste finanskrisen. Med ett decenniums distans till startskottet talade
Fastighetssverige ut om krisen med tre av fastighetsbranschens tyngsta spelare: Sven-Olof
Johansson, Erik Selin och Hans Wallenstam. Text: Axel Ohlsson, Victor Friberg och Vedrana Sivac

Sven-Olof Johansson, vd,
Fastpartner

– Samma dag eller natt som det skedde gjorde jag en
gastric bypass-operation. Jag hade valt just september för jag trodde att det skulle vara lite lugnare då.
När jag vaknade och fick beskedet var det bara att
sätta på sig arbetskostymen och köra igång igen.
– Jag var i USA den 15 september 2008 när det hände
och såg det på nära håll. Jag tittade på tv på morgonen och då var det väldigt mycket snack kring det
här, så jag hörde det på CNBC direkt på morgonen.

› Hur agerade du under krisen? Vad gjorde du bra/vad gjorde du
dåligt med facit i hand?
– Krisen pågick ju i ett antal kvartal och på det stora
hela så gjorde jag egentligen ganska lite, framförallt
eftersom jag inte kunde göra något. Det gick ju inte
Selin
direkt att köpa eftersom det var svårt att få finansiering och samtidigt kändes det inte rimligt att sälja billigt.
– Så ja, jag väntade egentligen bara ut stormen och hoppades att
det skulle gå att vara mer aktiv när det värsta var över.

Selin
Wallenstam

– Nu var den här senaste krisen så kort. Det gick
knappt ett andetag så var den över. Men i början satt
jag på kontoret mest hela tiden. Det var bara se så

4 2018

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

57

Tillbakablick // Finanskrisen

att allt vi hade förberett fungerade. Vi gjorde oss redo för att ta
tillvara på krisen genom att leta efter objekt att investera i
eftersom vi själva var finansiellt starka. Det är alltid bra läge att
försöka passa på att växa vid en kris då olika aktörer vill sälja och
skaffa sig likviditet.
– Vid den här tiden byggstartade vi Kungsholmsporten, en investering på en halv miljard. Det var ingen annan som kunde starta
ett bygge då. Det blev en fantastisk fin investering. I årsskiftet
2008-2009 startade vi också produktionen för ett stort bostadsområde i Älta för en halv miljard. Dåligt? Det var väl att vi inte köpte
ännu mer i så fall.
– Jag var med under krisen 1990–91 och den var oändligt mycket värre. Den här blev aldrig någon egentlig
kris i Sverige eftersom vi inte hade den typen av
Johansson
bostadsbelåning.
– Men orderingången i svensk industri avstannade
under hösten 2008 vilket gav lite krisstämning. Och att banker
inte hade förtroende för andra banker gjorde att overnight-marknaden försvann, så likviditeten torkades upp, så det var inte så lätt
att ta upp nya lån just under den perioden.
– Men i övrigt så märktes inte det här särskilt mycket på svensk
marknad. Mer än att räntorna efter krisen började gå ner igen och
gå ner ännu mera.
› Lärde du dig någonting av den här perioden?
– Det som jag framförallt tagit med mig är nog en
förändrad syn på banker och finansiering.
– Jag har alltid gillat banker, och det gör jag än i
Selin
dag, men krisen fick mig att inse att man som kund
faktiskt bör ha koll på vad som händer om motparten
får problem. Fram till dess upplevde jag bankerna som lite ”untouchable”, så på sätt och vis var insikten om att bankernas problem
även kunde bli mina problem något av en ögonöppnare. Jag blev
varse om hur skört hela systemet kan framstå när det skakar.
– Egentligen har jag mina största lärdomar från
90-talskrisen. Det viktigaste i den här branschen är
att fastigheterna ska ligga i bra lägen och vara
Wallenstam
uthyrningsbara och säljbara. Sedan finns det inga
träd som växer till himlen. Genom alla decennier
kommer och går kriserna på något sätt, efter dessa kommer alltid
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en soluppgång. En viktig lärdom är ju att ta vara på krisen om
den skulle komma.
– Nej, inte mer än att kriserna kommer och går.
– I dag har vi en värld som har belåning på så
många olika nivåer att det är klart att det är en värld
Johansson
i dag som lever väldigt mycket på lån och har vant
sig vid väldigt billiga räntor.
– Det är det som har stimulerat efterfrågan: att det inte kostar
någonting med konsumtionskrediter och att konsumtionskrediterna finns i precis den volym som du vill ha. Vi har en fantastiskt
bra likviditet i marknaden.
– De amerikanska företagen har det hur enkelt som helst att
emittera nya corporate bonds just nu och många gånger använder
man dem till återköp av egna aktier eller utdelningshöjningar och
inte så ofta till produktiva investeringar.
– Man får se sig omkring och se om man kan dra några slutsatser av det som händer. Sedan kan man säga att de flesta finansiella
kriser har alltid sin början i USA eftersom det är där som de stora
investmentbankerna och de mest riskvilliga investmentbankerna
finns. Nu är dem mycket hårdare reglerade än förra gången, även
om Trump börjat släppa lite på det där, så riskerna ligger mer hos
de företag som emitterar obligationer och de här shadow-bankerna
som inte är reglerade och kan hålla på att ge bilkrediter och konsumtionskrediter och även bostadskrediter. Men bankerna är inte
lika utsatt den här gången.
› När kommer nästa finanskris och vad utlöser den?
– Det har jag ingen som helst aning om. Jag försöker
mest undvika att göra direkt dåliga investeringar.
Lyckas man undvika det så tror jag att det blir bra
Selin
över tid, även om marknadslägen kan ändras
hastigt.
– Det är väldigt svårt att försöka förutspå exakt när man ska
köpa och exakt när man ska sälja, så jag fokuserar på att göra rimliga investeringar som jag tror kommer att bli bra över tid.

