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som går direkt in i lokalerna. Från de översta våningarna är
lediga
kontor.
utsikten hänförande.

Kvill

300 kvm med reception, bastu, konferensrum, med mera.
Gott om garageplatser i fastigheten samt parkeringsmöjligheter
Det ﬁnns ytterliggare kontor från 78–197 kvm. Ytorna är
utanför. I nära anslutning till vackra Huvudsta Gård och Huvudstaeffektiva och ljusa. Gott om egna parkeringsplatser utanför
badet samt ﬂera marinor. Buss utanför fastigheten samt T-bana
fastigheten. Mycket god allmän kommunikation.
Huvudsta Centrum på 5 min promenadavstånd.
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lokaler.
Ett översta
kontor våningsplanen
på 200 kvm lediga –
lämpliga för de stora företagen. Kontorsytor med högt läge och mycket
ljusa härliga ytor, samt ett kontor med lager på 175 kvm,
ljusinsläpp, magniﬁk utsikt samt varuhiss rätt in i lokalerna.

ntor?

lagerutrymmet (med en stor port) kan användas till mindre

Garageplatser
tillverkning. i fastigheten samt parkeringsmöjligheter utanför. Stort
utbud av restauranger, butiker och service i området. Ett ﬂertal bussBra allmänna kommunikationer, nära till ringlederna. Parkelinjer traﬁkerar området. T-bana Midsommarkransen. Nya pendeltågring
ﬁnnsÅrstaberg
intill fastigheten.
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på promenadavstånd.
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or med centrala adresser. Bland
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För oss är varje hus en egen individ
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning
på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö. Fastigheterna är i huvudsak belägna i närförorter och kranskommuner.
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Kontor och lokaler.
Från kultur till industri.
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letorget på Hisingen eller Båtsmanstorpet i Askim
Vill du veta mer om lediga lokaler?
Ring Marie Tisell på telefon 031-42 46 61

IVAR KJELLBERG FASTIGHETS AB
Jungmansgatan 15, 413 15 Göteborg
Tel 031-42 84 00, Fax 031-42 84 50,
www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se

Behöver du kontor NU?

reportage

»

– En chef som är opportunist och vill vara alla
till lags kommer inte långt, säger Tomas Sandsjö.
En chef måste vara rakryggad och stå upp för sina
beslut och värderingar för att vinna respekt.
Chefer i tillväxtföretag är också ofta väldigt
kaoståliga och de har magkänsla, vilket är en
viktig egenskap eftersom man måste fatta snabba
beslut om företaget ska behålla försprånget på
marknaden. Väljer man att istället att göra en
undersökning för en halv miljon för att få reda på
samma sak tre månader senare, så är det troligen
för sent.
En unik idé
Att få ett moget företag att plötsligt raka i höjden
på tillväxtkurvan är nära på omöjligt och om ett
tillväxtföretag stagnerar är det mycket svårt att
ta fart igen. Det händer förstås att det uppstår
en tillväxtidé inom ett moget företag, men det
resluterar oftast i att tillväxtidén placeras i ett eget
bolag, som får växa på egna premisser.
– Ett moget företag har helt enkelt en struktur
som inte är särskilt gynnsam för snabb tillväxt,
säger Tomas Sandsjö. Regler och beslutsprocesser

är väldigt låsta och det finns inte mycket flexibilitet i organisationen.
Å andra sidan framhåller Tomas Sandsjö att
snabb tillväxt inte måste vara ett mål. Att ett företag kan vara alldeles utmärkt välmående med en
måttlig eller rent av obefintlig tillväxt.
Den gängse bilden av ett tillväxtföretag är att
de är små och unga, men det behöver inte vara så.
IKEA och H & M är två exempel på företag som
bildades på 50 – 60-talet och som vuxit stadigt
hela tiden. Deras fasta tro på sin affärsidé har fört
dem långt ut i världen. Ändå har de behållit sin
specifika företagskultur.
– Många företag gör misstaget att förändra
strukturen när de har vuxit sig stora eftersom
de tror att det ska vara så, säger Tomas Sandsjö.
Att alla rycker in där det behövs är så det fungerar
på ett litet och ungt företag, tror man, men nu
när företaget börjar bli stort så vill man ändra
på det. På samma gång frångår man framgångsc
konceptet.

Vi har kontoret för dig!

Detta utmärker ett
tillväxtföretag:

Vindskontor i Hammarby Sjöstad
-180 kvm, modernt med det lilla
extra

• Klart och entydigt fokus
• Förmåga att skapa marknad och
Tidsmonopol
• Organisationen är flexibel och alla
hugger i där det behövs och tar
personligt ansvar.

Nybyggt kontor i norra Kista
-150-425 kvm, ljust med alla möjligheter till anpassning

• Egna initiativ är uppskattade.
• Ett visst mått av misstag är tillåtna.
• Chefen är synlig i organsiationen och
arbetar tillsammans med de anställda
när så behövs.

Kontor i olika storlekar i Stensätra
- 40-700 kvm, bra parkeringsmöjligheter, nära till E4

Kända tillväxtföretag:
IKEA
H&M

LOK ALER I VÄSTSVERIGE
Göteborg

Borås

Ebbe Lieberathsgatan 19
Kontor / Lager / Butik / Utställning
Lokalen är cirka 455 m2 med goda
tillfarts- och parkeringsmöjligheter.

Ring!
08-556 960 35
www.svenskahus.se

Jönköping

Datorgatan 1 – 5 (Huskvarna)
Moderna kontor vid Vätterns
strand. 127 – 1 100 m2.

Hallbergsgatan / Västerbrogatan
Centralt kontor 556 m2 med möjlighet att utöka till 740 m2.
Lokalen är utrustad med komfortkyla.

VÄT TERSN Ä S
F Ö R V A L T N I N G S

AB

Wilfast Förvaltning AB

Box 5072, 402 22 Göteborg
Telefon 031-778 12 70, 036-39 45 65 • Telefax 031-778 12 77, 036-39 45 66
info@vatternas.se • www.vatternas.se
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[ ledare ]

Juni dränks i avslutningsmyller
Så var det dags igen – lövade lastbilar med dyngraka studenter som vrålar rullar återigen på stadens gator. Eftersom vi
har kontoret centralt hör jag dem varje dag. Men jag blir inte
upprörd, snarare fylls jag av en nostalgisk känsla av befriande
lättsinnighet.
Samtidigt, och då känner jag mig lite gammal, tänker jag
med adress till de firande studenterna; passa på och njut,
vänta bara tills allvaret börjar, det är inte så länge kvar.

låt mig delge en liten episod från en för mig vanlig dag i
början av juni. Dagen började med föräldrafika på ena sonens
förskola vid sju på morgonen där vi skulle planera presenter
till fröknarna. Därefter var det dags att ila till redaktionen.
Lunchen den här dagen blev kort eftersom jag dels skulle
köpa presenter till dagisfröknarna (jodå, jag tog på mig
det…), dels skulle jag köpa present till en av barnens kompisar, som bestämt sig för att fylla år just då. Efter jobbet var det
dags att skynda till picknick med föräldrarna i dotterns klass.
Där hann jag vara tillräckligt länge för att få i mig en fesljummen korv med bröd. Därefter fick jag rusa iväg till föräldramöte i den andra sonens dagisgrupp. Efter mötet pustade jag
stolt ut och begav mig hemåt med en lugn och avslappnad
kväll i sikte. Men så fort jag steg innanför dörren stod dottern och hoppade i hallen och sa att det var dags att gå på
pianoavslutning och ”du har väl inte glömt bullar och Festis”?
Självklart hade jag gjort det, faktum är att under dotterns
pianoavslutning var jag vid flera tillfällen osäker på om jag
var där, på föräldramöte, grillning eller på föräldrafika. Jag har
inga insomningsproblem annars, men den kvällen somnade
jag extra enkelt – och snabbt.

Nu har jag bara en fråga: Vem tusan har bestämt att alla aktiviteter, möten, födelsedagskalas och avslutningar ska ligga
just i juni!? En ändring snarast tack, annars tenderar juni, som
ju är en fager månad, att dränkas i ett myller av förpliktelser.
Men, det ska tilläggas, juni är för mig också en underbar
försommarmånad med såväl soliga helger som premiärdopp.
Numret du håller i din hand är det sista före semestern – när vi
ses igen i augusti hoppas jag att vi alla är brunbrända, utvilade
och redo att anta utmaningarna den spännande fastighetshösten säkerligen bär med sig. Själv tänker jag hålla mig så
långt som möjligt från studenter, dagisfröknar och diverse
avslutningar.
Ha en underbar sommar!
Eddie Ekberg
Chefredaktör

ANSVARIG UTGIVARE: Rolf Andersson, rolf@fastighetssverige.se
UTGIVARE: Fastighetssverige AB, Trädgårdsgatan 1, 411 08 Göteborg. Telefon: 031-13 91 16, e-post: info@fastighetssverige.se
REDAKTION: Eddie Ekberg, eddie@fastighetssverige.se • Nicklas Tollesson, nicklas@fastighetssverige.se
GÄSTSKRIBENTER: Per Månsson, Michael Levin, Thomas Sandell, Åsa Linder, Andreas Adolphsson och Sören Bergner
ADMINISTRATION: Ankie Kjellberg, ankie@fastighetssverige.se
ANNONSBOKNING: Per Wigart, per@fastighetssverige.se
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TRYCK: Exakta
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Stipendier för en miljon
till nästa årskurs
Fem elever får vardera 100 000 kr, nio elever får
90 000 kr, 80 000 kr, 70 000 kr och så vidare.
Roger Akelius har donerat en miljard till Akelius
University Foundation för stipendier. Syftet är
att bygga upp ett internationellt elituniversitet
för fastighetsexperter. Värdet av en utbildning
bestäms av hur eleverna lyckas åren efter kursen.
Därför ger vi de första fem åren stipendier till
de som redan kommit långt i sina karriärer inom
fastighet.
En skola blir inte bättre än sina elever
Fem hyreshus är till salu i Malmö och två i
Hamburg. Som ett realistiskt grupparbete
utför eleverna due diligence, värderar eftersatt
underhåll, analyserar läget för kommande tio
år, tar hänsyn till dåvarande ränteläge och
förväntning för inflation, räknar på inköp via
bolag med aktuella bokförda värden. Eleverna är
akademiker, erfarna analytiker och beslutsfattare
från fastighetsbranschen i Tyskland och Sverige.
Fyra länder
Undervisningen sker vid fyra tillfällen. Kommande
läsår blir det Turkiet i slutet av september,

Västindien eller Florida i januari, Haparanda slutet
april och Berlin i september 2010. Dessutom
behöver du avsätta hundra timmar av din fritid
före varje seminarium.
Du blir duktig på att hålla föredrag på
engelska
Efter denna MBA inom real estate är du duktig på
att framföra en presentation på engelska. Du blir
van med engelska ord som stambyte, bokförda
värden, uppskjuten skatt, pantsättning, kalkylränta,
nuvärde. Du blir även duktig på mycket annat.
Bli vän med eliten inom fastighet
I den senaste kursen utvecklades ett värdefullt
nätverk till personer med höga positioner inom
fastighet även under gemensam avkoppling som
att köra snöskoter till en ö fyra mil från Haparanda,
nattbastu och dopp i isvak, karaoke på Cypern, golf
i Florida. Många av kollegorna förstår inte svenska,
ni umgås på engelska.

Se: http://university.akelius.de
Anmäl ditt intresse nu till: university@akelius.de

”Till hösten startar andra årskursen.
Priset 170 000 kr inkluderar hotell samt vid hälften av
tillfällena även helpension. Jag är helt övertygad att
denna investering i anställda är lönsam direkt”
Roger Akelius
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Månadens makroanalys
Den ekonomiska kartan ritas om i en allt snabbare takt. Fastighetsbranschen är precis som alla andra branscher beroende av ett
välfungerande finansiellt system. I varje nummer ger därför en
erfaren ekonom sin syn på läget i landet.

Vägen ut ur

finanskrisen

U

tan de åtgärder som centralbanker och regeringar världen
över har vidtagit för att minska trycket på räntemarknaden
så hade vi sannolikt stått inför en finansiell härdsmälta.
Den dramatiska bedömningen gjorde riksbankschef Stefan Ingves i ett tal nyligen. Hur ser då utvecklingen ut efter det att finanskrisen blev akut på allvar i september förra året? I grova drag
kan förloppet delas in i fyra faser:

fasen, från september till december, var läget på kreditmarknaden kritiskt. Riskbenägenheten var obefintlig
efter konkursen för den amerikanska investmentbanken Lehman
Brothers i mitten av september. Centralbankerna sänkte snabbt
styrräntorna och en rad andra åtgärder vidtogs för att hålla liv i
kreditmarknaden. Även om kreditgivningen fortfarande kärvar
har kreditmarknaden därefter gått från ett akut krisskede till ett
mer kontrollerat förlopp.

under den första

i den andra fasen, från oktober förra året till mars i år, är det
de negativa effekterna av kreditkrisen på den reala ekonomin som
dominerar. Företagens orderstockar krympte snabbt, produktionen drogs ner kraftigt och konsumenternas förtroende eroderades. I de flesta länder minskade BNP kraftigt under fjärde
kvartalet förra året och första kvartalet i år på ett sätt som för
tankarna till 30-talets depression. Den senaste månaden har sti-
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mulanserna från penning- och finanspolitiken bidragit till vissa
positiva konjunktursignaler som tyder på att botten för det stora
raset i produktionen är nådd. Återhämtningen kan bli seg men
det fria fallet i konjunkturen har hejdats.
gäller arbetsmarknaden där försämringen för
svensk del inleddes i oktober när varslen om uppsägningar började
öka kraftigt. Största delen av neddragningen av sysselsättningen
och uppgången i arbetslösheten ligger fortfarande framför oss.
Kräftgången på arbetsmarknaden riskerar att bli mycket utdragen med en vändning i sikte först under 2011. Stora satsningar på
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att dämpa uppgången
i den öppna arbetslösheten men den underliggande efterfrågan
på arbetskraft kommer att vara svag.

den tredje fasen

avser effekterna på inflationen och hänger
samman med resursutnyttjandet där arbetsmarknaden är en viktig del. När finanskrisen blev akut förra hösten var den underliggande inflationen i Sverige fortfarande hög. Fallande råvarupriser
och vikande efterfrågan har därefter bidragit till att inflationstakten dämpats. I ett läge där arbetslösheten är högre än på länge
kommer löneökningarna i nästa stora avtalsrörelse 2010 att bli
låga. Det finns också en strävan i företagen att höja produktiviteten efter en svag utveckling sedan 2007. Fasen med låg inflation,

den fjärde fasen

Namn: Tomas Pousette.
Ålder : ”Den mest produktiva.”
Yrke: Chefsekonom på SBAB.
utbildning : Ekonomie licentiatexamen

från Handelshögskolan i Stockholm.
Gör på fritiden: Terränglöpning, tittar

på fotboll.
Bild: Nicklas Tollesson

I slutfasen.Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB delar upp finanskrisen i fyra olika faser och konstaterar att de
långa räntorna kommer bli högre framöver.

som inleddes i slutet av förra året, kommer därför att bli långvarig
och det lär dröja åtminstone till 2012 innan den underliggande
inflationstakten når upp till inflationsmålet på två procent.
dras från den här skisserade utvecklingen
när det gäller räntorna? Låg inflation innebär att de korta räntorna, som styrs av Riksbanken, kommer att vara låga under lång
tid. Riksbankens senaste prognos är att reporäntan inte behöver
höjas förrän i början av 2011. Det är möjligt att den första räntehöjningen kan komma något tidigare men det råder ingen tvekan
om att perioden med låg reporänta kommer att bli utdragen.
vilka slutsatser kan

de långa räntorna, som tidigare pressats ner av låga centralbanksräntor, låg inflation och hög efterfrågan på säkra placeringar, har börjat stiga igen när konjunkturutsikterna blivit mer
positiva. Räntenivån är fortfarande mycket låg men det som oroar
framöver är det stora utbudet av statsobligationer för att finansiera de massiva stimulansgärderna internationellt och i Sverige.
Centralbankernas köp av statsobligationer och andra räntepapper
är en tillfällig men inte långsiktig lösning på utbudsproblemet.
Hur kraftig uppgången i långräntorna blir och när den börjar på
allvar är svårt att bedöma men att det är fråga om betydligt högre
långa räntor framöver är klart.
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[ IFRS av Eddie Ekberg ]

IFRS

– en kontroversiell modell
Det var i mitten av april som Tomas Billing, vd på Nordstjernan och styrelseordförande i NCC,
gjorde klart vad han tycker om de nya redovisningsreglerna IFRS. De är ”skit”, sa han i vd-ordet i
Nordstjernans årsredovisning. Vi har låtit några börs-vd:ar ge sin syn på saken.
Bild: Sten Jansin

Tomas Billing är vd för Antonia Ax:son Johnson-ägda Nordstiernan, och styrelseordförande i NCC. Han har också tidigare
varit vd för Hufvudstaden och får därför sägas ha stor kännedom
om fastighetsmarknaden. I Nordstjernans årsredovisning skrädde
han inte orden angående vad han tycker om IFRS (International
Financial Reporting Standards).
– Jag vet inte om regelmakarna avseende redovisning kommer ihåg Kjell-Olof Feldts rim om Löntagarfonderna, men det
är värt att använda igen – ”IFRS är skit, men nu har vi baxat det
ända hit…”. IFRS är ett antal redovisningsregler som infördes
för europeiska börsbolag 2005. Nordstjernan, som inte är börsnoterat, har kunnat välja att hoppa över dessa regler. För börsbolag
finns inget sådant val, och Nordstjernan har som ägare till både
börsnoterade och onoterade bolag tydligt sett skadeeffekterna av
IFRS, säger Billing i årsredovisningen.
mot redovisningsregel
verket med ett upprop om krav på förändring:
– Jag hoppas att börsens aktörer ställer sig frågan om alla de
redovisningsförändringar som skett på senare år är till långsiktigt
gagn för aktieägarna. Om svaret är nej måste vi sätta press på
regelmakarna så att regelverket anpassas till ägarnas krav.
Vi har nu låtit några börs-vd:ar i branschen ge sin syn på IFRS,
för att ta reda på om regelsystemet verkligen är så illa omtyckt.

tomas billing avslutar kritiken
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Bild: Peter Hoelstad

Thomas Erséus, vd Kungsleden

Man skall komma ihåg att det är
de enskilda fastigheterna som värderas,
inte portföljen i sin helhet.

Spontan kommentar på Billings uttalande?
– Alltid kul med människor som sätter saker på sin spets och
skapar hälsosamma debatter. Det gäller även om man inte alltid
är överens i sak fullt ut.
Vad tycker du om IFRS?
– I grunden en bra tanke, att försöka visa ett rättvisande värde för
ett bolag men som också skapar en falsk trygghet. IFRS är ingen
exakt vetenskap!
Vad har det inneburit för ”ditt” bolag att IFRS infördes?
– Att vi skall ”marknadsvärdera” våra tillgångar vilket i huvudsak
är våra fastigheter. Man skall komma ihåg att det är de enskilda
fastigheterna som värderas, inte portföljen i sin helhet. Det kan
ibland därför finnas en övertro på att värden och aktiekursen skall
korrelera fullt ut. Där vet vi ju att det finns många andra saker
som också spelar in.
Vilka är fördelarna?
– Fördelen är egentligen hela grundtanken och ambitionen att
man skall visa ett rättvisande värde av bolagets finansiella ställning både avseende tillgångar och skulder. Det kan till exempel
vara bra för placerare som inte annars hade kunnat se igenom
dolda över- eller undervärden som kunde finnas enligt det gamla
sättet att redovisa.
Vilka är nackdelarna?
– Alltid lättare att lista nackdelarna än fördelarna för något när man
skall granska det kritiskt. En nackdel är just tron att IFRS ger svaret på vad värdet på tillgångarna är. Om du frågar fem värderare
vad en fastighet är värd får du garanterat fem olika svar. Värden
kan på enskilda fastigheter säkert variera upp till 20-25 procent i

vissa fall eftersom de antaganden du sätter som underlag får stort
utslag på nuvärdet av kassaflödet. Det är alltså ingen vetenskaplig
metod. En annan nackdel är att IFRS inte är konsekvent. Skatter
till exempel värderas nominellt och inte utifrån marknadsvärde. Det
innebär att IFRS haltar. En tredje nackdel tycker jag är att det blir
lite konstiga konsekvenser beroende på hur man driver till exempel
ett fastighetsbolag ur ett finansiellt perspektiv. Om man till exempel
vill säkra sitt kassaflöde och få ett jämnt och fint kassaflöde får man
ett volatilt resultat om räntorna varierar. Detta eftersom man skall
marknadsvärdera sina orealiserade finansiella instrument på samma
sätt som andra tillgångar. Vill man ha ett jämnt resultat kommer i
motsvarande scenario med varierande räntor få ett volatilt kassaflöde. Det lite komiska i sammanhanget blir då att om räntorna går
upp, vilket egentligen är till nackdel för fastighetsbolag, blir resultatet bättre och egna kapitalet stärks och så också soliditeten allt annat
lika. Samtidigt om räntorna går ner, vilket egentligen är till fördel
för fastighetsbolag, blir resultatet sämre och egna kapitalet sjunker
med sänkt soliditet som följd allt annat lika.
Vad kan förbättras med IFRS?
– Kanske att även skatter skall marknadsvärderas även om jag inte
kanske har fullt koll på vilka eventuella negativa konsekvenser det
skulle få. Det andra är väl att öka tydligheten att IFRS inte är
någon exakt vetenskap. Det tredje är väl att ge fastighetsbolag
lite mer handlingsutrymme när man skall värdera sina tillgångar.
Värderingsprinciperna bygger ju på en fungerande marknad där
det görs avslut på ett normalt sätt. När man har en situation som
den i höstas med fastighetsbolag som i grunden har en sund verksamhet och stabila kassaflöden men en finansmarknad i kris som
omöjliggör transaktioner får man inte så mycket stöd av IFRS
som det ser ut idag. Här kan det säkert finnas saker att utveckla.
Inom bankvärlden har man fått lite mer sådana möjligheter.
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Bild: Nicklas Tollesson

Mikael Granath, vd Din Bostad

Min uppfattning om IFRS
är inte helt positiv.

