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Rum för energioptimering

Rum för hela livet
www.riksbyggen.se

Riksbyggen 
Bra bostäder 
Trygg fastighetsförvaltning
Lönsamt bosparande 

I ekonomiskt osäkra tider är det extra viktigt att tänka långsiktigt. 
Rätt investering idag kan löna sig i framtiden. Vi bidrar gärna med 
helhetssyn, analys och underlag som ger dig rum för rätt beslut.  

Låter det intressant? Ring 0771-860 860 och boka ett möte så 
berättar vi mer!
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TROR PÅ HYRESRÄTTEN. Göran 
Wendel är vd för Tornet, som plane-
rar att bygga upp mot 750 nya hyres-
rätter per år de närmaste fem åren.

INGET BROTT. Det blir inget åtal för 
balkongolyckan i Skellefteå i fjol 
som krävde ett liv. Åklagaren har 
lagt ned förundersökningen.

MALMÖ VÄXER FRAM. 
Så har staden utveck-
lats efter andra världs-
kriget. Bilden: Wallen-
berglaboratoriet.
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DET. Elisabeth Toft-
mann Asmussen talar 
om dansk ekonomi på 
årets fastighetsmässa. 4738
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KOCKUMSKRAN: KLAUS / WIKIPEDIA
KRISTALLKULA: ISTOCK

HEMLIGA AVTAL GER
STORKUNDER BÄTTRE PRIS
KAN VARA OLAGLIGT. Fjärrvärmeföretag fortsätter att teckna hemliga och ytterst 
förmånliga specialavtal med utvalda kunder – trots att de egentligen inte får.
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Entré Februari 2010 
Bilden

SPEGELBLANKT. Inna Chakourova dammar av vinskåpet på 23:e våningen i Hotel Gothia Towers västra torn innan de första gästerna anländer. Hotellet 
invigdes 2001 och ägs av Svenska Mässan, en ekonomiskt fristående stiftelse. FOTO ANNA-LENA LUNDQVIST

”Man vill att ’fler männis-
kors dröm om ett eget hus 
ska gå i uppfyllelse’. Men 
frågan är om det här verk-
ligen är människors dröm 
och inte tillbakablickande 
sossars dröm.”
Aftonbladet om Mona  
Sahlins DN-utspel om  
en ny storstadspolitik

 ’’ Lite arkitek-
tur skall väl en 
karl tåla.’’ Blandaren

”Myror kan orsaka  
krypgrund.”            Blandaren

”För mig är det säkraste 
kännetecknet på en civili-
sation värd namnet att den 
inte ger efter för kraven på 
omedelbara lösningar. Vi 
måste lära oss leva med det 
vilda likaväl som med det 
annorlunda.”
Kerstin Ekman i DN om varg - 
arnas rätt till våra skogar 

”Det är bara att hoppas att 
man nu har vett att döpa om 
Helsingborg till Henkeborg.”
Pandox vd Anders Nissen hyl- 
lar Henrik Larsson, numera 
tränare i Landskrona Bois  

”Va sa du? ’Kräftskiva’?  
Nu? Jaså, ’tvättstuga’!”
Avlyssnad mobilkonversation  
på stökig Stockholmskrog

”Fackföreningar är bra. Det 
är bättre med organisering 
än utan. De har inga över-
drivna krav. De vill ha jobb.”
Volvo-intresserade Geelys 
ordförande och ägare  
Li Shufu i DN Ekonomi

”Vi talar om ingenting och 
blir avbrutna av  
en reklampaus.”
 
Pop- 
artisten  
AK von Malm- 
borg om det  
gångna 00-talets tidsanda

”Man på porrsajt var inte 
polis.”  Hallandsposten

 

 

Roger Akelius, finansman och fastighetsägare …TYCKT & TRYCKT PÅ WEBB OCH I ANDRA MEDIER

Hallå där!Saxat

Varför så mycket?
– Jag bor på Bahamas 
som fick en tsunamivar-
ning efter skalvet och 
min trädgårdsmästare är 
en av tusentals haitiska 
flyktingar här. Jag var 
även i Guatemala efter 
att 25 000 personer om-
kommit i en jordbävning, 
så jag förstår känslan. 

Du har skänkt pengar 
till liknande organisa-
tioner tidigare. Varför 

just SOS Barnbyar 
denna gång?

– Jag känner till deras ar- 
bete, ekonomi och upp-
följningar. I barnbyarna 
finns inga sovsalar för 
barnförvaring. Barnen be- 
handlas som individer och  
har tillgång till internet.

Du är kritisk till att in- 
samlade pengar går 
till höga löner?

– Styrelse 
och chef 
ska vara 
föredöm- 
en. Inget 
fastighets-
bolag skulle 
exempelvis 
anställa fru 
Magnusson 
bara för att hon har erfa- 
renhet som prinsessa. Det  
är orimligt att fotfolket ska 
arbeta gratis i Rödakors-
föreningar och med sin av- 
gift betala en ordförande.

Uppmuntrar du fler fas- 
tighetsägare att skänka 
pengar till katastrof-
hjälp?

– Nej, var och en gör som 
han finner intressant här 
i livet.

Vad gör du mer, något 
annat projekt på gång?
– Finanskrisen är inte 

    helt borta. Nor- 
 malt kommer 

en stark 
inflation 
efter en 
massiv 
ökning 

av pen-
ningmäng-
den som 
motåtgärd. 
Jag inväntar 

nu de biverkningar som 
uppstår när myndigheter- 
na tillsätter motåtgärder 
mot motåtgärderna.

INTERVJU  
KEROLD KLANG
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… som skänker 100 mil- 
joner kronor till SOS 
Barnbyar i jordbäv-
ningsdrabbade Haiti.
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Tre av den dryga miljon 
som förlorat sitt hem.
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Arkitektur 

Mässa i het region

V
ad Spyker Cars köp av Saab betyder på lång 
sikt är för tidigt att sia om. Men det finns ändå 
anledning att gratulera Trollhättan och alla 
övriga orter som berörs av affären. 

Det var länge sedan Saab försvann från 
Malmö. Det gamla fabriksområdet tillhör nu 

stadens utvecklingsområden och biltillverkningen och 
dess föregångare Kockumsvarvet är väl i stort glömda. 
Dock inte i boken Malmö i skimmer och skugga som vi  
uppmärksammar på sidorna 38–44. Vi tyckte det var 

välfunnet eftersom 2010 års första 
nummer av Fastighetstidningen är 
officiell mässtidning för Fastig-
hetsmässa Öresund på Malmö-
mässan den 10–11 februari (mäss- 
special på sidorna 47–53). Boken 
visar hur Malmö blev dagens stad 
och en viktig del av den allt hetare 
Öresundsregion som i mässpro-
grammet belyses från olika vink-
lar. Välkommen till mässan som 

hålls i lokaler som tillhört både Kockums och Saab! 
Vintern har länge hållit oss i ett stadigt grepp. Ett be-

tydligt slappare grepp har Stockholms politiker om sina 
en gång stolta ambitioner på tillgänglighetsområdet. Dit 
räknar de förvånande nog inte kommunens snöröjning, 
vars brister gör det svårt i synnerhet för äldre männis-
kor att ta sig fram i stan. Det är skamligt. 

Velkommen, danske venner!
�Denne udgave af Fastighetstidningen er samtidig 
den officielle messeavis for Fastighetsmässa Öresund i 
Malmö, arrangeret i samarbejde med Easyfairs, Fastig-
hetsägarna Syd og Fastighetstidningen. På messen er 
der udstillere fra Danmark, og vi ved, at der også vil 
være mange danske brancherepræsentanter blandt de 
besøgende på messen. Alle er hjerteligt velkomne til et 
par udbytterige dage med masser af nyttig information 
om ejendomme og deres administration og potentialet 
på de markeder for ejer- og lejerboliger på begge sider 
af Øresund, som bliver mere og mere integrerede. Vel 
mødt på messen! 

 ’’ Så blev 
Malmö dagens 
stad och en del  
av den allt het- 
are Öresunds- 
regionen.  ’’ 

Svävande glas över city

Ledare
PER-YNGVE BENGTSSON  
CHEFREDAKTÖR
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Det kritiserade 1970-talshuset, som hyser det ”nya” Hamburger Börs, 
har fräschats upp med glasvåningar. Vy från Jakobsgatan. 

De nya 
glas- 
våning-
arna, 
ritade 
av White 
Arkitek-
ter, har 
gett det 
tunga 
kontors-
kom-
plexet 
nytt liv. 

�Få stockholmare applåderade 
när gamla restaurang Hambur-
ger Börs och halva kvarteret 
Jakob Större med bland annat 
medeltida hus revs för ett tungt 
kontorskomplex med brun 
aluminiumfasad på 1970-talet. 
Nu har Vasakronans kritiserade 
femvåningshus på Regeringsga-
tan byggts om till en sevärdhet, 
både för gatans flanörer och de 
som arbetar i byggnaden. Det 
gamla översta våningsplanet 
har rivits och ersatts med tre 
svävande glasade våningar och 
burspråk som sörjer för en vid 
utsikt över nedre citys takåsar. 
Hela huset har begåvats med 
en ny infrastruktur och Green 
Building-certifierats.
 Påbyggnaden, av arkitekterna 
följdriktigt kallad The View, har 
tillfört huset en yta på 7 500 
kvadratmeter flexibla kontors-
moduler. De nedre våningarna 
har totalsanerats och fått ny 

interiör med ljusa färger för att 
matcha tillbyggnaden. Exteriört 
har omgestaltningen kantats av 
restriktioner, glasvåningarna 
fick inte bli för dominerande i 
den känsliga miljön nära Ström-
men. Trots tre nya våningar är 
huset därför inte synligt från 
Slottet. 
 Skapandet av The View är ett 
led i förtätningen av Stockholms 
city. Några kvarter längre bort 
höjs statsdepartementens 
kontorskomplex från 1971 ett 
par våningar och ett hundraårigt 
kontorshus på Vasagatan får 
bostadslägenheter på taket. 
Därmed återfår Norrmalm något 
av karaktären som förlorades 
under den kritiserade citysane-
ringen; varierade hushöjder och 
varierade fasader. Påbyggnaden 
har ritats av Ulla Bergström, 
White Arkitekter och totalentre-
prenör är Skanska.

TEXT KEROLD KLANG



www.moelven.se

Goda rum

Med inspiration från science fi ction och fi lmens värld presenterar vi en fi ktiv vision av 

framtidens kontor. Året är 2020, platsen Rymdbas 08. En mobiltillverkare i framkant 

har förfl yttat sitt huvudkontor till nya delar av galaxen. Lokalerna förmedlar samma 

funktionalism, detaljkänsla och design som produkterna de levererar. Platsbyggda 

enheter är inte intressant i rymden. Lösningen är Moelven Eurowands systemväggar.

Vi ses på Stockholm Furniture Fair i monter  A36:11.

Välkommen till framtiden
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Nyheter 
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Fällande dom för byggras i Kista
�En konstruktör har dömts vid Solna tingsrätt till villkorlig 
dom och 100 dagsböter á 150 kronor, som ansvarig för bygg-
raset vid Kista Galleria sommaren 2008. En man dog och två 
skadades vid olyckan. Konstruktören ansvarade för ritning-
arna och fälls för arbetsmiljöbrott och vållande till annans 
död samt vållande till kroppsskada. Hon ska även betala 
46 000 kronor i skadestånd till den omkomnes anhöriga. 
Dessutom döms företaget Cremona, som kvinnan arbetade 
vid, att betala 1,5 miljon kronor i företagsbot till staten. Åta-
len mot tre övriga personer ogillades av tingsrätten.

Allt fl er outhyrda lägenheter
�Antalet lediga lägenheter 
ökar igen, för första gången 
sedan 1998. I september 
2009 fanns 34 000 outhyrda 
hyreslägenheter i landet, en-
ligt SCB. Sedan toppen 1998, 
då antalet lediga lägenheter 
var 62 000 lägenheter, har 
antalet successivt minskat. Tre av fyra outhyrda lägenheter 
fi nns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel 
lediga lägenheter i kommunalt bestånd fi nns i Ydre i Öster-
götland, där var femte lägenhet är outhyrd.

Förköpslagen försvinner i vår
�Regeringen anser att förköpslagen har spelat ut sin roll 
som ett medel att tillgodose kommunernas behov av mark 
för tätbebyggelse, och föreslår därför att lagen upphävs från 
1 maj i år. Lagen har inneburit att ett stort antal fastighetsö-
verlåtelser fördröjs och att det uppkommer olägenheter och 
kostnader för fastighetsmarknaden och dess parter. Med 
hänsyn till att endast ett litet antal fastigheter förköps varje 
år kan nyttan av regleringen inte anses överstiga de kostna-
der och olägenheter som tillämpningen medför. 

PTS förordar öppna bredbandsnät
�Exklusiva avtal mellan fastighetsägare och bredbandsope-
ratörer begränsar valfriheten, varnar Post- och telestyrelsen 
(PTS) i rapporten Öppna nät och tjänster. Enligt den bör fastighets-
ägare undvika att ingå avtal som innebär att operatören får 
exklusiv distributionsrätt i ett fastighetsnät under fl era år. 
PTS genomför just nu informationsinsatser riktade till bland 
annat fastighetsägare för att öka kunskapen om öppna nät.

I korthet
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Inget åtal för  
Det blir inget åtal för balkong-
olyckan i Skellefteå i fjol, som 
krävde ett liv. Åklagaren lägger 
ned förundersökningen.

– Det går inte att bevisa att fastighets-
ägaren betett sig brottsligt, säger 
åklagare Peter Jonsson vid åklagar-
kammaren i Umeå.

Efter en grundlig utredning, med två 
tekniska undersökningar och fl era vitt-
nesförhör, är slutsatsen att fastighets-
ägaren inte varit oaktsam.

– Fastighetsägaren har inte haft skäl
att ana oråd, skadan gick inte att se 
utifrån, säger Peter Jonsson.

Det var i maj 2009 som en balkong 
rasade till marken i en fastighet i cent-
rala Skellefteå. En person dödades och 
en skadades allvarligt. Åklagaren har 
utrett misstanke om såväl vållande till 
annans död som till kroppsskada.

– Olyckan är naturligtvis mycket 
tragisk för de drabbade, men även för 
fastighetsägaren, säger Fastighets-
ägarna Sveriges chefsjurist Rune 
Thomsson, som följt ärendet.

– Även om fastighetsägaren inte be-
tett sig brottsligt rekommenderar vi att 
man gör som vi beskriver i informa-
tionsbladet om balkongbesiktningar.

Enligt informationsbladet bör bal-
konger inspekteras av sakkunnig minst
vart femte år, eller i samband med för-
ändringar, exempelvis inglasning.

TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM

En person dog när en nyuppförd stålkonstruktion  gav vika.

34 000
tomma lägenheter i september.

Ett steg i rätt riktning, tycker Fas-
tighetsägarna i ett positivt remiss-
svar på regeringens förslag om all-
männyttan och hyrorna. Organisa-
tionen anser dock att även stiftel-
ser ska drivas affärsmässigt.

Regeringens planerade förändring av 
hyreslagstiftningen innebär att de kom-
munala bostadsföretagens hyror inte 
längre ska vara normerande för privat-
värdar. Enligt Fastighetsägarna skapar 
det bättre förutsättningar för privata 
fastighetsägare att erbjuda de bostä-
der som hyresgästerna efterfrågar. 
Det leder på sikt till en sundare hyres-
marknad till glädje för alla som vill bo 
i hyresrätt. Byggandet av nya hyres-
bostäder kommer att stimuleras.

Fastighetsägarna är dock kritiska till 

att den föreslagna lagen begränsas till 
att bara gälla kommunala bostadsaktie-
bolag och inte bostadsbolag som drivs 
i till exempel stiftelseform. Aff ärsmäs-
sigheten bör omfatta även dem.

Fastighetsägarna efterlyser också 
ett särskilt kontroll- och sanktions-
system för att garantera att de kom-
munala bostadsföretagen verkligen 
drivs aff ärsmässigt. Konkurrensverket 
är inne på samma linje och föreslår 
att en myndighet informerar om och 
övervakar de regler som fi nns om 
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Snart slut på Com Hems glada miner? PTS vill öppna nätet.

”Även stiftelser bör drivas  

 ’’ Vi tycks få en lagstift-
ning som bättre stämmer 
överens med EU-lag.’’
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Delseger 
för brf mot 
Belgien
�En bostadsrättsförening på 
Villagatan 13 i Stockholm får stöd 
av Högsta domstolen i en tvist 
med belgiska staten, som haft sin 
ambassad inhyrd i fastigheten. 
HD underkän-
ner i en färsk 
dom ambassa-
dens hänvisning 
till immunitet 
– vilken tidigare 
godkänts i tings- 
och hovrätt – 
och skriver att 
tingsrätten måste pröva fallet. 

Tvisten, som pågått sedan 
2005, handlar om att ambas-
saden beviljades lägre hyra mot 
att den själv skulle renovera sina 
lokaler. När detta aldrig skedde 
och ambassaden småningom 
fl yttade, rustade föreningen själv 
lokalerna. Den anser sig nu ha 
ett krav på belgiska staten på 4,5 
miljoner kronor för renovering 
och utebliven hyra.

– Jag tycker att det är anmärk-
ningsvärt att representationen 
för ett EU-land låter bli att betala
sina räkningar i ett annat EU-
land, säger bostadsrättsförening-
ens ordförande Jan Bruzelius.

TEXT OWE SJÖQVIST 
OCH PER-YNGVE BENGTSSON

 ’’ Fastig-
hetsägaren 
har inte haft 
skäl att ana 
oråd, skadan 
gick inte att 
se utifrån.’’

�Läs informa-
tionsbladet om 
balkonger på www.
fastighetsagarna.
se/web/Informa-
tionsblad_gallan-
de_balkongbe-
siktningar.aspx
�Fastighetstidning-
en har skrivit om 
balkongolyckan i 
nr 6, 7 och 10/2009. 
De fi nns att ladda 
ner på www.fastig-
hetstidningen.se.

PÅ WEBBEN

balkongolyckan

Peter Jonsson, 
åklagare

konkurrenssnedvridande kommunalt 
stöd till eget bostadsbolag. 

– Men sammantaget innebär reger-
ingens förslag ett steg i rätt riktning, 
säger Fastighetsägarna Sveriges vd 
Reinhold Lennebo och fortsätter:

– Det speglar eff ekterna av den EU-
anmälan som Fastighetsägarna gjorde 
2005 och innebär att vi nu tycks få 
en lagstiftning som bättre stämmer 
överens med EU-lag.

Även Sabo är i stort positivt, och an-
sluter till Fastighetsägarnas synpunk-
ter genom att påtala att lagen måste 
tydliggöra vad som menas med att 
vara både aff ärsmässig och allmän-
nyttig. Kravet på aff ärsmässighet är 
bra, likaså att kommunföretagen inte 
ska ha särskilda fördelar, anser Sabo. 

Men samtidigt måste de kunna agera 
annorlunda än de privata värdarna. 

Sabo tycker också att det är orimligt 
att kommunbolagens hela fria, egna 
kapital ska kunna föras över till kom-
munen, i de fall pengarna används till 
bostadsförsörjningsändamål.  

– Kapitalet består av överskott från 
driften och försäljningar av fastigheter, 
och är i huvudsak bundet i fastig-
heter. Många företag kan tvingas ta 
lån för att klara detta. En fri utdelning 
försämrar också möjligheterna att re-
novera miljonprogrammets bostäder, 
varnar Kurt Eliasson, vd i Sabo.

Hyresgästföreningen skriver att för-
slaget säkerställer den svenska model-
len. Men bolagens ansvar och aff ärs-
mässighet måste förtydligas.

TEXT PER-YNGVE BENGTSSON

Norra Järnvägsgatan i Skellefteå i somras. Konsulten Kjell Lång undersöker på 
uppdrag av åklagaren hålet efter balkongen för att hitta orsaken till raset.

Jan Bruzelius

 affärsmässigt” POLITIKERFRÅGAN

.Johan 
Löfstrand 
(S), riksdags-
ledamot:
– De fl esta 
allmännyt-
tiga bostads-
företag drivs 

redan i dag affärsmässigt, så 
jag tror inte att det behövs 
en sådan tillsyn. Men rege-
ringens förslag möts nog av 
av en hel del synpunkter och
frågor, åtskilligt behöver 
förtydligas. Vi har ju heller 
inte sett helheten ännu, ef-

tersom hyresdelen av för-
slaget inte är klar.

.Jan Ertsborn 
(FP), riksdags-
ledamot: 
– Spontant är 
jag tveksam 
till att det 
skulle behö-
vas ett sådant 

kontrollsystem. Vi har ju ett 
demokratiskt system som 
bland annat ska hantera att 
en kommun och dess företag 
fungerar som avsett.

Behövs ett kontrollsystem?
�Fastighetsägarna Sverige vill ha ett kontroll- och 
sanktionssystem som garanterar att de kommunala 
bostadsföretagen verkligen drivs affärsmässigt. 
Behövs det ett sådant kontrollsystem?
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Nyheter 

Var tredje brf-medlem saknar försäkring
�Var femte bostadsrätt riskerar vattenskador. Men tre av 
tio bostadsrättsinnehavare har inget bostadsrättstillägg, 
som betalar för skadorna. Det visar en undersökning från 
försäkringsbolaget If. Utan tillägget är lägenheten oförsäk-
rad och vattenskador kostar i snitt 50 000 kronor att åtgärda. 
Skador i kök och badrum till följd av vattenläckage hör till de 
vanligaste försäkringsskadorna i lägenheter.

Göteborgarna trygga i sin trapp
�Nio av tio hyresgäster i Göteborg kän-
ner sig trygga i sin trappuppgång. Där-
emot tycker 40 procent av dem att det 
fi nns brister i säkerheten mot inbrott i 
fastighetens förråd. 35 procent av hyres-
gästerna är missnöjda med städningen 
av källare och tvättstuga. Det visar en 
undersökning från företaget Aktiv Bo där 
12 500 hyresgäster svarat på ett 70-tal 
frågor. Undersökningens så kallade 
serviceindex för 2009 är 82,5 procent, 
att jämföras med 80,8 procent 2007.

Anrikt kvarter i hetluften
�Kvarteret Konsthallen på Djurgården i Stockholm, med Lilje-
valchs konsthall, gamla sommarrestauranger och en kultur-
huslänga, har hamnat i hetluften med upprörda känslor på 
fl era håll. Gröna 
Lunds tivoli vill 
bygga en berg- 
och dalbana på 
sin obebyggda 
tomt 20 meter 
från fastighets-
bolaget Stads-
holmens bo-
stadshus. Stads-
holmen befarar 
att man tvingas evakuera dem som bor där. På andra sidan 
kvarteret vill Arcona ersätta restaurang Lindgården från 1929 
med ett hotell. Skönhetsrådet och Djurgårdens hembygds-
förening kallar hotellets fasad för pajasarkitektur. Protester 
kommer även från restaurang Blå Porten, vars trädgård 
måste kalhuggas om hotellet byggs.

I korthet Många frysska

35
procent missnöjda 
med städning i käl-
lare och tvättstuga.

Stockholm i januari. Robin Lindholm skottar snö på taket till en fastighet på Södermalm.

�Brist på kunskap, tidsbrist och ovilja 
att ta lån hindrar fastighetsägare att 
investera i energieff ektiviseringar 
och därmed spara pengar. Det 
visar en rapport som konsultfö-
retaget Profu gjort på uppdrag av 
Fastighetsägarna. Undersökningen 
visar också att få fastighetsägare 
har kommit igång med att energief-
fektivisera och att de fl esta är dåliga 
på att följa upp sin energiförbrukning.

Bakgrunden till studien är att Fastig-

hetsägarna vill veta varför egentligen 
lönsamma energiinvesteringar inte blir 

  av – det så kallade energieff ektivi-
seringsgapet. Bengt Wånggren 
på Fastighetsägarna Sverige anser 
att studien bekräftar att organisa-
tionens satsning på en kunskaps-

bank om energisatsningar är rätt.
    – Många företag är osäkra och 

behöver en trygg partner inför investe-
ringsbeslut.�Vi vill ge den tryggheten.

TEXT HANS HELLBERG

Värdar tvekar att energieffektivisera
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Dags att tycka till om nya Slussen
�Planerna på en ny utformning av Slussen i Stockholm har 
kommit ett steg till. Arkitektfi rman Foster + Partners och 
Bergs förslag ställs nu ut för plansamråd. Stockholmarna 
har på sig till slutet av mars att komma med synpunkter. 
Förslaget är uppbyggt kring tre bärande funktioner – trafi k, 
vatten och stadsliv. Vattenrummet mellan Gamla stan och 
Södermalm vidgas, kajytorna utökas och gående och cyklis-
ter får mer plats. Nya Slussen ska enligt planerna stå klart 
2018 och beräknas kosta cirka 6,3 miljarder kronor.
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Det senaste förslaget till ett nytt Slussen ställs ut.

Parke-
rings-
platsen 
där 
Gröna 
Lund 
vill 
bygga 
attrak-
tioner. LÅ
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Vintern och den ihållande 
kylan har tagit ett fast grepp 
om våra fastigheter. Många 
fastighetsägare har drab-
bats av frysskador på rör 
och ledningar i sina hus.

– Det som förvånar mest är att 
kylan trängt så djupt in i husen, 
säger Ronny Bergens, teknisk 
chef hos Fastighetsägarna 
Stockholm. Vi har fått 
in flera rapporter om 
frysskador. Bland an-
nat på utrustning som 
är placerad i närheten 
av ventilationskana-
ler, där ingen tidigare 
förväntat sig köldpå-
verkan.

Från VVS-bransch- 
en höjs ett varnande 
finger. Se upp med provisoriska 
lagning-ar av frysskador och 
uppfinningsrika metoder för 
att tina isproppar. Se till att få 

reparationer fackmannamäs-
sigt utförda redan från början 
och tänk på att de gamla reg-
lerna för placering av rör och 
ledningar inte ger tillräckligt 
skydd mot frysskador.

Hela Sverige är nu snötäckt och  
i söder har inte så mycket snö 
setts sedan 2001. Dygnsmedel-
temperaturen har varit under 

noll i stort sett i hela 
Sverige.

– Hittills har kost-
naderna för snö- och 
isröjning ökat kraftigt, 
säger Ronny Bergens.

Generellt har fastig- 
hetsägarna varit alerta  
när det gäller att hålla 
tak och fasader fria från  
snö och is. De flesta är 

medvetna om sitt ansvar vid en 
olycka där snö och is rasar ned 
på förbipasserande.

De stora snömängderna har 

ännu inte ställt till några större 
besvär. Det som oroar är om 
det blir töväder och snön blir 
tung och blöt.

Kylan har dock medfört en 
ökad elförbrukning och stigan-
de priser på el och fjärrvärme, 
som de flesta är beroende av. 

Om vintern fortsätter med 
samma intensitet kan det 
inte uteslutas att det behöver 
märkas på hyresavierna senare 
i år, men det får kommande 
hyresförhandlingar utvisa.