Wallenstam

– Ingen aning. Vi har ju ett extremt läge nu med
minusränta, låga yielder och investeringar med gott
om likviditet. Att få finansiering är inte speciellt
svårt. Alla signaler tyder på att det är hett läge, sen
kanske det dröjer tio år. Den som det ändå visste vad

som kommer att utlösa nästa finanskris. Det är någonting som slår
en varje gång det händer, att hade man identifierat den så hade det
varit enkelt, men det är ingen som vet vad som kan starta nästa.
Men när den väl kommer är vi väl rustade och har som ambition att
investera och öka.
– Vi har lite samma läge som 2008 nu även om det
inte är lika utspritt på individnivå. Nu är det mera
amerikanska bolag som har ställt ut corporate bonds,
Johansson
men i ungefär samma omfattning och strukturerat
som investeringsprodukter på ungefär samma sätt som
CDO:erna var.

»Genom alla decennier kommer och går kriserna på något
sätt, efter dessa kommer alltid
en soluppgång.«
– Corporate bond-marknaden i USA är det som kommer att
utlösa nästa kris tror jag.
– På mortgage-sidan var det väldigt många amerikaner som var
involverade privat genom att de köpte hus och var belånade på det
här sättet. På corporate bond-sidan så är det en mer professionell
marknad som inte drabbar på individnivå på samma sätt. Så individen blir inte lika marknad, men det är klart att det kan finnas en
hel del amerikanska bolag som kan få problem.
– Säg att marknaden börjar bli lite skeptiskt inställd till många
av dessa corporate bonds och när de då förfaller med sina korta
löptider och de här bolag som har emitterat dem förutsätter
självklart att de hela tiden kan rulla dem vidare. Men säg att den
marknaden inte finns där, att investerarna inte är beredda att när
betalning förfaller omsätta den med en ny obligation, då är man
snabbt inne i en likviditetskris för de bolag som har emitterat de
här och sedan kan det gå fort.
– Men jag tror att medvetenheten är lite större – och sedan får
väl centralbanken hoppa in igen och hjälpa till.
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Samhälle // Forsen

I tider när utanförskap är ett växande problem vill Forsen
bidra med vad man kan för att skapa ett bättre samhälle. Svaret
har blivit att arbeta som klasscoacher i skolor i utsatta områden.
– Vi behöver vara fler vuxna som syns där ute, säger vd:n
Bengt Johansson. Text: Axel Ohlsson ⁄⁄ Bild: Forsen

»Jag vill få elever i de här
områdena att känna att det går
att lyckas: att plugga och jobba
istället för att hamna i utanförskap och hopplöshet.«