Spontan kommentar på Billings uttalande?
– Jag uppfattar citatet som om han är negativt inställd till IFRS.
En sådan inställning skulle jag kunna dela.
Vad tycker du om IFRS?
– Min uppfattning om IFRS är inte helt positiv. Jag tycker bland
annat att reglerna leder till att mindre aktieägare har svårare att
följa den ekonomiska utvecklingen i bolag som redovisar efter
IFRS. Vidare finns det en risk att bolag som följer IFRS styr mer
på orealiserade värden än på realiserade värden och kassaflöden.

Vad har det inneburit för ”ditt” bolag att IFRS infördes?
– Vi har inte levt med några andra regler än IFRS.
Vilka är fördelarna?
– Att vi synliggör dolda värdeförändringar.
Vilka är nackdelarna?
– Kraftiga resultatförändringar som i sig inte har med bolagets
intjäningsförmåga att göra.

Bild: Eddie Ekberg

Hans Wallenstam, vd Wallenstam

Fördelarna är att man på ett
bättre sätt visar fastigheternas värde.

Spontan kommentar på Billings uttalande?
– När IFRS infördes hade alla företag möjligheten att välja om
man skulle gå över till detta eller behålla det gamla redovisningssättet. Vi påtalade redan då att det kan slå väldigt fel i redovisningen. Framförallt när värdena går upp och ner kraftigt.
Vad tycker du om IFRS?
– Sammantaget tycker vi att värdeförändringar bara skall slå i
balansräkningen, det kan finnas fog för att ändå värdera tillgångarna så man kan visa substansen men det skall inte ge effekter i
resultaträkningen.
Vad har det inneburit för ”ditt” bolag att IFRS infördes?
– För oss har IFRS-redovisningen inneburit att bolaget synliggjort stora värden och det är lättare att kommunicera detta än
tidigare då man mer arbetade med olika begrepp för ”justerad
soliditet”. Nu har alla samma regelverk att rätta sig efter.
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Vilka är fördelarna?
– Fördelarna är att man på ett bättre sätt visar fastigheternas
värde och på så sätt även bolagens verkliga tillgångar.
Vilka är nackdelarna?
– Nackdelen är att man får fokus på fel saker. Att ”värdera” har
blivit viktigare än den underliggande verksamheten.
Vad kan förbättras med IFRS?
– Grundtanken att balansräkningen skall spegla bolagets verkliga
värde är bra – men värdeförändringarna borde bokas direkt över
eget kapital och inte i resultaträkningen.
Alternativt kan man förändra resultaträkningen. Vi har valt att
komplettera med en not för att tydliggöra verksamhetens prestation – det vill säga realiserade resultat.
Läs mer om IFRS på sidan 28.

StörSt
i Norden
Fastighetsbranschens mest lästa nyhetsforum
Fastighetssveriges nyhetsbrev och
nyhetssajt är störst i branschen.
Nyhetssajten fastighetssverige.se
har mer än 7 000 unika
besökare varje vecka och mer än
20 000 unika besökare varje månad.
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NYHETER
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

av Eddie Ekberg & Nicklas Tollesson

Bilder: SEB

ETT ÖGONBLICK!
Bild: Aberdeen Property Investors

… Jan Sööder, vd på Aberdeen
Property Investors som nyligen
vann det stora uppdraget att
förvalta SEB-portföljen, som är
värd 15 miljarder kronor.

Här är några av fastigheterna i SEB-portföljen som Aberdeen Property Investors från och med årsskiftet ska förvalta.

Ny förvaltare av SEB:s
jätteportfölj
AFFÄRER Det blir Aberdeen Property
Investors som får det stora uppdraget att förvalta SEB Trygg Liv:s
fastigheter. Portföljen har ett värde
om 15 miljarder kronor. Portföljen
består i huvudsak av kontorsfastigheter med inslag av detaljhandel i
Stockholms innerstad, samt fastigheter i Göteborg, Uppsala, Malmö
och Helsingborg. Totalt omfattar
portföljen 72 fastigheter till en area
av cirka 525 000 kvadratmeter.
– Vid en sammanvägd bedömning av kvalitet och pris föll valet på
Aberdeen Property Investors, som erbjöd den bästa helhetslösningen. Vi
tackar Newsec med flera för ett gott
samarbete under de gångna åren,
säger Marita Loft, Head of Real Estate
Investment Management på SEB.
Tidigare förvaltade Newsec portföljen.
– Det är naturligt att en fastighetsägare väljer att konkurrensut-
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Vad betyder det här för Aberdeen?
– Det betyder väldigt mycket,
det här är ett prestigefyllt
uppdrag. Dels sticker det ut
som en av de största portföljerna, sedan är det ett mycket
intressant bestånd att jobba
med. För att bemanna hela
uppdraget kommer vi att
behöva rekrytera personal. Det
känns oerhört kul, och skapar
en positiv stämning.
Varför vann ni uppdraget, tror
du?
– Jag tror att det har att göra
med att vi har en gedigen
erfarenhet av att hantera stora
portföljer, vi har ju förvaltat
Alectas fastigheter i många år.

sätta sin leverantör. Vi finns på en
marknad där vi ibland vinner och
ibland förlorar. Det är bland annat
genom detta sätt som Newsec Asset
Management sedan starten haft
en årlig tillväxt på över 40 procent,
säger Mikael Hasselberg, vd Newsec

Asset Management.
Aberdeen Property Investors
uppdrag för Gamla SEB Trygg Liv
påbörjas vid årsskiftet 2009-2010.
Läs här intill Aberdeen Property
Investors kommentarer angående
uppdraget.

Hur kommer det att märkas att
det är Aberdeen som är förvaltare?
– Det är lite tidigt att säga,
men jag kan redan nu säga att
vi kommer att jobba stenhårt
för att alla hyresgäster ska vara
nöjda. Vi kommer också att
på ett positivt sätt bidra till en
maximal avkastning åt våra
uppdragsgivare. Vår ägare är
långsiktig och det är vi också,
så det borgar för kvalité.

Nyheterna fortsätter på webben – fastighetssverige.se
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Glöm inte!

Bild: Tham & Videgård Hansson.

Fastighetsägarn
a i Almedalen
– tre seminarier
under årets
Almedalsvecka.
Den 30 juni
klockan 10-16. W
isby Hotel
trädgård.

Stockholm får nytt
landmärke
Bild: Oscar Properties

pRojeKT Det blir Oscar
Properties och Herzog
& de Meuron som får
bygga om gasklockorna
i Norra Djurgårdsstaden
till ett nytt landmärke.
400 moderna och
miljövänliga lägenheter
samt kulturella och kommersiella lokaler ska rymmas i de mytomspunna
gasklockorna.
Arkitekt blir den
världsledande arkitektbyrån Herzog & de Meuron,
mest känd för olympiastadion i Peking och
Londons Tate Modern.
Gasklockorna blir deras
första projekt på svensk
mark. Byggstart beräknas
till 2011.
– Jag är väldigt glad
för det förtroende
Stockholms stad nu visar 00 moderna och miljövänliga lägenheter samt kulturella
oss med gasklockorna.
och kommersiella lokaler ska rymmas i de mytomspunna
gasklockorna.
Att få bygga bostäder
för framtiden och vara
uppdrag som vi tar på största allvar,
med och förändra norra Djurgårdens
säger Oscar Engelbert, vd Oscar
stadsbild är ett stort och viktigt
Properties.

uNIKT vINdKRAFT veRK pÅ Ncc:S huvudKoNToR
eNeRgI NCC Property Development i Sverige kommer att montera en helt ny typ av vindkraftverk på taket till NCC:s huvudkontor i Solna. Verket blir det första i sitt slag i Skandinavien.
Vindkraftverket opererar i relativt låga vindhastigheter, vilket
gör det unikt jämfört med andra vindkraftverk. Det är dessutom litet, lätt och ljudlöst.
– Vi vill utvärdera den här typen av vindkraftverk för att öka
användningen av förnyelsebara energikällor, minska driftkostnaderna och därmed öka värdet på våra fastigheter, säger
Jonny Hellman, miljöchef på NCC Property Development.
Bild: Eddie Ekberg

att stärka bolaget och vara en viktig
del i Tengboms fortsatta utveckling,
konstaterar Magnus Meyer, vd för
Tengbom.

BYgg Det första spadtaget för Sveriges modernaste förskola, på
Telefonplan i Stockholm, har tagits. Förskolan ritas av arkitektbyrån Tham & Videgård Hansson på uppdrag av Vasakronan
och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.
Fasaden görs iögonfallande knallgul och byggnaden har
formen av en gammaldags telefonlur.
– Publika byggnader är ”allas byggnader” och därför en stor
utmaning. En förskola är ju också en publik byggnad, om än i
litet format, säger Martin Videgård Hansson och Bolle Tham.

gAvlegÅRdARNA hAR BöRjAT Säl jA
TRANSAKTIoNeR Det kommunala fastighetsbolaget Gavlegårdarna som aviserat att man under de närmaste åren skall
sälja 600 lägenheter har nu slutfört en första affär. Det rör sig
om nio hus omfattande totalt 18 000 kvadratmeter bostäder.
Affären har genomförts som en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 85 miljoner kronor. Köpare
är det lokala fastighetsbolaget Svedinger Fastigheter AB. NAI
Svefa har varit rådgivare åt säljaren.

Bryngelson ny ordförande
för Tengbom
KARRIäR Tengboms nye ordförande
är Vasakronans förre vd Håkan
Bryngelson.
Håkan Bryngelson är i dag bland
annat verksam som styrelseordförande i Almega Tjänsteförbunden,
Almega AB och vice ordförande i
Svenskt Näringsliv.
Han är också ordförande i ISS
Property Advisory Board.
– Håkan Bryngelson blir en stor
tillgång för Tengbom. Hans kunskap,
erfarenhet och kontaktnät kommer

vASAKRoNAN BYggeR gulT TeleFoNdAgIS

SKAMBud pÅ eKeN ceNTeR I KÅlleRed
AFFäReR Den exekutiva auktionen av Eken Center i Kållered
utanför Göteborg blir inte av. Buden som kom in var för låga –
det högsta budet låg på 25 procent av vad köpcentret som ägs
av konkursboet efter danska Centerplan – är värderat till.
Det högsta budet som kom under förfarandet låg på 20
miljoner kronor.
– Det är ett rent skambud som jag ser det, så det blev ingen
försäljning, säger Ola Sellert, konkursförvaltare på advokatfirman Trägårdh & Falkenborn till Göteborgs-Posten.

Läs mer på fastighetssverige.se
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OJ DÅ!

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

En röd stuga på Globen? Ja, det låter märkligt, men det
är faktiskt sant. Det hela rör sig om ett konstverk som
ska väcka uppmärksamhet för föreningen Månhusets Vänner, som har
som mål att bli först med att placera en svensk röd stuga på månen. En av
initiativtagarna är Pär Nuder (S), som är ordförande i föreningen.

NYHETER
>> fortsättning

Bild: Åke Gunnarsson

Regeringen inför
kreditgarantier
POLITIK Nu har regeringen fattat
beslut om att införa kreditgarantier
under byggtiden, för att underlätta
för bostadsbyggande. Detta sker
genom en ändring i förordningen
(2004:105) om statlig kreditgaranti
för lån för bostadsbyggande m.m.
Förordningsändringen och därmed
statliga kreditgarantier under byggtiden träder i kraft den 1 juli 2009.
– Med beslutet om att införa
statliga garantier under byggtiden
förbättras möjligheterna för fler
bostadsbyggen att komma igång,
säger kommun och finansmarknadsminister Mats Odell.

Bild: Nicklas Tollesson

SAS Royal Viking Hotel i Stockholm.

Stockholmshotell sålt
för över en miljard
Cecilia Fasth.

Fastighets-vd bland
framtidens ledare
TÄVLING Ledarna och karriärnätverket Shortcut har utsett Sveriges 75
främsta kvinnliga ledare.
Nummer ett på årets lista blev
Ingrid Larsby Arvered, global
inköpschef på Sandvik Materials
Technology. Speciellt många byggoch fastighetsprofiler finns det
inte med på listan, men på plats
26 återfinns Skanska Göteborgs vd
Cecilia Fasth.
Längre ner på listan – plats 5175, inte inbördes rankade – finns
Beatrice Teurneau, miljökonsult på
Sweco.
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TRANSAKTIONER KLP Fastigheter AB
har köpt fastigheten Pennfäktaren
12 (SAS Royal Viking Hotel på Vasagatan 1 mitt i centrala Stockholm).
Säljare är RBS Nordisk Renting.
Köpeskillingen överstiger med
råge en miljard kronor.
I större delen av fastighetens cirka
26 400 kvadratmeter inryms det femstjärniga Radisson SAS-hotellet Royal
Viking Hotel med bland annat 459
rum, konferensanläggning, fitness
centre, pool, spa, fisk- och skaldjursrestaurang samt en populär sky bar
med fantastisk utsikt över centrala
Stockholm.
– Vi är mycket nöjda över att ha
kommit över denna fina fastighet.
Den passar utmärkt in i den portfölj
vi vill bygga upp i Sverige och dess
läge alldeles intill Arlanda Express

och Centralstationen med gångavstånd till Stockholms många
attraktioner och shoppinggator gör
det till ett av stockholms absolut
bästa lägen för hotell, säger KLP
Eiendoms vd Steinar Manengen i en
kommentar.
Leimdörfer har varit säljarens

rådgivare i denna transaktion.
– Det här är ett positivt tecken
i marknaden som visar att det
faktiskt går att göra större affärer. Vår
förhoppning är att vi nu snart får se
fler affärer i den här volymen, säger
Julia Mejegård på Leimdörfer till
Fastighetssverige.

Prenumerera du också – gå in på fastighetssverige.se
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KORTA NYHETER
Graflunds säl jer för 190 mil joner kronor
TRANSAKTIONER Graflunds säljer fastigheten Söderbymalm 7:68
i Haninge. Köpare är bostadsrättsföreningen Vita Husen och
köpeskillingen uppgår till 190 miljoner kronor.
Priset motsvarar cirka 11 300 kronor per kvadratmeter.
Fastigheten innehåller 16 272 kvadratmeter bostäder och 489
kvadratmeter kommersiell area.
Tenzing och Kilpatrick Stockton har varit rådgivare till
Graflunds.

CITATET
– Jaha, det hade jag ingen aning om.
Så sa fastighetsägaren Bernard Lebourne, till tidningen Corren, som via sitt bolag Lebourne
Real Estate AB hyrde ut en lokal till ett mc-gäng tätt knutet till Hells Angels.

Tre konsulter bildar
nationellt bolag
Bild: Peter Brundin

Wallenstam köper tillbaka Hebaposten
TRANSAKTIONER Wallenstam köper tillbaka den aktiepost av JM de använde
vid ett förvärv av bostadsfastigheter i
Nacka före jul. Wallenstam betalar 290
miljoner kronor för posten.
– Hebas fastighetsstruktur med
bara bostadsfastigheter anser vi är en
trygg placering i rådande konjunktur. Genom att köpa tillbaka
posten nu får vi också del av aktieutdelningen. På längre sikt
föredrar vi dock direkt ägande i fastigheter framför indirekt,
säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.
Ny fastighetschef i Einar Mattsson-gruppen
KARRIÄR Eva Ellenfors har rekryterats till ny fastighetschef för
Einar Mattsson-gruppens ägda fastigheter. Rollen är ny och
avsikten är att samla ett antal arbetsuppgifter som tidigare
legat på flera personer.
Ellenfors kommer närmast från Öhrlings PWC:s fastighetsgrupp där hon verkat som rådgivare. Dessförinnan var hon under tjugo år verksam inom SEB Trygg Livs fastighetsverksamhet som tillgångsförvaltare och senast som fastighetschef med
ansvar för de direktägda fastigheterna i Sverige och England.
Eva Ellenfors är utbildad civilingenjör från KTH.

Christer Backman, vd för Relier.

Fastighetsprofil
startar nytt bolag
BOLAG Kungsledens tidigare vd Jens
Engwall satsar på ett nytt fastighetsbolag.
Han slutförhandlar just nu med sex
institutioner som sätter in 1,6 miljarder kronor i bolaget Hemfosa Fastigheter. Bolaget ska köpa bestånd av
banker och överbelånade kunder.
Bolaget beskrivs som ett Kungsleden anno 1996: Affärsmodellen går
ut på att köpa stora fastighetsbestånd ur bankernas portföljer med
problemkrediter, paketera om och
sälja vidare.
– Vi har tagit en del allmänna kontakter med bankerna och känner att
vi är välkomna, säger Jens Engwall till

Bild: Maria Elvin

Jens Engwall.

Dagens Industri.
Det nya bolaget ska köpa för mellan fem och tio miljarder kronor de
närmaste två åren.

Stopp för skatteflykt
JURIDIK Enligt en dom i Regeringsrätten betecknas fastighetsbolagens metoder att minska skatt genom att använda handelsbolag vid transaktioner som skatteflykt. Därmed riskerar
flera bolag kraftiga upptaxeringar.
Bland andra Kungsleden har kommenterat domarna.
– De tre besluten avser inte Kungsleden men vi analyserar
nu innebörden av domarna tillsammans med extern expertis,
och vilka eventuella konsekvenser de kan komma att få för
Kungsledens skattesituation, skriver Kungsleden i ett pressmeddelande.
Det var den 18 april 2008 som regeringen med en så kallad
stopplag förbjöd handelsbolagslösningar.

Vårt nyhetsbrev är självklart kostnadsfritt – fastighetssverige.se
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Bild: Eddie Ekberg.

BOLAG Tre fastighetskonsultbolag
i Stockholm, Göteborg respektive
Malmö bildar ett gemensamt nationellt bolag.
EW:space från Stockholm, Release
lokaler & fastigheter från Göteborg
och Fastmera från Malmö kommer
tillsammans att arbeta under bolaget
Relier – real estate advisor.
Relier är franska och betyder
”binda samman”. Relier kommer att
erbjuda kvalificerade tjänster inom
fastighetstransaktioner och lokalförmedling samt på sikt även inom retail.
Relier kommer inledningsvis att vara
etablerade med kontor i Stockholm,
Göteborg och Malmö och kommer
sammanlagt att ha tio stycken medarbetare.
– Genom det nya bolaget kan vi
erbjuda uppdragsgivare en nationell
marknadskontakt med stark regional
förankring. Inom ett år beräknas
personalstyrkan ha utökats ytterligare. Målet är även en snar etablering
i de nordiska länderna, säger Christer
Backman, vd på Relier.

Diligentia säl jer till BRF
TRANSAKTIONER Diligentia har sålt
de två fastigheterna Västan
1 och Västan 2, i Bergshamra
utanför Stockholm, till en nybildad bostadsrättsförening. För
140 miljoner kronor sålde bolaget totalt 8 250 kvadratmeter.
– 7 600 av de sålda kvadrat
Bild: Diligentia.
metrarna utgörs av 117 lägenheter, säger Sven-Åke Persson, fastighetschef för bostäder på
Diligentia.
Köparen har tillträtt fastigheten.

60

[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

NYHETER
>> fortsättning

… procent – så mycket har huspriserna på den konstgjorda ön Palm Jumeirah i Dubai rasat. Prisnivån är nu
den lägsta på tre år.

Annehem och Peab bygger
första etappen av Point Hyllie
Illustration: Annehem/Arkitektfirman CF Möller.

STADSUTVECKLING Annehem har tecknat
partneringavtal med Peab för Point
Hyllies första etapp. Bolagen ska
ingå i ett samarbete för att tillsammans utföra etapp ett av totalt fyra
som Point Hyllie består av.
– Vi är glada att ha en samarbetspartner på plats, nu påbörjar vi projektet inom kort, säger Pia Andersson, vd för Annehem Fastigheter AB.
Kontraktssumman för denna

Det är ett spännande projekt
som vi ser fram emot att vara
en del av.
etapp är på drygt 80 miljoner kronor.
Byggstarten beräknas att till juni då
de inledande schaktningsarbetena
och pålning påbörjas.
– Det är ett spännande projekt
som vi ser fram emot att vara en del
av, säger Gösta Sjöström på Peab.
– Vi har nu nått ett delmål och
ser fram emot att påbörja de fysiska
arbetena och förverkliga Point Hyllie,
säger Pia Andersson.
I dagsläget pågår projektering och
uppbyggnaden av den organisation
som ska leda bygget av den första

Wehtje blir Ny
vd i Allokton
KARRIÄR Anders Wehtje har utsetts till
verkställande direktör och koncernchef
i Allokton AB. Han efterträder Samuel
Boström i samband med årsstämman
i juni. Anders Wehtje kommer närmast
från tjänsten som vice vd och CFO för
Volito AB där han varit anställd från
2003. Volito är ett investmentbolag
fokuserat på fastigheter, flygleasing
samt finansiering. Han har tidigare
bland annat varit CFO för Svenska
McDonald´s och UPS i Norden. Anders
Wehtje har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm.
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I dagsläget pågår projektering och uppbyggnaden av den organisation som ska leda bygget av den första etappen av
Point Hyllie.
etappen. Denna etapp ska stå färdig i
slutet av 2010. I fastigheten inryms då
bland andra Tullmyndigheten som

ska vara på plats när Citytunnelns
station Hyllie tas i bruk december
2010 eftersom tågstationen är den

första innan Danmark och övriga
Europa.