TEXT OWE SJÖQVIST

Enkelt att 
dra tillbaka  
EU-anmälan
Det finns inga hinder för att 
återta Fastighetsägarnas EU-
anmälan om otillåtet stöd till 
kommunala bostadsföretag. 
Det säger Fastighetsägarna 
Sveriges tidigare vd Per-Åke 
Eriksson, som följt ärendet 
från start.

– Vår anmälan ligger fortfarande 
i en förhandlingsfas. Så länge EU- 
kommissionen inte beslutat att 
göra en juridisk utredning kan 
anmälan tas tillbaka på ett enkelt 
sätt, säger Per-Åke Eriksson.

Det var 2005 som Fastighets-
ägarna Sverige 
lämnade en an-
mälan till EU-
kommissionen 
om kommuner-
nas otillåtna 
stöd till sina 
bostadsföretag.

Organisatio-
nen har under hela processen 
sagt sig vara villig att ta tillbaka 
sin anmälan om svensk lagstift-
ning ändras så att den inte längre 
strider mot EG-rätten.

Regeringens nyligen presente- 
rade förslag om ändrade villkor 
för de allmännyttiga bostadsbo- 
lagen och nya regler för hyres- 
sättning är ett steg i den rikt-
ningen. Därför har frågan om 
vad som händer med anmälan 
aktualiserats. Det har förekom-
mit mediauppgifter om att an- 
mälan inte kan återtas, utan att 
EU-kommissionen är skyldig att 
fortsätta utreda ärendet.

Per-Åke Eriksson gör en an-
nan bedömning.

– Vi har hela tiden haft löpan- 
de kontakter med kommission- 
ens tjänstemän, och de har sagt 
att vi i första hand bör hitta en  
lokal lösning. Så länge den svens- 
ka processen rullat på i rätt rikt- 
ning har man väntat med att sätta  
igång en juridisk prövning.

Erfarenheten visar också att 
det går att återta en anmälan, 
enligt Per-Åke Eriksson. Så 
skedde med Fastighetsägarnas 
första anmälan 2002 om otill-
låtet statsstöd till kommunala 
bostadsföretag.

TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM

dor i kylans spår

Per-Åke Eriksson
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Urban  
Siman-
der, för- 
valtare  
hos Norr- 
vidden, 
Sunds-
vall:

– Vi är vana vid köld-
knäppar och står inte 
oförberedda. Vi har 
många centrala fas-
tigheter med mycket 
snö och takskottning. Vi 
prioriterar säkerheten 
runt våra fastigheter. 
Frysskador på under-

centraler och sönder-
frusna vattenledningar 
har vi också drabbats 
av. I äldrefastigheter 
har vi fått rycka ut och 
täta fönster. Nu oroas 
vi mest av töväder som 
skulle göra snön på 
taken tung.

Gustaf Burstedt,  
vd för Buref i Umeå:  
– Vi har fått stora voly- 
mer snö men snön har  
varit torr och lättare än 
vanligt. Inga frysskador 
är inrapporterade. Vad 

gäller 
elpri-
serna 
kom-
mer de 
fastig-
heter 
som har 

timmätning att få en 
högre kostnad än 
tidigare, men som 
helhet ser jag ingen 
orsak till oro. Som kund 
blir man dock beklämd 
att se att elproduktio-
nen inte går för fullt 
när spotpriserna rusar. 

Det bör fastighetsägarna 
tillsammans med 
andra kunder på 
elmarknaden agera mot. 

   Magnus 
Sjölund, 
drifts-
chef på 
Hufvud-
staden, 
Stock-
holm:  

– Frysande hyresgäster 
och något högre elför- 
brukning är väl det enda  
som vi märkt hittills.

Intresset ökar för statliga 
kreditgarantier som finansi- 
ering vid bostadsbyggande.

Under 2009 ställde Statens Bo- 
stadskreditnämnd, BKN, ut ga- 
rantier för färdigställda fastig- 
heter på drygt 115 miljoner kro- 
nor. Fastigheterna innehöll nära  
850 bostadslägenheter. Det är 
en rejäl ökning jämfört med 
2008, då beviljades kreditgaran- 

tier för 20 miljoner kronor till 
100 bostäder. Sedan första juli 
2009 är det också möjligt att få 
kreditgarantier under byggtiden.  
Under andra halvåret tecknade 
BKN garantiavtal för sådana 
lån på cirka 550 miljoner kro-
nor för projekt med samman-
lagt drygt 300 bostäder.

Totalt fick BKN in ansök-
ningar för garantier under bygg- 
tiden för 1 500 lägenheter.

Bankerna är fortfarande res- 
triktiva med utlåning till före-
tag. Det visar en undersökning 
som Almi Företagspartner låtit 
göra bland 150 bankkontors-
chefer, vars utlåning till största 
delen går till små och medel-
stora företag. En klar majoritet 
uppgav att lånevillkoren är 
oförändrade eller till och med 
skärpts sista kvartalet 2009.

TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM

Ökat intresse för kreditgarantier

 ’’ Hittills har 
kostnaderna 
för snö- och 
isröjning ökat 
kraftigt.’’

� I Stockholm finns en jour-
telefon, 08-50 380 280, där 
allmänheten kan rapportera 
in observationer av farliga 
istappar. Numret har använts 
flitigt, hittills har nära 1 100 
personer utnyttjat tjänsten.

ISTAPPSJOUR
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Lennart Larsson

Privatvärdar får del 
av hållbarhetsmiljoner

Nu är kalifens rekordhöga torn invigt
�Med ett fyrverkeri och 
en ljusshow som inte stod 
millenniefi randet långt 
efter invigdes världens 
högsta skyskrapa i emira-
tet Dubai i början av janu-
ari. Under invigningen 
passade Dubais härskare 
Muhammed bin Rashid Al 
Makrum på att döpa om 
den väldiga byggnaden, 
som dittills kallats Burj 
Dubai, till Burj Khalifa 
efter emiratets premiärmi-
nister Khalifa bin Zayid Al 
Nahyan. Den 190 våningar 
höga skrapan har kostat 
140 miljarder kronor att 
uppföra. Den innehåller 
bland annat världens högst 
belägna swimmingpool, 
en moské samt lägenheter 
och hotellrum designade 
av modeskaparen Armani. 
Med sina 828 meter mot-
svarar byggnaden i höjd två 
Empire State Building, fyra 
Turning Torso eller fem 
Kaknästorn. 

Fler privatägda bostäder på marknaden
�Antalet förmedlade lägen-
heter hos Stockholms stads 
bostadsförmedling ökade med
21 procent under 2009 jämfört 
med året före. Ökningen beror 
framför allt på en kraftig 
ökning av lägenheter från 
de privata fastighetsägarna. 
Totalt förmedlades 9 202 
lägenheter förra året. Privata 
fastighetsägare bidrog med 3 500 lägenheter, en ökning med 
hela 47 procent jämfört med året innan.

2010 är Malmö stad, som fortsät-
ter att utveckla Västra hamnen med 
bostäder, kontor och förskola i vad 
som ska bli Sveriges största samling 
av lågenergi- och passivhus, nämligen 
kvarteret Fullriggaren.

De åtgärder som har tilldelats me-
del i projekt Fullriggaren är förutom 
energieff ektiva fastigheter även klimat-
smart grönska, individuell mätning av 
varmvatten och värme, bil- och cykel-
pool, urban vindkraft, laddstolpar för 
elfordon och energieff ektiv belysning.

Delegationen för hållbara 
städer bidrar med nästan 30 
miljoner kronor till projektet 
som bland annat engagerar 
Byggvesta Bo Bilen, Botrygg 
Göteborg, Stena Fastigheter 
Malmö, Fastighetsbolaget 
Haga Gruppen, Sundsespla-

naden, HSB Sundsfastigheter, 
Derome Förvaltning, Bengt Nevsten 
och Castellum-bolaget Briggen.

Byggvesta bidrar bland annat 
med konceptet Egenvärmehus med 
klimatskal och luftvärmeväxlare som 
kan sänka energiförbrukningen till 
cirka 50 kilowattimmar per kvadrat-
meter, att jämföra med byggnormens 
110 kilowattimmar per kvadratmeter.

TEXT MICHAEL MASOLIVER

Staten har delat ut 130 miljoner 
kronor i stöd till utvecklingen av 
hållbara stadsmiljöer. Bland dem 
som beviljats bidrag märks pri-
vata fastighetsägaren Husvärden i 
Mölndal samt projektet Fullrigga-
ren i Malmö som engagerar fl era 
privata intressenter.

Husvärden ska integrera kontor och 
bostäder i ett nytt område i anslutning 
till Krokslättsfabrikerna i Mölndal, 
där fastighetsbolaget för övrigt även 
är i färd med att färdigställa en 
Green Building under 2010.

Totalt bidrar Delegationen 
för hållbara städer med cirka 
2 miljoner kronor till Husvär-
dens arbete med att utveckla 
ett antal idéer som kan bidra 
till en socialt och miljömäs-
sigt hållbar stadsutveckling. I 
planerna ingår bland annat att hämta 
värme och kyla ur ett lokalt bergrum, 
upprätta bilpooler samt eff ektivisera 
energianvändningen på en uppsjö 
olika sätt, säger vd Lennart Larsson. 

– Vi försöka att hålla ned antalet 
parkeringsplatser. Vi ska bland annat 
titta på hur vi kan utnyttja dem så ef-
fektivt som möjligt. 

En av de kommuner som beviljats 
ett så kallat investeringsstöd inför 

�Under 2010 har delega-
tionen ytterligare cirka 
200 miljoner kronor att 
fördela på ansökningar 
som ska slutföras senast 
2014. Sista ansöknings-
dag för ekonomiskt stöd 
till investerings- respek-

tive planeringsprojekt 
är den 1 mars. 
�Gemensamt för de af-
färsstudier eller program-
beskrivningar som bevil-
jades bidrag 2009 är att 
de alla har för avsikt att 
påtagligt minska klimat-

påverkan. Till exempel 
genom att uppmuntra 
beteenden som minskar 
energianvändningen 
eller öka andelen energi 
från förnybara källor. 
�Läs mer på Hallbara-
stader.gov.se.

DAGS ATT SÖKA FÖR ÅRETS MILJONREGN

En webbka-
mera följer 
Husvärdens 
bygge av en 
Green Build-
ing i Mölndal. 
Så här såg 
det ut på 
förmiddagen 
den 26 janu-
ari. Gå in på 
husvarden.
com, klicka 
på Nyheter, 
för att se hur 
det går.

Investeringsstöd för trygghetsbostäder
�Förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebo-
städer har ändrats så att investeringsstöd för särskilda bo-
enden även kan lämnas till trygghetsbostäder för äldre. Vid 
trygghetsbostäder fi nns personal som på olika sätt kan ge 
stöd till de boende under vissa tider. De nya reglerna trädde i 
kraft vid årsskiftet men bidrag får lämnas för ny- eller om-
byggnad som påbörjats från 1 oktober i fjol.

Ökad möjlighet till fastighetsbestämning
�Nya regler gör det möjligt att märka ut fastighetsgränser 
på marken i fl er fall och på ett mer rättssäkert sätt. Det blir 
också möjligt att avgöra vilken omfattning en gemensamhets-
anläggning har. En samfällighetsförening som förvaltar anlägg-
ningen kan ansöka om en sådan åtgärd. Gäller från 1 januari.

Förvärvslagen upphör den 1 mars
�Lagen om förvärv av hyresfastighet med mera upphör att 
gälla den 1 mars i år. Orsaken är att lagen inte tillräckligt ef-
fektivt förhindrar att personer som är mindre lämpliga som 
hyresvärdar köper och förvaltar hyresfastigheter. Samtidigt 
skärps bostadsförvaltningslagen med syftet att ta tillvara hyres-
gästernas intressen av en godtagbar fastighetsförvaltning.

NYA LAGAR

9202
lägenheter förmedlades i fjol 
via bostadsförmedlingen.
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Tornbygget under slutfasen.
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www.hfonstret.se H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74

H-Fönstret i Lysekil tillverkar aluminiumfönster med träklädd rumssida 
och över  lägsen livslängd. Skräddarsydda för fönsterbyten samt 
prisvinnande nyproduktion.

Fönster för generationer

Ta kommandot över förvaltnings-
processerna med marknadens mest 
heltäckande fastighetssystem
www.lebsystem.se

 Vindskupor för världen 
  

 Med Attic Groups prefabricerade kvalitetsvindskupor 
 arbetar vi med individuella lösningar till alla era projekt.

       Box 15031, 200 31 Malmö., tel. 070-6836069 
       mail@atticgroup.se, www.atticgroup.se 
       Vi medverkar på fastighetsmässan i Malmö den 10-11/2-10 i monter F107 
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Nyheter Fastighetsåret 2010

Rund uggla för barnen
�En rekonstruerad fornborg eller kanske en idrotts arena? 
Nej, det är Botkyrka kommun som tillsammans med Arki-
tektbyrån 3dO har skapat landets mest originella förskola. 
Förskolan Ugglan brann ned för tre år sedan. Det nya runda 
bygget är utvändigt klätt i aluminium och fasaden mot går-
den består av oljad furu. Ugglan har plats för 150 barn. För 
att få ekonomi i 60-miljonersanläggningen ska den hyras ut 
kvällstid. Formen är en del av förskolans pedagogik. 

Tre vägar till bättre fjärrvärmemarknad
�Enda sättet att komma till rätta med prisstegringarna inom 
fjärrvärmen är att omstrukturera hela marknaden. Det kon-
staterar Fastighetsägarna Mellansverige 
i en färsk rapport, som också lämnar 
förslag på hur marknaden skulle 
kunna fungera bättre: inför en pris-
modell som är både klimat- och 
kundvänlig, förbered fjärrvärme-
näten för ett tredjepartsinträde (al-
ternativt lagstifta så att ett och samma 
bolag inte kan äga både nät och produk-
tion) samt inför prisprövning och öppenhet inom branschen, 
som ett sätt att skydda kunderna. Läs mer på www.fastig-
hetsagarna.se, välj Mellansverige.

Halverat antal seniorbostäder 
�Antalet nybyggda seniorbostäder halve-
rades 2009. Nätverket Aktiv Senior konsta-
terar att tillskottet av 2 600 senior- och 
trygghetsboende lägenheter under 2009 
bara är hälften av de cirka 4 800 senior-
lägenheter som tillkommit varje år sedan 
2005. Det kommunala ägandet har tidiga-
re dominerat men 2009 var det 54 procent 
andra ägare till de nya seniorbostäderna. 

Lägg ned energin där den behövs
�Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo, vill ha en 
förändring av systemet med energideklarationer. Det är inte 
rimligt att en extern energiexpert på några timmar ska hitta 
effektiva åtgärder i redan väl fungerande byggnader. Besik-
tiga i första hand hus med hög energianvändning. Eftersom 
en besiktning kostar pengar vill man ha kvalitet och inte 
enkla standardlösningar, anser Sabo.

I korthet
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Optimism och
ighetsmarknaden stegvis återgår till 
mer normala nivåer. Hyresmarknaden 
likaså.

Peter Andersson, vd Norrvidden, 
Sundsvall:
– Året har börjat riktigt bra beträff an-
de uthyrningen. Antalet förfrågningar 
ökar stadigt och vi har redan lyckats 
teckna ett antal stora hyresavtal på 
våra lokalt starka marknader. Ska vi 
få se fl er transaktioner under 2010, 
måste bankerna ändra sin nuvarande 
återhållsamma inställning till att 
fi nansiera fastigheter på rimliga 
villkor.

Anders Jarl, vd 
Wihlborgs, Malmö:
– Öresundsregionen 
har klarat sig bra 
under lågkonjunktu-
ren och framtiden ter 
sig ljus med en rad 

intressanta projekt. För Wihlborgs 
del fortsätter vi att bygga ut Dockan 
i Malmö. I september fl yttar Region 
Skåne in i nya lokaler och sedan räk-
nar vi med att fortsätta utbyggnaden 
med ett nytt större kontorsprojekt. 

Jan Rosengren, fastighets-
rådgivare, DTZ, Stockholm:
– Från en extremt låg omsättning görs 
nu allt fl er aff ärer. Direktavkastnings-
kraven börjar stabiliseras, och kan 
komma att börja justeras nedåt för 
de bästa kommersiella fastigheterna 
i storstäderna. Investerarna är fort-
farande försiktiga och avkastnings-
kraven för ”sämre” fastighetsbestånd 
kommer att vara fortsatt höga under 
året.

– Kontorshyresmarknaden i främst 
Stockholm befi nner sig nära en vänd-
ning efter en hyresnedgång på närma-
re 20 procent. För år 2010 räknar vi 
dock med ytterligare, men begränsat, 
hyresfall och något stigande vakanser. 

Fredrik Wirdenius, 
vd Vasakronan, 
Stockholm:
– En viss optimism 
börjar sprida sig. Vi 
får se fl er fastighets-
aff ärer i år och fram-

för allt svenska investerare kommer 
att vara mer aktiva. Efterfrågan på 
hyresmarknaden blir svag även om 
jag i dag inte är lika pessimistisk som 
för ett år sedan. 2010 blir också året 
då företag på allvar börjar efterfråga 
gröna lokaler och fastigheter.

Angelica Kjellberg, vd Ivar Kjell-
berg Fastighets AB, Göteborg:
– Vi hoppas att arbetet med förbätt-
rade, tydligare och eff ektivare förut-
sättningar för hyressättning av bo-
städer fortsätter i oförminskad takt, 
och att det bidrar till ökat byggande. 
Vi vill gärna tro på en utveckling 
av hyresrätten vid sidan av övriga 
upplåtelseformer. Vår tro är att fast-

Förskolan Ugglan under konstruktion i Alby, Botkyrka.

54
procent byggs av 
privata aktörer.

Hur har det nya fastighetsåret börjat 
och vad kommer att utmärka de svenska 
fastighets- och hyresmarknaderna un-
der resten av 2010? Vi ställde frågan till 
branschföreträdare i skiftande roller. 

Angelica Kjellberg, vd Ivar Kjellberg 
Fastighets AB, är en av dem som tror 
på en stärkt hyresrätt under 2010.
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Debattartikel fi ck felaktig slutkläm
�Tyvärr insmög sig ett fel i näst sista meningen av Tage 
Klingbergs debattartikel på sid 49 i förra numret (11/2009). 
Meningen bör lyda: ”Sannolikt skulle en ny regel innebära 
att vi undviker att fl er hyresrätter försvinner.”
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Hy-
resfallet i 
Göteborg och 
Malmö har varit 
mindre, men även här 
bedömer vi att marknads- 
hyrorna fortsätter nedåt med kanske 
5 procent.   

– Marknaden för bostadshyreshus 
är normalt mer ränteberoende, och 
på sikt stigande räntor kan komma att 
sätta press på värdeutvecklingen för 
denna kategori, som ju klarat sig bra 
hittills på grund av det låga ränte- 
läget.

Hans Selling, vd 
Mitthem, Sundsvall:
– Vi får se fler affärer 
och bolag som arbe-
tar med utveckling 
av fastigheter blir 
attraktiva. Bostäder 

är fortsatt intressant att äga och har 
en högre värdeutveckling än kom-
mersiella fastigheter. Det blir ökat 
fokus på förvaltning. Som bolag måste 
vi ta ett ansvar för att öka intresset för 
ungdomar att söka sig till branschen.

 
 

 
Christina Gustafsson, vd Svenskt 
Fastighetsindex, Stockholm:
– Under 2010 ökar tillväxten i Sverige 
igen, men fastighetsmarknaden följer 
inte med upp i samma takt. Ränte-
höjningar väntar mot slutet av året 
och bankernas marginaler ökar, vilket 
kyler av marknaden. Mycket beror 
på hur bankerna agerar vad gäller lån 
och panter. 

– Vi har varken haft samma dra-
matiska utveckling som i Storbritan-
nien eller som vi upplevde i början 
på 90-talet. Priserna i Storbritannien 
började stiga i höstas, efter två års 
värdefall. En orsak är att värdena där 
sjönk med hela 45 procent från mit-
ten av år 2007. Sedan priserna nådde 
botten under 2009 har många intres-
serade velat köpa, men få ägare velat 
sälja sina fastigheter. Det har tryckt 
upp priserna. Värdena i Sverige har 
fallit under 2008 och 2009, men i be-

tydligt svagare takt. Det är inte dags 
än att ropa faran över, risk finns för 
bakslag både här och i andra länder 
i Europa.

Gunnar Thålin,  
vd Galären, Luleå:
– Året har börjat mycket bra med 
fortsatt god efterfrågan på handels-
lokaler och bostäder. Luleå ökar 

sin befolkning ganska kraftigt för 
närvarande. Till detta har kommit en 

efterfrågan på nyproducerade kontor, 
vilket var länge sedan vi hade  
i Luleå. På transaktionssidan kom-
mer  svenska lokala aktörer att vara 
mer synliga i brist på andra köpare. 
Pensionspengar hittar fram vartefter 
året går. Sett ur Luleåperspektiv så 
har vi fortfarande stigande hyror vid 
omförhandlingar vad gäller lokaler. 
Vi räknar inte med så stora generella 
ökningar på bostadssidan.

Åsa Hedenberg,  
vd Uppsalahem, 
Uppsala:
– Fastighetsmarkna-
den trevar, osäkerhe-
ten är stor, det finns 
en förhoppning om 

bättre tider som infrias för vissa, men 
långt ifrån alla. Prisskillnaden på 
olika typer av fastigheter och geogra-
fiska lägen blir ännu större. Bostäder 
ger bra avkastning och potentialen 
med förväntade hyreshöjningar och 
bostadsrättsomvandling spelar in. Det 
gäller tyvärr inte kommuner med låg 
tillväxt – de kommer att blöda.

– Vakansgraden för lokaler oroar 
och det finns på tok för många riktigt 
dåliga lokaler lediga. Där kommer 
prisfall för den ägare som inte klarar 
likviditet, bankerna kommer inte att 
bevilja nya lån till riskobjekt, det är 
bara att sälja till riktigt låga priser. 

oro inför branschåret

Svaren tyder på ökad optimism men 
avspeglar också en oro för att krisen 
inte är över. Njugga banker bromsar 
återhämtningen och kontorsvakanserna 
kommer att öka.    

 ’’ Tillväxt- 
en ökar, men 
fastighets-
marknaden 
hänger inte 
med i samma 
takt.’’

ENKÄT  PER-YNGVE BENGTSSON
BILD AV KRISTALLKULA  SEAN GLADWELL / ISTOCK

 2010 blir  
 ett osäker- 
 hetens och  
de stora förväntningarnas år.
Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH

 ’’ Direkt- 
avkastnings-
kraven börjar 
stabilise-
ras.’’  

Jan Rosengren

Christina Gustafsson
FLER ÅSIKTER PÅ NÄSTA SIDA
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Nyheter Fastighetsåret 2010

Gunnar Nordfeldt, 
vd Byggvesta, 
Linköping:
– Hyresrätten har fått  
ett uppsving. Efter-
frågan är stor i alla 
tillväxtorter och fler 

privata fastighetsägare vågar starta 
nya projekt. Vi  har tecknat entrepre-
nadkontrakt för cirka 500 lägenheter 
som börjar byggas i år. Bankernas pro- 
blem, som inte denna gång är orsakade  
av den svenska fastighetsmarknaden, 
vältras över på oss företagare som 
tvingas betala alldeles för höga margi-
naler. Konkurrensen mellan bankerna 
har nästan försvunnit. Alla utländska 
banker har gått ur Sverige, vilket 
leder till en oligopolsituation.

– Finanskrisen kan leda till att färre 
projekt startar. Vi insåg dessa pro-
blem tidigt i höstas och var tvunget 
att genomföra två strukturaffärer för 
att ha tillräckligt med eget kapital 
för planerat byggande. Vi är glada 
över att kunna starta projekt både i 
Göteborg och Västerås under året. Vår 
import från främst Baltikum gör att vi 
även fortsättningsvis kan få en hygglig 
avkastning i projekten.

Mats Sonehag,  
vd Masmästaren, Falun:
– Året har börjat som det förra slutade, 
med relativt låg aktivitet både på hyres- 
och transaktionsmarknaderna. Få kö-
pare av fastigheter, därav få säljare. En  
hel del förfrågningar på medelstora,  
kommersiella lokaler. Hyresgäster  
fokuserar på yteffektivitet, återhållna 
hyresnivåer och kortare kontrakts- 
längder. Hyresmarknaden för bostads- 
lägenheter är fortsatt god, men större 

lägenheter utsätts för konkurrens från 
villor med rådande ränteläge.

– Fortsättningen av året förväntar 
jag mig ser ut på ungefär på liknande 
sätt, om inget oförutsett händer i 
den ekonomiska återhämtning vi ser. 
Självklart styr ränteutvecklingen fast-
ighetsmarknadens vidare utveckling.

Lars-Erik Jansson, ordförande  
i Fastighetsägarna Göteborg  
Första Regionen, Göteborg:
– Transaktionerna blir fler efter- 
som bankerna blir mindre rädda.  
På hyresmarknaden tror jag 
på stabila hyror men något 
ökande vakanser i det kom- 
mersiella beståndet i stor- 
stadsregionerna. Övriga 
regioner är ju oftast sta-
bila vad gäller hyresnivå-
er, men mer känsliga för 
förändringar i branscher 
och i de dominerande fö-
retagen på orten. Bostads-
hyrorna ökar något.

Ragnhild 
Backman, vd 
Backmans 
Fastighets- och 
Företagsutveckling, 
Örnsköldsvik:
– 2010 har börjat 

med bister kyla och tuffa bostads-
hyresförhandlingar.  Resten av året 
präglas av en viss försiktig optimism 
i branschen, eller förhoppning om 
en sådan. Men även försiktighet, 
framförallt på lokalsidan med ökande 
vakanser och till och med hyressänk-
ningar för kontorslokaler. Lagförsla-
get om ny hyressättning för bostäder 
är naturligtvis av stort intresse för alla 
fastighetsägare med bostäder.

Stellan Lundström, professor i fast-
ighetsekonomi, KTH, Stockholm:
– 2010 blir ett osäkerhetens och 
de stora förväntningarnas år. Den 
svenska fastighetsmarknaden är allt 
mer integrerad i de internationella 
fastighets- och kapitalmarknaderna. 
Det innebär att den stora offentliga 
skuldsättningen i länder som USA, 
England och Tyskland kommer att 
verka bromsande på den allmänna 
konjunkturen, vilket spiller över på 
den svenska fastighetsmarknaden. 
Mest påtagligt kommer marknaden 
för hyresfastigheter att påverkas av 
kapitalmarknaden och särskilt då 
höjda korträntor och en refinansie-
ring med tuffare villkor.

 – Mera osäkert är hur hyresmark- 
naden för kontor och handel utvecklas.  
Säkert är dock att marknaden för 
bostadshyresfastigheter blir fortsatt 
stark. Bästa avkastningen kommer 

som de senaste tio åren från bostads-
investeringar.