En insats för framtiden
Forsens arbete med klasscoacher genomförs tillsammans
med organisationen My Dream Now. Fyra gånger per år kommer
de som deltar från Forsen ut till skolor och träffar elever i hög
stadie- och gymnasieklasser.
Programmet är uppbyggt med olika fokus, exempelvis att förstå
betydelsen av en aktiv fritid, förstå arbetsmarknaden och hur man
söker jobb. Syftet är att elever ska hitta sina vägar till jobb och
vidare studier samt möjliggöra för dem att formulera en dröm
samt formulera realistiska mål på vägen. Eleverna ska känna sig
välkomna till arbetslivet och känna sitt värde i samhället.
På Forsen deltar personer från alla funktioner i bolaget, hela
vägen upp till vd:n Bengt Johansson som varit på en skola i Fittja.
– Jag följer en klass där jag haft olika ämnen där man fått prata
om vad man skulle vilja göra när man blir stor. Eftersom det är
fokus på en aktiv fritid pratar jag även med dem om vilken idrott
man skulle vilja syssla med här och nu och vilka hinder som finns
för det, säger han och tillägger:
– Så egentligen handlar det om att coacha dem att våga ta steget
– att känna att man har möjligheter.
För fastighetsbranschen finns så klart vinning i att tidigt
intressera ungdomarna för en bransch där resursbehovet är stort
– men i första hand handlar klasscoacharbetet om att skapa ett
bättre samhälle.
– Att jag som person och att Forsen som bolag arbetar med viktiga CSR-projekt som gör att vi känner stolthet över är nummer
två på listan, säger Bengt Johansson och fortsätter:
– Framför allt handlar det om att jag vill vara med och vara en
förebild och få elever i de här områdena att känna att det går att
lyckas: att plugga och jobba istället för att hamna i utanförskap
och hopplöshet. Det är nummer ett.
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– Att jag själv har en mamma från Trinidad och Tobago gör
också att ungdomarna kan se att någon med min egen hudfärg kan
lyckas.
Klasscoacharbetet är ingen enkelriktad väg. Samtidigt
som Bengt Johansson kommit nära och blivit en förebild för
eleverna har de inspirerat honom.
– Jag ser att det finns hopp och mycket energi där ute, säger
han.
– Och det finns så otroligt mycket viktig kompetens, exempelvis
är det många av dem som pratar flera olika språk, vilket man har
stor nytta av ju mer globaliserade vi blir.
– Jag har också lärt mig att de här barnen har ganska tuffa
förutsättningar. De har inte föräldrar som hjälper dem med läxor,
de har inte de ekonomiska förutsättningarna, de har inte svenska
vänner att lära sig språket av. Det finns många hinder på vägen
som de måste kliva över.
– Men jag ser också att många satsar väldigt mycket för att det
här är deras enda väg framåt. Föräldrarna ser också möjligheten
här och satsar väldigt mycket på.

Bengt Johansson.

Det är inte bara Bengt Johansson och eleverna som är vinnare
i arbetet. Vd:n ser också att Forsen som bolag fått en boost av
arbetet.
– Det ger en stolthet i hela bolaget och man får energi av att
vara med ungdomarna. Det ger ett annat perspektiv på vardagen
att få vara med eleverna istället för att bara sitta med vuxna
människor, vilket är en stor nytta för alla.
– Jag vill rekommendera fler företag att göra det här. Vi behöver
vara fler vuxna som syns ute i de här utsatta områdena. Fler be
höver ta sitt ansvar.
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Coworking // Wrkat

PÅ GÅNG. Jonas Wenzel
och Suad Januzi har grundat
bolaget Wrkat, en plattform
med delningsekonomi
som utgångspunkt. Wrkat
ska hjälpa företag att dela
arbetsplatser med varandra
och samtidigt skapa möten
mellan människor.

Alldeles nyligen har man lanserat sin digitala plattform där
gäster och värdar enkelt går med utan någon kostnad. Med användarprofiler och omdömessystem stärker man tillförlitligheten och
sänker trösklarna för både värdar och gäster att upptäcka varandra.
– Den sociala aspekten är en stark grund i Wrkat. Det är i mötet
mellan människor som det börjar hända saker, det är just dem tillfälligheterna vi vill skapa i större utsträckning, säger Jonas Wenzel.
Han menar att det för gästen blir en möjlighet att lära känna
nya företag, bygga nätverk och på sikt även hitta potentiella kunder
och samarbeten. Medans det för företag (värden) blir en möjlighet
att hålla nere lokalkostnaden och samtidigt skapa liv och nätverk
i ens egna lokaler. Det bäddar för nya relationer och ekonomisk
hållbarhet för företag och långsiktigt välmående hyresgäster för
fastighetsbolag.
WRKAT
Wrkat är en plattform där de som
har kontorsyta över och de som
söker tillfällig kontorsplats kan mötas.
Företag får alltså här en möjlighet att
tjäna extra pengar och gästen får en
möjlighet att hitta en plats att arbeta
på och knyta nya kontakter. Bokning
och betalning sker enkelt via plattformen och värd och gäst kan även sätta
betyg på varandra.