NCC säl jer för kvarts
mil jard i Sollentuna

Fabege säl jer för 160
mil joner kronor

Tysk konsult öppnar
i Sverige

TRANSAKTIONER NCC Boende i Sverige
har slutit ett avtal med Sollentunahem
om överlåtelse av en fastighet med
tillhörande bostadsentreprenad i centrala Sollentuna. Affären är sammanlagt värd cirka 257 miljoner kronor.
– Vi har tidigare i år genomfört en
liknande affär med Sollentunahem
och det är glädjande att vi genom
ytterligare en affär kan bidra till att
fler hyresrätter kommer till stånd
i Storstockholmsområdet, säger
Filip Bjurström, regionchef på NCC
Boende Stockholm/Mälardalen.

Fabege säljer en kontorsfastighet i centrala Stockholm
och en industrimark i Upplands
Väsby. Sammanlagt inbringar försäljningarna 160 miljoner kronor.
Fastigheterna det rör sig om är
Adam och Eva 10 i hörnet Drottninggatan/Gamla Brogatan till Rodret AB
för 150 miljoner kronor. Fastigheten
omfattar cirka 2 400 kvadratmeter.
Köparen tillträder den 1 juni 2009.
Man säljer också industrimark,
Hammarby Smedby 1:470, i Upplands
Väsby till Sevan AB för tio miljoner
kronor.

BOLAG Nu öppnar den tyska fastighetsrådgivaren Angermann kontor i Sverige. Kontoret leds av Fredrik Östberg
och Knut Waltré som tidigare arbetade
på Leimdörfer.
Det svenska kontoret erbjuder köpoch säljrådgivning vid kommersiella
fastighetstransaktioner och leds av
Fredrik Östberg och Knut Waltré, båda
tidigare Leimdörfer.
Därutöver kommer Per Mellander,
tidigare vd för bland
annat Pleiad Real Estate, att vara styrelseordförande.

TRANSAKTIONER

Håll dig uppdaterad – fastighetssverige.se

Vuxit ur era lokaler?

Tusentals lediga lokaler på

GÄSTSKRIBENT: ARKITEKTKOMMENTAREN
Namn: Thomas Sandell.
Ålder: 50 år.
Yrke: Arkitekt SIR/SAR MSA.
På Sandell Sandberg
sedan: Startade byrån 1995,

Fritid : Konst, flugfiske och

landsvägscykling.

tillsammans med Ulf Sandberg
och Joakim Uebel.

Kombinerad byggnad. I Umeå är arkitektbyrån Sandell Sandberg med och skapar två olika byggnader innehållande såväl badanläggning,
shopping, kommersiella lokaler som bostäder. För Thomas Sandell är det extra spännande att jobba med den här typen av projekt.

Kombinationsbyggnader
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Lagen om tredimensionella fastigheter har på
många olika sätt förändrat förutsättningarna
för byggande. En positiv förändring är att möjligheterna nu finns att bygga kombinationshus. Här ser vi en stark och spännande trend.

taket. Badet annonserar sig tydligt mot staden med stora glaspartier. Äventyrsbadets vattenrutschbana visar sig som en skulptur i
byggnadens nordvästra hörn. Bassängen på 50 meter belyses av
dagsljus under dagens ljusa timmar. Därifrån leds besökarna via
breda rulltrappor på ett bekvämt och spektakulärt sätt upp till
shoppingytorna på plan två och tre där det också finns planer för
en restaurang. Där uppifrån har man också utsikt över badet.

Låt oss vara uppriktiga; vi arkitekter gillar att rita spektakulära
byggnader, sådana som det skrivs och talas om och som folk gärna
stannar till och tittar lite extra på. Ett gott exempel på det kan vara
kombinationsbyggnader. Det är byggnader som inte bara består
av en verksamhet eller ett användningsområde, utan flera. Ett exempel på två sådana byggnader är kvarteret Nanna och kvarteret
Mimer i Umeå. Där jobbar vi, tillsammans med NCC och Lerstenen, på uppdrag av Umeå kommun med att skapa byggnader med
bland annat bad, bostäder, hotell och shopping. I kvarteret Nanna
ritar vi en byggnad med en badanläggning i entréplan, kommersiella ytor i två plan och en stor parkanläggning med bostäder på

de
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50 bostäderna på takvåningen byggs i en krans kring en
stor gemensam takträdgård, och utformas som radhus där utsikt
mot staden och takträdgårdens intimitet verkar för ett unikt boende. Fasaden i byggnaden består till största delen av glas i olika
transparens med inslag av bearbetade aluminiumpartier.
När det gäller intilliggande kvarteret Mimer handlar det om
en byggnad som ska byggas om. Det är Mimerskolan som ska
bli hotell, bostäder och parkering i en byggnad av glas. Själva
Mimerskolan byggs om till ett hotell av hög klass, och nya ytor
skapas genom en tillbyggnad på skolans norra sida. Här kommer
det att finnas matsal och konferensytor.

FAKTA: SANDELL SANDBERG
Sandell Sandberg är en arkitektbyrå som är specialiserad
på att vara bred, och som
verkar utifrån devisen att allt
kommunicerar.

Hotell, museum och kafé. På Djurgården (där den gamla sommarserveringen Lindgården finns) är Sandell Sandberg
med och skapar ett kombinerat hotell, museum och kafé.

– här för att stanna
På varsin sida om detta hotell byggs två bostadshus i fem våningar
med sammanlagt 90 lägenheter. Bottenvåningarna planeras för
kommersiell verksamhet i form av handel, kontor med mera. Under bostadshusen i kvarteret Mimer byggs ett parkeringsgarage
med plats för cirka 160 bilar.
den här typen av
uppdrag
spritter
det
till i arkitekt
Jag hoppas och
armen. Man kan med fog säga att
tror att trenden med det, förutom själva upplevelsen, finns
en samhällsnytta i en sådan här byggkombinationsbyggnad eftersom det finns ett stort bonader är här för att
stadsbehov. Dessutom lever den här
stanna.
typen av byggnad under dygnets alla
timmar vilket innebär ett maximalt
utnyttjande av resurser. Man tar inte
heller så mycket mark i anspråk eftersom man bygger på höjden.
I exemplet kvarteret Nanna finns det också ett tydligt miljöbesparande perspektiv eftersom man kommer att kunna använda den
när det gäller

enorma överskottsvärme som alstras av apparater och människor
i bostäderna och köpcentrumet.
Ett annat exempel är ett kombinerat hotell, museum och kafé
som vi är med och skapar på Djurgården (där den gamla sommarserveringen Lindgården finns) på uppdrag av Arcona. Där har vi
ställts inför speciella utmaningar eftersom själva området är känsligt med till exempel Gröna Lund och Liljevalchs konstsalong
alldeles bredvid. Där har vi skissat på en lustfylld byggnad med
harlequinmönstrade fasader, inspirerade av Gröna Lunds fasader,
eftersom den kanske inte alltid kommer att inhysa ett hotell, utan
ska kunna fungera som något annat i ett längre perspektiv. Om
allt går enligt planerna kommer såväl projekten i Umeå och på
Djurgården att vara klara 2013.
Jag hoppas och tror att trenden med kombinationsbyggnader
är här för att stanna. Sverige har inte så värst mycket att skryta
med i arkitekturväg. Den här typen av byggnader är ovanliga runt
om i världen och här kan vi i Sverige ta chansen att befästa en
position som med stor sannolikhet kommer att genljuda utanför
landets gränser.
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[ Motor av Nicklas Tollesson ]

Ny gammal ikon

20-årsjubileum för världens
mest sålda sportbil

22
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Världens mest sålda tvåsitsiga sportbil, Mazda
MX-5, firar i år 20 år – med en uppdaterad
version med bland annat en ny front och ett
ännu sportigare ljud.
1989 kom den första modellen av Mazda MX-5. Den var en direkt efterföljare till de klassiska engelska sportvagnarna
från 1950- och 60-talen. Den tilltalande designen och
de goda köregenskaperna gjorde snart MX-5:an – eller
Miatan som den ofta kallas – till en stor succé bland
sportbilsälskare världen över.
20 år senare är det många som vill vara med och fira,
inte minst i Sverige. För här är Miataägarna tydligt stolta
över sina bilar. Den svenska Miataklubben – Mazda Miata
Club of Sweden – är en av de märkesklubbar i världen som har
den högsta andelen ägare som medlemmar. Det har sålts närmare
2 000 Mazda MX-5 i Sverige (det har dessutom direktimporterats några hundratal begagnade bilar) och Miataklubben kan i
dag räkna in ungefär 1 500 medlemmar – en imponerande hög
andel.
med ett flertal aktiviteter, de flesta i märkesklubbens regi. Den stora höjdpunkten är 15-16 augusti då man
hoppas fylla vägarna till Billingehus i Skövde med MX-5:or från

miatan firas i år

hela landet. Klubben hoppas att 200 – alltså nästan var tionde
Miata i landet – ska komma och fira med cruising, kortege, tävlingar, överraskningar och andra aktiviteter. Och på kvällen blir
det naturligtvis mat, underhållning, show och dans.
Under de 20 år som Miatan har funnits har den blivit något av
en ikon i sportbilsvärlden. Den har många gånger blivit utsedd
till den sportbil som ger mest för pengarna.
Bilen är nu inne på sin tredje generation, och det mesta känns
faktiskt igen från originalet – den största yttre synbara skillnaden är popup-strålkastarna som försvann redan till generation två. Den tredje premiärvisades i Geneve i mars
2005 och den har hittills tilldelats inte mindre än 58
priser och utmärkelser runt om i världen, allt från 20052006 Japan Car of the year till Top Gear´s Magazine´s
Roadster of the year 2005.
0 åren har Miatan erövrat 178 utmärkelser.
Lagom till 20-årsjubiléet presenteras nu en uppdaterad version
av MX-5:an. Redan 2006 fick den ursprungliga versionen med
manuellt nedfällbar tygtopp sällskap av en Roadster Coupe med
elektriskt nedfällbart tak i lätt kompositmaterial.
Den nya versionen har en ny, större och femkantig frontgrill,
dock något rundad för att behålla MX-5:ans karaktär. Även huvudstrålkastarna och de främre dimljusen har fått en kraftigare
och mer utpräglad design för att passa ihop med den nya grillen
och stötfångaren, vars hörn nu går längre ner mot marken.
totalt under de

Bilder: Mazda
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Även från sidan har bilen fått ett kraftfullare och sportigare utseende genom nya sidokjolar som avslutas i den nya bakre stötfångaren.
De här exteriörförändringarna, och mindre ändringar i fjädringen, ska ha gett Miatan en ytterligare förbättrad väghållning
och kurvtagning.
Motorn har utvecklats något, genom smidd vevaxel, andra
kolvar och ventilfjädrar. Maxvarvet har därför ökat från 7 000
till 7 500, samtidigt som man har minskat bensinförbrukningen
något, 1,8-litersmotorn ska nu dra 0,7 liter milen.
Mazdas ljudtekniker har arbetat med den nya versionen för att
ge den ett mer spännande ljud. Bland annat har man använt en
teknik kallad Induction Sound Enhanced (ISE) som tar vara på
ljud som uppkommer när gasspjället öppnas för att öka luftmängden till motorn. Samtidigt har däckens resonansljud minskat och
ytterligare isoleringsmaterial lagts till, så ljudet i den stängda kupén ska ha minskat med 2,7 decibel.

24
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FAK TA: MA ZdA MX-5 pReMIuM 6 AT RoAdSTeR coupe
Bränsleförbrukning: 0,79 liter per mil.
pris: 293 300 kronor.
Motor och växellåda: Fyrcylindrig längsmonterad bensinmotor.
Sexväxlad automatlåda, bakhjulsdrift.
Fartresurser: 0–100 kilometer i timmen på 7,6 sekunder.
Maxhastighet: 215 kilometer i timmen.
Max effekt: 160 hästkrafter (118 kW) vid 7000 varv/minut.
Säkerhet: Fyra stjärnor i Euro Ncap.
längd/Bredd/höjd (meter): 3,99/1,72,1,25.
Tankvolym: 50 liter.
vikt: 1 325 kilo.

www.dragster.se

[ Branschens senaste affärer ]

Stora affärer på senare tid
Stockholmsmarknadens tre största affärer 2008/2009

RAdISSoN SAS RoYAl vIKINg
hoTel I STocKholM SÅlT

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Pembroke Real
Estate

Cardinal
Capital Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i
Stockholm CBD omfattande knappt
90 000 m2.

5 miljarder*

2. Stena Fastigheter, Ikano
Fastigheter och
Wallfast

Svenska Bostäder,
Stockholmshem och
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm
innehållande över 4 200 lägenheter.

2,87 miljarder

3. Specialfastigheter

Vasakronan

Försvarets Materielverk och Rådhuset i Stockholm.

2,32 miljarder

göteborgsmarknadens tre största affärer 2008/2009

RBS Nordisk Renting säljer femstjärniga Radisson
SAS Royal Viking Hotel i Stockholm. Köpare är KLP
Fastigheter AB som ägs av norska KLP Forsikring.
Fastigheten har beteckning Pennfäktaren 12 och är
belägen invid centralstationen i Stockholm. Den
uthyrningsbara ytan uppgår till 26 400 kvadratmeter, varav den största delen utgörs av hotellet
med sina 459 rum. Ingen köpeskilling har offentliggjorts men överstiger enligt uppgifter en miljard kronor med råge. Därmed är det den största
transaktionen i Sverige hittills under 2009.

KlöveRN Säl jeR FöR 1 MIl joNeR KRoNoR I lINKöpINg
Fastighetsbolaget Klövern säljer två fastigheter i
centrala Linköping. Köpare är den lokalt baserade
familjen Åhman. Köpeskillingen uppgår till 147
miljoner kronor och Newsec bedömer direktavkastningen till 5,75–6,00 procent. Fastigheterna
har beteckningar Elektriciteten 2 och Doppingen
15 och inrymmer 16 500 kvadratmeter kontor, butiker och bostäder. Vakansgraden är låg och bland
de större hyresgästerna märks Sweco, Lin&Co,
McDonald’s och Netto.

WAlleNSTAM Säl jeR BoSTädeR
FöR 80 MIl joNeR KRoNoR
Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Acta Kapitalförvaltning

RBS Nordisk
Renting

En kontorsfastighet på
Lindholmen.

1 miljard*

2. KappAhl

London &
Regional

Kontors- och lagerfastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

447 miljoner

3. DEFO-Deutsche
Fonds für Imobilienvermögen GmbH

Nordic Real
Estate Partners

Sisjö Entré om 13 600 m2
handel.

350 miljoner
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Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. Property Group

Annehem

45 fastigheter i Malmö,
Lund, Hässleholm och
Hörby, mestadels bostäder.

708 miljoner

2. Tysk investeringsfond (ej oﬃciell)

Skanska

Ett handelsprojekt i Burlöv.

585 miljoner
(investeringsvolymen)

3. MKB

Hagman Esping
Fastigheter AB

9 fastigheter med bl.a. 301
lägenheter i Malmö.

340 miljoner
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YT TeRlIgARe oMBIldNINg
geNoMFöRd Av WAlleNSTAM
Wallenstam ombildar en bostadsfastighet i
Göteborg till en bostadsrättsförening. Fastigheten
har beteckning Olskroken 11:27 och omfattar totalt
4 823 kvadratmeter varav cirka 90 procent utgörs
av bostadsyta. Köpeskillingen uppgår till 96,25
miljoner kronor. Newsec bedömer direktavkastningen till 3,50–3,75 procent. Fastigheten har
adress Svangatan 1-3 och Övre Olskroksgatan 2430. Bostadsrättsföreningen tillträdde fastigheten i
slutet av april.

Malmömarknadens tre största affärer 2008/2009

Källa: Newsec Advice

Fastigheten Pennteckningen 3 vid Gullmarsplan i
Stockholm förvärvas av en bostadsrättsförening.
Köpeskillingen uppgår till 76,75 miljoner kronor
och säljare är Wallenstam. Sammanlagt inrymmer
fastigheten en uthyrningsbar yta om 2 940 kvadratmeter. Bostadsrättsföreningen tillträdde fastigheten, som har adress Gullmarsvägen 12, i april i år.

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

FASTIgheTSAFFäR oM 120 MIl joNeR KRoNoR I MAlMö
Valad Property Group säljer fastigheten Prästgårdarna 5 i Malmö CBD. Köpare är familjen Börjesson
som betalar cirka 120 miljoner kronor. Fastigheten
har en uthyrningsbar yta om 10 500 kvadratmeter,
främst kontor och butiker. Kvadratmeterpriset är
cirka 11 400 kronor. SBAB, SBC och Grant Thornton
är några av hyresgästerna. Valad avyttrar fastigheten genom fonden Nordic Aktiv Property Fund 2.

Fastighet i Stockholm CBD
såld för 150 mil joner kronor
Rodret AB köper fastigheten Adam och Eva
10 från Fabege. Köpeskillingen uppgår till
150 miljoner kronor. Fastigheten ligger på
Drottninggatan i centrala Stockholm och har
en uthyrningsbar yta om 2 400 kvadratmeter.
Merparten av ytorna utgörs av kontor, varav en
del är vakanta, och en mindre del är butiker.
Köpeskillingen motsvarar ett kvadratmeterpris
om närmare 62 500 kronor.

Stor ombildning av Diligentia
i Berghamra i Solna
En nybildad bostadsrättsförening köper fastig
heterna Västan 1 och 2 i Berghamra i Solna
kommun norr om Stockholm av Diligentia.
Köpeskillingen för de två fastigheterna uppgår
till 140 miljoner kronor. Den sammanlagda ytan
är 8 250 kvadratmeter varav 7 600 kvadratmeter
utgörs av bostadsarea, vilken fördelas på 117
lägenheter. Kvadratmeterpriset per bostadsarea
uppgår till 18 400 kronor. Husen på fastigheterna
uppfördes under 1960-61.

Landic avyttrar industrifastighet i Norrköping
CA Fastigheter och Dahllöf & Roxner förvärvar en
industrifastighet i Norrköping. Köpet genomförs
genom bolaget Fastighetsbolaget Amerika 3
KB. Säljare är Landic Property. Fastigheten har
beteckning Amerika 3 och omfattar en uthyrningsbar yta om 48 000 kvadratmeter. Av dessa är
cirka 40 000 kvadratmeter lager- och industriytor
och resterande 8 000 kvadratmeter är kontor.
Vakansen är cirka 35 procent. Köpeskillingen
uppgår till 60 miljoner kronor, vilket motsvarar en
direktavkastning om cirka elva procent.

Sveriges tio största affärer 2008/2009

Köpare

Säljare

Objekt

Pris

1. AP Fastigheter

Vasakronan

Hela Vasakronan inkl. 172 fastigheter.

41,1 miljarder

2. Tredje AP-fonden

Kungsleden

50 % av bolaget Hemsö Fastighets AB
innehållande 239 publika fastigheter
belägna runt om i Sverige.

7,3 miljarder

3. Niam

AP Fastigheter

41 fastigheter i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Uppsala och Lund.

7 miljarder

4. Klépierre och
ABP

Canica AS

Steen & Ströms svenska del.

7 miljarder*

5. Pembroke Real
Estate

Cardinal Capital
Partners

Fastigheterna Hästen och Putten 15 i
Stockholm CBD omfattande knappt
90 000 m2.

5 miljarder*

6. Ole Vagner med
flera investerare

Landic Property

Portföljen Landic IX (Keo IX A/S) innehållande 161 fastigheter om 860 000 m2.

5 miljarder*

7. Stena Fastig
heter, Ikano Fastigheter och Wallfast

Svenska Bostäder,
Stockholmshem och
Familjebostäder

58 bostadsfastigheter i Stockholm
innehållande över 4 200 lägenheter om
en yta på drygt 290 000 m2.

2,87 miljarder

8. Roxanne Fastighetsfond

GE Real Estate

29 fastigheter om cirka 230 000 m2
belägna i 15 kommuner.

2,5 miljarder*

9. Valad Property
Group

Alecta

En fastighetsportfölj innehållande
34 fastigheter i södra och mellersta
Sverige.

2,4 miljarder

10. Specialfastigheter

Vasakronan

Försvarets Materielverk och Rådhuset i
Stockholm.

2,32 miljarder

Sollentunahem och NCC i
250-mil jonersaffär
NCC Boende säljer en fastighet med tillhörande
bostadsentreprenad till Sollentunahem. Fastigheten är belägen i centrala Sollentuna. Den totala
köpeskillingen uppgår till 257 miljoner kronor. I
denna köpeskilling inkluderas uppförandet av 142
hyreslägenheter. I juni i år tillträder Sollentunahem fastigheten och då erläggs 70,8 miljoner
kronor av köpeskillingen. En liknande affär
mellan NCC och Sollentunahem offentliggjordes i
februari tidigare i år.

Bonnier Cityfastigheter
avyttrar på Sveavägen
Fastigheterna Flygaren 15 och 16 avyttras av
Bonnier Cityfastigheter. Köpare är Fastighets AB
Senator som erlägger köpeskillingen 112 miljoner
kronor. Fastigheterna, belägna längs Sveavägen i
centrala Stockholm, innehåller en uthyrningsbar

* Av Fastighetssverige uppskattad köpeskilling

yta om cirka 3 700 kvadratmeter. Ytan fördelas
någorlunda jämt mellan bostäder, kontor och
butiker. Både bostäderna och lokalerna är fullt
uthyrda.

med fyra miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor tillfaller moderbolagets aktieägare. Resultatet
av försäljningen redovisas under andra kvartalet
2009.