Krister Nilsson, vd Fastighets-
ägarna Mellansverige, Eskilstuna:
– Tre frågor präglar branschen och 
påverkar våra medlemmars arbete:
1. De förändrade villkoren för hyres-
sättning av bostäder. Vi ser förmodli-

gen inga stora förändringar, om 
ens några, under 2010. 

Men plattformen för 
det som komma 

ska läggs i år.
2. Den eskale-

rande kam-
pen mellan 

externeta- 
bleringar 
och stads-
kärnehan- 
del. I väl- 
digt många  

av våra ort- 
er har var- 

ken kommun, 
handel eller 

fastighetsägare 
tagit problemet  

på tillräckligt allvar.  
Ett målmedvetet förny- 

elsearbete kring våra stads-
kärnor blir något av en överlevnads-
fråga på många orter. 
3. Klimatsmart fastighetsförvaltning, 
klimatsmart byggande och smart 
tänk kring hur vi på ett klimatsmart 
och energieffektivt sätt tar hand om 
miljonprogrambeståndet. 

Tomas Ernhagen, chefekonom 
Fastighetsägarna Stockholm:
– Stabiliseringen av den allmänna 
ekonomin fortsätter, om än i långsam 
takt, och normaliseringen på kredit-
marknaderna gör det successivt lät-
tare att låna även till fastighetsaffärer. 
Men risken för bakslag lurar som en 
obehaglig skugga i bakgrunden, vilket 
troligen innebär att den polarisering 
vi hittills sett på fastighetsmarknaden  
blir ännu tydligare. Med andra ord; 
moderna fastigheter i bra lägen går bra  
medan sämre fastigheter får det tuffare.  
En självklar lågoddsare är bostadsfas-
tigheter i storstäderna. Intresset för 
sådana blir fortsatt starkt under 2010. 

– I Storstockholm gör vi bedöm-
ningen att kontorsvakanserna kan 
stiga ytterliga någon eller ett par 
procentenheter, vilket gör att även 
hyrorna justeras ned något. Efter-
som vi räknar med att Riksbanken 
inte höjer räntan förrän tidigast 
under hösten, tror vi därför att 2010 
kan bli ett hyfsat lönsamt år för de 
flesta fastighetsbolagen. Överlag bör 
därmed 2010 bli ett ganska bra år för 
fastighetsbranschen. 

Hyresgäs-
ter kom-
mer att 
fokusera 
på ytef-
fektivitet 
framöver, 
anser 
Masmäs-
tarens 
vd Mats 
Sonehag.
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 ’’ Risken  
för bakslag 
lurar som en 
obehaglig 
skugga i bak- 
grunden.’’Tomas Ernhagen

 ’’ Hyresrät-
ten har fått  
ett uppsving. 
Efterfrågan  
är stor i alla 
tillväxtorter. 
Fler privata 
fastighets-
ägare vågar 
starta nya 
projekt.’’ 
 

Gunnar Nordfeldt

 ’’ Resten av 
året präglas 
av en viss för- 
siktig opti-
mism i bran-
schen.’’ 
 

Ragnhild Backman

ÅSIKTERNA FORTSÄTTER
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�Tycker du att fastighetsskatten för kommersiella 
lokaler ska av-
skaffas och ersät-
tas med en kom-
munal avgift?
�Så löd förra 
numrets fråga. 
Totalt hade 89 
personer röstat 
den 26 januari.

�Fastighetsägarna Sverige har 
inlett ett samarbete med Svensk 
Handel för att få till en ändring 
av den så kallade semesterpa-
ragrafen. Fastighetsägarna vill 
få slut på att hyresgäster miss-
brukar reglerna genom att pas-
sa på att säga upp hyresavtalet 
medan hyresvärden är på se-
mester. De båda organisatio-

nerna för också diskussioner 
om en standardklausul som 
ska hantera kostnader för 
gemensamma utrymmen och 
funktioner i köpcentrum. 
Dessutom diskuteras möjlig-
heterna att träff a miljöavtal 
som innebär att såväl hyres-
värd som lokalhyresgäst får 
incitament att spara energi. 

11 %
Vet ej

�Fastighetsägarna vill att det införs ett kontroll- och 
sanktionssystem som garanterar att de kommunala 
bostadsföretagen verkligen drivs affärsmässigt (läs 
mer på sid 10–11). Behövs det ett sådant kontrollsys-
tem? Gå in på www.fastighetstidningen.se och rösta!

Konsument-
prisindex 
(1980=100)
december 
2009
301,69

Ändring 
i indextal
november–
december 
2009
+ 0,66

Ändring 
i procent
december 
2008–
december 
2009
+ 0,9

79 %
Ja

10%
Nej

WebbfråganKPI

Webbsvaret

För fler nyheter, se www.fastighetstidningen.se

Många nollavtal i år
Förhandlingarna om årets 
hyror har resulterat i små 
förändringar. 90 000 hyres-
gäster i allmännyttan kan 
räkna med oförändrade hyror.

Hittills har Hyresgästföreningen 
och de allmännyttiga bostads-
bolagen kommit överens om hy-
rorna för två tredjedelar av lägen-
hetsbeståndet (cirka 460�000 
av 723�000. Den genomsnittliga 

höjningen blir 1,41 procent. Noll-
avtalen är rekordmånga. Det gäl-
ler bland annat Hyresbostäder i 
Växjö, Kalmarhem, LKF i Lund, 
Mimer i Västerås, Platen i Motala 
samt Vätterhem i Jönköping.

I Stockholm ligger de kom-
munägda bostadsbolagens 
hyreshöjningar i snitt kring två 
procent, med små variationer 
upp och ner. Svenska Bostäder, 
med 30�000 lägenheter, höjer i 

tre intervaller 
– 1,39, 1,98 
och 2,74 pro-
cent. Lägsta 
nivån gäller 
ytterstaden, 
högsta nivån 
innerstaden 
och Ham-
marby Sjö-
stad.

TEXT 
ANN-MARIE 
LUNDHOLM 

Semesterparagrafen ses över

En av Mimers fastigheter på Gåsmyregatan i Västerås. 
Mimer är ett av bolagen som landat på nollavtal i år.
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Bakom fasaden Göran Wendel 

Bostadsbyggandet går på sparlåga. Men när andra 
tvekar satsar Tornet på nyproduktion i stor skala. 
Vi tror på en renässans för hyresrätter, säger 
det nya bolagets vd Göran Wendel.

Aktuell: Vd för Tornet och Tornet 
Bostads produktion. Bakgrund: Riksbyg-
gen 1975–1996, vd Svenska Bostäder 
2005–2008, vd Poseidon 1996–2005. 

Ålder: 55 år. Familj: Tre vuxna barn. 
Bor: Hyreslägenhet på Södra vägen i 
Göteborg, bostadsrätt på Kungsholmen i 
Stockholm. Fritid: läser och reser.

 PERSONLIGT  Göran Wendel

TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM  FOTO ELLINOR COLLIN

övrigt vara samma adress som Fastighetsägarna 
Sverige en gång hade – Regeringsgatan 67.)

När verksamheten kommit igång ska Tornet ha 
sitt säte i Skåne och Tornet Bostadsproduktion 
kontor i Stockholm. Som vd för båda bolagen är 
tanken att Göran Wendel ska dela sin tid mellan 
båda kontoren.

I tider av rekordlågt bostadsbyggande är det förstås 
en glad nyhet att någon satsar på nyproduktion av 
hyresrätter. 2009 var antalet påbörjade bostäder 
det lägsta på tio år. Av förra årets 15�000 nya bostä-
der var knappt 6�000 hyresrätter i fl erbostadshus, 
enligt Boverket.

Många tror dock på en vändning. Eftersom det 
fi nns en stark efterfrågan på nya bostäder borde 
bostadsbyggandet ta fart igen 2010.

Tornet kan bidra till det. Det nya bolaget har tre 
ägare: Peab och Fabege som äger 45 procent var-
dera, samt Brinova som äger resterande 10 procent. 
Bakom ägarbolagen står bröderna Erik och Mats 
Paulsson med familjer.

De tre ägarbolagen bidrar med sammanlagt 2�176 
lägenheter med en totalyta på 200�000 kvadratme-
ter. Bostadsbeståndet fi nns i Stockholmsområdet 
och Skåneregionen.

Därutöver är tanken att dotterbolag Tornet Bo-
stadsproduktion genom nyproduktion ska tillföra 
lika många lägenheter till – minst. De nya bostäder-

agens gladaste nyhet, sade Fastig-
hetsägarna Sveriges vd Reinhold 

Lennebo när nya fastighetsbo-
lagen Tornet presenterades 

i slutet av november förra 
året. Genom dotterbolaget 
Tornet Bostadsproduktion 
planerar företaget att pro-
ducera 500–750 nya hyres-
rätter per år. 

– Det kom många positiva 
tillrop efter att vi gick ut 

med våra planer, berättar 
Göran Wendel.

Bland de positiva fanns 
också kommuner som gärna ser 

att det byggs nytt på deras mark.

Vi träffas på Göran Wendels tillfälliga kontor i cen-
trala Stockholm. Än så länge delar det nya bolaget 
kontor med ägarfamiljen Paulssons bolag Hansan 
och andra bolag i familjens ägo. (Det råkar för 

Vi tror att det 
är bra läge 
att få fart på 
hyresrätten. 

Vakar över ny
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PÅ PLATS. Göran Wendel har 
intagit vd-stolen, även om kontoret 
är tillfälligt och verksamheten i det 
nya bolaget ännu inte är i full gång.

a Tornet
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flöden. Vi hoppas också så klart på att friare hyres-
sättning i framtiden kan ge fördelar.

Planerna presenterades i november, bolagen 
startade sin verksamhet vid årsskiftet och vid 
halvårsskiftet ska det nya bolaget vara i full gång, 
hoppas Göran Wendel.

– Just nu tittar vi på lämpliga projekt för 
bostadsproduktion. Att komma igång har högsta 
prioritet, men processen kring bostadsbyggande är 
ju ganska trög. 

– Vår tanke är att bygga för vanligt folk, till rimliga 
hyresnivåer på säkra marknader

Bolaget kommer att bygga för att äga och förvalta 
själv. Några planer på att sälja vidare finns inte – i 
alla fall inte just nu. Inte heller är det aktuellt med 
börsnotering av Tornet. 

– Än så länge ser ägarna det här som en bra kapi-
talplacering, vi får se hur det blir på sikt.

Fram till slutet av 2008 arbetade Göran Wendel  
som vd på Svenska Bostäder. Efter det ägnade 
han sig åt konsultverksamhet inom ledarskap och 
management. Konsultuppdraget blev dock inte 
långvarigt.

na ska koncentreras till Stockholm och Mälardalen, 
Göteborg och svenska sidan av Öresund.

Tornet Bostadsproduktion ägs till 62 procent av 
Tornet, medan Folksam och Riksbyggen äger 19 
procent vardera.

Det finns de som menar att det inte går att få 
ekonomi i att bygga nytt, särskilt inte hyresrätter, 
med höga byggkostnader som ger hyror som för 
länge sedan passerat smärtgränsen för dem som vill 
bo i hyresrätt. Men Tornet gör en annan bedöm-
ning.

– Vi tror att det är bra läge nu att få fart på hy-
resrätten. Efterfrågan finns, framför allt i storstads-
områdena. I kombination med överkapacitet i bygg-
sektorn, det gynnsamma ränteläget och regeringens 
kreditgarantier för att stimulera bostadsbyggandet, 
så finns tillfället.

Hyresrätten är en utmärkt boendeform, anser Göran 
Wendel som själv bor i hyresrätt i centrala Göte-
borg när han inte bor i bostadsrätt på Kungsholmen 
i Stockholm. Det finns flera skäl att tro på hyres-
rätten, enligt honom

– Hyreshus är en bra placering med stabila kassa- 

�Tornet ägs av Peab och 
Fabege, med 45 procent 
vardera, samt Brinova med 
10 procent.
�Tornet Bostadsproduk-
tion ägs av Tornet, med 
62 procent, samt Folksam 

och Riksbyggen med 19 
procent vardera. 
�Ägarbolagen bidrar med 
2 176 hyreslägenheter. 
Därutöver räknar man 
med att bygga 500–750 
nya hyresrätter under 

minst fem är, alltså 
ytterligare 2 500–3 750 
lägenheter. 
�De nya lägenheterna 
ska byggas i Stockholm, 
Mälardalen, Göteborg och 
vid Öresund. 

�Bolaget räknar med 
att årligen investera 
800–1 200 miljoner kronor 
i nyproduktion. Finan-
sieringen sker externt 
och via aktie ägarlån från 
Riksbyggen och Folksam, 

med upp till 200 miljoner 
kronor. 
�Det ursprungliga Tornet 
var Sparbankens bolag för 
fastigheter från krisåren. 
Bolaget börsnoterades 
1996 och avnoterades 2006.

BOLAGSFAKTA  Tornet

Bakom fasaden Göran Wendel 
FÖRÄNDRINGSVILLIG. Hela sitt 
yrkesliv har Göran Wendel ägnat  
åt bostadsbranschen, och bland  
annat lett stora förändringspro-
cesser i kommunägda bolag som 
Poseidon och Svenska Bostäder.

Miljonpro-
grammet och 
vad man ska 
göra med det, 
är den stora 
utmaningen 
för hela bran-
schen nu. 
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Ventilerad 
konstruktion

Äkta väderbeständigt 
bränt tegel
Ett stort utbud av 
tegel- och fogfärger

Fristående fasad
Lätt konstruktion

Möjlighet till 
extraisolering

Ingen separat 
sockel

Riktiga 
hörn

Ojämnheter i 
äldre väggytor 
rätas ut

Måttanpassad 
modulmontering

Äkta tegel är ett bekymmersfritt och åldersbeständigt 
ytmaterial. Stofix-tegelfasader kombinerar traditionell 
tegelfasad med modern monteringsteknik. Slutresultatet 
är en lätt och beständig fasadkonstruktion.

RÖR TEK NIK

AARSLEFF 

RR

Visst kan tillvaron bli lite enklare utan 
att ge avkall på ett bra slutresultat. 
Det gäller också boende och fastig-
hetsägare.
Med vår metod kan lednings reno ve-
ring i fastighet ske både varsamt och 
med god ekonomi. Vårt mycket stabila 
och självbärande rör har lång livslängd, 
arbetet går snabbt och boende kan bo 
kvar hemma under tiden. 
Ring något av våra kontor för mer 
information om störningsfri lednings-
renovering! Så blir ditt kommande 
ledningsbyte i fastigheten en snabbt 
övergående historia och ett trevligare 
minne. Och bra för miljön.
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– Det var en resa. Vi sålde fastigheter, drog ned 
på verksamheten, ändrade organisationen och 
lade ut en stor del av arbetet på entreprenad. Vi 
gick från 823 anställda till 182, och från 29�000 till 
24�000 lägenheter, minns Göran Wendel.

Efter nästan tio år där gick han vidare till Svens-
ka Bostäder, med drygt 40�000 lägenheter, där han 
också ägnade stor kraft åt förändringsarbete.

– Jag började med att minska ned en tredjedel av 
personalen. Och så startade vi Järvalyftet.

Järvalyftet är en långsiktig satsning med målet 
att boende, fastighetsägare, närings- och förenings-
liv tillsammans arbetar för att utveckla områdena 
på Järvafältet i nordvästra Stockholm.

Till en början möttes Järvalyftet av arga demonstran-
ter och ilskna debattinlägg. De boende kände sig 
överkörda av planer på rivningar och upprustning 
till kostsamma nivåer. Efterhand har projektet 
blivit mer lyhört för dem som berörs.

– I början var det illa hanterat, men det blev 
bra med en ny organisation på plats. Det har hänt 
mycket positivt på Järvafältet, säger Göran Wendel.

Att skapa en positiv utveckling i socialt ut-
satta områden är en stor uppgift för många stora 
kommunägda bostadsbolag, som vanligen hänger 
samma med den minst lika vanskliga uppgiften att 
ta hand om husen från miljonprogrammet.

– Miljonprogrammet och vad man ska göra med 
det är den stora utmaningen för hela branschen just 
nu, säger Göran Wendel.

I mitten av 2009 blev han kontaktad av gruppen 
bakom Tornet som undrade om han var intresserad 
av att vara med.

– Först gällde det att pussla ihop bostadsbolaget 
Tornet. Sedan växte idén fram om att få fler att vara 
med.

Varför blev det just dessa aktörer – familjerna 
Paulsson, Folksam och Riksbyggen? Göran Wendel 
talar om personkemi, vilket kan tolkas som hans 
egen bakgrund i Riksbyggen. Ett annat är förstås att 
Folksam och Riksbyggen båda är folkrörelseföretag.

– Folksam och Riksbyggen är ju besjälade av att 
vara samhällsbyggare. De känner sig hemma i den 
här frågan.

Att det blev bostadshyresrätt är också logiskt.
– Det är ju ingen annan som ägnar sig åt det med 

kraft.

Göran Wendel har varit verksam i bostadsbranschen  
i hela sitt yrkesverksamma liv. Karriären inled-
des på Riksbyggen i Helsingborg 1975, direkt efter 
gymnasiets ekonomiska linje.

– Jag tänkte att jag läser vidare sen. Men det blev 
aldrig av.

Efter några år fick han ägna sig åt att utreda 
och ansvara för teknisk fastighetsförvaltning och 
fastighetsskötsel. Han jobbade i olika delar inom 
Riksbyggen i södra Sverige, och uppdragen blev 
sakta men säkert större och större.

1996 gick han vidare till vd-jobbet på Poseidon, 
ett av Göteborgs kommunägda bostadsbolag.

Ståldörrar är säkra dörrar

En säkerhetsdörr från Daloc hål-

ler både tjuvar och oljud borta. 

Dessutom kan dörren vara skill-

naden som räddar liv vid brand.

Den solida känslan och det vack-

ra dörrbladet är resultatet 

av många års erfarenhet och 

modern teknik. 

www.daloc.se          020-244 244

Säker dörr. 

Bakom fasaden Göran Wendel 

SAGT OM TORNET
”Affären bär ett tydligt 
Paulsson-signum. Den 
ser lätt märklig ut, och 
har tydliga sfärinterna 
inslag.”
Torbjörn Isacson,  
E 24, om nya fastighets- 
bolaget Tornet

Vår tanke är 
att bygga för 
vanligt folk, 
till rimliga 
hyresnivåer 
och på säkra 
marknader. 



Både i Poseidon och Svenska Bostäder var upp- 
giften att omstrukturera, rationalisera, sälja av och 
omorganisera. Blir folk rädda när han kommer, vän-
tar sig stora förändringar från en man med hårda 
nypor? Svaret kommer med ett litet skratt:

– Det brukar landa väl. Medarbetarna vet ju 
oftast vad som behövs, och är glada att nåt händer. 
Vi ska ha nöjda kunder, då måste vi vara effektiva 
ute i linjen.

Vad ser han för skillnader mellan att arbeta i 
kommunägd och politikerstyrd verksamhet mot 
privatägd? Inga större skillnader, faktiskt.

– Man räknar pengar på båda håll. I privat verk- 
samhet handlar mycket om omstrukturering av 
fastighetsportföljen, om rationalisering. Allt görs 
strikt företagsekonomsikt, aktieägarna vill ha 
avkastning på sitt kapital. Det är mer hands on, 
besluten är snabbare.

– Men jag tycker nog att även de kommunala 
bolagen agerar affärsmässigt. De bolag jag har er- 
farenhet av – Svenska Bostäder och Poseidon – har 
ju stora volymer, god ekonomi och hög soliditet.

– Det är när det blir politik av frågorna som det 
går trögt. I politiskt styrd verksamhet finns många 
fler saker att ta hänsyn till.

Människor som jobbar med fastigheter brukar berätta 
att de går runt i trappuppgångarna till sina hus och 
kontrollerar hur det står till. Kan man det när man 
jobbar med 40�000 lägenheter? Eller 4�000?

– I stora bolag har man ju folk som jobbar med 

sånt. Men visst är det bra att kolla av husen. Jag har 
nog ägnat en del helger åt att kolla in bostadsområ-
den. Man får väl betrakta det som en hobby, att se 
hur det ser ut i olika områden.  

www.secor.se                 020-440 450 Trygga och trivsamma trapphus

I äldre fastigheter är ofta karmen 

en svag länk. Dalocs säkerhets-

dörrar levereras alltid med en karm 

av stål. Secor säljer och monterar 

säkerhetsdörrar och åtar sig 

renoveringar i trapphuset. 

 Säker montering.

EASYFAIR, MALMÖMÄSSAN,
MALMÖ
10 -11 FEBRUARI

Träffa Secor 
i monter F303!
Ladda ner 
din entrébiljett 
på www.secor.se

SAMHÄLLSNYTTIG. Med företag som Folksam och Riksbyggen i ryggen kommer Tornet  
att fokusera på både god avkastning och samhällsnytta. Utan att kopiera andra aktörer.
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Barometern Norrköping 

Duvan 4, Gamla Rådstugugatan 
22 A–B, har sålts av Hyresbostäder 
i Norrköping. Köpare var Kretia i 
Norrköping 1 och köpeskillingen 
uppgick till 24 miljoner kronor. 
Affären omfattar 1 563 kvadrat-
meter bostäder och 334 kvadrat-
meter lokaler. Taxeringsvärdet är 
11,7 miljoner kronor. Fastigheten 
är byggd 1929, värdeår är 1991.

Axet 2, Hantverkaregatan 74, har 
sålts av Ing Real Estate Investment 
Sweden 19. Köpare var KSST För-
valtning och köpeskillingen upp-
gick till 14,55 miljoner kronor. 
Affären omfattar 1 083 kvadrat-
meter bostäder och 350 kvadrat-
meter lokaler. Taxeringsvärdet är 
10,13 miljoner kronor. Byggår är 
1935 och värdeår 1993.

Tulpanen 2, Drottninggatan 53, 
har sålts av Claes Ringberg. Köpare 
var Lundbergs och köpeskillingen 
uppgick till 23,3 miljoner kronor. 
Affären omfattar 2 048 kvadrat-
meter lokaler och 280 kvadrat-
meter bostäder. Taxeringsvärdet 
är 17,34 miljoner kronor. Bygg- 
och värdeår är 1938.

TEXT HANS HELLBERG
FOTO OSKAR ALDÉN

Försäljningar A-läge för kontor i Norrköping

Nästan alla lägenheter uthyrda
Norrköping har hittills 
klarat lågkonjunkturen bra. 
Antalet vakanta bostäder 
fortsätter att minska och 
även vakansgraden för kom-
mersiella fastigheter är låg.

Norrköping är tillsammans med 
Linköping en motor för tillväxt i 
Fjärde storstadsregionen.

Lundbergs är den ledande 
fastighetsägaren på den kom-
mersiella marknaden i Norr-
köping. Henry Ståhl Fastigheter, 
Klövern, Kungsleden, Landic 
Property, Eurocommercial Pro-
perties och Boultbee är andra 
med ägarintressen på orten.

Som en följd av att anta-
let invånare stadigt ökar är 
vakanserna för bostäder mycket 
låg. Det har dessutom lett till 
stigande priser på bostadsfastig-
heter  i ytterområdena och ökat 
nybyggande. Norrköpings kom-
mun har underlättat byggandet 
av bostäder på centralt belägna 
och attraktiva tomter, företrä-
desvis utmed Motala ström. Det 
handlar både om att omvandla 
100-åriga före detta industri-
lokaler till bostadshus och att 
bygga nytt. Vissa projekt har 
dock skjutits på framtiden till 
följd av fi nansoron. Högskole-
studenter vid Campus Norrkö-
ping är garanterade bostäder.  

Även för kommersiella fastig-

heter är vakansgraden relativt 
låg. Det pågår fl era stora byggen 
i staden. Lundbergs bygger en ny 
kontors- och handelsfastighet 
i kvarteret Lyckan i centrala 
Norrköping. Bygget planeras 
vara klart våren 2011 och ska då 
inrymma cirka 15 000 kvadrat-

meter kontor, 2�500 kvadratmeter 
handel och restauranger samt 
300 p-platser i garage. Nybilda-
de Transportstyrelsen har teck-
nat avtal för kontorsytorna.

Holmen bygger Skandinaviens 
största sågverk vid Bråviken, en 
investering på cirka 1,1 miljard-
er kronor. Produktionen beräk-
nas vara igång i slutet av 2010. 
I maj 2009 påbörjades utbygg-
naden av spårväg till Navestad, 
som ett led i att knyta ihop de 

södra stadsdelarna med cen-
trum.

Norrköping rankas som ett 
av landets bästa logistiklägen 
efter Göteborg. Stora infra-
struktursatsningar har gjorts 
och kommer att göras framöver 
för att i första hand förbättra 
tillgängligheten till Norrköpings 
hamn. Ett annat stort projekt är 
det planerade järnvägsbygget 
Ostlänken. 

Kommunen har utifrån dessa 
planer tagit fram en fördjupad 
översiktsplan för Resecentrum 
och södra Butängen, som ska 
antas under våren. Syftet är att 
skapa en innerstadsmiljö i hela 
södra Butängen med cirka 6�000 
boende och 6�000 arbetande.

Handelssektorn är stor i Norr-
köping och möjligen kan en 
överetablering skönjas, ett ökat 
antal butiker har gått i kon-
kurs eller stängts det senaste 
året. Centrum domineras av 
köpcentrumen Domino, Linden 
och Spiralen. Norr om centrum 
fi nns köpcentrumet Ingelsta 
Shopping, som nyinvigdes i sep-
tember 2009 efter omfattande 
om- och tillbyggnader. Söder 
om centrum ligger köpcentru-
met Hageby Centrum med över 
100 butiker, som ska vara helt 
klart i april i år efter stora om- 
och tillbyggnadsarbeten. 

TEXT OSKAR ALDÉN / NAI SVEFA   KARTA TYPOFORM

 ’’ Norrköping har 
ett av landets bästa 
logistiklägen. Stora 
infrastruktursats-
ningar görs för att 
förbättra tillgäng-
ligheten till Norr-
köpings hamn. ’’

A-läget för kontor omfattar området Industrilandskapet (på båda sidor om Motala ström) samt Centrum. 
Centrum är även A-läge för butiker med galleriorna Domino, Linden och Spiralen.
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�DTZ är världens ledande fastighets- 
rådgivare med 150 kontor i 45 länder och 

med totalt 12 500 medarbetare.

08-671 34 00,  
www.dtz.com/se

�Svefa är landets största oberoende kon- 
sultföretag inom fastighetsekonomi och 
fastighetsrätt med kontor på drygt 20 orter.

08-441 15 50, 
www.svefa.se

Henry Ståhls fastigheter vill skapa alternativ till de  
högeffektiva handelsapparaterna utanför städerna.  
”Vi satsar på småskalig handel i anslutning till kul-
tur och upplevelser i stadskärnorna där vi verkar.”