Coworking 2.0
– Wrkats resa har bara börjat
Wrkat. Lägg namnet på minnet. Om några
år kan det mycket väl vara deras plattform
som miljontals användare går in på för att
boka en kontorsplats över dagen.
– Vi vill sammankoppla företag över hela
världen och göra coworking tillgängligt var
man än befinner sig, säger Suad Januzi, en av
grundarna. Text & bild: Eddie Ekberg
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Vi träffas längst upp i en fastighet på Avenyn i Göteborg.
Där huserar kontorshotellet Viewpoint Avenue som erbjuder ytor
för kontor, event och konferens. Viewpoint Avenue är också värd
i Wrkats plattform, som grundades av Suad Januzi och Jonas Wenzel. De två träffades våren 2013 i samband med att Jonas var kund
hos Suad som då jobbade med finansrådgivning. Det ledde till
många affärsluncher och galna idéer vilket lockade Suad att testa
på entreprenörslivet.
– Suad är en entreprenör och han ska vara på denna sidan av
bordet, så jaa, jag inspirerade nog honom lite att säga upp sig, säger
Jonas och ler lite skyldigt.

Wrkat innehåller även fliken Student
Showroom i vilken studenter kan
komma och sitta hos företag. På så
sätt vill Wrkat förflytta studenter från
överfyllda campus och caféer – till
framtida arbetsgivare. Bolaget har
redan signat upp flera stora bolag
inom bland annat juridik- och fastighetsbranschen.

Med tiden bollades flera spännande idéer men det var Wrkat
som skulle förverkligas och hösten 2016 startade de bolaget på
allvar. För att förklara det hela så enkelt som möjligt ska Wrkat
med delningsekonomi som utgångspunkt hjälpa företag att dela
arbetsplatser med varandra och skapa möten mellan människor.
– Hållbarhet är en central del i vår affärsidé. Genom att dela
arbetsplatser med varandra, nyttjar vi resurser på ett effektivare sätt
och framförallt skapar vi sociala interaktioner mellan människor.
Vår vision är att få människor att känna sig som på hemmaplan var
de än befinner sig och det förverkligar vi på bästa sätt genom att
utveckla en gemenskap utan gränser, säger Suad Januzi.

»Hållbarhet är en central
aspekt i vår affärsidé. Genom
att dela arbetsplatser med
varandra, nyttjar vi resurser
på ett bättre sätt.«
– Wrkat är inte bara för fåmansbolag, kontorslösa eller frilansare. Det passar likaväl större bolag som får akut behov av arbetsplatser under kortare period. Vi löser deras problem snabbt och enkelt
med bara några klick på vår plattform. Det är vad vi menar med
coworking 2.0, att företag co-workar med varandra och bygger
broar mellan människor, säger Suad Januzi.
Att Wrkat har framtiden för sig är mer än sannolikt. En av
de starkaste megatrenderna just nu är ju att guldklockans tid är
förbi och att gigekonomin är här för att stanna. De unga, digitala
natives, som är på väg ut i arbetslivet i detta nu väljer i allt större
utsträckning frihet och flexibilitet före en fast anställning på ett
kontor. Man räknar med att så mycket som hälften av alla människor kommer jobba på det viset i en inte alltför avlägsen framtid.
I dagsläget har Wrkat, som alldeles nyligen lanserats skarpt,
ett 100-tal arbetsplatser hos olika företag, men man siktar väldigt
mycket högre än så.
– Om fem år är vår målsättning att finnas i ett stort antal länder
och ha flera miljoner användare som delar vår vision och vårt sätt
att arbeta, säger Jonas Wenzel.
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Advokaten har ordet
Johan Lindberg // AG Advokat

BILD: AG ADVOKAT

branschen, men det är minst lika viktigt för att kunna göra ett
bra jobb att man får korrekt information. Ibland, särskilt som
ombud för köpare, ger Information Memorandum och due
diligence (DD) möjlighet att självständigt skaffa information
om objektet/affären. Även i sådana fall behöver klienten ge sitt
synsätt på omständigheter som kommer fram och avgöra vad
som är viktigt (och mindre viktigt). I vissa sammanhang får
man höra över bordet att en viss reglering är ”marknadsmässig”.
Så kan det vara, men det skulle nog förvåna hur många olika
synsätt som samtidigt betraktas som ”marknadsmässiga”. I andra
fall, särskilt i säljsituationer, får man sätta försöka sätta sig in i
bolaget/fastigheten genom offentligt tillgänglig information och
främst - genom att fråga ut klienten. Även en köpares DD kan
ge ledtrådar.