ALM Equity säl jer BRF i Norrtäl je till credentia

Graflunds säl jer för 190 miljoner kronor i haninge

ALM Equity AB avyttrar projektet BRF Utsikten i
Norrtälje med 43 lägenheter. Köpare är Credentia.
ALM förvärvade fastigheten 2006 och har därefter
skapat 3 900 kvadratmeter byggrätter genom att
erhålla tillstånd att riva befintlig byggnad samt
bygglov. Försäljningen görs i bolagsform och
köparen tillträder fastigheten den 1 juni 2009.
Försäljningsvärdet överstiger det bokförda värdet

Graflunds säljer fastigheten Söderbymalm 7:68 i
Haninge. Köpare är bostadsrättsföreningen Vita
Husen och köpeskillingen uppgår till 190 miljoner
kronor.
Priset motsvarar cirka 11 300 kronor per
kvadratmeter. Fastigheten innehåller 16 272
kvadratmeter bostäder och 489 kvadratmeter
kommersiell area.

Listan gör inga anspråk på att vara fullständig då vissa rena bolagsköp inte redovisas.
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GÄSTSKRIBENT: Revisorn har ordet

inom affärsområdet Skatt.
År på företaget: Tio.
Exempel på uppdrag:

branschen, just för tillfället
är det fråga om projekt och
transaktioner i Stockholm.
Fritidsintressen: Familj
och vänner samt läsa böcker,
resor, ridning och matlagning.

Namn: Sören Bergner.
Ålder: 55.
Utbildning/titel: Auktori-

Bild: Deloitte

Bild: Deloitte

Namn: Andreas Adolphsson.
Ålder: 50.
Utbildning/titel: Director

serad revisor.

78

och vänner samt en hel del
fotboll.

År på Deloitte: Åtta.
Exempel på uppdrag:

AtriumLjungberg, Landic och

Specialiserad på fastighets-
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TageHus.
Fritidsintressen: Familj
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9123
IFRS sätts på prov
i lågkonjunkturen
Regler om värdering till verkligt värde infördes i Sverige år
2005 i samband med införandet av IFRS (International
Financial Reporting Standards). De har nu tillämpats ett antal
år och varit föremål för debatt. Genom rådande lågkonjunktur har det blivit mer fokus på dessa regler.
IAS 40 reglerar redovisningen och värderingen av förvaltningsfastigheter för koncerner. De som ska följa IFRS kan enligt IAS
40 välja att värdera samtliga förvaltningsfastigheter till deras
verkliga värden. För att erhålla en tydlighet finns det regler om
särskilda upplysningar som till exempel om metodval och om
verkliga värden stöds av faktiska transaktioner.
Det kan även nämnas att enligt det normgivande organet,
IASB (International Accounting Standards Board) skall fyra
kvalitativa huvudkriterier vara uppfyllda: begriplighet, relevans,
tillförlitlighet och jämförbarhet.
I bolagen värderas materiella anläggningstillgångar enligt huvudprincipen till anskaffningsvärdet. Detta är en avgörande skillnad jämfört med redovisning enligt IFRS.
tillgången skall i bolagen
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systematiskt skrivas av över till-

FAKTA: Deloitte
Deloitte har totalt cirka 1 200
medarbetare i Sverige och
cirka 160 000 globalt.
Utifrån en helhetssyn och
deras erfarenhetsbas från
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gångens nyttjandeperiod. Har tillgången på balansdagen ett lägre
värde än det aktuella bokförda restvärdet, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången är bestående.
Uppskrivning är ett undantag från huvudregeln, men får göras
av materiella anläggningstillgångar ”som har ett tillförlitligt och
bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde”. Uppskrivningen är villkorad av att uppskrivningsbeloppet avsätts till
uppskrivningsfond alternativt används till att öka aktiekapitalet.
Dessa regler kommer dock att ändras. Det finns nämligen en
ändring i 4 kap 14 f § årsredovisningslagen som möjliggör värdering till verkligt värde för bland annat förvaltningsfastigheter.
Ikraftträdandet har emellertid skjutits fram till tidigast 2011.

Det pågår inom IASB en översyn av bestämmelserna om värdering till verkligt värde i vilken
vi förutsätter att bland annat den värderingstekniska expertis som finns involveras.
Verkligt värde definieras i IAS 40 Förvaltningsfastigheter som
det pris till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse
av att transaktionen genomförs.
definitionen utgår från en teoretisk marknadstransaktion
på balansdagen. I realiteten används en kombination av värderingsmodeller som ortprismetoden och avkastningsmetoden. I
dessa sammanhang används vanligen en kassaflödesmodell, det
vill säga det uppskattade nuvärdet av framtida betalningsströmmar.
Det pågår inom IASB en översyn av bestämmelserna om värdering till verkligt värde i vilken vi förutsätter att bland annat den
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fastighetsbranschen kan man
stödja klienterna i deras beslut
och vidareutveckla deras idéer
och visioner. I teamet
finns några av landets främsta

experter inom revision, skatt
och finansiella tjänster.
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värderingstekniska expertis som finns involveras. I diskussionerna
om värdering till verkligt värde kan det även vara av intresse att
jämföra med andra regelsystem.
Såsom exempel på regelsystem att jämföra med kan bestämmelserna om taxeringsvärden nämnas. Systematiken vid fastighetstaxeringen är omfattande och komplex beroende på att det
är mycket svårt att utforma ett system för fastställande av marknadsvärden som är likformiga och tillförlitliga. Bland annat finns
det noggrant angivet när olika värderingsmodeller skall användas
och för vilken typ av fastigheter. Till grund för värdena ligger
ett omsorgsfullt arbete under ett antal år i syfte att kartlägga de
olika marknadsvärdenivåer som föreligger inom olika delområden
i Sverige.
bland annat på att
det finns en aktiv marknad som kan analyseras. I praktiken föreligger vissa svårigheter eftersom överlåtelser av fastigheter inte
blir omedelbart offentliga till följd av att de dels registreras långt
efter den tidpunkt affären har genomförts, dels i stor utsträckning sker via bolag. Detta utgör en särskild problematik när det
till exempel vid lågkonjunktur föreligger väldigt få transaktioner.
Genomförda värderingar torde dock baseras på en omfattande
kunskap om marknaden. Men det kan ändå ifrågasättas huruvida verkligt värde är en korrekt översättning av begreppet ”fair
value”. Det bör övervägas om rimligt värde är en mer rättvisande
benämning.
Vidare kan konstateras att ovan nämnda ändringar i årsredovisningslagen är beroende av hur lagstiftaren löser frågorna om
beskattningen, eftersom denna för närvarande baseras på redovisningen. Det bör dock noteras att beskattningen av fastigheter
till viss del redan är så kallad frikopplad.
Hur systemet med redovisning av verkligt värde på fastigheter
fungerar sätts nu på prov genom lågkonjunkturen.

definitionen för verkligt värde bygger
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[ Nätverk av Eddie Ekberg ]

Unga kvinnor på väg
mot toppen
De är unga, de är kvinnor och de är allt annat än blygsamma.
Medlemmarna i Unga Affärskvinnor 08 har tagit sikte på det
absoluta toppskiktet i branschen.
– Målet är att vi ska ta plats i ledningsgrupperna och i styrelserummen inom några år, säger nätverkets ledare Anna Johansson
som till vardags jobbar på Newsec Investment.

Driftiga damer. De unga kvinnorna i nätverket Unga Affärskvinnor 08 har alla ambitionen att ta sig hela vägen upp och in i ledningsgrupperna och
så småningom även in i styrelserummen. Och det ska ske inom några år.
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Foto: Maria Elvin

frågan känns nästan lite uttjatad men den måste ändå ställas;
varför ett nätverk bara för kvinnor? Svaret levererar Anna Johansson utan ett uns av tveksamhet eller irritation.
– Jag tycker att det finns ett behov för kvinnor i samma ålder

Bild: Kate Gabor

♀
D

et är inte ofta man träffar åtta personer i 30-årsåldern verksamma i branschen på samma gång. När dessa åtta dessutom är kvinnor minskar sannolikheten ännu mer. Fastighetsbranschen är omvittnat mansdominerad, men samtidigt hör
man allt oftare att något är på gång. Det pågår både en föryngring
och en könsutjämning i korridorerna på fastighetsbolag, konsulter och andra aktörer verksamma i branschen.
Ett av de starkaste tecknen på det är Unga Affärskvinnor 08.
Nätverket har 43 medlemmar, varav hela tolv stycken är verksamma i fastighetsbranschen.
Ledare för nätverket är Anna Johansson. Hon fick under våren
2008 i uppdrag av Stockholms Handelskammare att starta ett
nytt nätverk, vilket hon med liv och lust gjorde. Nätverket har
en tydlig affärsframtoning och målet är att lyfta fram förebilder,
erbjuda mentorprogram och hålla föreläsningar om bland annat
förhandlingsteknik, affärsmannaskap och ledarskap. Men enligt
Anna Johansson finns det rent affärsmässiga fördelar med nätverket också.
– Det är helt klart så att man hittar nya affärsmöjligheter genom nätverket. Det kan handla om helt nya idéer som uppstår
genom att olika delar av branschen möts. Vi har också exempel
på rekryteringar som blivit av tack vare kontakter som byggts
upp här.
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varför är du med i nätverket?
Ingvor Andersson, finanschef på Bonnier Fastigheter.
Ålder: 37.
Utbildning: Civilekonom.
Målsättning i branschen: Vd för ett
fastighetsbolag.
– Främst för att skapa nya kontakter,
utbyta erfarenheter och identifiera affärsmöjligheter för Bonnier Fastigheter.

varför är du med i nätverket?
Andrea cedwall, projektledare transaktion & analys på Kungsleden.
Ålder: 32.
Utbildning: Fastighetsekonom, KTH.
Målsättning i branschen: Att utvecklas
och utveckla, att hela tiden ha nya utmaningar och komma framåt.
– För att kunna träffa fler människor utanför fastighetsbranschen, som ändå här
i Sverige består av en ganska liten krets,
och utbyta idéer och få input från personer med erfarenhet från andra branscher.
Det är också ett bra sätt att lära känna
kvinnorna i vår bransch bättre, oftast träffar man flest män i olika sammanhang.
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uNgA FASTIgheTSKvINNoR: Av nätverket Unga Affärskvinnors 43 medlemmar är hela tolv stycken verksamma i fastighetsbranschen. Vi träffade
åtta av dem. Dessa är (från vänster): Rebecka Andersson (CBRE), Ingvor Andersson (Bonnier Fastigheter), Alexandra Dorph (Newsec Asset Management),
Anna Johansson (Newsec Investment), Charlotte Arnberg (Nordea), Andrea Cedwall (Kungsleden), Helen Hagos (Newsec Corporate Finance) och Johanna
Jäderholm (Kilpatrick Stockton).

och på ungefär samma positioner och med liknande ambitioner
att träffas och gå ihop och hjälpa varandra framåt. Män är oftast
bättre på att ta för sig bland annat därför att de har många fler
naturliga arenor att mötas på. Detta är en arena för unga kvinnor
i branschen där vi kan rekommendera varandra, och det mår hela
branschen bra av.
det är inga dunungar som är med i nätverket; kriterierna för
medlemskap är, förutom att man är kvinna, att man är mellan 26
och 36 år, att man har minst tre års arbetslivserfarenhet och att
man har en tydlig affärsmässig roll på företaget där man jobbar.
Och målet är tveklöst att ta sig hela vägen upp till toppen.
– Vår absoluta ambition, och det gäller var och en av oss, är att
ha ledande positioner i de företag där vi jobbar. Och dessutom att
ta styrelseposter. Jag är övertygad om att om vi möts här om tio år
så kommer många av oss att ha de positionerna. Vi har det modet

som krävs, att trampa okänd mark. Men det väsentliga är egentligen inte titeln, utan det är möjligheten att vara med och påverka
och bestämma som är det attraktiva, säger Anna Johansson.
Nätverket har inte direkt några problem med medlemstillströmningen. Redan vid nätverkets första träff förra våren var
målet på 40 medlemmar nått. Nu har man dessutom en kö på
60 personer.
– Det finns verkligen ett sug efter att få vara med i ett sådant
här nätverk. Men vi aktar oss för att bli för stora, risken då är att
det hela blir lite urvattnat och anonymt – en annan typ av nätverk
helt enkelt. Och det vill vi inte, säger Anna Johansson.
Och utanför den rent affärs- och karriärmässiga nyttan har
många av medlemmarna blivit vänner privat. Och det är väl så
mycket värt.
– Jag har en vision om att vi om 20-30 år fortfarande ska hålla
kontakten med varandra, säger Anna Johansson.

Unga Affärskvinnor 08 har 43 medlemmar, varav tolv är verksamma i fastighetsbranschen. Dessa är: Alexandra Dorph, Newsec Asset Management | Andrea
Cedwall, Kungsleden | Caroline Bertlin, RBS (Royal Bank of Scotland) | Charlotte Arnberg, Nordea | Erika Olsén, Tenzing | Hanna Langeen, WSP Group | Helen
Hagos, Newsec Corporate Finance | Ingvor Andersson, Bonnier Fastigheter | Johanna Jäderholm, Kilpatrick Stockton | Pernilla Björk, Newsec Asset Management
| Rebecka Andersson, CB Richard Ellis | Maria Svanberg, Swedbank | Anna Johansson, Newsec Investment |
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[ Karriär av Nicklas Tollesson ]

”Mitt hantverk är
att leda företaget”
Strategisk Arkitekturs nye vd lägger sig inte i arkitekturen
Från snus och tyger till fastighetsutveckling
på Strategisk Arkitektur.
Möt John Lydholm – en filosofiintresserad vd
med ett EM-brons i bagaget.
Sedan starten för 18 år sedan har ägarna Göran Ekeroth och Andreas Fries styrt sitt Strategisk Arkitektur. Nu lämnar Ekeroth
vd-rollen för att i stället fokusera på kundrelationerna, projekten
och arkitekturen.
Ekeroth efterträds av John Lydholm, 44.
– Det känns jättespännande för mig att börja arbeta i en ny
bransch. Det är ett stort förtroende att få föra vidare taktpinnen
efter att Göran och Andreas har byggt upp ett väl fungerande
företag i 18 års tid. Så jag känner en kombination av spänning och
ansvar, säger John Lydholm.
När Fastighetssverige träffar honom i mitten av maj är det
fortfarande någon vecka kvar innan han officiellt tillträder som
vd, och han är på väg ut på en kanotsemester i Stockholms skärgård med familjen.
Hur gick rekryteringsprocessen till?
– Jag kontaktades av en extern konsult, och började samtala med
Strategisk Arkitektur för tre, fyra månader sedan. Vi kände att det

fungerade bra mellan oss och att vi hittade det där ”tysta kittet”,
som måste finnas i ett sådant här ägarlett företag.
– När jag kontaktades visste jag egentligen inte något om företaget. Mitt intryck så här långt är att de är duktiga på att specialisera sig och fokusera på det man är bra på; fastighetsutveckling
när det gäller kontor och handel och lokalanvändande. Att man
nu tillsätter en vd utifrån är ytterligare ett steg i specialiseringen:
Jag är vd, ledarskap är mitt yrke medan ägarna är arkitekter, det
är ett annat yrke. Nu får de ägna sig åt det de är bäst på, medan
jag får hjälpa till att leda företaget.
– Min uppgift blir i första hand att hitta och identifiera företagets vision och utveckla en strategi för att nå den.
Vilka negativa sidor ser du med att du inte är arkitekt?
– Jag vet inte, det får tiden utvisa. Jag gör inte anspråk på att vara
arkitekt, det är jag tydlig med. Jag har stor respekt för arkitekternas hantverk, mitt hantverk är att leda företaget.
Lydholm har i sex år varit vd för textilföretaget Linum.
– Den största likheten mellan företagen är den tydliga ägarstrukturen, Linum ägs av en engagerad familj och Strategisk
Arkitektur av två gamla vänner. Den stora skillnaden är att på
Linum handlade det om att bygga ett varumärke och sälja en
produkt, medan det här är medarbetarnas kompetens som är varumärket och blir själva kärnan.

Johan Brantmark

Katarina Grönwall

Mats Ekström

Johan Brantmark blir ny projektchef för stadsbyggnadsprojektet H+ i Helsingborg.
Brantmark kommer närmast
från en post som chef för affärsområdet samhällsbyggnad på
teknikkonsultbolaget Ramböll.
Han är utbildad civilingenjör
med inriktning mot väg och
vatten och teknologie doktor
inom området bergmekanik. Han har tidigare arbetat
för Skanska, varit platsansvarig för ett vägtunnel- och
broprojekt i Hong Kong, och biträdande projektledare för
tunnelarbeten vid Citytunneln i Malmö.

Skanska har utsett Katarina
Grönwall till ny informationschef i koncernen.
Hon är 40 år och jur kand och
har sedan 1999 arbetat på kommunikationsbyrån Hallvarsson
& Halvarsson. De senaste fem
åren har hon varit executive
partner och medlem i ledningsgruppen med ansvar för
bland annat affärsområdena public affairs och corporate
branding & design. Dessförinnan har hon bland annat
arbetat på Näringslivets EU-fakta.

Mats Ekström, 54, har utsetts till
ny marknadsdirektör i träindustriföretaget Setra.
Närmast kommer Ekström från
takföretaget Monier Roofing
där han var försäljnings- och
marknadsdirektör för Norden
och Baltikum.
Han har tidigare haft ledande
positioner på bland annat sockerkonfektyrföretaget Malaco-Leaf, golvföretaget Tarkett
Sommer samt inom Ica.

Projektchef, H+, Helsingborg

Marknadsdirektör, Setra Group

Bild: Setra Group
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Informationschef, Skanska

Bild: Jesper Fermgård

BehöveR INgeN BIl
Namn: John Lydholm
Ålder: 44.
Bor: Östermalm i Stockholm.
Familj: Hustrun Eva-Lott, barnen Marcus 14, Rebecca,
10, och Fabian, 5.
läser: ”Jag tycker mycket om Somerset Maugham,
och klassiker som Selma Lagerlöf och Charles Dickens.
De är fantastiska berättare, som egentligen inte
behöver ha någon bra story, det är berättarkonsten
som är det stora.”
lyssnar på: ”Rock, pop och soul. Den enda som har
följt med genom alla år är David Bowie.”
Bil: ”Nej, jag cyklar. På en cykel med dålig broms…
Jag bor och jobbar i stan, barnen går i skolan i stan så
vi behöver ingen bil. Men det är inte så att jag ogillar
bilar, jag tycker mycket om engelska sportbilar.”

TYdlIg uppgIFT. VD John Lydholm är tydlig med att hans uppgift är att leda Strategisk Arkitektur. ”Ledarskap är mitt yrke
medan ägarna är arkitekter, det är ett annat yrke. Nu får de ägna sig åt det de är bäst på”, säger han.

Lydholm har också arbetat i tio år för Swedish Match.
– På både Linum och Swedish Match har jag arbetat mer internationellt än jag kommer att göra nu. På Swedish Match var jag
under en period bosatt i London och arbetade med affärsutveckling och marknadsföring.
Men du kunde inte marknadsföra snus i England?
– Nej, det rörde sig om eldrelaterade produkter, tändstickor, tändare, grillbagar. Swedish Match är mycket mer än bara snus, även
om det är det de tjänar pengar på…
– Det jag har med mig därifrån är erfarenheten av att jobba på
ett stort bolag, med allt vad det innebär av struktur och affärsmannaskap. Man kan ta med mycket av det till det lilla bolaget.
Däremot tror jag att det kan vara svårt att gå från det lilla företaget, som drivs med mycket hjärta, till ett storföretag.
John Lydholm är ekonom i grunden, men har också läst ledarskap – och filosofi.
Det kan verka lite ﬂummigt för en näringslivs-vd?
– Inte alls. Filosofi och historia lär en att sätta in saker och ting i
sitt sammanhang, det är långt ifrån flummigt för mig. Jag har stor
respekt för de stora filosoferna från antiken, som började bearbeta
de tankar som fortfarande är grundläggande. Och de gjorde det i
en miljö som var mycket hårdare än den vi lever i nu.

Vem är du vid sidan av arbetet?
– Familjefar framför allt. Vi har tre barn, 14, 10 och 5 år gamla.
Åldersskillnaderna innebär att ingen gör samma sak samtidigt…
Det häftiga med det är att de verkligen får chansen att utveckla
sina egna identiteter, att vara sig själva.
– Annars handlar det mycket om idrott. Jag har alltid idrottat mycket, tidigare var det mycket racketsporter, nu är det mest
löpning, gymträning och golf.
Han var tidigare mycket framgångsrik i racquetball, en sport
som tyvärr är i princip helt okänd i Sverige.
– Det är en mer intensiv form av squash, med en snabbare boll
och en större plan. Det är en väldigt smal sport i Sverige, bredare
i Europa och i USA är den stor. Där är sporten kanske lika stor
som bordtennisen är här i Sverige. De bästa lever på sporten.
Johns främsta merit är ett EM-brons från 1988.
Efteråt måste du ha tänkt att det var synd att du inte satsade på pingisen i stället. Hade du blivit lika bra där så hade
du varit ungefär lika känd som ”Äpplet” (Mikael Appelgren)
i dag?
– Nej, det är ju inte alls säkert att jag hade blivit framstående där.
Det var ju en väldigt marginell sport jag höll på med och jag är
fullt medveten om det. Så gör ingen jättegrej av det i artikeln, är
du snäll…

Mikael graffman

jenny Nilsson

daniel gerlach

NCC har anställt Mikael Graffman som ny vd och ansvarig
för den svenska verksamheten
i NCC Property Development.
Han tillträder tjänsten den 1 juni
2009 och efterträder Joachim
Hallengren som tidigare utsetts
till affärsområdeschef för NCC
Property Development.
Graffman har arbetat inom
Skanska-koncernen de senaste 20 åren, senast som vd för
Skanska Nya Hem AB. Dessförinnan var han regionchef
för Skanska Nya Hem Stockholm/Mälardalen samt regionchef inom Skanska Asfalt och Betong.