Det säger fastighetschefen Jonas Hillmann hos 
Henry Ståhls Fastigheter.
 Huvudsatsningen i Norrköping är Industriland-
skapet, ett industriområde från 1800-talet mitt 
i stan. Där ligger kvarteret Knäppingsborg som 
utvecklats till en central oas med butiker, caféer, 
restauranger, kontorsytor och bostäder. 
 Företaget grundades 1947 som Byggnadsaktie- 
bolaget Henry Ståhl och blev ett renodlat fastighets-

bolag på 1990-talet.
Fastighetsvärdet 
uppgår i dag till 
nära fyra miljarder 
kronor och är för-
delat på 70 procent 
lokaler och 30 
procent bostäder.  
Bolaget har förutom 
i Norrköping/Lin-
köping fastigheter i 
Stockholm, Malmö, 
Nyköping, Mjölby, 
Kumla, Uppsala 
och Örebro. 70 pro-
cent av beståndet 
finns i Norrköping/

Linköping. Företaget har 50 anställda.
 – Fastighetsförvaltning kräver närvaro, därför har 
vi lokalkontor där vi har fastigheter. Huvudkontoret i 
Norrköping stöttar lokalkontoren vid behov. 
 Marknaden i Norrköping har klarat lågkonjunk-
turen bra – inga större industrier har lagts ned och 
flera nybyggen är på gång.
 – Vi hade en hyresgäst som hade svårigheter, 
men vi löste det genom att sänka hyran och förlänga 
avtalet. Vi följer våra hyresgäster både i med- och 
motgång, säger Jonas Hillmann.
 Efter Göteborg är Norrköping rankat som Sveri-
ges bästa logistikläge, med närhet till många män-
niskor och god infrastruktur. Som en följd av det har 
värmepumpföretaget IVT etablerat sitt Nordenlager 
i en av Ståhls fastigheter.
 I en gammal industrifastighet från 1855, i Kvarn-
arna utmed Västgötebacken, har Ståhls ställt i 
ordning 1 500 kvadratmeter åt Sveriges Radio och 
Sveriges Television – där de flyttar ihop under 2010. 
De gamla industrilokalerna utrustas med det abso-
lut senaste i teknikväg. 

Jonas Hillmann

IntervjuNorrköping i siffror Tidigare Barometrar på fastighetstidningen.se

BAROMETERN PUBLICERAS I SAMARBETE MED NAI SVEFA OCH DTZ

Ståhls satsar centralt

INTERVJU OWE SJÖQVIST

GRAFIK: SAMUEL RHEDIN   KÄLLA: FASTIGHETSDATA FRÅN SVEFA, STATISTIK FRÅN SCB

Även få vakanta lokaler

 ’’ En hyresgäst 
hade svårigheter. 
Vi löste det genom 
att sänka hyran 
och förlänga 
avtalet.Vi följer 
våra hyresgäster 
både i med- och 
motgång. ’’
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Ekonomi & marknad

KRÖNIKÖR

Arvid 
Lindqvist

www.skorstensteamet.se

Skorstensproblem?

Certiferade i SERO

terhämtningsfasen från lågkonjunkturen har nu 
inletts i fl era ekonomier. Recessionen har gjort 

att kapacitetsutnyttjandet i världen är mycket lågt 
vilket förväntas leda till en långsam återhämtning av 
investeringarna. I och med att exporten utgör drygt 
halva Sveriges BNP, och att en stor del av exporten 
består av investeringsvaror, påverkar detta även 
takten i den svenska 
återhämtningen. Ex-
porten och hushål-

lens konsumtion 
är de två viktigaste faktorerna för 
vår ekonomiska återhämtning 
– exporten förväntas dock få en 
aningen trög utveckling under 
2010 då kronan förväntas bli star-
kare och återhämtning hos fl era 
av våra handelspartners bedöms 
bli långsam.

Konsumtionen blir därmed en 
viktig motor i kommande års eko-
nomiska återhämtning. Hushål-
lens konsumtion har varit stabil 
genom hela lågkonjunkturen tack 
vare skattesänkningar, låg ränta 
och låg infl ation. Då stämnings-
läget i ekonomin dessutom har 
förbättrats avsevärt bedöms 
sparkvoten minska, vilket ytter-
ligare spär på konsumtionen och genererar en stabil ökning 
kommande år. 

Den stabila konsumtionen gör att detaljhandeln har ut-
vecklats, och bedöms fortsätta utvecklas, stabilt. Trots detta 
har handelsfastigheter drabbats ganska hårt av fi nanskris och 
lågkonjunktur, med relativt stora justeringar av direktavkast-
ningskraven jämfört med andra fastighetssegment. Här har 
prisnedgången framförallt berott på två faktorer; ett ökande 
utbud av handelsyta, framförallt i norra Storstockholm och 

Malmö, och ägarstrukturen på det svenska handelsbeståndet.
Förmågan att attrahera konsumenter är en av de vikti-

gaste faktorerna för ägare av handelsfastigheter, vilket gör 
renoveringar och konceptutveckling mycket viktigt. Trots att 
utbudet ökar kan vi därför ändå inte tala om överutbud i och 
med att utbudet är så diff erentierat. Handelsfastigheter i bra 
läge med kunniga förvaltare och god butiksmix kommer alltid 

att locka kunder om den privata 
konsumtionen utvecklas väl.

Under mitten av förra år-
tiondet investerade ett fl ertal 
internationella fastighetsbolag 
i Sverige och utländska investe-
rare äger numera en betydande 
del av det svenska handelsbe-
ståndet. När fi nanskrisen slog till 
med full kraft drabbades många 
andra länder hårdare än Sverige 
och riskviljan hos utländska 
investerare minskade kraftigt. 
Flertalet internationella aktörer 
skiftade då fokus från Sverige till 
sina hemländer, vilket medförde 
att priserna på svenska handels-
fastigheter minskade mer än vad 
som var motiverat. Prisminsk-
ningen skedde framförallt i 
volymhandeln och för fastigheter 
i mindre bra lägen, men även 

centrala gallerior och regionala köpcentrum drabbades. 
Handelssegmentet har drabbats oproportionerligt hårt de 

senaste 1,5 åren och priserna är i dagsläget attraktiva. Den 
stabila konsumtionen gör att återhämtningen kan komma 
snabbt när investerarna väl återvänder. 

28

 ’’ Handelssegmentet har drabbats 
oproportionerligt hårt av lågkonjunkturen 
och priserna är i dagsläget attraktiva. ’’ 

Arvid Lindqvist är analytiker 
på Newsec. Du når honom på 
arvid.lindqvist @ newsec.se 

GRAFIK: SAMUEL RHEDIN  KÄLLA: NEWSEC

Handelsfastigheter 
fortsatt  attraktiva



29FASTIGHETSTIDNINGEN NR 1 FEBRUARI 2010

fler 
exempel 

ardex.se/unik

08-556 315 50
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Fjärrvärmelagen från 2008 skulle tvinga leveran- 
törerna av fjärrvärme att öppet redovisa sina priser 
och motivera varje avsteg från en rättvis prissätt-
ning. Trots det fortsätter vissa fjärrvärmeföretag 
att teckna hemliga och ytterst förmånliga special- 
avtal med särskilt utvalda kunder.

Granskning Fjärrvärmemonopolet 

TEXTER MICHAEL MASOLIVER

HEMLIGA  
FJÄRRVÄRME-  
AVTAL KAN  
VARA OLAGLIGA
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�Ett fjärrvärmeföretag 
ska se till att uppgifter 
om fjärrvärmeföretagets 
priser för fjärrvärme och 
för en anslutning till fjärr-
värmeverksamheten samt 
om hur ett pris bestäms, 

fi nns enkelt tillgängliga 
för fjärrvärmekunder och 
allmänhet. 
�Om skilda priser gäller 
för olika kategorier av 
fjärrvärmekunder har fjärr-
värmeföretaget samma 

skyldighet i fråga om upp-
gifter om grunderna för 
indelningen av fjärrvärme-
kunder i olika kategorier. 
�Prisinformationen ska 
vara korrekt och tydlig. 
�Regeringen eller den 

myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela 
föreskrifter om skyldig-
heten att lämna prisinfor-
mation till allmänheten 
enligt första och andra 
styckena.

järrvärmelagen skulle stärka 
kundernas infl ytande på en 
marknad präglad av mono-
polism, skenande priser och 
svårbegriplig prissättning. 
Bland annat genom att upp-

muntra leverantörer och kunder till 
att förhandla om priset. 

Men enskilda fastighetsägare har 
fortfarande inget att sätta emot när 
deras leverantörer höjer priset. Det 
visar om inte annat Fastighetstid-
ningens genomgång av Fjärrvärme-

nämndens arbete – det står bolagen fritt att 
höja priserna bäst de vill. 

Anledningen är enkel. Skulle någon av 
fj ärrvärmeleverantörerna sänka priset för en 
ensam kund skulle den bli tvungen att göra 

det för samtliga. Det är nämligen inne-

Vattenfall 
har nära 50 
så kallade 
specialavtal. 
Samtliga är 
hemliga.

SPECIALBEHANDLING. 
Statens fastighetsverk har 
fått ett tolvårigt förmånligt 
specialavtal med Fortum som 
bland annat innebär att priset 
inte höjs på tio år. Till höger 
kupolen i Naturhistoriska 
riksmuseet, en av lokalerna 
som avtalet gäller.

PRISINFORMATION Fjärrvärmelagens femte paragraf
Näringsmi-

nister Maud 
Olofsson är 
ansvarig 
för lag-
en, som 
infördes 

2008.
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AVTALEN SOM BOLA

Granskning Fjärrvärmemonopolet 

börden i principen om likabehandling, som säger 
att företag med dominerande marknadsställning 
måste ha objektivt godtagbara skäl för att tillämpa 
olika villkor för likvärdiga transaktioner. I annat 
fall kan det handla om missbruk av dominerande 
ställning, enligt konkurrenslagen. 

Den som så önskar har emellertid många möjlig-
heter att kringgå principens vackra ord om att alla 
kunder ska behandlas lika, har det visat sig. En 
vedertagen metod är de så kallade specialavtalen, 
som vissa fj ärrvärmeföretag tecknar med noggrant 
utvalda kunder, och som vanligtvis blir aktuella 
när leverantörer av olika anledningar riskerar att 
gå miste om en kund som är strategiskt viktig eller 
bidrar med stora intäkter.

En rundringning visar att företeelsen inte alls är 
ovanlig i Sverige. Flera fastighetsägare som Fastig-
hetstidningen har varit i kontakt med uppger – mot 
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försäkran om anonymitet – att det är inte är särskilt 
enkelt att komma förbi den offi  ciella prislistan. 
Men visst går det, säger de.

Det fi nns fl era uppmärksammade exempel på 
fj ärrvärmekunder som lyckats tvinga leverantörer 
av fj ärrvärme till förhandlingsbordet och på så sätt 
pressat priset på fj ärrvärme. Till exempel genom 
att vägra betala höjningar, hota med tingsrätt, pla-
nera egen fj ärrvärme, överväga alternativ uppvärm-
ning eller helt enkelt starta en upphandling.

Bäst utgångsläge har vanligtvis de stora, viktiga 
kunderna med resurser nog för att kunna dra igång 
egen fj ärrvärmeproduktion eller välja alternativa 
uppvärmningsformer, som exempelvis bergvärme. 

Vattenfall har i dag uppemot 50 så kallade special-
avtal med fj ärrvärmekunder runt om i landet. 
Samtliga är hemliga. Klart är emellertid att bolaget 
erbjuder sig att sänka priset mot ett antal motpres-
tationer, som att kunden själv står för spetsvärmen 
under vintern, sköter sitt eget distributionsnät eller 
garanterar en viss förbrukning under en längre tid. 

Till de mest uppmärksammade avtalen hör Vat-
tenfalls överenskommelser med Uppsalahem och 
Akademiska Hus, som till en början vägrade att 
acceptera energijättens prishöjning på tolv procent 
från ett år till ett annat. Bland annat med förevänd-
ning att Vattenfall hade brutit mot gällande leve-
ransavtal, som anger hur taxan ska utformas och 

vilka skäl som fi nns till höjningar.  Det gick så långt 
att Vattenfall lämnade ärendet till inkasso. 

Men när det kom fram att de båda fastighets-
ägarna planerade att dra igång fj ärrvärmeproduk-
tion på egen hand mjuknade det statliga energibo-
laget. En anledning kan ha varit att Uppsalahem 
står för ungefär tio procent av Vattenfalls intäkter i 
Uppsala, en annan att Akademiska Hus är Sveriges 
näst största fastighetsbolag med verksamhet över 
hela landet. 

Som av en händelse kunde parterna 2005 uppnå 
en femårig överenskommelse som alla var tillfreds 
med. Exakt hur mycket Vattenfall gick med på att 
sänka priset vet vi alltså inte, eftersom avtalen är 
hemliga. Men både Uppsalahem och Vattenfall är 
ytterst noga med att understryka vilka betungande 
uppgifter som fastighetsbolaget har tagit på sig i 
utbyte mot ett pris som endast är något reducerat, 
som fastighetschefen Fredrik Holm uttrycker det. 
Dit hör bland annat investeringar i ett eget lokalt 
kulvertnät och skötsel och drift av det lokala nätet.

Även Akademiska Hus tecknade ett specialavtal, som 
bland annat innebar att fastighetsägaren skulle på-
börja ett samarbete om teknikutveckling och energi-
försörjningsfrågor som på sikt skulle kunna beröra 
bolagets alla fastigheter i landet. 

Liknande uppgörelser uppnådde Akademiska 
Hus, Statens fastighetsverk och Stiftelsen Stock-

Den som 
önskar har 
många möj-
ligheter att 
kringgå prin-
cipens vack-
ra ord om att 
alla kunder 
ska behand-
las lika.
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Granskning Fjärrvärmemonopolet 

�De tre tidigare artiklar-
na i serien om fjärrvärme 
fi nns på nätet. Ladda ner 
nr 9–11/2009 på www.
fastighetstidningen.se.

MER PÅ WEBBEN

Stefan Nilsson, 
vd Muraren, Malmö:
– Det har 
förstås 
med pris-
utveck-
lingen att 
göra. Här 
i Malmö 
har fjärr-
värmepriset rusat i höjden 
på senare år. Jag anser 
också att det måste fi nnas 

fl era alternativ att välja 
mellan på en marknad. 
Monopolföretag kan göra 
precis vad de vill och brukar 
inte värna om sina kunder 
eller vara speciellt bra på 
service. Så ser det också ut 
med fjärrvärmen. 

Jan Janderson, 
fastighetsägare, Nybro:
– Jag ersatte oljepannan 
med fjärrvärme för fem år 

sedan. 
Det 
skulle 
jag inte 
ha gjort. 
Sedan 
dess har 
priset 
höjts åtskilliga gånger. 
Energibolaget verkar kunna 
höja priset bäst de vill. Jag 
tror att alla är förbannade 
över detta. Men ensam har 

man inget att sätta emot. 
Ska vi åstadkomma något 
måste vi protestera tillsam-
mans. 

Sture Josephsson, fastig-
hetsägare, Söderköping:
– I första hand just därför 
att det är ett monopol. 
Konsekvensen blir bland 
annat att vi kunder inte har 
någon som helst kontroll 
över prisutvecklingen på 

fjärr-
värme. 
Men jag 
befarade 
att det 
skulle bli 
så här. 
Därför 

har jag fortfarande kvar 
värmepannan, som ett 
alternativ.

ENKÄT 
MICHAEL MASOLIVER

ENKÄT Varför vill du slopa fjärrvärmemonopolet?

UTBILDNINGAR FÖR
FASTIGHETSBRANSCHEN 
Vårt kursutbud finns på www.plus.se Besök PLUS i monter F103

holms studentbostäder (SSSB) med Fortum efter 
att ha upphandlat uppvärmning av ett antal fastig-
heter i universitetsområdet Frescati i Stockholm. 

2007 kunde Statens fastighetsverk teckna ett 
tolvårigt avtal med Fortum Värme som bland annat 
säger att priserna inte höjs, eller justeras upp, förr-
än 2017 respektive 2018. I och med överenskom-
melsen sjönk snittpriset per megawattimme från 
ungefär 600 kronor till cirka 520 kronor, vilket 
motsvarar en sänkning på drygt 13 procent. 

Hur kan då Fortum och Vattenfall skriva sådana här 
specialavtal utan att därigenom diskriminera andra 
kunder? Svaret är enkelt: ingen fj ärrvärmekund är 
den andra lik. Det fi nns alltid någon liten detalj som 
skiljer kunderna åt. 

Eller som kommunikationschefen Jens Bjöörn 
på Fortum Värme säger: 

– När det kommer till de riktigt stora aff ärerna 
ser också segmenten väldigt olika ut. Då blir varje 
aff är unik. Men vi är öppna med våra priser och 
hur vi sätter dem för respektive kundsegment. Allt 
fi nns att läsa på webben. Dessutom har Konkur-
rensverket sedan ett par år full insyn i alla våra av-
tal, som en följd av en pågående utredning. Hittills 
har verket inte pekat på att vi skulle ha missbrukat 
vår dominerande ställning. 

Erland Christensen, chef för Vattenfall Heat 
Nordic, är inne på samma linje: 

– Vattenfalls prislistor för fj ärrvärme fi nns 
tillgängliga på vår webb och vi skickar även ut 
dem varje år till våra kunder. De olika priserna för 
bostäder och övriga lokaler motiveras av att de ut-
nyttjas under olika tider. På de fl esta orter delar vi 
in kunderna efter hur mycket energi de använder. 
En stor kund ger stordriftsfördelar och förtjänar 
därför ett lägre pris. 

Specialavtalen förutsätter motprestationer från 
kundens sida. Därutöver kan avtalens längd, för-
brukningen av fj ärrvärme och uttaget av maximal 

HEMLIGHUS? Reportern 
Staffan Wolters på Upsala 
Nya Tidning begärde att få 
se Vattenfalls avtal med 
Uppsalahem, men fi ck 
avslag på sin ansökan. 

eff ekt skilja sig åt mellan kunderna. För att inte tala 
om tekniska förutsättningar för att kunna åter-
börda energi till leverantören i form av så kallad 
spillvärme, bland annat. 

Känner du igen resonemanget? Det är ungefär 
samma förklaringar som energibolagen använder 
för att motivera varför en örebroare ska betala 42 
procent mer för sin fj ärrvärme än en västeråsare, 
varför fj ärrvärmepriset i Stockholm ökade med 59 
procent mellan åren 2000 och 2009 eller varför 
månadskostnaden för fj ärrvärme i en lägenhet på 
70 kvadratmeter kan vara 500 kronor högre i en 
kommun än i en annan. 

Därutöver har Vattenfall ett alldeles eget argu-
ment för sina specialavtal, bland annat framfört av 
Erland Christensen:

– Den här typen av avtal gagnar alla kunder, sä-
ger han. Ifall vi förlorade de större kunderna skulle 
färre tvingas dela på kostnaderna för fj ärrvärmen. 
Då skulle kostnaderna bli högre för var och en. 

Det är inte orimligt att energibolag väljer att sänka 
priset för kunder som bidrar med motprestationer 
som i sin tur kan gagna leverantören. I många fall 
handlar det förmodligen om att dela rättvist på 
kostnaderna. 

Dessutom arbetar både branschorganisationen 
Svensk Fjärrvärme och ett stort antal enskilda leve-
rantörer medvetet för att förbättra kvaliteten på 
fj ärrvärmeavtalen och därmed komma tillrätta med 
subjektiva eller otydliga avtalsvillkor och priser. 

Men fl era experter som Fastighetstidningen har 
varit i kontakt med menar att hemliga specialav-
tal mellan leverantörer och kunder ändå kan vara 
tveksamma.

En av dem är Thomas Folkesson, som står 
bakom den årliga Nils Holgersson-rapporten.

På en konkurrensutsatt marknad är den här 
typen av avtal inget problem, säger han. Men ju mer 
en marknad går mot monopolliknande förhållan-



35FASTIGHETSTIDNINGEN NR 10 NOVEMBER 2009

Jag kräver att regeringen snarast avvecklar fjärrvärmemonopolet.

�Så reglerar andra län-
der priset på fjärrvärme.
�Maud Olofsson tar emot 
Fastighetstidningens upp-
rop och bemöter kritiken 
i en exklusiv intervju.

I NÄSTA NUMMER

SISTA CHANSEN 
ATT PROTESTERA!

AVVECKLA NU!

den, desto viktigare blir det att transparensen ökar. 
Frågan är hur pass konkurrensutsatt fj ärrvärme-
marknaden egentligen är. 

Egentligen inte alls, om man får tro Konkurrens-
verket, som anser att fj ärrvärmen i princip är att 
betrakta som ett lokalt monopol. Inte nog med 
att eventuella prisskillnader för olika kunder kan 
vara att betrakta som prisdiskriminering – på en 
marknad där det sedan självkostnadsprincipen av-
skaff ades 1996 saknas riktlinjer för vad fj ärrvärme 
egentligen får kosta. Så länge avtalen är hemliga 

är det dessutom omöjligt för en utomstående att 
avgöra om leverantörerna missbrukar sin domine-
rande ställning eller inte. 

Enligt Katarina Abrahamsson, fj ärrvärmesam-
ordnare på Energi marknadsinspektionen, kan det 
till och med vara så att de hemliga avtalen even-
tuellt strider mot Fjärrvärmelagen 
från 2008. Lagen säger att ”Ett 
fj ärrvärmeföretag ska se till att 
uppgifter om fj ärrvärmeföretagets 
priser för fj ärrvärme och för en 
anslutning till fj ärrvärmeverksam-
heten samt om hur ett pris bestäms 
fi nns enkelt tillgängliga för fj ärrvär-
mekunder och allmänhet.” 

Dessutom ska prisinformationen vara korrekt 
och tydlig.

Katarina Abrahamsson avfärdar argumentet att 
lagen endast avser fj ärrvärmeleverantörernas nor-
malprissättning. Det är nämligen fullt möjligt att 
fj ärrvärmelagen omfattar alla priser, menar hon. 

– Men vi kan inte säga om det strider mot lagen 
att inte off entliggöra samtliga priser för vi har ännu 
inte fått in något ärende för prövning eller på annat 
sätt uppmärksammats på brister i information.

Till dess måste konsumenterna helt enkelt lita 
på monopolföretagens ord och goda vilja. På så 
sätt saknar fj ärrvärmemarknaden motstycke bland 
andra branscher i dagens Sverige på fl er än ett sätt.

Eller som Vattenfalls Erland Christensen ut-
trycker det:

– Det fi nns inget i fj ärrvärmelagen som motsäger 
att vi under speciella förutsättningar får teckna 
speciella avtal med andra priser med vissa kunder. 
Enligt vår uppfattning fi nns det inte heller några 
bestämmelser som hindrar att vissa avtal är sekre-
tessbelagda. Men eftersom vi inser att avtalen kan 
vara problematiska ser våra jurister till att vi inte 
bryter mot principen om lika behandling. Det är vi 
väldigt noga med. 

Så länge avtalen är hemliga är det omöjligt 
för en utomstående att avgöra om leverantö-
rerna missbrukar sin dominerande ställning.

�  Hjälp oss på Fastighetstidningen 
att få fart på avvecklingen av 

fjärrvärmemonopolet. 
�  126 fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar 
har skrivit på hittills – 
protestera, du också! 
Vi samlar ihop alla svar 

och överlämnar dem till 
näringsminister Maud 

Olofsson. 
�  Tipsa oss! Hur har du drabbats 

av fjärrvärmemonopolet? Betalar du för 
mycket, eller har du förståelse för prissättningen? 
Mejla oss på fastighetstidningen @ jgcommunication.se!

� Fyll i kupongen eller 
skriv på ett löst papper 
och skicka till ”Fjärr-
värmemonopolet”, 
Fastighetstidningen, JG 
Communication, Box 
49031, 100 28 Stock-
holm. Det går också att 
faxa på 08-508 828 01, 
e-posta till fjarrvarme-
monopolet@jgcom-
munication.se (märk 
mejlet Avveckla NU!) 
eller fylla i kupongen 
på www.fastighets-
tidningen.se.

Namn

Ev. företag / brf

Adress

Postadress

Katarina 
Abrahamsson
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Blandat REDAKTÖR KEROLD KLANG kerold.klang @ jgcommunication.se

Industriellt  
landmärke  
i Mölndal

�Bygget av Vandalorum har startat.  
Efter över ett decenniums planering 
har det första spadtaget tagits intill 
E4:an i Värnamo för anläggningen 
som ska bli Smålands största cen-
trum för konst och design. Centrets 
namn anspelar på de förvikingatida 

krigarna vandalerna, eller venderna, 
som enligt legenden bodde bland 
annat i Småland. Ordet vandal har 
varit negativt laddad allt sedan 
krigarskarorna från Skandinavien 
plundrade Rom. Kanske kan kultur-
centret ändra på det.

�Tiden är över när industribyggna-
der skulle vara anonyma fönsterlösa 
lådor. Mölndals kommun har valt att 
bygga sitt nya fjärrvärmeverk i form 
av ett arkitektritat landmärke som 
ska ge betraktaren en positiv bild av 
orten. I december invigdes Riskulla 
kraftvärmeverk som designats för 
att dra blickarna till sig. Byggnaden 
är vida synlig och industriprocesser-
na exponeras genom glasade fasa-
der. Nattetid sätts huset i rampljus 
av färgade spotlights samtidigt som 
det belyses inifrån. Riskullaverket, 
som eldas med överblivna grenar 
från skogsavverkning, ska täcka 
Mölndals hela fjärrvärmebehov.

MEDELTIDEN ÄR TILLBAKA
�Stockholms Medel- 
tidsmuseum har åter-
vänt till valven under 
Norrbro efter två år i 
exil. Museet stängdes 
när reparationerna av 
bron inleddes för två 
år sedan. Dragplåstret 
är även nu lämning-
arna av den på plats 
bevarande stads- och 
kyrkogårdsmuren, 
men muséet har också 
nysatsat på så kallade 
dioramor – montrar 
med tidstypiskt klädda 
vaxdockor i tidstypiska 
miljöer. Här finns bland 
annat att beskåda den 
ståtlige riddaren från 
slaget vid Brunkeberg 
på uppstoppad häst och 
en äkta historisk person, 
fru ”Sketna Gertrud 
Syltekona”, i sitt kök där 
hon syltar rotfrukter. 

Muren 
som på 
medel- 
tiden om- 
gärdade  
en av öar- 
na i Ström- 
men är 
bevarad 
på origi-
nalplats  
i medel-
tids- 
museét.

Riskullaverket, ritat av Liljewall Arki-
tekter för att synas i kvällsljuset.
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Vandalorum byggs i Nöbbeleområdet där E4:an korsar riksväg 27.

KONSTCENTRUM FÖR 
MODERNA VANDALER

Nära 6 000 
soldater 
stred i 
slaget vid 
Brunke-
berg 1470. 
En av de 
ståtliga 
riddarna 
kan be- 
skådas  
på det ny- 
öppnade 
museét.