Långa r elationer betalar sig
Johan Lindberg om vikten och vinningen
av att vårda sina relationer.

Å

ret var 1994 och jag skulle börja som praktikant på Lagerlöf & Leman, landets största (och bästa) advokatbyrå. Jag
var inte ensam praktikant, vi var några få som fick chansen
att dela små rum och en tjockdator, bland de övriga fanns en kille
som hette Johan Larsson. Tiden som praktikant övergick i anställning som biträdande jurist i Lagerlöfs fastighetsgrupp och de åren
kom att forma mitt fortsatta yrkesliv.
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Som advokat och affärsjurist är klientens affär helt central. För
att kunna driva en bra förhandling och skriva fungerande avtal
måste man sätta sig in affärens drivkrafter och vilka särskilda
frågor som bör hanteras. Det räcker egentligen inte att förstå klientens drivkrafter. Man bör sträva efter (nästan lika) goda insikter
i motpartens/medpartens drivkrafter för att kunna skapa en bra
avtalsprocess.
I allt juridiskt arbete blir klienten främsta uppgifts
lämnare. Någon brottsmålsjurist sa: ”klienten ljuger alltid” och
hade det som arbetshypotes. Så illa är det knappast i fastighets-

Juridisk rådgivning betraktas som en relativt dyr tjänst,
något som klienter generellt inte vill ha som en onyttig kostnad:
”Advokaterna ringer vi när vi är överens!” De brukar betyda att
parterna har en hyfsad idé om priset, men att det kvarstår ett antal
detaljer (av varierande betydelse). En advokat på Lagerlöf brukade
säga: ”Vi är längst ner i näringskedjan.” Mer adekvat kanske är att
säga att vi ofta är ”sist på bollen” – för att vi bara får vara med och
spela sista kvarten. Men behöver det vara så?
Jag har även varit bolagsjurist i några år. Genom rollen som
bolagsjurist och förhandlingsansvarig var jag inne i affärsprocesserna på ett mycket tidigt stadium. Effekten var direkt märkbar:
strukturfrågor och övriga huvudfrågor löstes direkt i dialog mellan
parterna, på ett förstadium till överlåtelseavtal. Kritiska affärsfrågor
och juridiska lösningar hanterades hand i hand. Den efterkommande förhandlingen av överlåtelseavtalet blev en enkel resa i
samförstånd mellan parterna.
I konsultbranschen brukar vi prata om ”värdeskapande
rådgivning” eller liknande uttryck. Med erfarenhet från olika
företags synsätt på affärer och många skarpa förhandlingar har
erfarna affärsjurister mycket att komma med tidigt i processen.
Då blir rådgivningen mer värdefull än att stångas på slutet i låsta
positioner.

SVAMPPLOCKARE
Namn: Johan
Lindberg.
Ålder: 51 år.
Familj: Mia och
bonusbarn.
Bor: Söderort,
Stockholm.

Vi tar normalt sett betalt på löpande räkning. Men blir inte
timmarna bättre använda i de delar av processen där vi verkligen
kan göra skillnad? Typiskt sett uppstår denna affärsnytta främst
i relationer som växt över tid, med ömsesidigt förtroende och
fördjupad kunskap om klientens affär. Här blir tidig dialog naturlig
– kundnytta och personligt engagemang går hand i hand. Affärsjurister har ofta en god blick för att identifiera kritiska frågor, för hur
processer bör ledas och hur förhandlingsstrategier ska byggas upp.

Titel: Partner,
advokat.
På AG sedan:
1 januari 2015.
Tidigare
arbetsgivare:
Lindahl, RBS,
Kilpatrick, Linklaters/Lagerlöf
& Leman, Svea
hovrätt.
Fritidsintressen: Skidåkning,
innebandy, vara
i naturen och
plocka svamp.
AG ADVOKAT
AG är fastighetsbranschens
advokatbyrå. AG
är en marknadsledande fullservicebyrå för
fastighets- och
byggbranschen.
Från tidiga
skeden – genom
byggnation – till
transaktioner
med över 60
fastighetsjurister
på ett kontor. Ett
unikt erbjudande.