Aberdeen har rekryterat
Jenny Nilsson till rollen som
kommersiell projektledare på
retailavdelningen.
Jenny Nilsson kommer närmast
från Centrumutveckling.
Dessförinnan har hon bland
annat varit etableringschef på
Wedins.
Rekryteringen är det första
steget i en satsning på att befästa Aberdeen Property
Investors position inom förvaltning och utveckling av
retail på den svenska marknaden.

FastPartner har rekryterat
Daniel Gerlach till posten som
CFO (chief financial oﬃcer).
Gerlach är civilekonom från
högskolan i Kristianstad, där han
examinerades år 2000. Han har
sedan arbetat fem år på Deloitte
(två och ett halvt år i Malmö och
lika länge i Stockholm). Närmast
kommer han från en tjänst som
business controller inom Landic Sweden.
Daniel Gerlach kommer att ingå i koncernledningen på
FastPartner.

Vd, NCC Property Development, Sverige

Kommersiell projektledare, Aberdeen Property Investors

CFO, FastPartner

Foto: Privat

Foto: Aberdeen

Bild: NCC
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[ Tätt inpå av Eddie Ekberg ]

Jag tycker om att ha
ett mål att sträva emot.
INTReSSe FöR TR ädgÅRd
Namn: Annica Carlsson.
Ålder: 40.
Familj: Man och två barn, akvariefiskar.
Bostad: Hus på Mälarhöjden.
Favoritkrog: ”En restaurang vi var på i
Istanbul.”
Favoritmaträtt- och dryck: Asiatiskt och
champagne.
Fritidsintresse: Löpning, trädgård,
vänner, mat och litteratur.
drömprojekt: ”Jag skulle gärna sätta
min prägel på Sergels Torg.”
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”Jag lever min dröm”
Equators vd har hittat alldeles rätt
Hon började bokstavligen skissa på sin karriär
redan som barn. och så har vägen till vdstolen varit spikrak också. Möt Annica Carlsson; småbarnsmamman som trivs lika bra vid
ritbordet och på bygget som i joggingspåret.

D

en 28 september 1994 var morgonen solig och alldeles
stilla. Den då 25-åriga Annica Carlsson och hennes, då
blivande, man hade klivit på tåget på Malmö central på
väg till Berlin för att söka jobb på någon arkitektbyrå.
Inte långt efter att tåget börjat rulla nåddes de av nyheten att M/S
Estonia förlist och tagit med sig 852 personer ner i djupet.
– Det var en märklig stämning som infann sig där på tåget,
jag minns att jag undrade hur den där morgonen kunde vara så
vacker när något så fasansfullt hade inträffat.
Om starten på resan varit dramatisk så flöt det på desto smidigare därefter. Även om förutsättningarna var relativt tuffa när
de kom fram till Berlin.
– Jag pratade inte någon tyska, vi hade knappt några pengar
och ingenstans att bo. Det fanns bara en sak att göra, vi rev telefonkatalogen på mitten och började ringa runt alla arkitektbyråer
efter jobb. Sedan knackade vi dörr och fick till slut både jobb och
bostad i Kreuzberg (stadsdel i Berlin).
Efter utlandssejouren rullade det på ordentligt, Annica fick jobb
på Equator i februari 1996, blev vice vd redan 1998 och vd 2006.
Historien kan gott tjäna som en karaktärsbeskrivning av
Annica Carlsson; hon har inga problem att kavla upp ärmarna
och jobba hårt. Samtidigt ger hon ett eftertänksamt, nästan lågmält, intryck och är ingen vän av vare sig stora ord eller gester.
Men utmaningar gillar hon, och som ett bevis för det genomförde
hon nyligen sitt livs första mara, Stockholm Marathon.
– Jag tycker om att ha ett mål att sträva emot.
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Jag har så roligt på jobbet
att jag inte kan tänka mig att
göra något annat.

dAM pÅ TäppAN. Equators vd är inte helt ovan
vid att vistas på byggarbetsplatser, som barn
fick hon ofta följa med sin pappa som jobbade
på byggen. Annica Carlsson har också kommit
in väl i vd-rollen som hon tog 2006, men något
behov av att dominera har hon inte, även om
hon kan ta tydliga beslut när det krävs.

Vem är Annica Carlsson?
– En hårt arbetande småbarnsmamma
som är helt fascinerad av hus. När jag var
6–7 år gammal ritade jag planlösningar
och lekte med lego för jämnan och när
jag var nio år sa jag för första gången att
jag skulle bli arkitekt.
Du är vd, kvinna och relativt ung.
Hur funkar det i fastighetsbranschen?
– Det ger helt klart speciella förutsättningar, man märks till exempel lite
mer än en manlig chef bland alla andra
manliga chefer. Sedan har man kanske
lite andra verktyg att arbeta med. På det
hela taget tycker jag att jag möts med
respekt.
Vad är det fina med att jobba som
arkitekt?
– Det fantastiska är att man är med och
skapar saker som faktiskt är synbara, påtagliga och påverkar människors vardag.
Husen står ju där sedan och då har man
varit med och skapat dem. Sedan är det
en spännande debatt att finnas i, alla har
ju en åsikt om hur städerna bör utvecklas.
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9 snabba
• Var fattar du de bästa
besluten, på kontoret
eller någon annanstans?
– I löpspåret.

niskor omkring sig, både
på jobbet och privat.
• Vilken är din favoritpryl?
– Cykeln.

• Du får 100 miljoner kronor och måste placera
dem på stubinen, vad
gör du?
– Några välbelägna
cityfastigheter i behov av
upprustning.

• Om du var allsmäktig
för en dag, vad skulle du
ändra på först?
– Då skulle jag snabbt se
till att jordens resurser
fördelades mer rättvist.

• Vem håller ordning på
din ekonomi?
– Jag själv.

• Vilket är ditt bästa köp?
– Att jag blev delägare i
Equator Stockholm.

• Vilken är din största
extravagans?
– En cappuccino på
morgonen i min favoritespressobar Sosta.

• Vilket är ditt sämsta
köp?
– Sämsta vet jag inte, men
den snabbaste var tomten
där vi nu har byggt vårt
hus och bor, förhoppningsvis en inte allför dålig
affär på längre sikt.

• Hur blir man lycklig?
– Genom att ha bra män-

På språng. Annica Carlsson har just klarat av sitt första Stockholm Marathon.
Tiden blev 4.34.31.
– Varmt, mycket folk och kämpigt att hitta rätt tempo men en fin medalj att
glädjas åt. Jag lärde mig en del som jag ska göra annorlunda nästa gång. För
det blir en nästa gång...

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Jag lyssnar, är bra på att kommunicera
och har väldigt litet behov av att dominera. Jag tycker att allas åsikt är viktig men
jag jobbar inte med konsensusbeslut, utan
tar tydliga beslut när det behövs.

Vad hade du gjort om du inte hade
jobbat i den här branschen?
– Under en period hade jag vissa funderingar på att bli jurist, men nu har jag så
roligt att jag inte kan tänka mig att göra
något annat.

Vad gör du om tio år, är du fortfarande
vd för Equator då?
– Just nu känns det här så roligt att jag
gärna fortsätter med det i tio år till.
Men så har jag ju den där drömmen att
fördjupa mig i gamla hus och jobba i
New York.

Vilka var dina barndomsdrömmar?
– Det som lett fram till det jag gör i dag,
jag lever min dröm.

Beskriv din ”resa” in i branschen?
– Jag insåg ju tidigt att jag ville bli arkitekt och hela skolgången var inriktad
på det. Efter gymnasiet var det KTH och
därefter har jag jobbat som arkitekt. Så
det har hittills varit en ganska rak linje.

Vad är viktigt att tänka på för en sund
utveckling av fastighetsmarknaden?
– Man ska vara noggrann i de tidiga
skeendena av projekten. Och man ska
måna om sina fastigheter och sina hyresgäster. Det finns ett problem med att
ägarna kommer längre ifrån kunderna,
jag är minst sagt tveksam till den utvecklingen.

Vilken är den stora skillnaden att vara
vd jämfört med när du var vice vd?
– Min mejlbox exploderade så fort jag
blev vd. Plötsligt skulle jag informeras om
allt, jag skulle tycka till om väldigt mycket
och ta många fler beslut.

Investerar du själv i fastigheter?
– Nej, förutom att jag och min man har
byggt ett eget hus.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Då ägnar jag mig åt familj och vänner.
Vi har två barn på fyra och sju år och det

sociala livet kring dem är väldigt viktigt.
Annars gillar jag att springa, jag tänker
bra när jag springer och löser ofta problem när jag är ute i joggingspåret. Sedan
tycker jag väldigt mycket om att laga mat
och är bra på att få till vällagade rätter av
enkla ingredienser.
Vilken är din livsfilosofi?
– Att jag vill lära mig nya saker hela tiden.
Jag måste få intellektuell utmaning, och
det gör jag i det här jobbet.
Är du mentor för någon?
– Nej, men nu när jag har byggt upp så
pass med erfarenhet kanske det är dags,
så jag funderar på att bli det.
Har du någon som du anförtror dig åt
och diskuterar med?
– Jag har flera goda samtalspartner på
jobbet. Och så har jag en personlig coach
som är helt utanför verksamheten vilket
jag tycker funkar väldigt bra.
Hur ser ditt idrottsintresse ut?
– Jag är inte ett dugg intresserad av hur
det går i fotbolls-VM eller hockey-VM
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Mitt i karriären.
Annica Carlsson är med
sina 40 år en relativt ung
vd. Hon trivs fantastiskt
bra med sitt jobb och sitt
yrke. Redan som nioåring
bestämde hon sig för att
bli arkitekt.

Tr e rö st e r o m
A nnic a Carl sso n:
Bild: Equator Stockholm

Raul Valencia, vice vd
Equator Stockholm.
– Som ledare har hon en
enorm förmåga att sortera
det som är viktigt och det
som är mindre viktigt,
både kort- och långsiktigt.
Jag tycker att samarbetet
fungerar väldigt bra, vi kompletterar varandra och
det är enkelt att bolla med henne. Hon är också
befriad från prestige vilket är skönt. Samtidigt kan
man säga att hon har en ganska manlig ledarstil,
hon är väldigt bestämd och kan peka med hela
handen. Det beror på att hon vet vad hon vill. Men
hon lyssnar också väldigt bra. Hennes ledarstil
smittar av sig på medarbetarna som inspireras av
henne. Som person har hon stor karisma, är glad
och skrattar mycket. Det kan vara överraskande
för en del som möter henne utanför kontoret.
Anders Baude, vd Implement och mångårig
medlem av Equator Stockholms styrelse.
– Jag skulle vilja känneteckna
henne som en modern chef.
Hon är lyssnande och har en
lugn men intensiv energi.
Hon är inte så explosiv utan sprider snarare ett
lugn omkring sig vilket är en mycket god egenskap. Hon är väldigt kommunikativ, och har lätt för
att göra sig förstådd. Hon har ett gott omdöme,
och jag skulle vilja säga att hon är klok. Dessutom
så levererar hon, hon gör det hon säger att hon
ska göra.
Stefan Sjöberg, make, och
arkitekt på Kjellander &
Sjöberg Arkitektkontor.
– Hon är en väldigt driven
och energifylld person med
mycket idéer och massor av
projekt på gång. Hon hittar
ofta på roliga och ovanliga
utflykter tillsammans med familjen. Jag känner att
hon prioriterar familjen och det tycker jag är en
bra egenskap. Hon har även en äventyrlig sida där
hon kan testa saker, som ovanliga spännande rese
upplägg. Annica är ganska lugn och blir inte lätt
stressad. Men hon kan bli väldigt arg, till exempel
om hon blir orättvist behandlad eller bemött utan
respekt. Hon har en stor portion integritet.
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Jag lyssnar, är bra på att kommunicera
och har väldigt litet behov av att dominera.
(Annica Carlsson om sin ledarstil.)

men jag har ett enormt behov av att röra
på mig och älskar att springa.
Berätta något som folk inte vet om
dig?
– Att jag är lat och avskyr att städa, min
man är mycket bättre på det.
Vilken talang skulle du vilja ha?
– Jag skulle vilja kunna sjunga, och skulle
då gärna gå med i en kör.
Vilken är din drömresa?
– New York fascinerar mig och den italienska landsbygden, så kanske en kombination av de två resmålen.
När grät du senast?
– Det var när min svågers pappa hastigt
gick bort för ett tag sedan, då grät jag på
riktigt. Annars är jag lättrörd och snyftar
till filmer och böcker.
Om du skulle tvingas välja en ny karriär, vilken skulle det vara?
– Jag skulle nog jobba som trädgårdsmästare eller på kafé. Då kanske jag skulle
öppna ett trädgårdskafé.

Vilken levande person är din främsta
hjälte?
– Barack Obama, den pressen han har på
sig och ändå står han där så stabil – det är
imponerande.
Vad hos dig själv är du stoltast över?
– Jag har ett gott minne.
Och vad hos dig själv tycker du minst
om?
– Jag kan vara lite långsint, men försöker
jobba bort det.
Är du fåfäng?
– Ja, jag månar om mitt yttre, det får mig
att känna mig bekväm.
Om du fick ha något i ditt liv ogjort,
vad skulle det vara?
– Jag ångrar ingenting jag gjort, snarare i
så fall ångrar jag saker jag inte testat.
Hur ser du på framtiden, vad ska du
göra när du blir äldre?
– Jag pendlar mellan bredd och djup, när
jag gått i pension kanske jag vill fördjupa
mig i gamla hus.

Primörviner från Bordeaux

			

					– för hängivna vinälskare och samlare.

Med leverans till din dörr!
Välj bland hundratals viner.

www.bdxwine.com

GÄSTSKRIBENT: advokaten HAR ORDET

skidor utför, golf och tennis.

Bild: Rob Vanestone

Bild: Rob Vanestone

Namn: Michael Levin.
Ålder: 56.
Titel: Advokat/Partner.
På Hamilton sedan: 1984.
Fritidsintressen: Familjen,

Namn: Per Månsson.
Ålder: 54.
Titel: Advokat/Partner.
På Hamilton sedan: 2004.
Fritidsintressen: Golf och

tennis.

Hyresrätt till lokal som kreditobjekt
– en osäker säkerhet
I verksamheter där lokalen utgör en betydande tillgång, till exempel i restaurangbranschen, kan hyresgästen ha behov av att
tillgodogöra sig det värde som ligger i hyreslokalen. Detta kan ske genom att hyresrätten
utnyttjas som kreditobjekt. Men vad innebär
detta för kreditgivaren och hur säker är hyresrätten som säkerhet?
Hyresrätten till en lokal som används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet får överlåtas i samband
med att den verksamhet som bedrivs i lokalen överlåts. För att
överlåtelsen av kontraktet ska bli giltig krävs att hyresgästen får
tillstånd av hyresvärden alternativt vänder sig till Hyresnämnden
och får dess tillstånd. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till överlåtelsen om inte hyresvärden har befogad anledning att motsätta
sig att hyresrätten överlåts. Befogad anledning kan vara att den
tilltänkta hyresgästen inte kan antas ha förmåga att betala hyra
eller kommer att bedriva en för fastigheten skadlig verksamhet.
Har hyresförhållandet varat kortare tid än tre år krävs dock synnerliga skäl för en överlåtelse.
En hyresrätt kan också utmätas under förutsättning att hyresvärden eller hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.
Hyresrätten kan alltså utgöra säkerhet för en kredit antingen genom att den vid företagshypotek ingår i den företagsintecknade
egendomen eller genom att hyresrätten är pantsatt alternativt
säkerhetsöverlåten.
det förekommer att hyresvärden uttryckligen i hyresavtalet
förbjuder pantsättning av hyresrätten. En sådan begränsning torde sakna verkan. Eftersom hyresvärdens godkännande inte är en
förutsättning för att överlåta hyresrätten kan det inte heller vara
en förutsättning för att den pantsätts.
Vid pantsättning är det normalt panthavaren som ansvarar
för förvaltning av panten. När panten avser ett hyresavtal saknar
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emellertid kreditgivaren möjlighet att utöva förvaltarskapet, det
gör istället hyresvärden.
Hyresvärden får rollen som tredjeman i förhållande till hyresgästen såsom pantsättare och kreditgivaren såsom panthavare. Om
hyresgästen pantsätter hyresrätten och i laga ordning underrättar
hyresvärden om pantsättningen läggs detta panträttsansvar automatiskt på hyresvärden, oavsett om denne godtar pantsättningen,
till exempel genom att bekräfta underrättelsen, eller ej.
Vad gäller då för hyresvärdens skyldighet att vårda panten, det
vill säga hyresrätten?
Den fysiska vården av panten/hyresrätten utövar hyresvärden
genom att agera på det sätt som generellt krävs av varje hyresvärd.
Med rollen som förvaltare av panten kan bland annat också följa
en skyldighet att meddela panthavaren om hyresgästen riskerar
att förverka lägenheten. Det kan ifrågasättas om det även finns
skäl att föra register (eller ha ett annat kontrollsystem) för att
förebygga dubbelpantsättning samt göra panthavare uppmärksamma på varandra, på sätt som gäller för bostadsrättsföreningar.
Några särskilda förpliktelser därutöver torde dock inte hyresvärden ha.
ansvarar för hyresrätten som kreditobjekt genom att uppfylla sina förpliktelser som hyresgäst. Om
hyresgästen saknar möjlighet att uppfylla de krav som ställs för att
hyresrätten ska kunna bestå, som att betala hyran, har hyresgästen
anledning att informera kreditgivaren. Underlåter hyresgästen att

pantsättaren i sin tur

Hamilton är en fullservicebyrå
inom affärsjuridiken med lång
erfarenhet inom fastighetsoch byggbranschen. Man
har också en av Sveriges

främsta obeståndsavdelningar,
inklusive rekonstruktioner och
konkurser inom fastighetssektorn.

Ny reklam.

FAKTA: Hamilton

göra detta, kan det komma att ses som vårdslöst och medföra
skyldighet att utge skadestånd. I praktiken torde dock hyresgästen
vara medelslös i denna situation, varför skadeståndssanktionen har
ringa betydelse.
Kreditgivaren har självklart ett intresse av att medverka till att
hyresavtalet består. Om hyresgästen inte har råd att betala hyran,
tillfälligt eller ej, kan det finnas anledning för kreditgivaren att
avhjälpa problemet genom att betala hyran och även
i vissa fall träda i hyresgästens ställe. Om hyresrätten
Slutsatsen är
skulle förverkas upphör kreditgivarens säkerhet. Någon
att om det saknas
rätt att träda in och ta över hyreskontraktet finns dock
ett särskilt avtal
inte utan särskilt avtal med hyresvärden/fastighetsägaoch parterna heller ren. Vanligen önskar emellertid kreditgivaren endast en
rätt och möjlighet att överlåta hyresrätten till annan
inte är beredda att och kontant tillgodogöra sig dess kreditvärde.
samverka riskerar
Det gemensamma intresset mellan kreditgivare och
hyresgäst
av att hyresrätten består är en positiv aspekt
hyresrätten att
när hyresrätten används som kreditobjekt.

sakna realiserbart
värde och därmed
kreditvärde.

för kreditgivaren är det dock en stor risk att värdet av panten helt kan förloras, till exempel vid förverkande eller om hyresvärden skulle vägra att gå med på
en framtida överlåtelse och inte heller hyresnämnden
ger sitt tillstånd till denna. Av den anledningen finns det för både
kreditgivaren och hyresgästen anledning att vårda relationen med
hyresvärden. Det är inte ovanligt att det ingås ett avtal mellan
hyresgästen, kreditgivaren och hyresvärden där hyresvärden godkänner att kreditgivaren vid behov överlåter hyreskontraktet till
annan, som hyresvärden inte har vägande skäl emot. När hyresrätt
till lokal används som kreditobjekt finns det alltså all anledning
för hyresvärd, hyresgäst och kreditgivare att samarbeta kring hur
värdet i hyresrätten bäst ska kunna tas tillvara och vidareutvecklas.
Utan avtal uppkommer eventuella problem vanligen först vid
en pantrealisation. Som nämnts är rättsläget sådant att hyresrätten
endast kan överlåtas i samband med en rörelseöverlåtelse, för det
fall att hyresvärden inte medverkar. Kreditgivaren kan därför inte
agera på egen hand. Antingen medverkar pantsättaren (hyresgästen) till en gemensam överlåtelse, eller, i händelse av dennes konkurs, konkursförvaltaren. Hyresgästens intresse av att medverka
torde öka med ett personligt borgensansvar, medan konkursförvaltaren får antagas medverka till en överlåtelse.
Slutsatsen är att om det saknas ett särskilt avtal och parterna
heller inte är beredda att samverka riskerar hyresrätten att sakna
realiserbart värde och därmed kreditvärde. Särskilt säker som säkerhet kan alltså knappast hyresrätten anses vara.

Allt undeR
ett tAk
Fastigheter och fjärrvärme med
fokus på energieffektivisering.
Elmia Fastighet arrangeras nu samtidigt med
Fjärrvärmemässan, med ett gemensamt fokus
på energieffektivisering. Under tre dagar på
branschens viktigaste mötesplats kommer du
att få inblick i allt som händer inom fastigheter,
förvaltning och energi.
Förutom produktutställning och föreläsningar
på Elmia står intressanta studieresor, workshops
och mycket annat på programmet. Dörren till
framtiden står på glänt. Välkommen in.

2009 ELMIA
FASTIGHET
Mer info hittar du på www.elmia.se.

Elmia, Jönköping, 20–22 oktober 2009.