Köks- 
bestyr på  
en medel-
tidskrog. 
På menyn 
stod öl, 
hare, fisk- 
aladåb, 
kojuver 
och höns-
frikassé.
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Bokhyllan 

Den havererade bygglagen

ÖVERGIVNA
PLANER
– En plan- och bygglagstiftning i behov  
av en haverikommission?

Jan Jörnmark

�Det skulle bli bättre men det blev 
sämre. Tillämpningen av plan- och 
bygglagstiftningen har havererat och 
måste reformeras.  Lagen kom till 
under centralstyrningens tid. Försök 
att anpassa lagen till en förändrad 
värld har gjort den så inkonsekvent och
godtycklig att den hindrar tillväxten.
Ständiga överklaganden, skrinlagda 

översiktsplaner, indragning av kommunala självstyren, orimliga dik-
tat och miljöer av riksintresse för fäfot har blivit resultatet. Det anser
författaren, som ingående beskriver fem fall där kommunernas planer
kommit i kläm. I stället för tillväxt blev resultatet handlingsförlam-
ning, tomma hus, slum och förfallna miljöer. Bilderna i debattboken 
skulle väl platsa i de senaste årens böcker om platser som gud glömt.

Övergivna planer – en plan och bygglagstiftning i behov av en haveri-
kommission? Jan Jörnmark. Utgivare: Fastighetsägarna Göteborg 

Första Regionen. 128 sidor. 99 kronor exklusive moms från 

www.fastighetsagarna.se, välj Göteborg Första Regionen. 

Nissan från a till ö
�Vattnet har alltid varit viktigt för oss 
människor. Som livgivare, kommunika-
tionsväg och kraftkälla. Om detta på-
minner fotografen och författaren Patrik 
Leonardsson i sin senaste bok Nissan – 
en å från a till ö. Med vackra bilder från 
olika årstider och inspirerande texter 

(också på engelska och tyska) tar han med oss från Nissans källa på 
en mosse söder om Jönköping till havet vid Halmstad, med strand-
hugg i de många mänskliga bosättningar och verksamheter som 
vattnet gett upphov till under seklernas lopp. Han dröjer vid sam-
hällen och byggnader som den gamla gruvorten Taberg, Rydö med 
sin bruksmiljö, skvaltkvarnen i Slätthult och reumatikersjukhuset 
i Spenshult. En resa väl värd pengarna.

Nissan – en å från a till ö. Patrik Leonardsson och Stefan Gustafsson 

(teckningar). Utgiven på eget förlag. 176 sidor. 368 kronor inklusive 

moms. ISBN 978-91-633-5441-0.  

Klassisk kafékultur
�Den europeiska kafékulturen hann knappt 
etablera sig i Sverige innan den försvann på 
grund av förra seklets alkohollagstiftningar. 
I stället fi ck vi konditorier. Men att gå på kon-
dis och ta en fi ka har ingenting att göra med 
livet på de kontinentala boulevardkaféerna 

som i trehundra år fungerat som sociala, kosmopolitiska och litterära
mötesplatser med orientalisk stämning, kaffe, tidningsläsning, piano-
musik, viner, bakverk och likörer. Därför fi nns det inga svenska ex-
empel i den här boken som ingår i Arenas utgivningsserie Utmärkta 
resmål. Boken presenterar i text och utsökta fotografi er ett antal 
spännande kafémiljöer i 17 europeiska städer. Många fortfarande i 
originalskick, andra nyskapade efter gammal tradition.

Klassiska kaféer i Europa. Ingrid Sommar. Utgivare: Bokförlaget 

Arena. 176 sidor. 149 kronor inklusive moms från www.adlibris.com. 

REDAKTÖR KEROLD KLANG kerold.klang @ jgcommunication.seToppen – Topvex för  
undertaksmontage

Foto: Scanpix

Topvex FR har låg bygg- 
höjd och finns i fyra 

storlekar för flöden upp  
till 1.1 m3/s

Nytt aggregat med låg  
bygghöjd och lågt SFP-värde
Topvex FR är det senaste tillskottet i Topvex-
familjen. Aggregatet är avsett för installationer 
med låg bygghöjd och passar utmärkt att placera 
ovanför undertaket eller i korridor eller andra 
öppna installationsutrymmen.
 Topvex FR har låg ljudnivå – värmeåtervin-
ning med två parallella rotorer, lågt egentryckfall 
samt EC-fläktar ger ett extra lågt SFP-värde.
 Vid utvecklingen av Topvex FR har vi haft 
fokus på att ta fram ett aggregat som är enkelt 
att projektera, installera, sätta i drift och använ-
da. Topvex FR levereras komplett med styrut-
rustning och efter anslutning är det bara att köra 
igång och justera in.

Systemairs bästa produkter ur energi-
hushållningssynpunkt, däribland 
Topvex FR, är märkta med den här 
Green Ventilation-symbolen.

Systemair grundades 1974 och har idag dotter-
bolag i 38 länder över hela världen och ca 2150 
anställda. Det breda produktsortimentet omfattar 
kanalfläktar, takfläktar, axialfläktar, brandgasfläk-
tar, ventilationsaggregat, luftdon och tillbehör.  Vi 
säljer regelbundet till 100 länder. 
 Sedan oktober 2007 är Systemair noterat på 
Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm.

Systemair AB  
739 30 Skinnskatteberg  

Kundservice 0222-443 20 
kundservice@systemair.se

www.systemair.se
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EG TILL TORSO

Malmö är i dag en 
av Sveriges mest 
expansiva städer. 
Lagom till fram-
tagandet av en 
ny översiktsplan 
för Malmö har 
en bok utkommit 
som beskriver 
stadens bebyg-
gelseutveck-
ling från andra 
världskrigets 
slut till nutid.
TEXT KEROLD KLANG

FOTO: MALMÖ STADSBYGGNADSKONTOR (SBK), 
TYKE TYKESSON MED FLERA (SE RESP. BILD)
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LANDSBYGD BLIR FOLKHEM. Den plöjande bonden 
på Lorensborgs gård i Hyllie fi ck i slutet av 1950-talet 
se ett kommunalt bostadsområde med 2 500 lägenheter 
växa upp på ägorna. Än i dag gränsar Malmös kompakta 
stadsplan direkt till Söderslätts uppodlade marker.
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Bilden av Malmö 

rkitekten Tyke Tykessons 
och arkeologen Björn Mag-
nusson Staafs 336-sidiga 
praktverk Malmö i skimmer 
och skugga. Stadsbyggnad 
och arkitektur 1945–2005 
berättar i ord och bild hur 
dagens Malmö kommit 
till. Från 1940–talets 
senfunktionalistiska 
skolbyggnader i skuggan 
av kriget via modernis-

mens och folkhem-
mets centrumanläggningar till dagens 
skimrande postmoderna landmärken.

Boken är en överdådig kavalkad i ord 
och bild för alla som är intresserade av 
stadsbyggnad, arkitektur och samhällsut-
veckling. Verket är en uppföljare till för-
fattarnas 1996 utgivna Arkitekterna som 
formade Malmö – en modern stad växer 
fram 1878–1945. Därmed föreligger landets 
tredje största stads kompletta bebyggelse-
historia under modern tid i bokform.

Det fi nns något markant som skiljer Malmö 
från övriga större svenska städer, påpekar 
Tyke Tykesson.

– Staden saknar omgivande hinder 
som vattendrag och bergknallar. Därför 
har vi inte behövt bygga perifera förorter 
sammanlänkade med spårburen trafi k 
som exempelvis Stockholm och Göteborg, 

poängterar Tyke 
Tykesson. 

Malmö har 
haft en medveten 
strategi allt sedan 
1950-talet att 

bygga koncentrerat. Rosengård är inget 
förortsområde, som många tror. Det är en 
stadsdel på gångavstånd till centrum. 

– Konceptet har sparat mycket av 
åkerjorden. Söderslätt ansluter direkt till 
stadsbebyggelsen, påpekar Tyke Tykesson.

Just nu händer mycket i landets tredje stad. 
– Invånarmässigt har Malmö aldrig 

vuxit mer än nu. Infl yttning och födslar 
slår sextiotalets rekordår. 

Bokens utgivning sammanfaller med 
stadens nyligen påbörjade arbete med 
översiktsplanen Malmö 2012, som Tyke 
Tykesson projektleder. Malmö tar fram 
planer för en fortsatt befolkningsexpan-
sion, men måste även ha beredskap för 
motsatsen, berättar han.

– Trots en stigande befolkning, ett ökat 
byggande och ett högt exploateringstal 
behåller Malmö sin småskaliga karak-
tär. Även där skiljer vi oss från de övriga 
större svenska städerna. 

Tyke Tykesson och 
Björn Magnusson Staaf

BYGGE FÖR TRYGGHET. Augustenborg i stadsdelen Fosie byggdes 1946–52 som en 
så kallad grannskapsenhet, en ”stad i staden” för social gemenskap och trygghet. 
Hit fl yttade de första invandrarna, industriarbetare från Italien. 

OMTVISTAD  STADSDEL.  Södra  delen  av  Rosengård,  Kryddgården  och  Herrgården,  sett  från  öster  under   
blev området Törnrosen som byggdes 1964.  När  sista  etappen  Kryddgården (närmast) stod  klar hade den    
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Presskritiken mot Rosen-
gård och rivningen av 
Sturups by för en fl yg-
plats var inte nådig. Här 
försvarar sig den avgående 
S-politikern, tillika HSB-
direktören, Oscar Stenberg 
i Expressen i februari 1973.

ANPASSNING TILL BILEN. Norra Vallgatan (t.v) och trafi klederna i Centrum räckte inte till när bilismens återtog förlorad mark på 1950-talet. I de nya bostads-
områdena, såsom Krokslätt (t.h) valde man på 1960-talet att skilja på bil- och gångtrafi ken.Trottoarerna utmed Hyllevångsvägen anlades inte för fotgängarna. 

    tidigt 1970-tal. Inre Ringvägen var ännu inte anlagd. Den första etappen av Rosengård 
   optimistiska bilden av folkhemmets framtid börjat rubbas.

INTEGRATION. Sonessonska huset från 1890-talet bygg-
des in i SE-bankens nya anläggningar vid Östra Vallgatan.

KLASSISK KRAN. När bilden togs 1974 var Kockums världens 
femte största civila varv. Bara japanerna hade större.
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DJÄRVT I ETT PLAN. Till vänster Malmö Kanotklubb, ritad av Gisli Kristjansson. Till höger Runstyckets friskola med särpräglad fasad av fi bercement-
skivor. Båda är exempel på spännande arkitektoniska gestaltningar som uppförts på privat väg utan kommunala satningar de senaste decennierna.

LUGNET FÖRE STORMEN. Den klassiska arbetarstadsdelen Lugnet från 1860-talet revs i etapper 
under 1960-och 70-talen trots protester.  Ovan: Östra Långgatan före rivning omkring 1967–68. 
Till höger: fl ygbild från tidigt 1975, då större delen av Lugnet har rivits. Kanalen syns nederst t.v.

TRE MALMÖHÖJDARE. Det postmodernistiska kontorshuset bredvid Gamla slakthuset, hotellet och köpcentret Triangeln samt köpcentret 
Kron prinsen, Sveriges femte högsta byggnad. Tre landmärken byggda under 1900-talets andra hälft.
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Kvällsposten hyllar Kronprinsen år 1963.



tar bort mögelsporer från luft och ytor.

tar bort unken lukt och cigarettrök.

tar bort skadliga kemikalier från luften.

tar bort bakterier och virus från luft och ytor.

tar bort dåliga lukter för ökad trivsel och bättre intryck.

Med Biozone renas luften aktivt i hela rummet, även den 
luft som inte passerar direkt igenom enheten.

Biozone är kliniskt testad och används inom fastighets-
förvaltning, sjukvård, äldreomsorg, skola, sanering, på 
offentliga toaletter, hotell, restauranger. Finns i många olika 
utföranden för både sanering och kontinuerligt bruk.

BIOZONE presenterar en

ny teknologi för rening av 

luften du andas inomhus 

– fotokatalytisk rening. 

Inga filter – inga kemikalier!

Biozone för bästa inomhusmiljö!

Förhindrar mögeltillväxt
Bakteriekontroll

Luktsanering
Inga kemikalier

Inga filter

Mer information: www.biozone.se  08-540 640 45

energi- och kostnadseffektiva

Energispartips



Bilden av Malmö 

�På sid 47–53 hittar du allt du behöver veta 
inför fastighetsmässan i Malmö den 10–11 
februari. Se nästa uppslag!

LÄS MER
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MODERN HANSASTAD. Jakriborg började 
byggas 1998. Området fi ck hård kritik av 
arkitektkåren, men hyresgästerna stod i kö.

VÄRLDSREKORD. 
Öresundsbron var 
världens längsta 
snedkabelbro 
när den stod klar 
1 juli 2000.

VÄSTRA HAMNEN. Mässan Bo01 blev en nystart för Malmö. Wingårds glashus Kajplats 01, 
Turning Torso och Ankarparken ersatte de gamla industriområdena vid vattnet.

HERRENS NYA HUS. ”Italiensk modernism” präglar S:t Andreas kyrka från 1959 nedan t.v. Ovan 
Östra kyrkogårdens blomsterkiosk från 1969. Nere t.h. ”nyorientaliska” Islamic Center från 1982. 

VILLA PÅ ÅKER. Stadsvillor i modern 
amerikansk stil uppfördes på den så 
kallade Potatisåkern under 1990-talet.

�Mer 
information 
om boken 
och hur du 
får tag på 
den, hittar 
du på www.
malmo-
skimmer.se

FO
TO

: TYK
E

 TYK
E

SS
O

N

FO
TO

: TYK
E

 TYK
E

SS
O

N

FO
TO

 FÄ
R

G
B

ILD
E

R
: TYK

E
 TYK

E
SS

O
N

   FO
TO

 S
VA

R
TVIT B

ILD
: S

B
K

FO
TO

: TYK
E

 TYK
E

SS
O

N





Ett år i ditt hus
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VISA VAD DITT HUS OCH 
BRANSCHEN GA°R FÖR !

 T
ill sommaren in- 
leder Fastighets-
tidningen en ny 
artikelserie som 
går under arbets-
namnet ”Ett år 
med fastig- 
heten”. 

Tanken är att under ett år  
i tidningen skildra vardag 
och fest i en av landets 43�000 
privata hyresfastigheter. 
Alltså allt från det du som 
fastighetsägare behöver göra 
för att hålla huset i topp-
skick till hur du håller dina 

hyresgäster på gott humör.
Nu behöver vi din hjälp. 

Vi letar efter en mellanstor 
privatägd fastighet med hu- 
vudsakligen bostäder någon- 
stans i Sverige, med en stolt 
fastighetsägare (som är med-
lem i Fastighetsägarna), en 
duktig fastighetsförvaltare/
fastighetsskötare och spän- 
nande hyresgäster som du tror 
gärna medverkar i rapporte-
ringen. Det bör också finnas 
en eller flera lokaler i din 
fastighet (kontor, butik etc). 

Vi hoppas på många svar 

och väljer ut det mest läm-
pade huset. Föreslå ditt eget 
hus eller någon kollegas. 

Artikelserien inleds med 
att vi bjuder dig och dina 
hyresgäster på gårdsfest. 

Välkommen med ditt för- 
slag snarast. Fyll i kupongen 
nedan och posta den till 
Fastighetstidningen, JG 
Communication, Box 490�31, 
100 28 Stockholm. Du kan 
också mejla uppgifterna till 
fastighetstidningen@ 
jgcommunication.se eller faxa 
in dem på 08-508�828�01. 

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsägarens namn:

Telefon

Mejladress

Byggår

Antal lägenheter

Antal och typ av lokaler

JA, JAG / VI ÄR INTRESSERADE av att vara med i Fastighetstidningens nya artikelserie.✃
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Fastighetsmässa Öresund

VAR OCH NÄR?
�10–11 februari 2010, 
Malmömässan, Stora 
Varvsgatan 15, Västra 
Hamnen. Öppet kl 9.00–
16.00 båda dagarna
�Arrangör: Easyfairs i 
samarbete med Fastig-

hetsägarna Syd och Fastig-
hetstidningen
�Vägbeskrivning finns på 
www.malmomassan.com 

UNDVIK KÖER!
�Fri entré. Undvik 
köerna i entrén genom 
att förhandsregistrera dig 

och dina kolleger. Skriv 
ut ditt entrékort på www.
easyfairs.com/fastighet

VAD HÄNDER  
PA° MÄSSAN?
Här hittar du nyheter och 
kunskap om:
�Belysning

�Beläggnings-  
     och beklädnadsvaror
�Byggnadsdelar
�Drift och underhåll
�El-/telekommunikation
� Information och tjänster 
� Inomhusmiljö
� IT och data
�Källsortering och miljö

�Skydd och säkerhet
�Styr- och reglersystem
�Utemiljö
�VA-system
�Värme och ventilation

 MÄSSFAKTA  Fastighetsmässa Öresund

�Program, produkt- 
nyheter och hallplan.

LÄS VIDARE

VÄLKOMMEN…
�Snart är det dags för 
Easyfairs Fastighetsmässa 
Öresund. Efter 
fjolårets succé 
i Stockholm får 
även du i södra 
Sverige som  
arbetar med 
förvaltning, un-
derhåll och drift 
av fastig heter din egen 
mässa. Här träffar du 

närmare 200 av bran-
schens ledande leveran-

törer och kan 
ta del av semi-
narier hela da-
garna. Bland 
annat ordnar 
Fastighetstid-
ningen special-
seminarier 

för dig som företräder en 
bostadsrätts förening.

TILL MÄSSAN!
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Morgon- och 
eftermiddagsmöten
Kom tidigt – de kostnadsfria 
morgonmötena är en bra start på 
mässdagarna. Glöm inte anmäla 
dig i förväg! För fl er seminarier 
och föranmälan, gå in på www.
easyfairs.com/fastighet.

ONSDAG 10 FEB KL. 08.30

ESS, vetenskaps-
korridoren och de 
sydsvenska effekterna
Med Pia Kinhult, Region Skåne, 
och Therése Welander, ESS Scandi-
navia. Se separat artikel här intill.

ONSDAG 10 FEB KL. 13.00

World Village of Women 
Sports – en satsning 
utöver det vanliga

Kent Widding Pers-
son med fl era be-
rättar om engage-
manget kring en 
idrottsanläggning 
för kvinnliga elit-
idrottare och fastig-

hetssatsningen bakom detta.

Learnshops
ONSDAG 10 FEB KL. 09.30

Läcker ditt hus energi?
Ulf Andersson, 
KMA-koordinator 
för Bravida Syd, be-
rättar om termogra-
fens möjligheter och 
användningsområ-
den.

ONSDAG 10 FEB KL. 10.15

Juristjouren hos 
Fastighetsägarna Syd

Föreningens fastighets-
jurister berättar om 
vanliga jourfrågor och 
svarar på publikens 

hyres- och fastig-
hetsjuridiska frågor.

ONSDAG 10 FEB KL. 11.00

Dansk ekonomi och 
fastighetsmarknad
Elisabeth Toftmann Asmus-
sen, chefekonom, på Real-
kredit Danmark, berättar om 

hur Danmark klarat fi nanskrisen 
och att man nu åter räknar med 
bättre tider under 2010.

ONSDAG 10 FEB KL. 13.15

Transaktionsmarknaden 
i Öresundsregionen
Hur utvecklas 
fastighetspriserna 
för 2010 och vilka 
är faktorerna som 
påverkar priserna? 
Fastighetskonsulter-
na Mikael Stellinger
(övre bilden) och 

Bo Ljungberg 
(undre bilden) 

från Catella 
berättar vad 
som händer 

och varför.
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Fastighetsmässa Öresund

De klassiska samhällsplane-
ringssystemen är stelbenta 
och försvårar möjligheterna 
att skapa en så bra boende-
miljö som möjligt. 

Det anser Pia Kinhult, region-
råd i Skåne (M), som tar upp 
frågan på fastighetsmässan. 
Hon talar på onsdagens mor-
gonmöte kl. 8.30.

– I Malmö fi nns exempel 
på både lyckade och mindre 
lyckade områden. Låsningar och 
stelbenthet i planeringen samt 
avsaknad av fl exibilitet påverkar 
utvecklingen negativt, säger hon.

Arkitektens svaga roll i svensk 

byggindustri är ett annat ämne 
som avhandlas. Arkitekternas 
status i andra länder är betyd-
ligt högre än i Sverige. 

– Danska arkitekter, till 
exempel, har mycket starkare 
ställning i byggprojekt än sina 
svenska kolleger. Hur kommer 
det sig, undrar Pia Kinhult.

Fastighetsbranschen i regio-
nen blir också påverkad när 15 
universitet mellan Hamburg 
och Oslo samarbetar inom 
forskning. Regionen har den 
största koncentrationen av 
högutbildad befolkning i norra 
Europa.

TEXT  OWE SJÖQVIST

Stelbent planering försvårar bra boende

PROGRAM ONSDAG DEN 10 FEBRUARI

Kronprinsessan, planerad an-
läggning för kvinnlig elitidrott.

Elisabeth Toftmann Asmussen 
om läget på andra sidan sundet.
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Pia Kinhult, regionråd, träffar du 
på mässans första programpunkt 
– onsdagens morgonmöte kl 8.30.

BELIMO AB monter F206
Hägerstens Allé 88, 129 37 Hägersten
Tel: +46 (0)8 464 07 00 E-post: info@belimo.se
Belimo är marknadsledande tillverkare av ställdon för spjäll  
och ventiler i värme och ventilationsinstallationer. Produkter  
från Belimo är universella, prisvärda och har erkänt hög kvalitet.
Besök www.belimo.se

PROLINE AB (HK) monter F408
Box 114, 191 22 Sollentuna
Tel: +46 (0)8 594 774 50 E-post: info@prolineab.se
Proline är marknadsledande inom relining av dag- och 
spillvattenledningar, med 45.000 åtgärdade lägenheter. Med 
egenutvecklad teknologi gjuter vi nya rör med de gamla rören 
som formar. Utan att riva befintliga rör eller evakuera boende.
Hitta oss online på www.prolineab.se
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ONSDAG 10 FEB KL. 14.00 

Det trodde 
du inte om 
högskolan
Peter Palm (övre 
bilden), utvecklings-
ledare vid Centrum 
för fastighetsföreta-
gande, och Thomas 
Berggren (undre 
bilden), vd för Fas-
tighets AB Malmö 
City, berättar om 
högskolans nära 

samarbete med fastighetsbranschen.

ONSDAG 10 FEB KL. 14.45 

Hur kan energidekla-
rationen användas för 
energieffektivisering?
Torsten Olsson 
från Eon ger 
exempel och 
förklarar hur 
du kan energi-
effektivisera.

Specialseminarier 
för dig i bostadsrätt
Du missar väl inte Fastighets-
tidningens specialprogram med 
lunchseminarier för dig som driver, 
förvaltar eller har styrelseuppdrag 
i en bostadsrättsförening? Se även 
torsdagens program (sid 51).

ONSDAG 10 FEB KL. 12.00

Brf och skatten
Hans Tegnander, 
skattejurist vid Sval-
ner Skatt & Trans-
aktion, reder ut 
skillnaderna mellan 
beskattning av äkta 
och oäkta brf.

Branschmingel 
och Talk show
ONSDAG 10 FEB KL. 15.00

Trender i 
Fastighetssverige
Några av Sydsveriges största fastig-
hetsägare diskuterar framtidens 
trender. Med bland andra Anders 
Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter, 
Thomas Berggren, vd för Fastig-
hets AB Malmö City samt Stefan 
Lindvall, vd för Fastighetsägarna 
Syd. Efteråt är du välkommen på 
branschmingel där Fastighets-
ägarna Syd och Easyfairs bjuder på 
dryck och lite tilltugg.

Fastighetsmässa Öresund 
genomförs i samarbete 
mellan Easyfairs och 
Fastighetsägarna Syd, med 
Fastighetstidningen som 
offi ciell mässtidning. 

Varför satsar ni på den här 
mässan, Stefan Lindvall, vd 
i Fastighetsägarna Syd?

– Vi strävar alltid efter att 
skapa medlemsnytta. Att 
erbjuda mötesplatser för våra 
medlemmar och deras intres-
senter är en viktig uppgift för 
oss. Fastighetsmässa Öresund 
är regionens största mötesplats 
för fastighetsbranschen i år, 
med intressanta föreläsare och 
ämnesområden som vi tror 
attraherar våra medlemmar. 

Vad gör Fastighetsägarna Syd 
på mässgolvet?

– Vi har en egen monter där 
vi bjuder in till samtal och där 
man kan ställa frågor till vår 
juristjour. 

Era medlemmar har fri entré. 
Varför ska de besöka Fastig-
hetsmässa Öresund?

– De kan träff a kolleger i bran-
schen under lättsamma former, 
ta till sig nya intryck och ta del 
av nyheter och erbjudanden från 
mässutställarna. Vi tycker dess-
utom att våra medlemmar ska 
passa på att göra en bra aff är hos 
någon av utställarna.�Vi vet bland
annat att det kommer en hel buss-

last med besökare från Krono-
berg. Det tycker vi är kul! 

Öresundsregionen står i fokus 
på olika sätt på mässan. Hur 
vill du beskriva situationen på 
fastighets- och hyresmarkna-
derna i regionen just nu? 

– Fastighetsmarknaden och hy-
resmarknaden skiljer sig myck-
et mellan Själland, västra Skåne 
och övriga delar av regionen. 
Men det är uppenbart just nu 
att självförtroendet är högt och 
att tillväxttakten är bra, särskilt 
i de delar av regionen som 
påverkas av den blivande ESS-
anläggningen i Lund. Dessutom 
är ju Malmö sedan länge en 
stark tillväxtmotor i regionen. 
Däremot fi nns en viss oro hos 
kommersiella fastighetsägare 
att vissa av deras lokalhyres-
gäster fortfarande kan drabbas 
av konsekvenserna av fi nans-
krisen. 

TEXT  PER-YNGVE BENGTSSON

Mässan – regionens
mesta mötesplats

�Torsdagens program och pro-
duktnyheter på nästa uppslag.

LÄS VIDARE
Anders Jarl, Wihlborgs, panel-
medlem i onsdagens talk show.
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Byggnaden Orkanen är en del av Malmö högskola.

Stefan Lindvall, vd i 
Fastighetsägarna Syd.

BECKHOFF AUTOMATION AB monter F304
Stenåldersgatan 2A, 213 76 Malmö
Tel: +46 (0)40 680 81 60 E-post: info@beckhoff.com
Beckhoff erbjuder fl exibel plattform för långsiktigt ägande. 
Genom att nyttja hela produktsortimentet är ni som kund 
redo att möta framtidens krav och utmaningar inom 
integrerad fastighetsautomation.
Besök www.beckhoff.se

WSP    monter F002
Box 502, 901 10 Umeå
Tel: +46 (90) 70 31 00 E-post: dedu@wspgroup.se
Välkommen till WSP DeDU och vår monter F002. Effektivare fast-
ighetsunderhåll med DeDU. WSP är ett globalt analys- och teknik-
företag som erbjuder konsulttjänster fö hållbar samhällsutveckling 
inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. 
Vi fi nns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2 000 medarbetare.
Besök www.wspgroup.se
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�  Mer om vad som är på gång i 
Fastighetsägarna Syd på sid 64–65.