»Några kilon och några gråa
hår senare, men med (nästan)
samma energi för jobb och lek
som när vi var praktikanter.«
Det säger sig självt, oavsett yrkesskicklighet och arbetskapacitet, att man gör ett bättre jobb när man får komma med tidigt
i en process jämfört med att bli inkastad i en färdig affär en–två
veckor före signing. Det är också roligare för oss. Med detta vill jag
uppmana till ett annat arbetssätt med affärsjurister, riktat till både
affärsansvariga och bolagsjurister: Ta in advokater tidigt i processen och var öppna med information samt kontakter med olika
nyckelpersoner (interna/externa) i processen. Bra kan bli så mycket
bättre!
I dag är det 2018 – 24 år sedan Johan Larsson (som numera
heter Johan Gadd) och jag först träffades. Sedan 1 januari 2017 är vi
partnerkollegor och driver tillsammans transaktions-verksamheten
på AG Advokat. Några kilon och några gråa hår senare, men med
(nästan) samma energi för jobb och lek som när vi var praktikanter. Vi har ytterligare några trevliga kollegor från Lagerlöfs tidigare
fastighetsgrupp på kontoret.
Långa relationer betalar sig.
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Event // Stora Kontorsdagen

BILD: ISTOCKPHOTO

Skaﬀa dig försprång

på Stora
Kontorsdagen

Den 6 november arrangeras den andra
upplagan av Kontorsmarknadens mötesplats
– Stora Kontorsdagen – på Grand Hôtel i
Stockholm. Text: Eddie Ekberg
Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan
Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och
ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.
Om cirka två veckor, den 6 november, arrangeras eventet för
andra gången i anrika Spegelsalen på Grand Hôtel.
Några av de medverkande talarna under seminariet är: SvenOlof Johansson, Fastpartner, Arvid Lindqvist, Catella, Mats
Hederos, AMF Fastigheter, Manuel Böcher, Corpus Sireo, Steven
Lang, Savills, Bjanka Colic, Microsoft, Charlotte Vikström, Castellum, Karolin Forsling, Forsling United, Mikael Näselius, Commonground, Anna Lorentz, JLL, Biljana Pehrsson, Kungsleden,
Petter Klingofström, Atrium Ljungberg, Nicky Wightman, Savills,
Anneli Jansson, Humlegården, Daniella Waldfogel, Stockholms
Handelskammare, Lina Larsson, Klarna, Sven Ostner, ÅWL Arkitekter, Cecilia Gunnarsson, JLL, Klaus Hansen Vikström, Fabege
och Marie Bucht, Novi Real Estate.
Moderator är Anna Bellman och hon har den rutinerade
fastighetsexperten Ingemar Rindstig vid sin sida under hela dagen.
Några av punkterna/ämnena under dagen är:
• Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.
• Vd-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.
• Internationella aktörens syn på Stockholms kontorsmarknad.
• Tema: Coworking och Weworks intåg.
• Kontorsbristen hämmar Stockholms tillväxt.
• Det digitaliserade arbetslivet.
• Uthyrningstrender.
Under dagen presenteras också vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.
Direkt efter seminariet kommer deltagarna dessutom att bjudas
in till Spotifys nya kontor på Regeringsgatan för en kortare guidad
visning.

BILD: NICKLAS TOLLESSON
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KONTORSKOLL. På seminariet Stora
Kontorsdagen får besökarna insikt i de
allra senaste trenderna på kontorsmarknaden samtidigt som man får möjligheter
att knyta nya värdefulla kontakter.

FASTIGHETSSVERIGE

STORA KONTORSDAGEN
Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen
av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter,
arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med
flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.