GÄSTSKRIBENT: fastighetsanalytikern har ordet
Bild: Joakim Viking

Namn: Åsa Linder.
Ålder: 46 år.
Yrke/titel: Analyschef.
Utbildning: Civilingenjör.
på Jones Lang LaSalle
sedan: Januari 2009.

Fritidsintressen: ”Min

familj, fixa med vårt ställe på
Gotland och paddla kajak.”

Aktiviteten på fastighetsmarknaden i Stockholm är låg både vad gäller
transaktionsmarknaden och hyresmarknaden. En avvaktande inställning
råder bland de flesta av marknadens aktörer. Vi har sett sjunkande fastighetspriser och frågan är nu hur hyresmarknaden kommer att utvecklas framöver.

En hyresmarknad i gungning
2008 såg från början ut att bli ett bra år ur ett fastighetsägarperspektiv. Hyrorna ökade och det fanns ett stort utrymme kvar
innan vi var i närheten av de hyresnivåer som tecknades under
toppåret 2000. Visserligen fanns det oroväckande signaler från
andra fastighetsmarknader runt om i Europa och övriga världen.
Sverige och framför allt Stockholm såg dock ut att stå väl rustade
inför en kommande lågkonjunktur.
hösten 2008 blev turbulent . Nedjusteringar av prognoser
skedde i allt snabbare takt och ganska snart insåg vi att det var
dags att hysa respekt för det vi hade framför oss.
I Stockholms mest centrala delar ser vi idag en nedjustering
av hyresnivåerna. Aktiviteten har avtagit och det tar allt längre
tid att komma till avslut. Övriga delmarknader har också haft
en hyresnedgång men betydligt mindre än den vi sett i centrala
Stockholm.
Jones Lang LaSalle analyserar fortlöpande kontorshyresmarknaderna över hela världen. I den senaste rapporten från första
kvartalet 2009 kan noteras att hyresnivåerna i Europa har sjunkit med åtta procent. Det är den största kvartalsnedgång som
noterats sedan mätningarna startade 1981. Det närmaste vi kan
komma är en hyresnedgång på 3,5 procent och den noterades
sista kvartalet 2008.
De marknader som har sett den största hyresnedgången är
kontorshyresmarknaderna i Moskva och London med justeringar
på -29 procent respektive -21 procent det senaste kvartalet. Även
dessa justeringar är ”rekord”. Inte sedan mätningarna startade
1981 har så stora hyresjusteringar noterats under ett kvartal för
någon stad i Europa.
Hela Europa och dess marknader är påverkade. De kontors
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hyresmarknader som klarat sig bäst under det första kvartalet
2009 har oförändrade hyresnivåer.
allmänt känt att totalavkastningen för kontor i London är korrelerad med totalavkastningen för kontor i
Stockholm CBD. Låt oss därför jämföra hyresmarknaden i dessa
båda städer med varandra.
Hyresmarknaden i London hade en period med kraftig hyres
tillväxt mellan andra kvartalet 2005 och första kvartalet 2008.
Totalt ökade hyrorna med 64 procent att jämföra med hyrorna
i Stockholm som ökade med 22 procent under samma period.
Sedan hyresnedgången startade i London har hyrorna sjunkit
med 35 procent, att jämföra med Stockholms nio procent.
Om vi tittar tillbaka ytterligare i tiden kan vi göra liknande
jämförelser. Under perioden sista kvartalet 1994 till tredje kvartalet 2001 hade London en positiv hyresutveckling som uppgick
till 128 procent medan hyresökningen i Stockholm under samma
period uppgick till hela 227 procent. Nedgången som följde i
London uppgick till 26 procent och i Stockholm till 39 procent.

i branschen är det
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FAKTA: jones lang lasalle
Jones Lang LaSalle är världens
ledande fastighetsrådgivare
och erbjuder kvalificerad rådgivning till både ägare, investerare och hyresgäster. Med

Det man kan notera är att svängningar både upp och ned följer
varandra och en stor uppgång leder till ett större fall medan en
mindre uppgång leder till ett lägre fall.
hur utvecklingen ser ut just nu kan vi
konstatera att den pågående hyresnedgången i London efter första kvartalet 2009 totalt uppgår till cirka 35 procent. Uppgången
var dock betydligt större än den vi såg i Stockholm innan det
vände. Till bilden kan adderas att kontorsstocken i London sedan
2005 har ökat med 17 procent att jämföra med Stockholms dryga
två procent vilket lett till ökade vakansgrader i London de senaste
åren samtidigt som vakanserna i Stockholm har sjunkit. Det finns
också ytterligare spekulativa projekt i London som ännu inte har
kommit ut på marknaden och som kommer att färdigställas 2009.
Även i Stockholm finns det spekulativa projekt men omfattningen är betydligt mindre.
Vi kommer att få se fortsatt sjunkande hyror i Stockholm
framöver men tack vare mer balanserade förutsättningar kommer nedgången denna gång inte att bli lika omfattande som för
hyresmarknaden i London.

stark lokal förankring förenas
världsledande kunskap om
såväl svensk som internationell fastighetsmarknad.
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Väderkartan här ovanför återger inget behagligt klimat men som
vi alla känner till – efter regn kommer solsken.

Men som vi
alla känner till –
efter regn kommer
solsken.
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[ trendspaning av Nicklas Tollesson ]

”Stå fast vid de
långsiktiga strategierna”
Det är viktigt
att utveckla en god
omvärldsbevakning
och skapa sig en
egen uppfattning
om vad som händer.

De nya tiderna ger nya förutsättningar för
fastighetsföretagande.
Är det dags att överge de gamla strategierna?
Robert Fonovich och Helena Ehrenborg på
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har undersökt detta genom internationella, och egna,
studier.
Deras råd: Stå fast vid de långsiktiga strategierna, men parera kortsiktigt.
Sett till utvecklingen på internationella marknader och studier som
PWC har genomfört på europeisk nivå drar de den slutsatsen.
– De underliggande trenderna som ligger till grund för de långsiktiga strategierna har inte ändrats, därför ser vi ingen anledning
att ompröva dem, säger Robert Fonovich, partner på Öhrlings
PricewaterhouseCoopers fastighetsrådgivningsgrupp.
– Lågkonjunkturen och den nuvarande finansiella situationen
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kommer att hålla i sig ett tag, men de underliggande trenderna
kommer att finnas kvar mycket längre, exempelvis det här med
hållbar utveckling, urbanisering och så vidare, säger Helena Ehrenborg, director och auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Däremot finns det all anledning att se över sina korta strategier
– och att man verkligen vågar agera.
– Det är lätt att sätta sig på händerna och säga; ”vi vet inte vad
som kommer att hända, vi väntar och ser efter sommaren”. Som
sedan blir ”efter hösten, efter vintern”, och så vidare, säger Robert
Fonovich.
Han förespråkar både reaktiva och oﬀensiva åtgärder; i kristider skapas som bekant möjligheter.
– Det handlar om att skapa handlingsberedskap, att frigöra
både tid, resurser och kapital, så att man är beredd att handla när
möjlighet ges. Det kan handla om att sälja relativt lågavkastande
tillgångar för att frigöra kapital för att göra aﬀärer som kan leda
till bättre avkastning, säger han.
– Det är viktigt att utveckla en god omvärldsbevakning och
skapa sig en egen uppfattning om vad som händer. Man kan
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exempelvis titta på vilka branscher som rimligtvis står inför en
strukturomvandling. Bilbranschen händer det mycket i nu, och
man kan tänka sig att det hade skett konsolideringar där även
om lågkonjunkturen inte hade slagit till så starkt som den har
gjort. Man kan i fastighetsbranschen hitta goda aﬀärsmöjligheter om man kan identifiera branscher som kommer att förändras
framöver.
Robert Fonovich och Helena Ehrenborg har genomfört en
jämförande studie där man har tittat på de svenska börsnoterade
fastighetsbolagens årsredovisningar 2001 och 2008.
– Tidigare var det stort fokus på tillväxtstrategier. Man beskrev
detaljerat hur de här strategierna var uppbyggda, och man hade
tydliga målsättningar gällande hur stor tillväxten skulle vara. Nu
är trenden en helt annan; man tonar ner tillväxten, och inställningen är mer; ”skomakare bliv vid din läst”. Man drar tillbaka
sina trupper och riktar in sig på kärnverksamheten. Det är mer
fokus på förvaltningen, att man ska tillmötesgå sina hyresgäster,
säger Robert Fonovich.
– Vi kan också se att det i dag kommuniceras många fler strategier än tidigare. Då lades fokus på vilka geografiska områden och
fastighetsslag man var inriktad på, medan man i dag har breddat
sig och också har kopplat in delar som kundfokus, medarbetarutveckling och hållbar utveckling, säger Helena Ehrenborg.
Att det i dag fokuseras mer på förvaltning än på transaktioner
är en trend som de tror kommer att hålla i sig också när lågkonjunkturen är över.
– Det banksystem vi har haft kommer inte att komma tillbaka.
De komplexa och kreativa finansieringslösningarna som har använts kommer inte att finnas tillgängliga i samma utsträckning i
framtiden, vilket innebär att de möjligheterna inte kommer tillbaka, säger Robert Fonovich.
stR ategisk a UtmaningaR i en l ÅgkonJUnk tUR
•
•
•
•
•
•

Hur övervakas eﬀekterna av omvärldsförändringarna?
Proaktiv hantering av olika aﬀärsrisker.
Har risker i låneportföljen identiﬁerats och hanterats?
Samordning av rapportering och compliance?
Hur väl skyddas företaget mot att drabbas av dåligt rykte?
Hur bör kommunikationen av viktig information till externa och
interna intressenter formuleras?
• Fungerande krisberedskap?
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Vill du också veta
vilka de STÖRSTA
fastighetsägarna är?
Datschas analystjänst används mer
än någonsin just nu. Förenkla och bli
effektivare du också.
Så här fungerar vår senaste tjänst Största Fastighetsägare. 1. Logga in på Datscha. 2. Välj en rapport. 3. Tryck på sök och inom några sekunder har
du en lista på de 100 största ägarna.
Du kan söka på kommun (alternativt län eller land),
typ av fastighet (tex alla fastigheter eller bara
bostadsfastigheter) samt vilken parameter du vill
mäta storleken på (area, styck eller taxeringsvärde).
Kontakta oss för mer information.

Källa: Öhrlings PricewaterhouseCoopers

www.datscha.com. Tel 08 50 70 50 00

[ mat och vin av Eddie Ekberg ]

Picknick på hög nivå
lallerstedt dukar upp i stockholms högst belägna trädgård
Sommaren är här och upptinade svenskar
älskar att äta utomhus. Vi bad krögaren Erik
Lallerstedt komponera en exklusiv picknick
särskilt för Fastighetssveriges läsare – smaklig
måltid!
Ängarna blommar, klipporna är varma och solen sjunker sakta
ned på kvällarna. Kort sagt; nu har den härliga picknicktiden
gjort entré.
Men en picknick kan vara så mycket mer än färdiggrillad kyckling och folköl. Ett bevis på det är Fastighetssveriges picknickkorg
signerad Erik Lallerstedt. Den innehåller en sallad bestående av
potatis, hummer och sparris och anklever med kokt rimmad oxbringa och rostade macadamiannötter. Självklart finns där även
Erik Lallerstedts egna champagne Blanc de Blancs. Och visst är
det mysigt att slå sig ner i gröngräset, eller på en klippa vid havet
för att avnjuta en härlig utemåltid. Men varför gå över ån efter
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vatten, vi slog oss ner i Stockholms högst belägna trädgård – på
Gondolens tak för ett picknick-snack med Erik Lallerstedt.
Vad har du för relation till picknick?
– Jag älskar ju att vara på sjön, gärna i min gamla mahognysnipa.
Och då har jag gärna med mig kall mat som kycklingsallad, rökt
lax, snittar och självklart champagne eller vitt vin.
Vad tycker du om picknick som måltid?
– Det är mycket trevligt att äta nära naturen. Det är just kombinationen av en härlig naturupplevelse och god mat som höjer
det hela ett snäpp.
Vilket är ditt bästa picknick-minne?
– Det var på Västkusten när jag, Leif Mannerström och Christer Svantesson var ute på sjön någonstans utanför Smögen eller
Fjällbacka och Sven-Bertil Taube kom ombord. Vi åt stångkorv
special, helt fantastiskt.

eRik l alleRstedts tiPs
FÖR en Rik tigt lyCk ad
PiC kniCk:
. Gör det du tycker om och laga till
det med kärlek.
. Planera så mycket som möjligt
dagen före så att ni kommer iväg
smidigt.
. Ha en att göra lista som du
bockar av allteftersom.
. Glöm inte korkskruven!

visste dU at t…
… Erik Lallerstedt inte bara jobbat
som kock. Han har bland annat arbetat som sjöman och receptionist.
Hans första anställning var vid det
berömda hotellet Waldorf Astoria
i New York. Där arbetade han som
portier.

HÄRRÖR FR Ån -tale t
Picknick är en måltid som ätes utomhus. Ordet kommer från franska
’le pique-nique’ och härrör från
-talet. Måltiden brukar oftast
ätas sittandes på en ﬁlt.
Källa: Wikipedia

Recept på nästa sida
#5/2009 fastighetssverige
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[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

Lallerstedts picknick
sall ad av Potatis,
HUmmeR oCH sPaRRis
Till  pers:
2 st kokta humrar
½ kg kokt färskpotatis
4 st kokta vita sparrisar
1 knippe gräslök (finskuret)
1 burk Erik Lallerstedts äpple &
currysås
Gör så här:
Dela humrarna och plocka ur
stjärten.
Klyv klon och plocka ur köttet.
Skär ner stjärten i grova bitar
och spara klon hel för garnering.
Klipp upp lederna och pilla
ut köttet. Dela färskpotatisen
och skär ner sparrisen i cirka 
centimeter långa bitar. Blanda
stjärten, ledköttet, sparrisen och
potatisen med ﬁnhackad gräslök
och cirka  deciliter av Eriks äpple
& currysås. Servera med exempelvis baguette.
ankle veR med kok t Rimmad
oXbRinga oCH Rostade maC adamiannÖt teR
Till  pers:
4 skivor ankleverterrin a 50 g
150 g kokt rimmad oxbringa
50 g rostade macadamiannötter
2 msk balsamicovinägersreduktion
½ äpple
Plocksallad
Gör så här:
Dela oxbringan i  portionsbitar. Skär
kuber av äpplet och blanda med salladen.
Blanda upp äppelsalladen med en god
olivolja, salt och peppar.
Lägg upp salladen, anklevern och
oxbringan på tallrik.
Strö över de rostade macadamiannötterna och rippla över balsamicovinägersreduktionen.
Dryck: Erik Lallerstedts champagne Blanc
de Blancs.
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TEMA: INNE- OCH
UTEMILJÖ
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Vi besöker branschens bästa arbetsplats.

62
64

Krönika: Kontoret som vi känner det
är på väg bort.

68

Värdeskapande arkitektur – så fungerar det.

Här är Sveriges tystaste hus.
Centralstation Stockholm står inför en
stor förvandling.
Agas gamla fabrik blir Agas nya kontor.
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TEMA: INNE- OCH UTEMILJÖ
Av: Nicklas Tollesson
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

”säljarna har varit
för passiva i det här”
Andreas Fries om värdeskapande arkitektur
Hur genomför man värdeskapande arkitektur?
Andreas Fries, en av Strategisk Arkitekturs grundare och
ägare, berättar här om sina metoder och strategier, om
vikten av att arkitekten ser möjligheterna ur kundens
perspektiv – och om en outvecklad marknad:
– Säljarna har hittills varit för passiva i det här.
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Bild: Åke E:son Lindman

FRamgÅng.
En framgångsrik
advokatbyrå med höga
ambitioner skulle uttrycka sitt
varumärke i nya lokaler. Strategisk Arkitektur ligger bakom
Mannheimer Swartlings nya
lokaler på Norrlandsgatan i
Stockholm.

Andreas Fries har sedan han startade Strategisk Arkitektur tillsammans med Göran Ekeroth 1991 arbetat med värdeskapande
arkitektur, inriktat mot både fastighetsägare och lokalanvändare.
Han menar att grundläggande i värdeskapandet är ”tydlig funktion och identitet i nära dialog med kunden”.
– Det där är värdeskapandets DNA. De hårda värdena – alltså
funktionen, det mätbara – och de mjuka värdena – identiteten
– är lika viktiga. Och det här måste planeras och genomföras i
nära dialog med kunden, det är där värdeskapandet uppstår, säger
Andreas Fries.
Men hur förverkligar man då de här vackra orden? Strategisk
Arkitekturs metod går ut på att genomföra det i fyra steg; scanning, förstudie, genomförande och uppföljning.
• Scanning. Finns det förutsättningar för att genomföra värdeskapande åtgärder?
– Det är viktigt att man först gör en bedömning av vad som kan
göras och bedömer förutsättningarna tillsammans med kunden, i
stället för att man bara kastar sig över papperet och börja rita.
– Det finns ingen fastighet som inte går att utveckla, men frågan är om det är värt att utveckla den? Går kalkylerna ihop?
• Förstudie. Vilka målbilder och visioner finns? Vilka funktions- och identitetsvärden är aktuella att framställa? Funktion
innebär här exempelvis lokalyta och logistik medan identitet står
för egenskaper som tar vara på det som särskiljer, utmärker och
attraherar med varumärket.
– Ledorden i denna del är problem, analys och lösning. Alltså;
vad är vi ute efter? Vilka värden ska produceras? Och hur gör vi
detta?

Det viktiga är att vi
som arkitekter och kunden
öppnar oss för varandra
och tillsammans kommer
fram till vad det är vi vill
skapa.

– Den här modellen passar lika bra oavsett om det handlar om att
utveckla en stadsdel, en enskild fastighet eller en butikslokal. Sedan genomförs det på många olika sätt. Det viktiga är att vi som
arkitekter och kunden öppnar oss för varandra och tillsammans
kommer fram till vad det är vi vill skapa. Det kan exempelvis ske
via workshops, sedan får man oftast blanda in andra kompetenser,
som varumärkesexperter, marknadsundersökare och så vidare.
• Genomförande.
– Det kan handla om plan- eller bygglovsförfarande, det är projektering, byggande, att förverkliga konceptet.
• Uppföljning.
– Efteråt gör vi alltid en utvärdering. Har vi uppnått projektets
kommersiella och arkitektoniska mål? Fast givetvis är det upp till
beställaren att avgöra vilka siﬀ ror de vill dela med sig av.
I grunden är det så här värdeskapande arkitektur går till, menar
Andreas Fries.
– Det är hela hemligheten med värdeskapande. Våra framgångar bygger inte på en viss design eller en viss stil. Poängen är
att vi har samma grundkoncept, men sedan utvecklar varje projekt
utifrån kunden. Om vi utvecklar SJ:s resebutiker, Kungsbrohuset
eller ett nytt handelsområde i Norrköping är det tre helt olika saker, men det gäller att hela tiden vara benhårt konsekvent i det här
tänkandet, för det fungerar. Det finns en stor öppenhet för kreativa
tankar men de ligger hela tiden under det här grundtänkandet.
De flesta fastighetsbolagen och även företagen har i dag anammat idéerna med värdeskapande genom funktion och identitet.
Däremot tycker Andreas Fries att det finns en grupp aktörer som
inte utnyttjar värdeskapandet i tillräcklig utsträckning: Säljarna.
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TEMA: INNE- OCH UTEMILJÖ
[ Xxxxxx av Eddie Ekberg ]

samma gRUnd.
Andreas Fries har arbetat
med värdeskapande arkitektur i
 år, sedan han tillsammans med
Göran Ekeroth startade Strategisk Arkitektur . Han arbetar
alltid efter samma grundmodell
oavsett om det rör sig om
stadsutveckling eller en
liten butikslokal.

FAKTA: STRATEGISK ARKITEKTUR
• Startades  av de gamla Chalmerskompisarna Göran Ekeroth och Andreas Fries,
som båda är hälftenägare i bolaget.
• Är specialiserat inom tre aﬀärsområden: Fastighetsutveckling kontor, fastighetsutveckling handel och lokalanvändare.
• Arbetar just nu med en hel del stora Stockholmsprojekt som Kungsbrohuset (med
Jernhusen som kund) kvarteret Rännilen – fastigheten med Birger Jarls-passagen
– (Hufvudstaden), NK (Hufvudstaden) och ﬂera stora projekt ute i landet, som SJ:s
resebutiker, Lundbergs handelsområde i centrala Norrköping, kvarteret Hunden
(Norrporten) i Luleå och SJ:s resebutiker.
• Göran Ekeroth efterträddes på vd-stolen den  maj av John Lydholm (se sid ).

milJÖ.
Strategisk Arkitektur
arbetar just nu med
det miljövänliga
Kungsbrohuset
i Stockholm.