LÄS MER
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Morgon- och 
eftermiddagsmöten
Kom tidigt – en bra start på mässan 
är ett kostnadsfritt morgonmöte. 
Glöm inte anmäla dig i förväg! För 
fl er seminarier och föranmälan, gå 
in på www.easyfairs.com/fastighet.

TORSDAG 11 FEB KL. 08.30 

Öresundsregionen XL 
– norra Europas 
starkaste tillväxtregion
Bland annat berättar Gunvor Eng-
ström, landshövding i Blekinge, om 
hur Blekinge binds ihop med konti-
nenten. Dessutom om varför Malmö 
stad fått pris som årets tillväxtkom-
mun, varför Malmö Arena byggdes 
just i Hyllie och om kommersiell in-
tegration mellan Själland och Skåne.

TORSDAG 11 FEB KL. 13.00

Fastighetsmarknaden 
i regionen
Stellan Lundström, KTH, talar.
Se separat artikel här intill.

Learnshops
TORSDAG 11 FEB KL. 09.30

Vad händer efter 
glödlampan?
Tommy Hansson 
(bilden) och Bertil 
Sernerup belys-
ningsexperter på 
Philips, informerar 
om hur EU:s nya regler ändrat 
förutsättningarna för belysning och 
visar den senaste led-tekniken.

TORSDAG 11 FEB KL. 10.15 

Juristjouren hos 
Fastighetsägarna Syd
Föreningens fastighetsjurister 
berättar om vanli-
ga jourfrågor och
svarar på dina 
hyres- och fas-
tighetsjuri-
diska frågor. 

TORSDAG 11 FEB KL. 11.00

Solenergi – konkurrens-
kraftig lösning för ditt 
energibehov i dag
Solenergi för fastighetsägare – vad 
är möjligt, vad är på gång och vad 
kostar det? Med Signe Antvorskov 
Krag, 
chef 
på 
Gaia 
Solar 
A/S.

TORSDAG 11 FEB KL. 13.15

Integrerad Energidesign 
 – optimerat inneklimat 
   med låga drifts-
  kostnader

Hur man i aktuella 
byggprocesser säkrar 
ett bra samband mellan 

form, funktion, arki-
tektur och energiför-
brukning. Maria Gaard-
sted, Esbensens, be-
rättar.

TORSDAG 11 FEB KL. 14.00

Fastighetsägarnas 
egen försäkring
Jan Nielsen, Ossén Försäkrings-
mäklare Syd, berättar vad som 
skiljer Fastighetsägarnas egen 
försäkring från andras.

TORSDAG 11 FEB KL. 14.45

Energioptimering 
med värmepump

Kan värmepump-
system fungera som 
ett komplement 
eller ett altenativ till 
fjärrvärme i våra 
hus? Jon Svärd 
(bilden t.v) och 

PROGRAM TORSDAG DEN 11 FEBRUARI

Landshövding Gunvor Ekström 
inleder på torsdagsmorgonen.
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Fastighetsmarknaden i 
Öresundsregionen blir lika 
het i framtiden som i dag. 

Det tror Stellan Lundström, 
professor i fastighetsekonomi 
på KTH. Han talar på mässan 
kl. 13 på torsdagen.

– På lång sikt är det säkert en 
positiv utveckling. Ett spän-
nande näringsliv, närheten till 
Europa och regionens storlek 
bidrar till det, säger han.

Området med de tre städerna 
Köpenhamn, Malmö och Lund är 

större än Stockholmsregionen. 
– Storstadsregionernas bo-

stadsbyggande kan påverka den 
totala tillväxten, menar Stellan 
Lundström som i sitt anförande 
kopplar ihop hur globala kon-
junkturer och strukturer påver-
kar Öresundsregionen.

Är det en nackdel att två län-
der är inblandade?

– Länders gränser får hela tiden 
mindre betydelse. De problem 
som kan uppstå är inte olösliga.

TEXT  OWE SJÖQVIST

Öresund het region även i framtiden
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Möt Stellan Lundström från KTH 
efter lunch på torsdagen.
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FOLKDUSCHEN monter F200
Wismarsvägen 14, 393 54 Kalmar
Tel: +46 (0)480 47 07 25 E-post: info@folkduschen.se
BÄTTRE DUSCHAR ÅT SVENSKA FOLKET!
Våra priser är kraftigt lägre än konkurrenternas ofta upp till 50 % lägre.
Detta genom direkt försäljning från vårt lager i Kalmar.Vi har största 
tillverkningskapaciteten av alla leverantörer i Sverige Ca.  
1 400 Duschväggar / dag.
Besök www.folkduschen.se

AJOUR TRADING SWEDEN AB monter E:08
Ekelidsvägen 7, 457 40  Fjällbacka
Tel: +46 (0)31 87 05 40 E-post: info@ajourtrading.com
Ajour Trading renoverar befintliga golv och trappor, vi vet hur 
man stoppar smutsen i entrén, samt vilka produkter som är 
bäst för att hålla dina golv vackra, lättskötta och halkdämpade. 
Besök www.ajourtrading.com
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Badkar och dusch i ett
F:616 Med Twinline från Trident 
(bilden t.h) slipper du välja. En 
kombination av duschkabin och 
badkar är en enkel och självklar 
lösning.  Ingen hög badkarskant att 
ta sig över, en integrerad duschsits 
och nackstöd är några av fi nesser-
na som erbjuds. Finns i tre olika 
storlekar med eller utan massage/
bubbelbad. www.trident.se

Ingen rost i rören
F:613 Utan kemikalier kan du nu 
förlänga livet på vattenledningar och 
uppvärmningssystem. Bauer Pipe-
jet tar bort avlagringar och korro-
sion samt förhindrar att nya bildas. 
Stambyten förebyggs, minskat un-
derhåll och säkrare drift är några 
fördelar. www.bauer-wt.com

Avläsning 
över radio
F:611 El, vat-
ten, värme och 
temperaturer 

kan läsas av centralt. Med hjälp av 
en radiorouter som kan hantera 
upp till 60 mätare är det möjligt. 
Räckvidden utomhus är 200–300 
meter. Lösningen är integrerad i 
Infometrics övriga system. 
www.infometric.se

Enklare att byta 
VAV-styrsystem
F:206 Är luften unken och tem-
peraturen för hög? Då är det 
kanske dags att skaffa Belimos 

kompletta sats för utbyte av styr-
utrustning på VAV- och CAV-don. 
Installationen är enkel att göra 
och efter utbytet regleras luft-
fl ödet kontinuerligt och anpassas 
automatiskt efter tryckvariationer 
i kanalsystemet. Tänk på att välja 
rätt ventildimension till klimatan-
läggningen. www.belimo.se

Slipp fukt i husgrunden
F:520 AHT-Scandi-
navia erbjuder en 
modern metod som 
stoppar inträngande 
markfukt i husgrund-
en. Inom tre månader 
kan fuktigheten sjunka 
med 25 procent. 
Aqualan-teknologin 
grundar sig på elek-
troingenjören Nikola 
Teslas upptäckt av 

en fysikalisk princip som nyttjar 
naturlig potentialutjämning med 
långvågor ur en radiosignal. 
www.aht-scandinavia.com

Trappa och hiss 
på samma gång
F:616 En vanlig trappa förvandlas 
via en fjärrkontroll till en handi-
kapphiss. Trappan sjunker ihop 

och blir till en plan 
yta. Flexstep från 
Trident skapar till-
gänglighet för alla 
och kan anpassas 
till befi ntlig miljö. 
Den kan användas 
både inom- och 
utomhus och tar 
lite utrymme i 
anspråk. 
www.trident.se

PRODUKTNYTT PÅ MÄSSAN  Monternummer framför varje notis

Mikael Wihl-
borg (bilden t.h) 
från IVT Värme-
pumpar ger svar 
under torsdagens 
sista program-
punkt.

Specialseminarier 
för dig i bostadsrätt
Du missar väl inte Fastighets-
tidningens specialprogram med 
lunchseminarier för dig som dri-
ver, förvaltar eller har styrelseupp-
drag i en bostadsrättsförening? Se 
även onsdagens program (sid 49).

TORSDAG 11 FEB KL. 12.00

Bostadsrättsföreningen 
och byggprojektet

Hur planerar och 
genomför din 
förening om- och 
tillbyggnad och 
renovering av 
fastigheten på ett 
sätt så att alla blir 

nöjda? Ronny Bergens, chef för 
teknisk utveckling vid Fastighets-
ägarna Stockholm, ger råd och 
visar goda exempel.
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�Så byggdes det moderna Malmö 
– se bildreportaget på sid  38–44.

MER I TIDNINGEN

�Se även easyfairs.com/fastighet

MER PÅ WEBBEN

Luft/luft-värmepump monterad 
på en hallvägg. 
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Bauer Watertechnology AB monter F613
Box 243, 177 24 Järfälla    
Tel: +46(8) 580 380 66 E-post: info@bauer-wt.com
Ställ in stambytet. Renovera vattenstammarna utan att störa 
de boende. Sänk energikostnaderna. 
 Bauer PipeJet® är en kemfri vattenbehandling som renar 
rörsystem och värmeväxlare samt förlänger deras livslängd. 
 Bauer, klart bättre vatten!
Besök www.bauer-wt.com

 
 
Alloc AS monter F309
Box 2963, 187 29 Täby
Tel: 042-18 28 90 E-post: info@alloc.se
Besök oss i vår monter - T:20 - där vi visar golv och vägg för 
både offentlig samt hem miljö.
Hitta oss online på www.alloc.se



3L System Group F604
5D System F413
Aarsleff Rörteknik F517
Abelko Innovation F113
AdEx Fastighetsutveckling AB F314
ahlsell Fastighet F203
AHT-Scandinavia AB F520
Ajour Trading AB F605
AllestPac OÜ F606
Alloc AS F309
Alron Saneringsteknik F513
Altero Systems  F407
AMAX konsult AB F310
Aptus Elektronik  F100
Armatec AB F406
Astacus AB F409
Attic Group AB F107
Aura Light  AB F305
Balco AB F412
Bauer Watertechnology AB F613
Beckhoff Automation AB F304
BeFa AB & URPlan
Förvaltningssystem F205

Belimo AB F206
Bemt fastighetsservice AB F507
Benders Sverige AB F603
Biozone Scandinavia AB F509
Björkmans Entrémattor AB F116
BKAB F518
Bofast F 510 b
BOSCH F217
Bratex AB F510
Brunata  F419
Byggbeslaggruppen F321
Cad-Q F414
CamsWeb Solutions AB F512
Cleanconsult AB F606 b
Com Hem AB F005
Comfort Control AB F601
ComTech Solution AB F001 b
Corus F508
CREMAB F327
CTC  F117
Dahl Sverige AB F104
Dagens Industri F609
DinBox Sverige AB F306
ebm-papst AB  F401
EcoGuard F221
Ekofasad AB F422
Electrolux Professional Laundry F300

Elektroskandia AB F105
EMAB Energimätning AB F610
Energikonulterna i Sverige AB F223
ENOMIC Fönster I Örebro AB F617
ENWA  AB F416
eon Sverige AB F110
Euro Fire F010
Euronom AB F325
Europark  F418
F:a Klimatteknik F012
Fastighetsförvaltaren E212
Fastighetshjälpen F 210
Fastighetssystemet 
dinafastigheter.se F201

Fastighetstidningen F202
Fastighetsägarna F207/ F101
FEAB Isolerproffs AB F515
Foamglas AB F619
Focuz F215
Folkduschen Ltd F200
Forum För Fastighetsboxar F602
Franke  F402
Gammadata Mätteknik AB F111
GARO F109
Grundels Fönstersystem F607
Handheld Scandinavia AB F500
Hogia Fastighetssystem AB F209
Holmdal & Co AB F320
HTC Sweden AB F106
HTH Projekt F119
ifö Sanitär F108
IM Kyl F219
Induf AB F208
Inergi F013
Infometric AB F611
Infralogic F001
IPROBE F212
IUC Utbildning F204
IVT Värmepumpar F618
JETAS Quality Systems F503
Job & Magt F320 b
Karl H Ström F404
Kimo Instrument  F324
KONE AB F011
Kuben Ventilation F504
L.E.B System  F514
Larmia Control AB F417
LIB Luck & InredningsBolaget AB F516
LindinVent AB F424
Malthe Winje Automation AB F423

Malux Sweden AB F118
Manodo AB F316
Micrologistic AB F301
Minol Mätteknik AB F004
Monier Roofi ng F600
Niscayah  F322
Nordic Relining AB F319
Ozone Tech Systems AB F214
Pax Electro Products AB F612
Plus Utbildning AB F103
Polyplank AB F211
Precisions Teknik Sverige AB F213
Proline AB F408
Pärmen.se F410
RCO Security AB F400
Reelt.se F326
Regin F411
RemoteX  F112
REPAB AB F312
Riksbyggen Malmö F405
San Sac AB F102
Saven Hitech F115
SECOR F303
Siedle-Porttelefoner F505
Skorstensteamet i Skåne AB F307
Skyltpoolen F415
Skånebeslag AB F420
STEAB Stendals Elektriska AB F511
Stofi x AB F308
StruSoft F502
Städmaskinshuset AB F318
Svalson AB F501
Sveff F315
Svensk Markservice F006
Svensk Rörinfodring AB F003
Svenska fastighetsboxar F403
Swesafe AB F317
System Edström Bil-
inredningar /Bilutrustarna 
/Wolksvagen Group 

F615

Säker Vatten AB F506
Tegger Fastigheter AB F421
TeliaSonera  F302
Thermokon-Danelko AB F323
Trident Industri AB F616
Trygg-Hansa F608
weber F522
Westcoast Windows AB F313
Vitec  F311
WSP DeDU F002
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UTSTÄLLARFÖRTECKNING HALLPLAN

 
 
ATTIC GROUP monter F107
Box 15031, 200 31 Malmö
Tel: +46(0) 70 68 36 069 E-post: mail@atticgroup.se
Medverkar på fastighetsmässan i Malmö den 10-11/2-10 i 
monter F107.
Besök www.atticgroup.se

GARO AB monter F109
Box 203, 335 25 GNOSJÖ  
Tel: 46(0) 370-33 28 00 E-post: info@garo.se
Laddstolpar för elbilar och komplett system för  
mätning, media och el. Besök oss i monter F109 
Hitta oss online på www.garo.se

Uppdaterad 
25 februari 2010
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Fastighetsmässa Öresund 
10–11 februari, Malmömässan, 
Stora Varvsg. 15, Västra Hamnen.

För vägbeskrivning, besök 
www.malmomassan.com.

SVENSKA REELT monter F326 
Vi finns vid Globen i Stockholm samt huvudkontor i Köpenhamn
Tel: +46 (0)76 08 52 010 E-post: mimmi@reelt.dk
Fastighetsboxar i Sverige. 
Helt nya lösningar anpassade för Sverige med högre säkerhet 
när det gäller din fastighetsbox. Besök oss på mässan i monter 
F326 eller på www.reelt.se Välkomna!
Besök www.reelt.se

SVENSKA REELT monter F326 
Vi finns vid Globen i Stockholm samt huvudkontor i Köpenhamn
Tel: +46 (0)76 08 52 010 E-post: mimmi@reelt.dk
Fastighetsboxar i Sverige. 
Helt nya lösningar anpassade för Sverige med högre säkerhet 
när det gäller din fastighetsbox. Besök oss på mässan i monter 
F326 eller på www.reelt.se Välkomna!
Besök www.reelt.se

Kom till oss och protestera 
mot fjärrvärmemonopolet!
Vi fi nns i monter F202.

Läs mer på sidorna 31–35 
i detta nummer av Fastighetstidningen.
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Tips & råd Isolering 

tt fyravåningshus från 1971 i 
stadsdelen Backa Röd i Göte- 
borg genomgick nyligen en 

omfattande renovering.  Ägaren 
Poseidon hoppas att energian-

vändningen ska 
minska med 
två tredjedelar. 

Enligt beräkningar ska 
energibehovet sänkas till 
sextio kilowattimmar per 
kvadratmeter och år. 

Fasaden har utökats med 
tjugo centimeter isolering 
och vinden har fyllts med 
lösull. Dessutom har kryp-
grund och sockel tilläggs- 
isolerats. 

– Även ovanpå råsponten har fem cen-
timeter isolering lagts för att öka tempe-
raturen vid nattstrålning, säger projektle-
daren på det allmännyttiga bostadsbolaget 
Poseidon, Cathrine Gerle. 

De gamla fönstren har ersatts med en-
ergifönster och flyttats längre ut i fasaden 
för att minimera värmeförluster till det 
nya isolerskiktet. På så vis undviks ”glug-

gar” i fasaden, som vid tilläggsisolering 
annars riskerar påverka husets utseende 
och minska ljusinsläppet.

– Den djupare fönsteröpp-
ningen invändigt har istället 

blivit en uppskattad nisch 
med fönsterbänkar av sten.

I samband med reno- 
veringen har luftläckor i 
alla lägenheter systema- 
tiskt tätats för att minska 
energiläckage och öka fukt- 
säkerheten. Det innebär 
minskat drag och bättre 
innekomfort. För att säker-
ställa en god och energi- 
effektiv luftomsättning har 
ett nytt ventilationssystem 

med energiåtervinning, ett så kallat FTX-
system, installerats. Driftskostnaderna 
kommer att minska, men åtgärderna har 
inneburit en stor merkostnad – omkring 
240�000 kronor per lägenhet. 

– Om renoveringen ska bli ekonomiskt 
lönsam måste energipriserna fortsätta att 
öka något. Och det vet vi först om ett par 
år, säger Cathrine Gerle.

Ombyggnaden är ett pilotprojekt för 
Bostads AB Poseidon som äger nästan 
24�000 lägenheter i Göteborg – många 
från rekordåren och som behöver reno-
veras. Lärdomar är nödvändiga. Dels hur 
man bygger energieffektivt och fuktsä-
kert, men också hur de boende upplever 
åtgärderna och hur liknande renoveringar 
i framtiden ska finansieras. I ett nybyggt 
hus bokförs allt som investeringar och 
skrivs av på 50 år. Men ett befintligt hus 
har olika ingångsvärden som begränsar 
hur omfattande energiåtgärder hanteras 
bokföringsmässigt, konstaterar Cathrine 
Gerle.

Tilläggsisolering ger möjlighet att spara 
både plånbok och miljö. Men det är svårt 
att ge specifika råd. 

– Varje hus har unika förutsättningar. 
En tumregel kan vara att börja med att 
isolera ett kallt och dåligt isolerat vindsut-
rymme. Det är relativt billigt och påverkar 
inte utseendet på huset, säger Folke Björk 
vid institutionen för byggteknik på KTH. 
Men han framhåller vikten av fuktsäkring. 

– Med isolering blir taket mer känsligt 
för inkommande fukt. Därför är det viktigt 
att bjälklaget blir fukttätt med hjälp av 

Smart att tilläggsisolera oc

En 
tumregel 

kan vara  
att börja med 

att isolera ett kallt 
och dåligt isolerat 
vindsutrymme.

Vill du spara energi och överväger att  
tillläggsisolera? Börja med vinden. I övrigt  
bör isolering kombineras med andra åtgärder 
som till exempel fasadrenovering.
TEXTER HENRIK LUNDSTRÖM  GRAFIK DANIEL GINEMAN

… vd på Dealbator som äger 
och för- 
valtar 15 
hyresfas-
tigheter i 
centrala 
Örebro, har 
förberett 
en av sina 
fastigheter 
för att till-
läggsisolera vinden.

– När du har en råvind måste 
du bygga extra trappsteg och 
en brygga från golvet, kanske 
en dryg halvmeter upp, bero-
ende på hur mycket lösull du 
sprutar ut. Mot taket måste 

du lägga skivor, så att det blir 
en luftspalt mellan yttertak 
och isolering. 
 – Men vi har gjort alla för-
beredelser och räknar med 
att isolera till våren. Det enda 
som återstår är att damm-
suga golvet. 

Hur mycket räknar ni med 
att spara?
– Vi har inte gjort några ut- 
räkningar. Men att spruta 
vindar med lösull sägs ju vara 
den enklaste och billigaste 
energibesparingen man kan 
göra. Det finns förstås teo- 
retiska beräkningar, men 
besparingen skiljer mellan 

olika fastigheter. Den aktuella 
fastigheten är totalrenoverad. 
Därför kommer tilläggsiso-
leringen förmodligen inte att 
slå lika väl ut som om vi inte 
gjort några åtgärder.

Ska ni tilläggsisolera fler 
fastigheter?
– Det beror på. På många 
ställen har vi vindsförråd. 
Med lösull måste du flytta upp 
gångytan på vinden en halv-
meter och då tvingas du kröka 
rygg på grund av takstolarna. 
I några fastigheter kan vi rita 
om och istället göra ett stort 
förråd i källaren. I andra kan 
vi inte göra det. 

 HUR GÖR DU? Mats Forsberg …
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Ett hundraårigt jugendfönster har bulleriso- 
lerats genom att en tjockare glasruta ersatt 
det inre glaset. Ändringen syns knappt. Läs 
mer om varsam renovering på nästa uppslag.
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�Kulturhistoriskt 
intressanta hus 
måste renoveras 
varsamt. Stockholms 
Stadsmuseum ger råd 
om hur du går till-
väga på nästa sida!

LÄS VIDARE

LÄS MER
�Mer om 
ombyggnaden 
av Poseidons 
hus i Backa Röd: 
www.poseidon.
goteborg.se
� Isolerguiden och 
Varför isolera? 
Grundläggande 
broschyrer från 
Isoleringsfö-
retagen. www.
swedisol.se
�Byggnadsvård: 
www.stadsmuse-
um.stockholm.se 
/byggvard.php och 
www.byggnads-
vard.se
�Vägledning 
till Boverkets 
byggregler: Ener-
gihushållning och 
värmeisolering. 
Byggvägledning 8, 
Svensk Byggtjänst
�Byggnaden som 
system, Formas. 
Bok med helhets-
syn på inneklimat 
och energianvänd-
ning.

taktäckningsmaterial, säger Folke Björk.
Fasaden är betydligt dyrare att isolera – 

men bör göras när fasaden ändå ska reno-
veras. Isoleringen kan placeras invändigt, 
men av byggtekniska skäl bör den helst 
fästas utanpå befintlig fasad, enligt Folke 
Björk. Det skapar emellertid djupare föns-
teröppningar, om inte fönstren flyttas ut. 
På samma sätt måste taksprånget anpassas 
till en tjockare fasad. 

God isolering handlar inte bara om att 

bädda in huset i mineralull, cellplast eller 
andra isoleringsmaterial. Att installera en-
ergifönster, med särskilt god isoleringsför-
måga, är ofta ett kostnadseffektivt sätt att 
minska klimatskalets värmeförluster. Det 
finns ett flertal varianter av energifönster, 
exempelvis glas med beläggningar eller 
gasfyllda fönster, och därför olika sätt att 
använda dem. 

Att montera en tredje isolerruta på 
insidan av ett befintligt tvåglasfönster är 

en både varsam och effektiv åtgärd, enligt 
Folke Björk, om tvåglasfönstret är i någor-
lunda gott skick.

Isolerande och tätande åtgärder förändrar 
byggnadens klimatskal och dess energiba-
lans. Därför måste värmesystemet efteråt 
alltid ses över och justeras in.

– Eftersom draget minskar kan det 
finns utrymme att dra ned innetemperatu-
ren, säger Folke Björk. 

h fixa fasaden samtidigt

79

Vind/Tak. Tilläggsisolera – antingen med isoleringsskivor 
eller genom att spruta ut lösull. Otätheter hittas oftas 
vid anslutningar, till exempel kanaler och taklucka. 

Dörrar. Välj dörrar med lågt U-värde,
det vill säga låga värmeförluster.
Ger samtidigt varmare golv.

Tätning. Se över lister,
exempelvis i fönster mellan karm
och båge och i dörrar. Enkel åtgärd
som kan utföras av fastighetsskötare.

Socklar. 
Överväg 
om dessa 
behöver ytter-
ligare isolering.

Köldbryggor. Balkonger i många
av rekordårens hus är ett
exempel på så kallade
köldbryggor, som innebär att
delar av byggnadskonstruk-
tionen leder in kyla
i lägenheterna. Köld-
bryggor kan i vissa
fall åtgärdas med
isolering, men
oftast krävs
ombyggnad. 

Fönster. Energifönster har låga 
värmeförluster. Ett välisolerat
fönster innebär mindre kallras
och varmare golv. 

Grund. Cell-
plast som pla-
ceras i marken 
eller skruvas 
direkt i golv-
reglar hindrar 
nedkylning. 
Se till att ven-
tilationen är 
tillräcklig.

Yttervägg. Fasaden kan isoleras på in-
eller utsidan, gavlarna eller hela huset. 

ETT SÄTT ATT MINSKA VÄRMEFÖRLUSTER
Illustrationen ger exempel på hur du kan minska husets värmeförluster och därmed spara energi. Ofta är det 
mest effektiva att se över fönstren och att isolera vinden, men lönsamheten behöver utredas för varje enskild 
åtgärd. Efter isoleringsåtgärder behöver värmesystemet justeras in. 

Teknisk isolering. Varma rör och kanaler,
exempelvis i pannrum, behöver isoleras för
att inte i onödan värma upp inomhusluft.
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Isolera försiktigt och med förnuft

Tips & råd Isolering 

Ta hänsyn till fastighetens egenart och 
utred vilka åtgärder som verkligen är 
nödvändiga. Så kan man sammanfatta 
byggnadsantikvariska hänsyn på till-
läggsisolering. 

– Om ett hus anses kulturhistoriskt intres-
sant och man överväger tilläggsisolering 
är vårt första råd att kontakta en fristå-
ende antikvarie, på samma sätt som man 
kontaktar en vvs- eller elfi rma, säger 
Per Olgarsson på Stock-
holms Stadsmuseum.

Det enskilda husets och 
stadsdelens historia bör 
enligt Per Olgarsson vara 
utgångspunkt för alla om-
byggnader i kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse. 
Förändringar av fasaden 
bör undvikas. Fönster är en viktig detalj. 

– Undvik att byta ut gamla träbågar 
mot aluminium. Om du ändå överväger 
det vill jag slå ett slag för att man behåller 
indelningen av fönstret, att man har kvar 
samma karmar och poster. 

Per Olgarsson

Enligt Stockholms Stadsmu-
seum bör tilläggsisolering 
undvikas av hus som är blå- 
eller grönmärkta i stadens 
kulturhistoriska klassifi ce-
ring. 