Daniella
Waldfogel

Arvid Lindqvist

Mats Hederos

Charlotte
Vikström

Biljana Pehrsson

Anna Lorentz

Cecilia
Gunnarsson

Manuel Böcher

Anna Bellman

Petter
Klingofström

Lina Larsson

Bjanka Colic

Karolin Forsling

Anneli Jansson

Sven-Olof
Johansson

Mikael Näselius

Sven Ostner

Klaus Hansen
Vikström

Marie Bucht

Nicky Wightman

Steven Lang

Ingemar Rindstig

Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.
Huvudsponsor är Serneke.
Partnerföretag är EY, Moderna Samlare, Novi Real Estate, Nespresso och Wrkat.
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Axfast // Erik Lindvall

Efter ett års tjänstledighet är Erik Lindvall tillbaka på Axfasts vd-stol.
För Fastighetssverige berättar han om vägen tillbaka från hjärnblödningen
som gav honom perspektiv på livet – och bolagets planer för hösten.
– Det känns fantastiskt, säger han. Text: Victor Friberg ⁄⁄ Bild: Axfast

”Man får ju lite
perspektiv på tillvaron”

ÅTERKOMST. Erik Lindvall
är tillbaka som vd för Axfast.

Erik Lindvall är tillbaka. Efter att från ingenstans ha drabbats av en hjärnblödning begärde Axfasts vd tjänstledighet i ett år,
men sedan ett par dagar tillbaka är han återigen tillbaka vid rodret.
– Det känns fantastiskt att vara tillbaka. Den här pausen har
gjort mig gott och nu känner jag mig verkligen redo, säger han.
Det var i samband med ett hårt pass på gymmet som ett blodkärl i huvudet sprack.
– Jag körde ett hårt träningspass med min PT och lyfte väldigt
tungt, så här i efterhand är det ju lätt att konstatera att det var för
tungt, säger Erik Lindvall.
– Närminnet tog en del stryk och det har jag har fått jobba en
hel del med olika sorters hjärngymnastik och meditation för att bli
riktigt återställd.
Hjärnblödningen gav samtidigt vd:n en rejäl tankeställare.
– När något sådan här händer så får man ju lite perspektiv på
tillvaron och ställer sig frågan om vad som är viktigt i livet. Och
det var väl därför som jag kände att jag behövde ha lite ledigt
samtidigt som jag gått Training for life på Baravara.
– Jag har varit närvarande, tillbringat tid med familjen, lagat
mat på ett sätt jag aldrig tidigare gjort och på många sätt bara mått
väldigt bra. Det känns väldigt bra att kunna ta en sådan här paus
efter att ha varit vd i 14 år, säger Erik Lindvall.
› Hur mycket har du följt branschen under ditt lediga år?
– Det är klart att jag följt med. Men det går inte att jämföra med
hur det är när man är operativ, då lever man ju verkligen mitt i det.
– Jag har hållit mig uppdaterad kring det jag har känt varit
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»Den här pausen har gjort
mig gott och nu känner jag
mig verkligen redo.«
viktigt och sedan har det egentligen räckt med att jag deltagit på
våra styrelsemöten och varit backup till ledningen om behov har
funnits så att säga. Ingalill Berglund har gjort ett kanonjobb som
vd för Axfast så jag har haft det väldigt lugnt.
› Vad har du för förväntningar på hösten nu när du är tillbaka i
hetluften?
– Vi har ju köpt ett antal fastigheter som det börjar bli dags att
utveckla så det kommer vi så klart att fokusera en del på, sedan
har vi ett par försäljningar på gång som vi hoppas blir oﬃciella här
inom kort.
– Annars är det ganska mycket business as usual, jag tycker att
man sagt: ”det blir ett spännande år” ända sedan 2016 och tack vare
låga räntor och högkonjunkturen så har det ju fortsatt uppåt varje
år sedan dess.
– Nu tror väl jag, precis som många andra, att det kan skaka till
lite grann framöver och bli lite tuffare, men det är så klart spännande det också.

4 2018

⁄⁄

FASTIGHETSSVERIGE

69

Mat & vin // Kometen

Traditionen
är stark hos Mannerström

Anorna från 1930-talet sitter i väggarna. Att förvalta
svensk mattradition och restaurangens arv har gjort
Kometen till en av Göteborgs populäraste.
– Det är väldigt trevligt att få förvalta det arvet,
säger Leif Mannerström.
Text & bild: Axel Ohlsson

N

är andra restauranger bryter nya
marker i olika fusioner av smaker
från världens alla hörn står Kometen stadigt i historien. Maten
som serveras har en tradition i
hörnstenarna till det svenska köket – något som
är en starkt bidragande orsak till restaurangens
framgång.
– Det bör finnas en restaurang i Göteborg
som lagar riktigt bra husmanskost och serverar
det på ett snyggt och smakligt sätt. Kometen är
en av de populäraste restaurangerna i Göteborg
och lockar till sig väldigt mycket folk. Så vi har
verkligen hamnat rätt, säger krögaren Leif Mannerström.