Illustration: Strategisk Arkitektur
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Bild: Nicklas Tollesson

– Det är inte ofta en säljare utnyttjar det här, men de erfarenheter
vi har är att det är framgångsrikt. Men säljarna är generellt för
passiva. De nöjer sig med att göra en värdering, de bestämmer sig
för vad de vill få för fastigheten och så säljer de den.
– I stället bör säljarna vara mer aktiva. Man kan genomföra en
scanning, se vad som kan göras, eventuellt inleda ett detaljplanearbete och förbättra förutsättningarna för köparen. Helt enkelt
själv genomföra en del av den due diligence som köparen gör, genomföra grundläggande åtgärder och på så sätt göra fastigheten
mer attraktiv och värdefull. På det här området finns det väldigt
mycket kvar att göra, säger Andreas Fries.
Han trycker mycket på vikten av ett nära samarbete med kunden.
– I grund och botten handlar vårt arbete alltid om att skapa
avkastning på deras kapital. Det är viktigt att se det på det sättet. Det finns fortfarande en branschtradition som går ut på att
arkitekten betraktar uppdragsgivaren ur mecenatperspektivet; att
inställningen är att förverkliga något som är till nytta för världen,
för staden, eller för tredje man. Ofta går det hand i hand med vad
uppdragsgivaren vill, men inte alltid. Vi ser alltid på uppdraget
genom fastighetsägarens eller beställarens ögon. Branschtraditionellt sett är det här ett felvänt perspektiv, men det har öppnat
dammluckorna för oss.
Att skapa värde i arkitekturen handlar alltså både om en lyckad
kombination av siﬀ ror och design.
– Vår metod kan verka lite tråkig. Det är inte så att jag brinner för Excel-ark, men de jobbiga bitarna är viktiga. Det handlar
om att båda sidorna, de ekonomiska siﬀ rorna och den snygga
designen. Har du inte båda grejerna på plats så är du inte med
vid bordet.
– Det roliga är att se att det fungerar. Som när man sitter på
restaurang Pontus! som vi – inte jag personligen dock – har arbetat med och njuter av en god vit bourgogne och ett ostron; god
mat och dryck i en fin miljö. Det är ju det som är hans (Pontus
Frithiofs) framgång. Där har vi det yttersta värdeskapandet.

DEN STORA ÅRLIGA KONFERENSEN

BALA

DeN stora årliga koNfereNseN globala fastigHetsiNVesteriNgar!
Vi samlar de största och mest intressanta namnen inom den internationella och nordiska
fastighetsmarknaden.Grand Hotel, Oslo, 3. September 2009.
www.estatemedia.no/konferanse
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TEMA: INNE- OCH UTEMILJÖ
Av: Eddie Ekberg

Vad är det som gör en arbetsplats riktigt bra? Svaret på den
frågan kan alla som jobbar på Tenant & Partner. De har blivit
utsedda till branschens bästa arbetsplats – två år i rad. Men de
har inte slagit sig till ro för det.
– Vi ska bli Europas bästa arbetsplats inom fem år, säger Hans
Cronsioe, delägare på Tenant & Partner.

Branschens bästa
arbetsplats
Hans Cronsioe och Torbjörn Eriksson startade hyresgästkonsulten Tenant & Partner för 20 år sedan med den tydliga idén
att vara hyresgästens lojala ombud. Den idén har legat fast ända
sedan dess. Däremot har företaget utvecklats en hel del, bland
annat har personalstyrkan ökat med i snitt 16 procent de senaste
tio åren, och man är i dag 39 medarbetare. Samtidigt har omsättningen ökat med i snitt 17 procent per år de senaste tio åren.

Dessutom är man exklusiv representant i Sverige för ONCOR
International – ett av världens största kommersiella nätverk med
170 kontor i 32 länder världen över.
& partner utnämndes förra året till Sveriges bästa
arbetsplats, i kategorin små organisationer, av A Great Place To
Work. Och i år blev man tvåa i samma tävling och kategori. En

tenant
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Bild: Eddie Ekberg

Bilder: Ulf Berglund

siktaR UPPÅt. Hans Cronsioe är delägare i Tenant and Partner och
stolt över att man för andra året i rad placerar sig i topp på listan
över Sveriges bästa arbetsplatser. Men han och de övriga medarbetarna är långt ifrån nöjda. ”Vi ska bli Europas bästa arbetsplats inom
- år”, säger han.

Vi är väldigt stolta över de här två
topplaceringarna.

förklaring till att företaget lyckats att toppa listorna två år i rad är att
man jobbar medvetet med att dra till sig och utveckla de bästa medarbetarna, och att ha roligt tillsammans. Man är också övertygad om
att medarbetarna är företagets framtid och arbetar på en rad olika
sätt för att få dem att växa:
• Tydligt introduktionsprogram för nya medarbetare.
• Aktiv coaching genom mentor-/adeptsystem.
• Alla medarbetare har en individuell målkarta.
• Tydliga korta och långa mål.
• Halvårsvis medarbetarutvärdering med tydlig koppling till bonus.
• Befordran med tydlig koppling till utvecklingsresultat.
• Öppet forum för alla medarbetare.
• Tydliga gemensamma och levda värderingar.
– Vi jobbar med att alla medarbetare ska känna glädje och stolthet
varje dag de går till jobbet. Varje person ska bli sedd och känna sig
bekräftad. Och vi har en total öppenhet kring allt, vi har alltså inga
hemligheter för varandra, säger Hans Cronsioe, delägare på Tenant
and Partner.
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Varför är Tenant and Partner branschens bästa arbetsplats för
andra året i rad?
– För att vi har ett väldigt genomtänkt sätt att arbeta med de här
frågorna.
Är ni glada över andraplatsen eller ledsna över att inte ha blivit
etta i år igen?
– Till en början var vi nog besvikna över att inte ha blivit etta, men
sen insåg vi att vi ändå var sammanlagd etta om man slår ihop placeringarna de här två åren. Nej, men vi är väldigt stolta över de här
två topplaceringarna.

t & Partner.
on, vd Tenan

ikss
Torbjörn Er
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sveRiges bÄsta aRbe tsPl ats e R 
Små organisationer:
. ConcreteIT.
. tenant & Partner.
. Bliwa Livförsäkring.
. W. L. Gore & Associates
Scandinavia AB.
. Brostaden.
. Elicit.
Medelstora organisationer:
. SAS Institute.
. Stretch.
. ProCivitas Privata Gymnasium.
. eWork.
. DGC One AB.
. Bain & Company.
. QlikTech.
. Cisco.
. Avanza Bank.
. Springtime.

Stora organisationer:
. Accenture.
. Microsoft.
. American Express Sverige.
. Qbranch.
. SATS.
. .
. Procter & Gamble.
. JENSEN education.
. Enfo Sweden AB.
. Svenska Mässan.

Hur ska ni lyckas nästa år också?
– Vi har redan påbörjat ett arbete där alla medarbetare ska bli
nöjdare på alla parametrar. För oss handlar det här om lusten att
utvecklas och bli lite bättre hela tiden. Vi blir aldrig nöjda, den
dagen man blir det är man illa ute.
Beskriv er arbetsmiljö?
– Vi har en öppen miljö utan fasta arbetsplatser. Vi har olika
projektrum och bibliotek. Vi har ett lusthus och en utegård som
lämpar sig mycket väl för avslappnade kundaktiviteter. Vi är stolta
över våra lokaler, och för oss känns det bra att kunna vara ett gott
exempel på det vi själva jobbar med, nämligen att hjälpa våra
kunder till optimala lokallösningar.
Vad innebär den här utmärkelsen för er?
– Framförallt är det en bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt, och
så är det en kvalitetsstämpel. Självklart är det också en draghjälp
i aﬀärerna, vi kan med trovärdighet visa att vi kan det vi håller
på med.
Hur mycket är utmärkelsen värd?
– Den är värd jättemycket, men det är svårt att sätta någon exakt
prislapp.
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Fak ta: sveRiges bÄsta aRbe tsPl atseR
Great Place to Work® Institute Sverige publicerade den sjunde årliga listan
över Sveriges Bästa Arbetsplatser den :a april . Listorna är baserade på
organisationsstorlek. På listan för de stora organisationerna är det  eller
ﬂer medarbetare. På listan över de medelstora organisationerna är det mellan
 -  medarbetare. För andra året i rad publicerade man även en lista över
små organisationer med  –  medarbetare.
Ett deltagande i Sveriges Bästa Arbetsplatser handlar inte endast om att
placera sig på listan, ﬂertalet organisationer deltar för att lära och förbättra
sina arbetsplatser.
Tenant & Partner är högst placerad bland företag i fastighetsbranschen, det
enda andra bolaget som ﬁnns med på listorna är Brostaden på en femte plats.

Vad innebär utmärkelserna för er som attraktiv arbetsplats?
– Självklart är det så att om en arbetssökande väljer mellan fyra
olika arbetsplatser och vi har blivit utsedd till Sveriges bästa arbetsplats så ökar ju definitivt möjligheten att personen väljer oss.
Vi har märkt att intresset för att jobba här ökat väsentligt sedan
förra året när vi fick priset första gången. I många jobbannonser
kan man läsa: Vill du jobba på Sveriges bästa arbetsplats? Vi kan
skriva det, och bevisa att det är sant.
Vad är det långsiktiga målet, ska ni bli världens bästa arbetsplats till slut?
– Nej, men vi ska bli Europas bästa arbetsplats inom 5-6 år. Vi har
dessutom nyss skrivit om vår vision, tidigare sa vi att vi skulle vara
marknadsledande i Sverige, men eftersom vi redan är det har vi
sagt att vi nu ska bli världens ledande hyresgästombud.
Och rent aﬀärsmässigt verkar Tenant & Partner ha hittat ett
framgångsrecept. Efter vår intervju togs beslut om att anställa
ytterligare en jurist och en fastighetsekonom.
– Trots konjunkturen har vi fulltecknade böcker och kommer
under våren att behöva förstärka personalstyrkan med ytterligare fastighetskonsulter och jurister, säger Torbjörn Eriksson, vd
Tenant & Partner.

SnabbaSte vägen till
beSlutSfattarna

Annonsera ut era lediga lokaler på di.se om ni vill nå beslutsfattarna direkt.
Dagens industri i samarbete med lokalnytt
för mer info ring 031-68 39 20
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KRÖNIKA
Thomas Nathorst-Böös | Arkitekt och organisationskonsult

Farväl till kontoret

GILLAR RESOR

J

Namn: Thomas Nathorst-Böös.
Ålder: .
Familj: Sambo, vuxna barn.
Yrke/titel: Arkitekt och organisationskonsult.
Fritid: Huset på Fårö, resor till
städer långt bort.

ag får ibland frågan om det här med öppna kontor kanske
är en modenyck, något som går över. De som undrar brukar vara medarbetare som länge arbetat i eget rum. Och
jag ser i deras sorgsna ögon en önskan om att vi skulle
kunna backa bandet, att det ska bli som förr.
Som förr, ja det var inte alls så länge sedan, en tid när var och
en kunde sköta sitt, bara avbrutna av en kaﬀerast eller utflykten
till postfacket. När det gick an att tala om mitt rum, mina pärmar,
mina kunder. En tid där det gick att hoppas att det mesta skulle
fortsätta att vara som vanligt.

• Thomas är författare till boken
Rum för framgång – en meningsfull arbetsplats, och driver företaget Workspace som samordnar
utveckling av arbetssätt och
arbetsplats.

men Jag gör förstås de som frågar besvikna ,

och svarar
glatt och en smula okänsligt: Vänta Du, detta är bara början! Bara
början på en radikal omvandling av både det arbete som utförs
av så kallade tjänstemän och de platser som vi kanske ett litet tag
till envisas med att kalla kontor. Sett i ett större perspektiv är den
egendomliga idén att placera människor vid bord i långa rader,
med eller utan väggar omkring, ju bara är en historisk parentes.
Nu väntar nya tider.
Drivkrafterna är förstås ekonomiska, men inte med så mycket
fokus på kostnader, vi tjänar inte så fasligt mycket på mindre arbetsplatser när lönekostnaden är sex gånger högre än lokalhyran.
Snarare gäller det att se till att göra rätt saker på rätt sätt och
fortsätta att tjäna pengar i en framgångsrik verksamhet. Vilket i
sin tur handlar om vara i ständig utveckling.
För när kunderna kräver snabba och fullständiga tjänster, när
konkurrenter ständigt skapar bättre produkter, när kraven på
snabbhet ökar, ja då ställs organisationens förnyelseförmåga på
ständiga prov. Kunder förresten, det gäller förstås även patienter,
klienter, brukare och medborgare, alla är de otåliga, välutbildade
och krävande.
Så för att klara alla dessa utmaningar krävs en fungerande samverkan mellan olika kompetenser, som samordnat måste förstå
omvärldens behov och snabbt omsätta dem till nya produkter.
Det innebär medarbetare som ständigt jobbar i nya konstellationer, och rekryterar de kompetenser som behövs i stunden, både
inom och utanför organisationen. Ja ofta i intimt samarbete med
kunden.

Bild: Helena Wahlman
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WROCLAW
PRAG

STOCKHOLM
och de som på allvar resonerar i dessa banor är alls inga
speciella organisationer. De som släpper taget om den egna
arbetsplatsen för att utforska det gemensammas möjligheter
har samma utmaningar som de flesta. Att få ut mesta möjliga av sina investeringar, attrahera nya medarbetare, profilera
verksamheten, utveckla för framtiden. Det handlar om industriföretag, försäkringsbolag, kommuner och banker.
Ja framtiden handlar alldeles strax om dig, säger jag till de
som drömmer sig tillbaka det som kallades kontor. Och det
är inte så farligt. Ganska kul faktiskt.

PARIS
HELSINGFORS
DUBLIN

LISSABON

Klockan

Krejaren

BUDAPEST

också när det gäller arbetsplatsen. Det öppna kontoret är en grundläggande förutsättning. Öppet mot omvärlden, öppet internt. Men det behövs
förstås mer. Vi måste släppa taget om våra skrivbord, skapa
utrymme för omväxling och mångfald. Erbjuda platser för
gemensam stimulans och egen reflektion. För uppmuntran
och tröst, synlighet och avskildhet.
Och när nu industrisamhällets löpande band har förlorat
sin mening som förebild för det som inte längre kan kallas kontor, finns det så mycket bättre ställen att inspireras
av. Varför inte baren i mitten för de snabba avstämningarna.
Loungen för ett mer lågmält och förtroligt samtal. Ateljén
för nyskapande idéer. Biblioteket för det gemensamma vetandet och det koncentrerade tankearbetet. Gläntan för vila.
Nöjesfältet när kreativiteten sinar.

Hammarby Sjöstad

BUKAREST

alltså måste vi tänka nYtt,

BRYSSEL

så mycket av individer utan
snarare av själva systemet, där det krävs att alla i organisationen delar fem grundläggande egenskaper. Det handlar om
gemensam överblick och aﬀärsförståelse, handlingskraft och
förmåga att lära av misstag, respekt och äkta nyfikenhet på
det annorlunda, gemensam struktur för gemensamt vetande
och inte minst förmåga till utbyte och lärande.
Vartenda av dessa ord är väldigt krävande. För chefer
som måste överge föreställningar om kontroll och istället stötta ett självorganiserande system. För medarbetarna
som inte bara ska vara experter utan även kunna prioritera,
kommunicera, planera... kort sagt vara sina egna och varandras ledare när det går undan som värst. Vilket det gör
hela tiden.
framgång skapas alltså inte

BOSTÄDER

MIXED USE

INREDNING

STRATEGI

TEMA: INNE- OCH UTEMILJÖ
Av: Nicklas Tollesson

”Det är inte många som har
möjlighet att bygga så här”
För första gången har ett bostadshus uppförts för att klara ljudklass A. Är detta
framtidens sätt att bygga i bullriga stadsmiljöer? Caspar von Vegesack, arkitekten
bakom ”Sveriges tystaste hus” på Dalagatan i Stockholm, är tveksam.
– Det är inte många som har möjlighet att bygga så här, säger han.
Kvarteret Loka Brunn på Dalagatan är unikt ur ljudsynpunkt.
Mängder av åtgärder har genomförts för att bostäderna – och
även butikerna – ska vara så tysta som möjligt. Grundtanken är
att man ska kunna njuta av stadsmiljön utan att störas av den.
– Det mest extrema, tycker jag själv, är i restaurangen. Där
har vi i princip byggt ett rum inuti rummet, det påminner lite
grann om en studio. Det är dubbla golv, med tjocka stegljudsmattor som skiljer de två golven åt. Och samma princip i taken.
I lägenheterna är det inte lika extremt, men det är många olika
komponenter som gör att det blir ett tyst hus, säger arkitekten
Caspar von Vegesack, som tillsammans med Sune Malmquist har
ritat kvarteret åt Anders Bodin Fastigheter.
Akustikerna Leif Åkerlöv och Ulrica Kernen på ÅF-Ingemarsson ligger bakom många av projektets smarta ljudlösningar.
de tjocka prefabricerade betongelementen som utgör stommen.
– Anders Bodin hade erfarenhet sedan tidigare av att bygga
med den här typen av ”sandwichelement”. Ytterskivan består av
 millimeter tjock betong. Sedan kommer  millimeter isolering och sedan ytterligare en  millimeter betongskiva. En

GRUNDEN I DET TYSTA HUSET ÄR
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väldigt bra lösning ur ljudsynpunkt, säger Caspar von Vegesack.
Fasaden är sedan klädd med natursten eller tegel.
Ljudklass A innebär åtta decibel tystare inomhusmiljö än den
Boverket kräver som ministandard.
ATT DET ÄR JUST ANDERS BODIN SOM ÄR FÖRST UT med ljudklass
A är ingen tillfällighet – redan  var bolaget först i landet med
att bygga för ljudklass B, i kvarteret Tranebergs Strand i Alvik.
– Nu ville vi gå ett steg till och uppföra ett hus som klarar ljudklass A. En bra ljudisolering är en sak som våra kunder värderar
högt, säger Sören Haraldsson, fastighetschef på Anders Bodin
Fastigheter.
– Genomgående är det här något som branschen är dålig på.
Det finns alldeles för många lyhörda lägenheter.
Det negativa är naturligtvis kostnaderna. Att bygga på det här
viset innebär väsentliga fördyringar.
– Vi har inte beräknat hur mycket dyrare det blev att bygga så
här, vi har inte vågat göra de beräkningarna. Men vi arbetar alltid
långsiktigt med fastigheter som vi själva äger och förvaltar, och
vi räknar med att det här är en god investering på lång sikt. Och
våra hyresgäster är mycket nöjda, säger Haraldsson.

Sådant här syns ju inte
med ögat. En del aktörer väljer
att lägga medlen på mer
kosmetiska saker.

Fak ta: lok a bRUnn
en del av åtgärderna som gör kvarteret loka
brunn till sveriges tystaste hus:
• Stomme av prefabricerade betongelement på bärande ytterväggar. Betongväggar runt trapphuset.
• I ytterväggens inre betongskiva ljuddämpar en
bullerfog med mineralull.
• Väggarna mot trapphuset och de lägenhetsskiljande väggarna isoleras med mineralull i fristående
stålreglar, och tre lager skivor.
• Hissen är placerad mitt i trapphuset och inte mot
någon lägenhetsvägg.
• Trapporna ligger fritt mot väggarna och hisstommen, detta för att minimera ljudbryggor.
• Treglasfönstren har tjockare glas än vanligt och det
är också större avstånd mellan varje glas.
• Parkettgolven läggs på ljuddämpande matta.
Klinkers i kök, badrum och entréer sätts på sättsbruk som skiljs av från det gjutna golvet med en
stegljudsmatta.
• Lägenheter med mer än två rum har ett så kallat
tyst sovrum, med extra ljuddämpande dörrar, väggar och frånluftsdon.
• Ventilationssystemet och radiatorerna är anpassade för att klara ljudklass A.
• I butikerna och restaurangerna används ﬂytande
golv, ljudisolerande och ljudabsorberande undertak och tilläggsisolering i väggarna.

tyst HUs. Caspar von Vegesack har ritat huset på Dalagatan i centrala Stockholm, det
första som har uppförts för att klara ljudklass A.

Varken Sören Haraldsson eller Caspar von Vegesack tror att ljudklass A-hus kommer att slå igenom på bred front.
– Nej, det är inte många som kan bygga så här, med tanke på
de höga kostnaderna. För aktörer som bygger för att sälja till bostadsrätter är det för dyrt. Rimligtvis också för allmännyttan. De
enda som kan ta kostnaden är privata fastighetsägare som jobbar
med en stor långsiktighet, säger Caspar von Vegesack.
Sören Haraldsson:
– Bygger man för att tjäna pengar på kort sikt så är det inte så
intressant på grund av merkostnaderna. Men jag hoppas ändå att
det här kan bli vägledande.

– Sådant här syns ju inte med ögat. En del aktörer väljer att lägga
medlen på mer kosmetiska saker.
sören haraldsson betonar vikten av att inte bara lägga
tyngden på att stänga ute ljudet, utan också på att få bort ljudet
som uppstår inomhus.
– Vi har ansträngt oss för att få ner ljudnivån på installationer, som exempelvis ventilationen. Det finns en risk med
det här; om bruset från staden försvinner hörs ventilationen
mer än annars. Då är det viktigt ventilationen är så tyst som
möjligt.

#5/2009 fastighetssverige
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Skiss: Tengbom

lJUst oCH tRyggt. Jernhusen och Tengbom har påbörjat
en ordentlig modernisering
av Centralstation Stockholm.
Mycket fokus kommer att läggas
på nedre plan, där den mörka,
stressiga och otrygga känslan
ska bytas ut till en ljus, lugn och
trygg miljö.