Blå kulör innebär att bygg-
naden är synnerligen kultur-
historiskt värdefull (byggnads-
minnesklass), och grön att 
byggnaden är särskilt kultur-
historiskt värdefull. I båda fal-
len gäller plan- och bygglagens 
skydd mot förvanskning av kul-
turhistoriska värden (PBL kapi-
tel 3 paragraf 12). I dessa hus 
ska i första hand andra energi-
besparande åtgärder prövas:

� Isolera vinden, källarbjälk-
lag, grund etc.
�Täta fönster- och dörrkar-
mar, men behåll ursprungliga 
fönstersnickerier.
�Montera isolerglas invän-
digt på befi ntliga fönster, men 
behåll ursprungliga glas i 

ytterbågen. Eller montera iso-
lerglaskassett på innerbågen.
�Om det fi nns djup fönster-
smyg – komplettera befi ntliga 
fönster med lösa innerbågar.
�Se över värmesystem, 
ventilation och belysning.
Om tilläggsisolering ändå ska 
utföras fi nns vissa generella 
aspekter att beakta:
�Minimera förändringen. 
Isolera bara särskilt utsatta 

fasadpartier, till exempel 
gavlar och brandgavlar.
�Använd så tunn isolering 
som möjligt.
� Isolera inte partier som 
har ursprunglig/värdefull ut-
smyckning eller fönster- och 
dörrfattningar i till exempel 
natursten.
�Flytta ut fönster så att de 
sitter lika indragna som tidi-
gare, men bevara ursprung-
liga fönster.
�Putsa och avfärga om möj-
ligt med ursprunglig putstyp 
och kulör, även på listverk.
�Eftersträva samma fasad-
uttryck som tidigare, särskilt 
i partier med trä eller koppar.
�Bygg om möjligt ut sockeln 
så den inte hamnar indragen i 
förhållande till den nya fasaden. 
�Se till att mötet mellan 
tilläggsisolering och takfot 
samt fönster- och dörromfatt-
ningar efterliknar ursprunglig 
utformning. 

MUSEETS RÅD Så renoverar du varsamt
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Varsam lösning som bevarar 
50-talsbalkongens karaktär. 
Stommen har fått ny korru-
gerad front i aluminium.
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Varm luft stiger!Varm luft stiger!

FEAB

Om den legat still hade du inte behövt tilläggsisolera vinden.
Det betyder att varm luft från en fastighet stiger uppåt och
– vanligast av allt – ut genom vinden.

Stäng in den!
Därför är det klokast att börja alla energibesparingsinsatser
genom att först och främst behålla den dyrt uppvärmda
luften kvar där den skall vara, alltså inomhus.

Enligt en lång rad undersökningar är tilläggsisolering
av vinden din allra bästa investering – med en åter-
betalningstid på ca 3 – 4 år! Isolering – din 

bästa investering!Isolering – din 

bästa investering!

För mer information, besparingskalkyl och kontakt – www.feab.se
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HOGIA KAN FASTIGHETSSYSTEM

Hakenäs 444 28 Stenungsund         www.hogia.se/fastighetssystem
Tel 0303-688 20        info.fastighetssystem@hogia.se

HOGIA FASTIGHETSSYSTEM AB

Hogia har tilldelats trippel-A
för högsta kreditvärdighet.

E-faktura i Hogia Fastighet
Nyhet!

           helhetslösningar för 
din fastighetsadministration
Vill du ha användarvänliga system och smarta
betalningsfl öden för dina fastigheter?

Välkommen på en 
lunchvisning i vår!

Låt oss under två timmar visa dig som ännu inte 
har Hogia Fastighet vad våra lösningar kan göra 
för din verksamhet. Visningen är kostnadsfri och vi 
bjuder på lunch, men föranmälan krävs. Kom och 
lyssna, titta och ställ frågor! Vi besöker:

STOCKHOLM 24 FEBRUARI 
MALMÖ 25 FEBRUARI
GÖTEBORG 25 MARS

Tid: Kl 11.30 - 14.00

För anmälan, besök vår hemsida:

www.hogia.se/fastighetssystem
(Har du redan Hogia Fastighet? Gå in på vårt kundtorg 
www.kundtorg.hogia.se för mer info om systemet.)

WEBBDEMO
Kan du inte komma till någon visning men vill se 
programmet ändå? Maila oss och be om en webb-
demo: info.fastighetssystem@hogia.se

Samarbetspartner till
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Saker & ting REDAKTÖR EVA BRAUN FOTO STEFAN NILSSON (DÄR EJ ANNAT ANGES) 

   DYGNETS ALLA TIMMAR

 Materialet är borstad aluminium med detaljer lackerade i svart och orange. K
lock

an
 är

�Väggur Halo är batteridrivet men försett med pendel av modernt stuk fö
r fo

rm
en

s s
ku

ll.

 40 cm bred och 60 cm hög. Design: Peter Mac Cann för engelska Innerm
ost. 

      www.frankform.se

Häng 
upp
året
�Även i pentryt 
kan man behöva 
kolla dagarnas gång, 
vilket är enkelt åt-
gärdat genom att 
hänga upp en hand-
duk med årskalender. 
Denna heter Årets 
handduk, är av bom-
ull och har måtten 
50 × 70 cm. Design: 
Karin Manner-
stål för Frösö 
Handtryck. 
www.froso.com

�Smart väggkalender med tre spalter som ger plats för lika 
många personers anteckningar. Överskådligt och praktiskt 

för arbetskamrater som jobbar ihop. Från Ordning & Reda.  
www.ordning-reda.com

KALENDER FÖR TRE
ha lite extra koll på tiden.   Så här i början av året behöver vi

Sett & skett TEXT KEROLD KLANG

�Orsaföretaget KLH Scandinavia 
bidrog till konstmässan Pestival i 
London med ett termitbo i mänsk-
lig storlek. En halvmeter hög 
stack i Kenya är förebilden till det 
6 × 6 meter uppförstorade huset 
med vindlande gångar byggt av 
51 delar korslimmad gran. 

�Stadsdelen Fittja i Botkyrka kan 
ståta med en riktig ”spökgalleria”. 
Endast tio år gamla Slagsta strand 

köpcentrum har gått under. Jätte-
anläggningen på 6 000 kvadrat-
meter med ett 30-tal butiker, 
matmarknad och McDonald’s har 
utkonkurrerats av köpcentret 
Kungens kurva. I februari fl yttar 
sista hyresgästen, en sko-outlet. 

�Glasobelisken i fontänen på 
Sergels torg i Stockholm skimrar 
numera i grönt. Orsaken till den 
färgade belysningen är att Stock-

holm vill markera att man i år är 
Europas miljöhuvudstad.

�Världens första vindkrafttorn 
av trä ska byggas i tyska Hannover. 
Tornet blir hundra meter högt 
och byggs i granträ av företaget 
Timber Tower. Det tar bara två 
dagar att uppföra träkonstruk-
tionen. Enligt planerna ska Han-
novertornet följas av sex andra 
redan i år.

�Det svenska världsarvet Otten-
by odlingslandskap på Öland är 
både världsunik kulturhistoria 
och ett storskaligt kommersiellt 
lantbruk. När Ottenby kungsgård 
nu behöver en toppmodern 
maskinhall väljer ägaren Statens 
fastighetsverk därför att ge ny-
bygget spritputs, faluröda panel-
er, träportar och spetsiga tak-
fönster i samma stil som sädes-
ladan och stallet. 
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�Tuff timer som kan ställas in på max 
60 minuter. Den är av plast och har 
rundad botten av silikon som gör att 
den gungar men inte glider iväg. Från 
Bengt Ek Design.  www.bengtekdesign.com

På minuten



REDAKTÖR KEROLD KLANG kerold.klang @ jgcommunication.se
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Ångkokare i väggen
�Dags att låta hyresgästerna välja inbyggda ångkokare som tillval 
i köket? Fördelarna med ångkokning gentemot kokning i vatten 
är bland annat att mycket av råvarornas vitaminer och mineraler 
stannar kvar i det tillagade. Dagens ångkokare är kombiapparater 
som också lagar mat i varmluft och därför fungerar som komple-
ment till ugnen. Mieles nya serie kombikokare har modern design, 
ugnsutrymme på 32 liter, automatikprogram som väljs från display 
och manuell temperaturreglering, 40–225 grader. www.miele.se 

Långlivat kompaktrör
�Allt fl er nya belysningsprodukter når mark-
naden när de traditionella lamporna fasas ut. 
Det svenska företaget Auras senaste trestavs 
kompaktlysrör Unique T Thermo, är lämpat som 
offentlig utomhusbelysning eller i utrymmen 
med låga temperaturer. Röret ger upp till fyra 
gånger mer ljus än ett standardkompaktrör och 
har ett optimalt ljusutbyte vid minus fem grader. 
Genomsnittlig livslängd är cirka 42 000 timmar 
eller nio år, alltså tre gånger längre än de tidi-
gare kompaktrören. Det nya long life-röret spa-
rar därmed in utbyteskostnader för användaren 
och ger i slutänden mindre koldioxidutsläpp 
genom att färre lampor än tidigare behövs. 
www.auralight.se 

Upptäck energitjuven
�Alla fastigheter är utsatta för energiläckage. Det kan handla 
om defekta eller föråldrade kylskåp, fel på fjärrvärmeregleringen 
eller element med fullt pådrag och kranar med dåliga packningar i 
lägenheter som står tomma. Resultatet blir onödiga utgifter för fas-
tighetsägaren och onödig miljöbelastning. Norska företaget Powel 
lanserar ett IT-system 
som ger en övergripan-
de koll på hela husets 
förbrukning och larmar 
den fastighetsansva-
rige vid energiläckage. 
Lägenheterna kan också 
mätas individuellt och 
de boende kan jämföra 
med tidigare energiåt-
gång och sedan själva 
påverka sin förbrukning. 
www.powel.se   

Produkter
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Bostadsrätt

 S
om avgången ordförande i min bostadsrättsförening 
har jag per automatik fått uppdraget att vara sam-
mankallande i valberedningen. Ett tvivelaktigt nöje, 
men en ack så viktig uppgift. För vad som helst kan 
ju hända om föreningen inte har en fungerande sty-
 �relse. Och varken jag eller mina grannar är beredda 
  att lägga vår viktigaste in�vestering i händerna på 
 �bara noviser.

Jag tror inte att så många 
förstår hur viktig en valberedning 
faktiskt är. Kanske är den till och 
med viktigare än styrelsen, på många 
sätt. För den har en otrolig makt i alla 
föreningar. Och sällan blir en valbered-
ning motsagd eller ifrågasatt, varför 
valberedningens förslag många gånger 
avgör föreningens välstånd.

Så vad är det då viktigt att tänka på? 
Ska någon bli föreslagen som styrelse-
ledamot bara för att denne är en glad 
entusiast? Eller krävs mer?

I min förening har jag ofta känt att 
många saknat föreningsvana. Det är i 
och för sig ingen nödvändighet att ha 
det, men det underlättar. För det är 
just den administrativa biten som är så 
viktig för att hålla ihop helheten. Och 
det är viktigt att styrelseledamöterna 
förstår den demokratiska gången, 
mötesteknik och så vidare. Visst kan 
de gå kurser, men det är alltid bra att 
ha med sig kunskapen från början, så 
att andra har tiden att lära sig. För den 
som är ensam med föreningsvana i en 
bostadsrättsförening blir uppdraget en 
stor utmaning. 

Det fi nns fl era anledningar till att föreningsvana är bra att 
ha. Förutom helhetssynen blir förhoppningsvis beslut bättre 
förankrade och tydligare kommunicerade, både inom styrelsen 
och hos övriga medlemmar. Dessutom fi nns stora möjligheter 
att spara både tid och pengar, om styrelseledamöterna förstår 
beslutsprocesser och annat som styr arbetet i en förening.

Också viktigt hos styrelseledamöterna är driv, förmåga att 
peka med hela handen och eff ektivitet. Hur ska stammarna 
någonsin bli bytta om ingen ser till att göra upphandlingen? 
Och vem ska ta tag i bråkiga boende om ingen vågar ryta till?

Självklart ska entusiasm uppmuntras, men det gäller också 
att vara försiktig. För en styrelseledamot eller för den delen en 
ersättare i styrelsen behöver vara lite bättre, sköta sig lite mer, 

vara lite av en förebild. Det räcker inte 
att ha idéer. En styrelseledamot måste 
vara beredd att delta i möten och bidra 
med en omfattande arbetsinsats. 

Dessutom behöver styrelsen vara 
blandad. Det funkar inte om alla är in-
genjörer, läkare eller elektriker. Styrel-
sen bör ha någon som förstår sig på att 
kommunicera med medlemmarna. Det 
skadar inte om den har någon som är 
duktig på ekonomi. Det är inte fel att ha 
någon som är egenföretagare. Och visst 
vore det toppen med en egen jurist? 

Många gånger är det svårt att förstå 
att jag som bostadsrättshavare har 
ingått ett medlemskap som kräver visst 
engagemang. Därför bör en valbered-
ning börja sitt arbete i god tid, för att få 
en så god sammansättning i styrelsen 
som möjligt. Intervjuer ska genom-
föras, bedömningar och avvägningar 
ska göras. Visst tjat kan ofta ingå i 
processen.

Så vad är då kontentan? Jo, valbe-
redningens sammansättning och ar-
bete är extremt viktigt. Och det är ofta 
du som ordförande tillsammans med 
din styrelse som föreslår valberedning-

en. Tänk efter. Vilka medlemmar tror du gör ett noggrant jobb 
och vågar ta de tuff a besluten som krävs i en valberedning? 

Valberedning 
– viktigast..
i förenıngen
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 ’’ Många förstår inte hur viktig en 
valberedning är. Kanske är den till och med 
viktigare än styrelsen, på många sätt. ’’ 

Stina 
Bengtsson  KRÖNIKÖR

Stina Bengtsson är informatör 
på Fastighetsägarna Stockholm.
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Dags att byta 
ventilationsaggregat?

Flexit SPIRIT K2R,  

luftbehandlingsaggregat med 

integrerad kökskåpa 

 Tystgående

 Modern design

 Energieffektiv

 Placeras i kök

 Ren och frisk luft

Flexit Sverige AB - Tel. 08-798 50 00

www.flexit.com

VISSTE DU ATT...
�Våra läsare äger över 800 000 bostäder och 80 procent av landets kommersiella lokaler
�Över 20 procent ska renovera eller byta ut sina fönster inom tre år
�Mer än var tionde läsare ska investera i en ny värmepump inom tre år

När du vill nå framsynta fastighetsägare: Annonsera i Fastighetstidningen!

RING SIMON KNUDSEN 08-587 865 38
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Reinhold 
Lennebo
VD FASTIGHETSÄGARNA SVE
reinhold.lennebo@fastighetsa

RIGE
     garna.se

 Stockholm i februari

Vårt arbete de närmaste åren inriktas på fem huvud-
områden för att ytterligare öka branschens status 
i samhället och förbättra medlemmarnas villkor. 

Vår agenda ligger väl i tiden 

 S
å här de första veckorna vid skrivbordet efter jul 
och nyårsfi rande blir det självklart att blicka framåt. 
I vår verksamhet här hos Fastighetsägarna är den 
politiska vardagen betydelsefull och år 2010 är det 
�som ni vet valår här i gamla Svedala, vilket i hög grad 
 kommer att påverka vår verksamhet – både närings-
 politiskt och kommunikativt. Det fi nns ett stort be-
hov av att få både riksdags- och kommunalpolitiker 

att inse vikten av rimliga villkor för fastighetsägandet. 
Och vad kan då vara mer logiskt än att ta utgångspunkt i 

den verksamhetsinriktning som Fastighetsägarkongressen 
lade fast i oktober. 

Vi ska medverka till att Fastighetsägarna och våra medlem-
mar blir viktiga samhällsaktörer som tydligt visar att vi vill 
bidra till en uthållig samhällsutveckling. Området Energi och 
miljö lyfts därför fram under 2010 och utgör ett av de mer 
betydelsefulla sakområdena på vår agenda. 

Trots fastighetsbranschens stora samhällsekonomiska be-
tydelse är den inte välkänd som näringsgren. Det ska vi ändra 
på. Fastighetsägarnas samhällsnytta och bidrag till byggandet 
av välfärd och välstånd måste synliggöras. På så sätt skapar 
vi inte bara ökade förutsättningar för att våra medlemmars 
frågor tas tillvara i de politiska besluten. Vi tydliggör också 
vår roll för hyresgäster och allmänhet. Inom ramen för denna 
ambition ska vi ta position i debatten om ansvarsfull fastig-
hetsförvaltning och se till att vi internt och mot omvärlden, 
på ett trovärdigt sätt driver en positiv idédebatt runt etik och 
ansvar i fastighetsägandet.

Under det senaste året har Fastighetsägarna fokuserat på att få 
regeringen att lägga fram en proposition om ny modell för 
hyressättning av bostäder. Det har lett till att Finansde parte-
mentet och Justitiedepartementet nu är i slutfasen på detta 
arbete. Under första delen av 2010 kommer Fastighetsägarna 
att kraftsamla kring ett gemensamt agerande för att få beslu-

tet i riksdagen på plats. Vi ska förbereda oss väl inför ett nytt 
sätt att arbeta kring hyressättningen.

När jag sammanfattar det som kongressen lagt fast, kommer
vårt arbete de närmaste åren att fokuseras på fem områden:
�Bostäder och lokaler till villkor som tillgodoser våra kund-
ers efterfrågan 
�Ansvarsfull fastighetsförvaltning 
�Investeringar som utvecklar fastighetsmarknaden 
�Finansiering till rimliga villkor 
�Skattevillkor som främjar fastighetsmarknaden. 

Vår agenda är alltså väl förankrad och ligger dessutom väl 
i tiden. 

I början på januari hade jag tillfälle att träff a några av våra större 
medlemmar lite informellt. Det är glädjande att höra hur 
samtalet gärna handlar om möjligheter, om transaktioner och 
om utveckling. Att en del av dessa större aktörer också vågar 
tro på hyresbostäder bidrar ännu mer till glädjen. Vi befi nner 
oss i en bransch där vi både i Sverige och övriga Europa tror 
starkt på det vi gör och det gäller såväl större som mindre 
aktörer. Det innebär inte att vi är utan svårigheter – många 
av våra medlemmar funderar säkert och med all rätt över 
vinterns påverkan på fj ärrvärmeräkningen. I den monopol-
liknande ställningen som fj ärrvärmeleverantören har på de 
fl esta orter blir det inte lätt att se igenom prissättningen. 
Det här blir alldeles säkert ett återkommande ämne för våra 
medlemmar under året. Dess bättre har jag på senare tid 
med egna ögon sett hur våra medlemmar väljer att investera 
i alternativ energiförsörjning – bergvärme eller sjövärme. Så-
dana konkreta exempel bidrar till att sätta fj ärrvärmepriserna 
under press. Det är bra. 
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Ny handbok 
för kampen 
mot råttorna
Råttproblemet i de större städerna 
ökar, bland annat som en följd av att 
vi människor äter alltmer utom-
hus. Tappad pommes frites etce-
tera kan föda en eller fl era råttor 
i dagar, och innebär också att de 
kommer närmare oss människor.
 Fastighetsägarna Stockholms 
nya handbok Effektiv råttbekämp-
ning innehåller tips om hur råttorna 
kan stängas ute från fastigheten och 
hur man kan bli av med dem om de 
redan hunnit in. Det innebär att bok-
en ger tips om hur man tätar venti-
lation, gamla oljepåfyllningsrör och 
koksluckor på ett bra sätt (med 
stålnät) liksom förslag på tilläggs-
klausul till lokalhyresavtalet när 
man hyr ut till företag som hanterar 
livsmedel. Boken listar också de 
krav som Fastighetsägarna Stock-
holm anser att fastighetsägaren, 
inklusive bostadsrättsföreningen, 
ska ställa på företag som levererar 
skadedjursbekämpning.
 Boken kostar 25 kronor för med-
lemmar i föreningen, annars 100 
kronor. Mer information på Fastig-
hetsägarna Stockholms hemsida 
på www.fastighetsagarna.se.

Låt dekalen visa 
att du är medlem
Fastighetsägarnas medlemsdekal 
för 2010 distribueras i år via fastig-
hetsägareföreningarnas medlems-
information. Klistra upp dekalen 
väl synlig i din fastighet och visa att 
du är medlem! Samtidigt visar du 
att du och ditt företag värnar om 

dem 
som 
bor 
och 
ar-
be-
tar 
i fastigheten genom 
att följa Fastighetsägarnas etiska 
regler. Behöver du fl er dekaler, 
kontakta din förening!

  Seminariedag 
 om etiska frågor

  Är det bra att införa rökförbud i 
bostadslägenheter? Hur länge ska 
en uteslutning ur organisationen 
gälla? Vad bör man tänka på vid 
kameraövervakning? Hur bör 
ansvarsnämndernas och Etiska 
nämndens beslut kommuniceras?

Frågor som dessa ska diskuteras 
i ett antal workshops vid Fastig-
hetsägarnas etikseminarium 
i Stockholm den 18 februari. 
Seminariet är avsett att ytterligare 
vässa organisationens etikarbete. 
Värd är Etiska nämnden, och 
inbjudna är bland andra ledamöter 
och suppleanter i såväl denna som 
fastighetsägareföreningarnas 
ansvarsnämnder. 

Fastighetsägarna Utbild-
ning har startat den tredje 
terminen med det nationellt 
gemensamma utbildnings-
koncept. Skulle det mot 

förmodan inte fi nnas någon 
utbildning som matchar 
just ditt behov, går det i 
de fl esta fall att skapa en 
sådan.

 – Den som saknar något 
eller har frågor är välkom-
men att kontakta mig, säger 
Sabina Ovallius Holmgren, 
nationell utbildningskoor-

dinator. Skicka e-post till 
sabina.holmgren @ syd.
fastighetsagarna.se eller 
ring 040-35 01 81.

Fastighetsägarna utbildning

Nyheter REDAKTÖR PER-YNGVE BENGTSSON per-yngve.bengtsson @ jgcommunication.se

Fastighetsägarna Stock-
holm stuvar om i bolaget
Outsourcing, allmän översyn 
av verksamheten och ny vd – 
Fastighetsägarna Stockholm 
stuvar om i sitt servicebolag.

För två år sedan hade Fastighets-
ägarna Stockholms servicebolag 
172 medarbetare, i dag 133. 

Minskningen sammanhänger 
delvis med att bolaget outsour-
cat IT-verksamheten samt visst 
administrativt och tekniskt 
arbete, men också med att per-
sonalbehovet minskat beroende 
på lågkonjunktur och fi nanskris. 

Enligt bolagets och förening-
ens ordförande Bengt Malme-
gård ska man inte se allt detta 
som ”dramatiska förändringar”, 
utan som en allmän översyn av 
verksamheten för att göra den 
mer konkurrenskraftig och ännu 
mer lyhörd för en skiftande 
efterfrågan.

– Detta är en process som stän-
digt pågår i alla aff ärsdrivande 
företag och vi är inget undantag. 
Vi ser även en hel del möjlighe-
ter att utveckla aff ärsverksam-
heten, säger Bengt Malmegård.

– En grupp inom bolagsstyrel-
sen arbetar nu med att ta fram en 
plan för den fortsatta verksam-
heten och hur vi ytterligare kan 
öka eff ektiviteten och hävda oss 
i den tuff a konkurrens vi möter 
på marknaden. Samtidigt gäller 

det för oss att ha fortsatt fokus på 
att eftersträva att vara medlem-
marnas förstahandsval i den to-
tala produkt- och tjänstefl oran, 
fortsätter Bengt Malmegård.

Parallellt pågår rekryteringen 
av en ny vd för servicebolaget. 
Nuvarande vd:n Anders Wer-
ner, som tillträdde den 1 mars i 
fj ol men som tidigare var vice vd 
och operativ chef för verksam-
heten, slutar nämligen i maj.

Enligt Bengt Malmegård har 
Fastighetsägarna Stockholms 
nya kontorslokaler, återinvigda 
hösten 2008 efter omfattande 
renovering, bidragit till en ökad 
eff ektivitet i verksamheten.

Apropå lokalerna i Fastighets-

ägarnas hus på Alströmergatan 
utannonseras för övrigt just nu 
två plan i öppen planlösning på 
lokalhyresmarknaden via fören-
ingens hemsida. Det gäller cirka 
240 respektive 411 kvadrat-
meter för upp till 20 respek-
tive 36 arbetsplatser. Framtida 
hyresgäster får också tillgång till 
gemensam reception, ett tiotal 
konferenslokaler av varierande 
storlek samt stor lounge och två 
hörsalar där den största rymmer 
119 personer.

Intresserade kan vända sig till 
Göran Langer på Fastighets-
ägarna Stockholm, 08-617 76 53, 
goran.langer@fastighetsagarna.
se för mer information. 
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MEDLEM i Fastighetsägarna
För att värna om dem som bor eller arbetar i denna  
fastighet, följer vi organisationens etiska regler

www.fastighetsagarna.se

År 2O1O

Sabina Ovallius-Holmgren

Fastighetsägarna Stockholms renoverade lokaler på Alströmergatan har 
bidragit till effektivare verksamhet. Nu fi nns lediga kontorsytor att hyra.
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Här presenterar vi nyheter och 
aktuella evenemang från din 
förening. Kontaktuppgifter till din 
förening och ditt lokalkontor hittar 
du på nästa uppslag.

FASTIGHETSÄGARNA
SVERIGE

Dags att söka till 
Årets Stadskärna
�Nu är det hög tid att nominera 
kandidater till Årets Stadskärna 
2010. Utmärkelsen premierar 
framgångsrik stadskärneutveck-
ling och ges till den svenska stad 
som under de senaste åren gjort 
störst framsteg i sin förnyelse 
av centrum genom samarbete 
mellan både privata och offentliga 
aktörer. Bakom utmärkelsen står 
föreningen Svenska Stadskärnor, 
där Fastighetsägarna är en av 
medlemmarna.
 Ansökningstiden går ut den 12 
februari. Vinnaren offentliggörs 
i samband med Svenska Stads-
kärnors årskonferens i Linköping 
den 5–6 maj. Mer information om 
priset och hur man anmäler sig 
finns på www.svenskastadskarnor.
se. Det går också att kontakta 
Hans Öhman på Fastighetsägarna 
Sverige för mer information, 0736-
26 90 58, hans.ohman@fastighets-
agarna.se.

FASTIGHETSÄGARNA SYD

Ny regionchef  
i Kronobergs län 
�Från den 1 februari är Chris-
tofer Lööf ny regionchef för 
Fastighetsägarna 
Syd i Kronobergs 
län. Han ersätter 
Jens Berglund 
och kommer att 
vara placerad på 
kontoret i Växjö.
 Christofer 
Lööf har mång-
årig erfarenhet 
från bankvärlden och kommer 
närmast från Swedbank i Växjö där 
han varit chef för företagsmarkna-
den.

 – Jag har ett genuint intresse 
för företagandet och dess villkor. 
Mina år i bank har gett mig en bra 
inblick också i fastighetsföreta-
gandet,  säger Christofer Lööf till 
föreningens nyhetsbrev Fastig-
hetsägaren. 