Bland restaurangens signaturrätter
återfinns bland annat rödtunga, råbiff, Wallenbergare och inte minst en wienerschnitzel som
blivit närmast mytomspunnen.
– Den anses vara en av de bästa i världen,
säger Leif Mannerström.
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Det ska se ut
som det alltid har
gjort.«
Kometen startades 1934 av den österrikiske
musikern Hans Breitneder. Men redan innan
öppnandet användes lokalen för restaurangverksamhet. I ett bostadsexperiment där 20 lägenheter
i huset saknade kök och i stället skulle få mat
uppburen och serverad på vida dukar. Men efterfrågan var inte tillräckligt stor och 1938 öppnade
man för allmänheten med entré ut mot Vasagatan.
I samband med öppnandet gjorde Solvig
Magnusson entré på Kometen. Hon inledde sin
karriär i kassan, samt skötte det ekonomiska.
Hennes engagemang skulle visa sig bli både
långt och kärleksfullt. Efter Hans Breitneders

bortgång 1962 blev det Solvig Magnusson som
tog över verksamheten och skapade en miljö som
blev hem för kreativa själar där stamgästerna
inkluderat Peter Dahl, Bengt-Åke Bengtsson,
Charlie Rivel, Viveca Lärn med flera.
Solvig Magnusson drev verksamheten
vidare fram till 2008, då hon gick bort vid 91 års
ålder. Efter att systerdotterdottern, Madeleine
Bräutigam, styrt verksamheten i ett år tog de
nuvarande ägarna, stjärnkrögarna Leif Mannerström och bröderna Christer och Ulf Johansson
tog över hösten 2009.
– Det är väldigt trevligt att få förvalta det
arvet, säger Leif Mannerström och fortsätter:
– Det är många som försöker ge mig råd att det
kanske vore läge att bygga om. Men då svarar jag
alltid att: ”Det ska vi absolut inte, det ska se ut som
det alltid har gjort.” Att vi behåller traditionen får
vi väldigt mycket uppskattning för från gästerna.
Det vi renoverar på restaurangen är hygienytor
som alltid måste vara i absolut toppskick.

INSTITUTION. Kometen har en
självklar plats i hjärtat av Göteborg.

Mat & vin // Kometen
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material – varje dag!
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Fastighetsbranschens
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Leif Mannerströms Oxrullader

(fyra portioner)

• 8 skivor innanlår, (ca 600 g, ex- eller ytterlår)

Tillagning

• 0,5 dl ansjovisspad

1. Skär fläsket i strimlor på längden.

• 2 st morot

2. Skala och skär lökarna i smala strimlor. Skär saltgurkan i stavar.

• 2 st äpple

3. Kärna ur och skär äpplet i stavar.

• 1 st gul lök

4. Lägg ut köttskivorna på en skärbräda och platta ut dem lite med knogarna.

• fond (koncentrat eller oxbuljongtärning)

5. Bred på dijonsenap. Salta och peppra.

• 1 l sky

6. Fördela fläsk, lök, saltgurka och äpple på skivorna och rulla ihop dem hårt.

• 2,5 msk dijonsenap

7. Trä upp ruladerna fyra och fyra på grill- eller träspett.

• 1 st äpple

8. Bryn spetten i smör i en vid panna så att köttet får riktigt fin färg.

• 1 st saltgurka

9. Ta upp spetten och vispa ur pannan med lite vatten.

• 1 st gul lök

10. Fyll uppmed en liter vatten som får koka upp.

• 1 st röd lök

11. Smaka av med salt, peppar och eventuellt buljongtärning eller koncentrerad fond.

• 4 skivor kallrökt fläsk, (eller rökt sidfläsk)

12. Skala och skiva löken till såsen.

• salt

13. Kärna ur och skär äpplena i vackra bitar.

• svartpeppar

14. Lägg över spetten i en järngryta, häll över skyn och häll på ansjovisspadet.

Till servering

15. Skaka grytan och låt den puttra under lock cirka en timme tills ruladerna känns
mjuka. Lägg i grönsakerna efter halva tiden.

• potatis eller potatismos
• saltgurka

BÄSTA
nyhetsbevakning

16. Servera direkt ur grytan med kokt potatis eller potatismos samt eventuellt fler
stavar av saltgurka.
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