”Ingen kommer att
känna igen sig”
Trivsel, trygghet och inspiration. Dessa är ledorden när Jernhusen och arkitektbyrån Tengbom ska lyfta och modernisera centralstationen i Stockholm.
– Vi ska skapa Sveriges bästa mötesplats, säger Yvonne Hendele, marknadsområdeschef på Jernhusen med ansvar för centralstationen i Stockholm.
Centralstationen har idag 200 000 besökare en vardag - eller
över 55 miljoner besökare på ett år. 2008 blev ännu ett rekordår
för tågresandet och allt pekar på att kollektivresandet fortsätter
att öka.
Nu ska stationen utvecklas och moderniseras. Arkitektuppdraget har gått till Tengbom som tillsammans med Jernhusen
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har ambitionen att skapa en positiv upplevelse för alla människor
som varje dag rör sig i byggnaden.
Projektet kommer att innebära en omfattande upprustning
av miljöerna från nedre planet upp till den övre hallen vid Klarabergsviadukten. Serviceutbudet skall utvecklas, flöden, orienterbarhet, trygghet och tillgänglighet skall förbättras. Ombygg-

omdanaRe. Både Yvonne
Hendele och Mark Humphreys beskriver Centralstation
Stockholm som en rätt rörig
och otrygg plats i dag. Men
när arbetet är klart kommer
ingen, menar de, att känna
igen sig i den beskrivningen.

nadsarbetet påbörjas med en nödvändig grundförstärkning och
kommer etappvis att genomföras fram till 2012.
Projektet kommer att innebära utmaningar för alla inblandade.
Den gamla stationsbyggnaden är förklarad statligt byggnadsminne vilket bland annat kommer att innebära en balansgång mellan bevarandekrav och förändringsbehov.Att stationen dessutom
skall vara i full drift under hela ombyggnadstiden är ytterligare
en utmaning – inte minst i nedre planet med sin intensiva trafik
till och från T-banan.
Vi satte oss ned på kaféet i centralstationens övre hall för ett
samtal med Yvonne Hendele, marknadsområdeschef på Jernhusen med ansvar för centralstationen, och Mark Humphreys, arkitekt på Tengbom, för att få veta lite mer om vad som egentligen
ska ske.
Varför ska centralstationen göras om?
– Grunden är den att byggnaden håller på att sjunka eftersom den
står på träpålar på gammal sjöbotten, grundvattennivån har sjunkt
och därmed behöver vi grundförstärka. Och då såg vi chansen
att utveckla centralstationen till Sveriges bästa mötesplats, säger
Yvonne Hendele.
Vad är det som ska ändras?
– Vi ska förbättra kommunikationen mellan våningarna och vi

ska förtydliga strukturen i lokalen. Vi kommer att skapa distinkta
kluster för olika verksamheter såsom mat, biljetter och shopping.
Sedan vill vi ha ett mer spännande utbud, det är egentligen inget
större fel på utbudet i dag, men vi vill ha lite mer spännande
koncept, sådant som förenklar vardagen för resenärerna. Man ska
veta att Centralstation Stockholm alltid är öppen och när man
kommer in här ska man känna ”wow”.
Ni har ”trivsel, trygghet och inspiration” som nyckelord, kan
du utveckla det?
– När det gäller trivsel så ska man känna att här vill jag vara och
här vill jag möta mina vänner. Var och en ska kunna hitta sin lugna oas. Men det ska också vara en eﬀektiv plats för alla resenärer.
Centralstationen ska tillfredställa allas behov. Vi har gjort flera
undersökningar där vi säkerställt att resenärernas behov stämmer
överens med våra ambitioner. När det gäller trygghet så handlar
det om handfasta saker som kameror, vakter och belysning. När
det kommer till inspiration så har vi ju i grunden en fantastisk
byggnad att arbeta med. Vi ska ta vara på det gamla och fina och
blanda in det moderna och skapa en mix som inspirerar.
Hur kommer resenärerna att märka av förändringarna när
allt väl är klart?
– Folk vittnar ofta om Centralstation Stockholm som en extremt
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Vårt mål är att den omvittnade stressen som
råder på nedre plan ersätts av en lugnare och mer
trivsamt miljö.

Mark Humphreys

rörig plats där det är svårt att hitta. Jag kan säga att ingen kommer
att känna igen sig i den beskrivningen. De kommer att upptäcka
att det är enklare att ta sig fram dit man ska. Man kommer märka
att livet och vardagen här blir enklare.
När är allt klart?
– Det här är ett oerhört stort projekt, om allt går enligt planerna
blir vi klara vid halvårsskiftet 2012.
För Mark Humphreys, arkitekt på Tengbom, är Centralstation
Stockholm lite av ett drömuppdrag. Han är från England och
minns när han kom till stationen första gången.
– Jag hittade ingenstans, det var otroligt rörigt. Det är en ära
och känns fantastiskt att få vara med och förbättra den här byggnaden.
Det är ingen slump att det är just Mark Humphreys som jobbar med projektet, han har arbetat med moderniseringen av en av
Storbritanniens viktigaste stationsbyggnader, Paddington Station
i London.
– Det är klart att jag tar med mig erfarenheterna därifrån. Då
som nu handlar det om att modernisera en gammal anrik byggnad. Det finns inget utrymme för att misslyckas, vi som jobbar
med det här ska kunna stå för resultatet i framtiden.
I Tengboms och Mark Humphreys uppdrag ligger det att
visualisera visionerna. Han säger att uppdragets ledord är förenkling, tydlighet, trygghet och trivsel. Och när det gäller tryggheten
ska man jobba mycket med belysning (där man bland annat samarbetar med belysningskonsulten Ljusarkitektur). Men där finns
vissa begränsningar.
– Belysningsmässigt ligger den stora utmaningen för oss på det
nedre planet. Den befintliga 50-talspassagen från tunnelbanan
till spåren upplevs tidvis som en mycket trång och otrygg plats,
nästan klaustrofobisk. Där ska vi öka trygghetskänslan genom att
öppna upp mot centralhallen med två nya rulltrappsbatterier som
släpper in dagsljus och undanröjer korsningskonflikter. Här ska
vi också använda mer accentbelysning och punktbelysning för att
förbättra orienterbarheten.
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genom att gräva ut mark under huset för att skapa ny butiksyta kommer de befintliga, täta väggarna att försvinna. De ersätts
av glasvikväggar som kommer att bidra till en mer rumslig och
öppen upplevelse av passagen. Det kommer också att vara belyst dygnet runt vilket förstärka känslan av öppenhet, värme och
trygghet.
Passagen kommer att få ett ljust slätt undertak med infällda
spotlights som sitter tätt under de befintliga betongbalkarna. För
att förminska eﬀekten av den relativt låga takhöjden kommer
delar av undertaket att punkteras och belysas uppåt vilket ökar
rymdkänslan. Vårt mål är att den omvittnade stressen som råder
på nedre plan ersätts av en lugnare och mer trivsamt miljö.
Både Yvonne Hendele och Mark Humphreys känner en stor
respekt och tacksamhet över att få vara med och genomföra det
här arbetet.
– Jag är stolt över att vara med och skapa Sveriges bästa mötesplats, det finns inget som slår det, säger Yvonne Hendele.
– Det är en ära att få lämna ett avtryck som så tydligt påverkar
inte bara stockholmarnas utan alla svenskars vardag. Det är once
in a lifetime, säger Mark Humphreys.
Definitivt beslut om ombyggnationen fattas av Jernhusens styrelse den siste augusti i år.

mil JÖambition
Miljövinster och energibesparing är också en viktig del i utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att till exempel kunna Green
building-certiﬁera stationen, och då gäller det att fram till 
sänka energiförbrukningen med minst  procent jämfört med idag.

CentR alstation stoCkHolm
Stationen invigdes den  juli  (Stockholms södra invigdes redan
 februari ). Idag är detta Nordens största järnvägsstation och
även Nordens näst största resecentrum med cirka   besökare
per dag. Tillsammans med tunnelbanestationen T-centralen är dock
Stockholms central den klart största stationen i Norden med drygt
  resenärer per dag. Stationshuset uppfördes åren -
under arkitekt Adolf W. Edelsvärd.
Källa: Wikipedia

Fastigheter köpes
Från 20 miljoner upp till en miljard i A–AA-lägen,
företrädesvis i Göteborg, Borås, Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Halmstad och Helsingborg.

Ring köparen direkt
0708-86 48 27
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Agas gamla fabrik
blir Agas nya kontor
Gammalt och nytt, svenskt och tyskt.
När Aga och Struktur planerar för gasföretagets nya
huvudkontor för Norden och Baltikum är det många
delar som ska smältas samman till en enhetlig och
identitetsskapande gestaltning.

Aga har i nästan 100 år varit starkt förknippat med Lidingö. Men
för ett par år sedan var det nära att gasepoken på ön var över.
Hyreskontraktet gick ut 2008 och lokalerna var gamla och omoderna.
– Vi tittade initialt på ett 60-tal olika oﬀerter om ny lokalisering, berättar Klas Stylander, som ansvarar för bland annat
fastighetsfrågor på Aga.
En av utgångspunkterna var att Agas huvudkontor på Lidingö
och marknadskontoret i Hallonbergen, Sundbyberg, skulle flyttas ihop.
– Att samla alla medarbetare – och deras kompetens – under
ett och samma tak var det viktigaste skälet till att vi tog beslutet
att leta efter nya lokaler.
på Lidingö och även
flytta verksamheten i Hallonbergen till Lidingö.
I februari 2008 skrevs avtalet med JM, som bara några må-

till slut valde aga att stanna kvar
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nader tidigare hade förvärvat området av Diligentia.
– Det fanns flera orsaker till att vi valde den här lösningen.
Naturligtvis handlade det om ekonomi, men det fanns också andra
aspekter. Vår historiska koppling till området var väldigt viktig
och dessutom presenterade JM ett mycket intressant förslag, som
innebar en spännande korsbefruktning av gammal industrilokal

En viktig del, inte minst i färgvalen, har varit
att få med både Lindes och Agas identiteter.
och modernt, funktionellt tänkande, säger Klas Stylander.
Struktur var inkopplat redan i lokalsökningsprocessen och har
sedan arbetat med att få fram rätt gestaltning av de 8 000 kvadratmeter stora nya lokalerna. Cirka 350 personer ska arbeta här.
– Det började med att vi satte oss ner och diskuterade och
identifierade vad Agas inredning ska stå för. Sedan har vi tagit

Bilder: Struktur/Aga

gammalt oCH modeRnt. Struktur och Aga har arbetat med att ta vara på det gamla, men samtidigt framställa det på ett modernt sätt. De här
bilderna, i kraftig förstoring, kommer att pryda väggarna på Agas nya huvudkontor. Bland annat syns grundaren Gustaf Dalén och Lindes grundare
Carl von Linde.

fram ett koncept utifrån det, säger Linda Tufvasson som från
Strukturs sida har ansvarat för inredningen i det nya kontoret.
Konceptet bygger på värdeord om vad som är Agas identitet –
ord som tryggt, stolt, flexibelt, historiskt och kreativt.
Aga startade redan 1904 av Gustaf Dalén, som fick Nobelpriset 1912 – för övrigt samma år som Aga flyttade till Lidingö och
samma år som Dalén blev blind efter en gasexplosion.
Som mest arbetade 4 000 personer på Aga i området som i
dag heter Dalénum. Att företaget har satt sin prägel på området
understryks ytterligare av att tågstationen vid området heter Aga
och att kontoret ligger på Agavägen.
år  köpte den tYska gasJätten Linde upp Aga. I dag
heter bolaget Aga i Norden, Baltikum och Sydamerika på grund
av det inarbetade varumärket. I övriga världen jobbar företaget
under namnet Linde.
– En viktig del, inte minst i färgvalen, har varit att få med både

Lindes och Agas identiteter. Linde är det blåa, Aga det röda och
tillsammans blir det grått, säger Linda Tufvasson.
– Vi har fått balansera så att det har blivit lagom mycket från
de två parterna.
Att det historiska ska få en framträdande roll var självklart
från början.
– Vi jobbar mycket med ett gastema, kombinerat med många
historiska bilder, som är uppförstorade och som vi omarbetat till
ett modernt formspråk.
Att kombinera det gamla och genuina med det moderna och
nyskapande har varit centralt i utformningen av de nya lokalerna.
Att framhäva det gamla i industrilokalerna – maskinhallar vari
Aga tidigare tillverkade bland annat fyrdelar – var självklart.
– När vi började titta på husen var de 70-talsmässiga. Man
hade byggt igen fönstren och tätat till undertaken. Nu har vi tagit
fram originalfönstren, de ser ut på samma sätt som på 20-talet,
säger Klas Stylander.
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Bild: Nicklas Tollesson

oRiginalFÖnsteR. Christer Ek och Linda Tufvasson från Struktur och Klas
Stylander på Aga är nöjda över Agas nya huvudkontor, som kommer att ﬁnnas
i Agas gamla fabrikslokaler. Fönstren bakom de tre ser nu ut som originalfönstren från -talet. I spegelbilden ser ni huset mittemot där det instängda
-talsstuket ﬁnns kvar.

Bild: Aga

Fak ta: stRUk tUR
• Startades  och har slutfört cirka   projekt.
Företaget har ett hundratal anställda och kontor i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
• En projektorganisation som hjälper företag som
ska byta lokal, förändra på kontoret eller som
behöver en ny servicelösning.
• Kan hjälpa företag genom hela ﬂyttprocessen och
erbjuder nästan all kompetens inhouse.
• När det gäller Agaprojektet blev Struktur inkopplat
i lokalsökningsprocessen i september .
Företaget leder nu ﬂytten, och kommer också att
ansvara för att de gamla lokalerna töms.

ny lJUsgÅRd. De gamla ytterväggarna blir innerväggar i den nya ljusgården. Aga ﬂyttar de
 meterna till sitt nya huvudkontor  juli i år.

– Interiört har vi bevarat det industriella i avsaknaden av undertak, vi har en del råa ytor och vi har också valt lampor av
industrikaraktär, säger Linda Tufvasson.
De gamla lokalerna har många fördelar – men bygg- och inte
minst rivmässigt har de inneburit problem.

Det är en utekänsla i innermiljön.
Ute är inne
– Under rivningen har man hittat trappor, hisschakt och bärande pelare som man inte visste fanns. Det ställer till en del och
vi har fått ändra på grund av sådant här, men det är en del av
charmen med sådana här lokaler, säger Christer Ek, som leder
hela projektet från Strukturs sida.
Linde har, precis som många andra multinationella företag, en
klar guideline för hur företagets kontor och anläggningar ska se
ut runt om i världen.
– En rejäl bok, på 70 sidor. Om man utgår från den helt och
hållet ska vårt kontor vara mer futuristiskt, modernt och avskalat,
säger Klas Stylander.
Hade utformningen av det här kontoret sett mycket annorlunda ut utan guidelinen?
– Inte så mycket, vi hade ändå försökt att utforma konceptet
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genom att tolka och identifiera Aga och Linde. Men det kanske hade varit lite andra färgkombinationer och andra material i
möbler, kanske mer färger, lite mer grått och rött.
– När de var här från Tyskland var de jättenöjda, det enda de
anmärkte på var att en tråd i en randig matta var lite för grön,
säger Linda Tufvasson.
konceptet bYgger på en svart och vit bas.

De färger som
finns i övrigt är mest i smådetaljer; det kan vara en söm i en stol
som har en avvikande färg, en annan färg på stolsbeklädnader, en
färgsatt lampsladd, etcetera.
– Vi vill ha det sobert – en seriös miljö men med spännande
detaljer som sticker ut, säger Klas Stylander.
Det mest spektakulära är den inglasade innergården som syns
strax bakom receptionen. Här har man byggt in en gammal utegård, och bevarat de gamla ytterväggarna. En staty av Carl Milles
som i dag står utanför det gamla huvudkontoret ska flyttas hit,
och ett gammalt glas parti i tiﬀanystil som har funnits på Aga
sedan 1912 ska också flyttas med till det nya kontoret.
– Det är en utekänsla i innermiljön. Ute är inne, säger Linda
Tufvasson.
Aga planerar att flytta in i de nya lokalerna 1 juli i år.
– Det blir ett stort lyft för oss. Jag är jättenöjd med samarbetet
med Struktur, och också med JM och Lidingö kommun, säger
Klas Stylander.
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”Mitt hem är min borg”
- I framtiden vill vi bo i inhägnade områden
Gated communities, storytelling och boendecoacher. Det är några av de trender som vi
svenskar efterfrågar när det gäller vårt boende
i framtiden. Det framgår av en rapport från
konsultbolaget Tyréns Temaplan.
Undersökningen heter BoTrender 08 och är en rikstäckande djuplodande analys av svenskarnas behov och önskemål kring sitt boende i
framtiden. Med ”framtiden” menar man i detta fall inom 10-15 år.
Den omfattande undersökningen genomfördes i höstas och bygger på svar från 5002 deltagare. Undersökningens deltagare har kategoriserats i olika livsfaser: ungdomar, unga vuxna, barnfamiljer
med små barn under 15 år, barnfamiljer med tonåringar över 15 år,
vuxna utan hemmavarande barn, seniorer och pensionärer. Utöver
detta analyseras olika livsstilsgrupper och geografiska regioner.
– Botrender 08 är unik i sitt slag i den bemärkelsen att den kopplar
ihop traditionell trendspaning med makroekonomisk/demografisk
analys och en omfattande nationell enkätundersökning, säger Mia
Wahlström, avdelningschef företagsstrategi på Tyréns Temaplan.
rad intressanta resultat. Till exempel
att det finns en stark efterfrågan på så kallade gated communities,

undersökningen visar en

det vill säga inhägnade områden som skyddas från omgivningen
med lås eller vakter. Undersökningen visar att så många som en av
tre svenskar vill bo i sådana här inhägnade områden. Denna boendeform som i enkäten beskrivs som ”ett extra säkert område, till exempel inhägnat med portkod eller lås för att komma in på området”,
efterfrågas särskilt av unga vuxna. 41 procent av undersökningens
deltagare i kategorin singel ung vuxen anser att gated communities
stämmer in på deras ideala boende. Noterbart är att kategorin familj
med barn under 15 år är betydligt mindre intresserade av denna
boendeform; bara 26 procent av dessa tycker att det stämmer in på
deras ideala boendesituation.
– Denna boendetyp är betydligt vanligare i andra delar av världen,
till exempel i USA. Mycket tyder på att vi kommer att se fler communities i Sverige framöver, även inhägnade sådana. Intresset kring Victoria Park i Malmö tyder ju inte minst på det, säger Mia Wahlström.
andra skäl till att vi sannolikt kommer att få
se fler gated communities i Sverige inom en snar framtid.
– Jag tror också att det är en del av trenden ”mitt hem är min
borg” som vi sett komma tillbaka mer och mer på senare tid. Man
vill att hemmet ska vara en trygg hamn där man kan andas ut och
vara ifred. Sedan kan det även hänga ihop med att man vill bo och
umgås med likasinnade, vilket man kan göra i ett community, säger
Mia Wahlström.

hon nämner några
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Man vill att hemmet ska vara en trygg hamn där
man kan andas ut och vara ifred.

Hon tror också att medias benägenhet att rapportera om våld och
brott spelar in i detta behov.
– Folk blir mer och mer oroliga över att råka ut för någonting.
Ett bevis på det är att när hyresvärdar frågar sina hyresgäster om
de vill ha nya träd på gården eller en låst grind, så väljer de oftare
grinden, säger hon.
sett är att folks behov av avskärmning i
det framtida boendet är stort. Och det gäller inte minst ljudmässig avskärmning.
– I våra hem förekommer det så otroligt många olika ljud på
olika platser hela tiden och folk har uttryckt ett behov av att
kunna komma undan ljuden då och då på något sätt i bostaden.
Detta är en utmaning för bostadsbyggarna. Man kan tänka sig att
jobba med ”ljudduschar” alltså ljud som tar ut eller neutraliserar
ljud, eller varför inte flyttbara väggar. Andra enkla medel är ljudisolering i form av tavlor och skjutdörrar – detta är lösningar som
folk är beredda att betala för, säger Mia Wahlström.
Kunskapen om att hemmet betraktas som en statussymbol är

en annan trend man

seR botRendeR. Mia Wahlström är avdelningschef vid
företagsstrategi på Tyréns Temaplan. I rapporten BoTrender
 som hon varit med om att
ta fram konstateras bland annat att vi i framtiden helst vill
bo i inhägnade områden, inte
minst för trygghetens skull.
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UndeRsÖkningen:
Den webbaserade undersökningen skickades ut till en riksrepresentativ internetpanel i augusti  till människor i åldern - år. De som svarade
var de som idag bodde i lägenhet eller i framtiden kunde tänka sig att bo
i lägenhet. Enkäten innehåller frågor om det nuvarande boendets utformning, funktioner, egenskaper och utrustning samt om området.

väl inarbetad vid det här laget. Genom sitt hem visar man vem
man är. Det nya som kommer är att vi går mot mer immateriella
värden.
– Ett exempel är det vi kallar storytelling, alltså att saker och
möbler ska berätta en historia som är intressant och som berättar
något om vad man är för en person, säger Mia Wahlström.
Och i framtiden lär inte folk nöja sig med att flytta in i en
lägenhet som någon annan ritat och byggt. Nej, det nya nu är cocreation, alltså att den som ska bo i lägenheten vill vara med och
rita och bestämma från början hur den ska se ut. Vi har sett delar
av det här i form av att byggbolagen låter de boende välja olika
material och i vissa fall även planlösning. Men i framtiden tas det,
enligt Mia Wahlström, på det här området ett stort steg.
– Då kan man prata om boendecoacher dit man kommer och
går igenom i detalj hur bostaden ska se ut. Den här boendecoachen kommer att ställa en hel del frågor till dig om vad du är
för en person och utifrån det föreslå en del olika lösningar. Det
kanske till och med kommer att finnas olika paketlösningar, säger
Mia Wahlström.

BLASIEHOLMEN
- Bara för de utvalda

Plan 3:

ca 360 kvm

Plan 4:

ca 360 kvm

Plan 5:

ca 978 kvm

Passa på att hyra de sista toppmoderna
lokalerna i vår totalrenoverade fastighet på
Blasieholmsgatan 4!
Ytor mellan 137 till 1700 kvm med en generös interntrappa som sammanbinder planen.
Här har du nu möjlighet att i ett centralt läge med
vacker omgivning skapa lokaler helt anpassade
efter dina unika behov.
I november öppnar här LUX Stockholms nya och
första Seafoodgrill B.A.R. med stjärnkrögarna
Henrik Nordström och Peter Johansson i spetsen.
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