Aktivt fjolår 
längst i söder
�Om några dagar inleds Fastig-
hetsmässa Öresund i Malmö, med 
Fastighetsägarna Syd som medar-
rangör (se sidorna 47–53). Det är 
början på ett aktivt föreningsår 
enligt vd Stefan Lindvall, och en 
bra fortsättning på fjolåret.   
 – 2009 var ett fantastiskt år 
för Fastighetsägarna Syd. När vi 
summerar året kan vi bland an-
nat konstatera att vi genomförde 
274 aktiviteter såsom utbildning, 
medlemsmöten, politikerträffar, 
styrelsemöten i distrikten med 
mera. Av dessa var 94 medlems-
möten.
 – 2010 kommer att bli ett minst 
lika händelserikt år. Redan nu har 
vi 80 inplanerade aktiviteter i vår 
kalender på hemsidan. Aktiviteter 
där vi skapar mötesplatser för 
våra medlemmar eller aktivt med-
verkar för att skapa bättre villkor 
för fastighetsföretagande. Vi fort-
sätter att ta fram olika rapporter, 
likt en av höstens rapporter Varför 
byggs det så få hyresbostäder, som 
belyser områden och frågor som 
är viktiga för våra medlemmar, 
säger Stefan Lindvall.

FASTIGHETSÄGARNA
MELLANSVERIGE

Samgåendet med 
Öst nu i kraft
�Samgåendet mellan Fastighets-
ägarna Öst och Fastighetsägarna 
Mellansverige är nu ett faktum.  
”Nya” Fastighetsägarna Mellan-
sverige har nu kontor i Eskil-
stuna, Falun, Gävle, Norrköping, 
Nyköping, Uppsala, Västerås och 
Örebro. Kontaktuppgifter finns i 
organisationsrutan på sidan 67 
samt på www.fastighetsagarna.se, 
välj region Mellansverige.  

FASTIGHETSÄGARNA
GÖTEBORG FÖRSTA REGIONEN

Ny biträdande 
chef i Göteborg
�Från december är Anders Hille- 
malm tillbaka som chef för affärs-
verksamheten inom Fastighets- 

ägarna Göteborg Första Regionen,  
GFR. Samtidigt har en ny tjänst 
som biträdande chef inrättats, till- 
satt med föreningens chefsjurist 
Charlotte Andersson. Därmed an- 
svarar hon inte bara för verksam-
hetsområdena juridik och inkasso, 
utan även för förhandlingsavdel-
ningen. Målsättningen är att öka 
medlemsnyttan genom ett tätare 
samarbete mellan jurister och 
förhandlare, rapporterar GFR:s 
nyhetsbrev Fastighetsägaren. 

Succé för boken 
om planbrister
�Jan Jörnmarks bok om den 
svenska plan- och bygglagstift-
ningen – eller snarare bristerna 
i den – har snabbt blivit en succé 
enligt Fastighetsägarna Göteborg 
Första Regionen, som tagit initiativ 
till boken efter ett förslag från Gö-
teborgskretsen. Boken hade redan 
innan den ens tryckts beställts i 
över 1 500 exemplar och därefter 
fått ett stort medialt genomslag, 
skapat debatt i olika sammanhang 
och dragit storpublik till ett antal 
seminarier.  
 Läs mer om boken i Bokhyllan 
på sidan 37 i detta nummer och på 
GFR:s hemsida på www.fastig-
hetsagarna.se. 

Vet du hur man får tag 
på blanketter, litteratur 
och annat informations-
material som Fastig-
hetsägarna producerar? 

Om inte, gå till Tjänster 
& produkter på www.
fastighetsagarna.se. 
Fastighetsägarnas 
webbplats med länkar 

innehåller mängder av 
information för alla i 
fastighetsbranschen. 
Mycket av materialet är 
öppet för alla besökare, 

medan annat kräver 
medlemsinloggning. 
Gemensamt är dock 
att webben innehåller 
mycket värt att veta. 

Nätinfo

Vintern bra tid 
för radonkoll
Vintervädret, då vi vädrar 
våra bostäder och lokaler 
mindre än under andra tider 
av året, lämpar sig väl för 
att göra en radonmätning i 
fastigheten. Fastighetsägaren 
har skyldighet att mäta 
eventuell radonförekomst i 
fastigheten om det finns skäl 
att misstänka radonhalter i 
inomhusluften, till exempel 
om en kommun meddelat 
att det finns markradon i ett 
visst geografiskt område. 
Radon kan också komma från 
byggnadsmaterial, och miss-
tänker man att sådant ingår 
i fastigheten ska man också 
göra en mätning.
 Samtliga fastighetsägare-
föreningar erbjuder förmåns-
avtal inom radonmätning och  
de åtgärder som kan bli följ- 
den av för hög radonhalt. Läs  
mer på din förenings hemsida.

Res med GFR 
till Budapest
Den 6–9 maj arrangerar 
Fastighetsägarna Göteborg 
Första Regionen, GFR, 
tillsammans med resebyrån 
Hummingbird en studieresa 
till byggaktiva Budapest.
 Sista anmälningsdag är den 
1 mars. För mer information 
kontakta Ewa Bjurström (är 
med på resan) eller Britt-Ma-
rie Karlsson på Hummingbird, 
031–81 98 30. Intresserade 
kan också e-posta till ewa.b 
@ hummingbirdtravel.se. 

Dina  förmåner

I den här spalten kan du läsa 
om de många förmåner och 
förmånsavtal som Fastighets-
ägarna erbjuder sina medlem-
mar.  Här berättar vi om hur 
du kan spara pengar och rap-
porterar om nya erbjudanden. 
För mer förmånsinformation, 
se din förenings hemsida på 
www.fastighetsagarna.se, 
klicka på Medlemsförmåner.

Nytt  från  din  förening

Christofer Lööf

Charlotte  
Andersson

Anders  
Hillemalm

Slottet sett från Gellértberget.
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Fråga experterna

FRÅGA: För ett antal år sedan 
flyttade jag in i en ny lägenhet. 
På kontraktet som jag skrev på 
stod det att hyran var cirka 6 900 
kronor per månad. Hyresavierna 
jag fick kort därefter var dock på 
cirka 7 300 kronor per månad. 
Jag tänkte att det kanske berodde 
på att det låg en avgift för kabel-
tv ovanpå hyran.  
 När jag frågade vad vi betalade 
för utöver hyran, fick jag svaret 

att hyran var korrekt och bara 
gällde hyra för lägenheten. Jag 
protesterade då och uppgav att 
jag tills vidare ville hålla inne den 
del som översteg den kontrakte-
rade hyran.  
 Min hyresvärd hotade då med 
vräkning och hävdade att hyran 
var korrekt. Jag är småbarns-
förälder och orkade inte bråka. 
Hyresvärden sa dessutom att 
detta var reglerat och att det 

fanns bestämmelser om det.  
 Långt senare har jag talat med 
en person med lång erfarenhet 
av hyresförhandlingar, som sagt 
till mig att det alltid är hyran som 
står på kontraktet som gäller.  
Jag vill därför fråga om min hy-
resvärd hade korrekta uppgifter 
när han hävdade att en hyresvärd 
får höja hyran redan den första 
månaden efter kontraktskriv-
ningen? 

En fastighetsägare  
ställs ofta inför olika  
frågeställningar.  
Här svarar Fastighets-
ägarna Sveriges  
experter på frågor  
från läsekretsen.

SVAR: Svaret på din fråga är be- 
roende av hur frågan om ändring 
av hyran är reglerad i ditt hyres- 
kontrakt. Jag utgår från att du 
med ny lägenhet inte avser en ny- 
byggd lägenhet utan en lägenhet 
som tidigare varit uthyrd och att 
du var en nyinflyttad hyresgäst.

Om det finns en förhandlings-
ordning mellan hyresvärden 
och Hyresgästföreningen om 
förhandling av hyrorna, blir du 
bunden av den överenskommel-
se om hyran som parterna kom-
mer överens om. Detta är den 
kollektiva modellen för ändring 
av hyran och andra hyresvillkor. 

För att du ska bli bunden av en 
förhandlingsöverenskommelse 
är dock en förutsättning att 
det finns en så kallad förhand-
lingsklausul inskriven i ditt 
hyreskontrakt. Om det förhåller 
sig så, kan man tänka sig att hy-
resförhandlingar pågick när du 
skrev ditt kontrakt, att hyresvär-
den skrev in den ”gamla” hyran 
i kontraktet och att förhandling-
arna strax efter kontraktsskriv-
ningen lett till en överenskom-
melse om en högre hyra som 
hyresvärden då aviserade. Detta 
står inte i strid med gällande 
regelsystem, men hyresvärden 
borde i så fall vid kontrakts-
skrivningen ha meddelat dig att 
förhandlingar om hyran pågick 
med Hyresgästföreningen. 

Om hyresvärden däremot inte 
har någon förhandlingsordning 
med Hyresgästföreningen i ditt 
fall, måste hyresvärden träffa en 
särskild överenskommelse med 
dig för varje gång han vill höja 
hyran (den så kallade enskilda 
modellen). Går du i sådant fall 

inte med på en hyreshöjning, 
kan hyresvärden vända sig till  
hyresnämnden och få sitt krav  
prövat. Hyresvärden kan sålunda  
inte ensidigt och efter eget god-
tycke höja hyran. 

En följd av det kollektiva sys-
temet, som tillämpas i de allra 
flesta fall, är att den hyra som 
står i hyreskontraktet, i vart fall 
efter några år, sällan är den som 
gäller för lägenheten. Det påstå-
ende som din sagesman lämnat 
är därför en sanning med mo-
difikation. Om förhandlingarna 
sker helt enligt den enskilda 
modellen kan situationen bli 

annorlunda. Men inte heller då 
är det säkert att man varje gång 
skriver in hyran i kontraktet. 

RUNE THOMSSON
rune.thomsson 

 @ fastighetsagarna.se

Får hyran höjas direkt  
efter kontraktsskrivning?

�Skriv till: ”Fråga experterna”, 
Fastighetsägarna, Box 16132, 
103 23 Stockholm eller e-posta 
till: info @ fastighetsagarna.se. 
Märk mejlet ”Fråga experterna”.

Bengt Wånggren

Utvecklingschef, 
Fastighetsägarna 
Sverige

Ulla Werkell

Skattejurist, 
Fastighetsägarna 
Sverige

Rune Thomsson

Chefsjurist, 
Fastighetsägarna 
Sverige

Emma  
Henriksson

Utredningschef, 
Fastighetsägarna 
Sverige

Charlotte  
Andersson

Chefsjurist, 
Fastighetsägarna 
Göteborg  
Första Regionen

Christian Senyk

Bostads-
rättsexpert, 
Fastighetsägarna 
Stockholm

Ronny Bergens

Teknisk chef, 
Fastighetsägarna 
Stockholm

Per Forsling

Energispecialist, 
Fastighetsägarna 
Stockholm
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Värderingar & löfte Fastighetsägarnas värderingar är Nära, Aktiva och 
Ansvarstagande. Värderingarna beskriver hur man som medarbetare eller förtro-
endevald ska agera och prioritera sitt arbete för att organisationen på lång sikt ska 
nå sin vision och leva upp till sitt löfte: Styrka & Stöd. Se www.fastighetsagarna.se, 
klicka på Om oss, därefter på Visioner & Mål.

MedlemmenMedlemmen

Varför är ni med i Fastighetsägarna?

– Det är viktigt med en stark branschorgani- 
sation som driver, bevakar och debatterar 
frågor som är betydelsefulla för fastighets- 
marknadens aktörer. Det finns väl en solida- 
ritetstanke i att vara med och driva gemen-
samma frågor kollektivt. Att få hjälp och bi-
träde i fastighets- och hyresjuridiska frågor.

Hur tycker du att Fastighetsägarna fung-
erar som organisation?
– I stort sett bra. Men vi skulle gärna se en 
högre grad av proaktivitet och mer plats i 
samhällsdebatten kring kärnfrågorna.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu?
– Att agera för att lösa upp monopolsituatio- 
ner: fjärrvärme, elnät, renhållning, vatten och  
avlopp. Förändringen i lagstiftning kring hy-
ressättning är viktig eftersom rättvisa villkor 
mellan kommunala och privata fastighets-
ägare är en förutsättning för en fungerande 
marknad. Det är också angeläget att utveck-
la hyresrätten genom att ge hyresgästernas 
egna önskemål större utrymme. 

TEXT OWE SJÖQVIST

Yrke: Vd för Graflunds

Bor: Västerås

Anders 
Häggström

Här hittar du oss

Fastighetsägarna Sverige 
VD Reinhold Lennebo 
Post Box 16132, 103 23 Stockholm 
Besök Drottninggatan 33 
Tel 08 613 57 00 
www.fastighetsagarna.se 
info@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna Norr 
VD Ola Arwidsson 
Post Box 602, 851 08 Sundsvall  
Besök Esplanaden 25 
Tel 060 64 69 90 Fax 060 17 65 86 
www.fastighetsagarna.se 
info@norr.fastighetsagarna.se

Post/besök Storgatan 35,  
972 32 Luleå 
Tel 0920 24 41 60  
Fax 0920 22 55 66

Post/besök Renmarkstorget 10, 
903 26 Umeå 
Tel 090 71 18 50 Fax 090 14 19 05

Post/besök Stora Torget 2,  
891 33 Örnsköldsvik 
Tel 0660 132 50 Fax 0660 817 38

Post/besök Pedagogens väg 2,  
831 40 Östersund 
Tel 063 57 66 90 Fax 063 10 43 50

Fastighetsägarna Norrbygden  
VD Monika Lundberg 
Post/besök Södra Järnvägsgatan 
49C, 931 32 Skellefteå 
Tel 0910 140 50 Fax 0910 166 78 
www.fastighetsagarna.se 
info@norrbygden.fastighets- 
agarna.se

Fastighetsägarna Mellansverige 
VD Krister Nilsson 
Post/besök Kungsgatan 6–8, 3 tr, 
632 20 Eskilstuna 
Tel 016 17 22 50 Fax 016 13 12 28 
kontorschef Lars Sannö 
www.fastighetsagarna.se 
info@mellan.fastighetsagarna.se

Post/besök Åsgatan 41, 
791 71 Falun  
Tel 023 280 65 Fax 023 636 31 
kontorschef Annelie Nisser

Post 803 20 Gävle 
Besök Norra Slottsgatan 6, 4 tr 
Tel 026 54 66 30 Fax 026 60 21 20 
kontorschef Mats Gustafsson

Post/besök Hospitalsgatan 20, 
602 27 Norrköping 
Tel 011 19 39 70 Fax 011 12 50 89 
kontorschef Peter Sörman

Post/besök Östra Storgatan 3,  
611 34 Nyköping 
Tel och Fax 0155 26 71 70

Post Box 3042, 750 03 Uppsala 
Besök Väderkvarnsgatan 30 
Tel 018 12 80 37 Fax 018 13 34 81 
kontorschef Cecilia Hamenius

Post/besök Kristinagatan 14,  
724 61 Västerås 
Tel 021 41 04 35 Fax 021 12 81 88 
kontorschef Esa Pasanen

Post/besök Fabriksgatan 8, 5tr,  
702 10 Örebro 
Tel 019 13 05 40 Fax 019 18 72 56 
kontorschef Timmy Lake

Fastighetsägarna Stockholm 
VD Christer Jansson 
Post Box 12871, 112 98 Stockholm 
Besök Alströmergatan 14 
Tel 08 617 75 00 Fax 08 650 49 18 
www.fastighetsagarna.se 
info@stofast.se

Avdelningskontor Visby 
Tel 0498 21 01 80

Fastighetsägarna Göteborg  
Första regionen 
VD Lennart Alexandersson 
Tel 031 755 33 01, 0709 55 60 01 
Massmediekontakt  
Andreas Jarud 
Tel 031 755 33 43, 0709 55 60 43 
Fax 031 755 33 39 
Post Box 53081, 400 14 Göteborg 
Besök Vasagatan 45 
Tel 031 755 33 00 Fax 031 755 33 39 
www.fastighetsagarna.se 
info@fastighetsagarnagfr.se

Post Box 401, 503 12 Borås 
Besök Österlånggatan 33 
Tel 033 23 30 60 Fax 033 23 30 69

Post/besök Karl XI:s väg 33,  
302 36 Halmstad 
Tel 035 17 68 60 Fax 035 17 68 69

Post Box 265, 551 14 Jönköping 
Besök Skolgatan 4 
Tel 036 30 49 80 Fax 036 30 49 89

Post/besök Fiskaregatan 44 A,  
392 31 Kalmar 
Tel 0480 44 47 40  
Fax 0480 44 47 49

Post Box 103, 651 04 Karlstad 
Besök Drottninggatan 21 
Tel 054 13 75 50 Fax 054 13 75 59

Post Box 413, 581 04 Linköping 
Besök Ågatan 43 
Tel 013 24 86 60 Fax 013 24 86 69

Post Box 194, 541 24 Skövde 
Besök Skolgatan 22 
Tel 0500 46 69 40  
Fax 0500 46 69 49

Post Box 206, 451 50 Uddevalla 
Besök Museigatan 2 
Tel 0522 64 55 60 Fax 0522 64 55 69

Fastighetsägarna Syd 
VD Stefan Lindvall 
Post Box 4077, 203 11 Malmö 
Besök Engelbrektsgatan 7 
Tel 040 35 01 70 Fax 040 35 01 99 
www.fastighetsagarna.se 
info@syd.fastighetsagarna.se

Post/besök Hamntorget 5,  
252 21 Helsingborg  
Tel 042 26 92 30 Fax 042 26 92 39

Post/besök Östra Vittusgatan 36, 
371 32 Karlskrona 
Tel 0455 190 70 Fax 0455 157 69 
Regionchef Tommy Svensson

Post Box 411, 351 06 Växjö 
Besök Linnégatan 27 
Tel 0470 130 25 Fax 0470 144 68 
Regionchef Christer Lööf

Remisser

SIS: Innemiljö och energianvändning i bygg-
nader. Slutdatum 5 februari  
(bengt.wanggren@ fastighetsagarna.se).

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN: Ener-
gimarknadsinspektionens föreskrifter och all-
männa råd om risk- och sårbarhetsanalyser 
och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet 
för el. Slutdatum 15 februari  
(bengt.wanggren@fastighetsagarna.se).

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN: Energi- 
marknadsinspektionens föreskrifter om krav 
som ska vara uppfyllda för att överföringen av 

el ska vara av god kvalitet. Slutdatum 15 feb-
ruari (bengt.wanggren@fastighetsagarna.se).

FINANSDEPARTEMENTET: Mervärdesskatt 
för den ideella sektorn. Slutdatum 31 mars 
(ulla.werkell@fastighetsagarna.se).

FINANSDEPARTEMENTET: Folkbokförings-
utredningens slutbetänkande. Slutdatum  
1 april (ulla.werkell@fastighetsagarna.se).

Besvarade remisser finns på  
www.fastighetsagarna.se under  
Huvudfrågor E Remissyttranden. 

Här redovisas aktuella remisser som Fastighetsägarna Sverige har ombetts att svara 
på. Respektive ansvarig tar gärna emot synpunkter på de frågor remisserna berör.

Får du din tidning i tid?
�Under 2009 har distributionen av Fastighets- 
tidningen drabbats av störningar. Tidningen 
har kommit fram sent – eller i värsta fall inte 
alls. Nu vill vi gå till botten med problemet. 
Tidningen ska delas ut senast på tisdagen 
efter utgivningsdag (som alltid är en måndag). 

Har du haft problem med försenade eller för- 
svunna exemplar? Hör av dig! Skriv till Lisbeth  
Roy, Fastighetsägarna Sverige, Box 16132, 
103 23 Stockholm, eller e-posta lisbeth.roy  
@ fastighetsagarna.se. Bland er som skriver 
drar vi ett antal vinnare som får trisslotter.
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Fråga Almega Fastighetsarbetsgivarna 

Vem har ansvar för  
konsultens ryggbesvär?

 H
ur gör man när man 
har en uthyrd konsult 
som fått ryggbesvär 
efter det att han har 
börjat arbeta hos en 
ny kund? Var ligger 

ansvaret för att åtgärda konsul-
tens problem? Hos arbetsgiva-
ren eller hos kunden?

En arbetsgivare ska vidta alla 
åtgärder som behövs för att före- 
bygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. Detta 
innebär att man som arbetsgivare 
enligt arbetsmiljölagen har ett 
ansvar för de arbetstagare man 
hyr ut. Det innebär dock inte att 
den som hyr in saknar ansvar. 

Den som anlitar inhyrd arbets- 
kraft ska vidta de skyddsåtgärder 
som behövs för det arbete som 
den inhyrde utför. Detta innebär 
i praktiken att det finns ett delat 
ansvar mellan den som är uthy-
rare och den som hyr in. 

Som arbetsgivare har man ett 
ansvar som gäller bland annat 

rehabilitering och utbildning. 
För det inhyrande företaget före- 
ligger ett ansvar för den inhyrde, 
som om de vore arbetsgivare med 
den begränsningen att ansvaret 
endast gäller det aktuella arbetet 
hos dem. Detta innebär att de 
har ett ansvar för att konsultens  
arbetsplats uppfyller arbetsmiljö- 
lagstiftningen och därför har en 
skyldighet att vidta åtgärder på 
sin arbetsplats.

För att förhindra att personal 
skadas när de arbetar hos en 

annan arbetsgivare är det viktigt 
att den som hyr ut personal 
informerar om hur arbetsmiljön 
ser ut på det inhyrande företa-
get. Detta kan göras genom att 
man skapar sig en bild av företa-
get innan uppdraget. Och sedan 
har en kontinuerlig kontakt med 
konsulterna under uthyrningen 
och slutligen genom ett uppföl-
jande samtal efter uppdragets 
genomförande.

CLAES HEDLUND 
claes.hedlund @ almega.se

FRÅGA: Vi har en vikarie som 
anställdes i november 2007.  
När blir han tillsvidare- 
anställd? 

SVAR: Den 1 januari 2008 ändra-
des vikariereglerna i Las. Om den 
anställde påbörjade sitt nuvaran- 
de vikariat i november 2007 och 

anställningen löpte över årsskif- 
tet, gäller de gamla vikariats-
reglerna. Det innebär att han blir 
tillsvidareanställd efter samman-
lagt mer än tre års anställningstid 
under en femårsperiod. 
 Om han däremot anställdes 
som vikarie i november och 
avslutade sitt vikariat i december 

2007, för att sedan på nytt anstäl-
las som vikarie efter årsskiftet 
2008, gäller de nya reglerna. Det 
vill säga att han blir tillsvidarean-
ställd efter sammanlagt mer än 
två års anställningstid under en 
femårsperiod. I tvåårsperioden 
räknas även vikariat före 1 januari 
2008.

Almega svarar
Almegas huvudkontor:

Postadress Box 555 45 
102 04 Stockholm

Besöksadress Sturegatan 11

Tel 08-762 69 00 
Fax 08-762 69 48 
Telefonjour 08-762 69 90 
Förlag 026-24 90 27

almega.epost @ almega.se 
www.almega.se

Almega är en orga-
nisation för små och 
stora tjänsteföretag 
inom en mängd bran-
scher. Almega Fastig-
hetsarbets givarna er- 
bjuder expertstöd i rol- 
len som arbets givare.

Claes Hedlund

Telefon: 
040-35 25 36

Ulf Ö Andersson

Telefon: 
08-762 69 65

Christer  
Wejderot

Telefon: 
040-35 25 37
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�Lars Assbring, tidig-
are chefsjurist vid Fas-
tighetsägarna Göteborg 
Första Regionen, har 
plötsligt avlidit. Lars 
juridiska expertis har 
varit en stor tillgång för 
Fastighetsägarna, men han har
skänkt oss så mycket mer. 
Lars var med sin levnadsgläd-
je, sina många intressen och 
sanna engagemang i allt han 
företog sig, en person som 

lätt fångade sina med-
människors intresse 
om allt från Öis till 
släktforskning och 
samlandet av ädla 
drycker. Lars var en av 
våra allra mest upp-

skattade medarbetare bland 
såväl kunder, medlemmar 
som kolleger. Han lämnar ett 
stort tomrum efter sig.
TEXT LENNART ALEXANDERSSON

Vd Fastighetsägarna GFR 
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Vi vet hur man värmer
en fastighetsägares hjärta.

Fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och prisvärt sätt att 
värma bostäder, lokaler och industrier. 
 Det är dessutom en lika miljövänlig som resurssnål 
uppvärmningsform: Hett vatten distribueras i välisole-
rade rör, vilket ger en driftsäkerhet på nära 100 procent. 

Och när varmvattnet gjort sitt leds det tillbaka till värme-
verket för att värmas upp igen. Ett perfekt kretslopp för 
både hushållen, miljön och ekonomin helt enkelt.
 Gå gärna in på fjarrvarme.se så får du veta mer.

PÅ NYA POSTER

�Anders Larsson är ny vd 
och byggchef 
för Ivar Kjell-
berg Byggnads 
AB. Han kom-
mer närmast 
från Egna-
hemsbolaget 

och efterträder tf vd Hans 
Kjellberg.

�Annica Eriksson börjar på 
DTZ för att 
arbeta med 
uthyrnings-
uppdrag. Se-
naste anställ-
ningen var som
 investerings-

direktör på Keops/Landic 
Investment.

�Tema har 
anställt Stina 
Stenquist som 
miljöchef. Hon 
är biolog och 
landskaps-
arkitekt med 
fokus på miljöfrågor.

�Fastighetsekonomen 
Christoffer Westin har an-
ställts som förvaltare av 

Ola Molin var designintresserad och tog aktiv del i 
utformningen av sina hus. Här står han vid Tegnér-
gatan 24 i Kalmar, framför en port han själv färgsatt.
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�Ola Molin, känd och popu-
lär fastighetsägare i Kalmar, 
har avlidit i en drunkningso-
lycka. Under en simtur i sam-
band med semester på Bali 
överraskades han troligen av 
undervattensströmmar. När 
han hittades var han redan död.
 Fastighetstidningen inter-
vjuade Ola Molin i nr 6/09. En 
del av hans fastighetsägare-
kolleger tyckte att han skämde 
bort hyresgästerna. ”Alla 
vinner på en fi n boendemiljö”, 
ansåg han själv. I Ola Molins 

affärsidé ingick bland annat 
platt-tv och sittmöbler i tvätt-
stugorna, ekluckor i köken 
och trivselpeng till de 
boende. Privat var han känd 
som inbiten Kalmar FF-sup-
porter. Ola Molin blev 41 år. 
 Verksamheten i Molins 
Förvaltning och Molins Loka-
ler, med cirka 200 lägenheter 
i 20-talet fastigheter samt 
några industrifastigheter, 
har övertagits av Ola Molins 
brorson Marcus Molin.

TEXT PER-YNGVE BENGTSSON

DÖDSFALL

Populär Kalmarvärd omkom



ENERGIEFFEKTIVITET

HALVERA 
ENERGIKOSTNADEN!

Vi värmer Sverige hjälper dagligen ca 20 
fastigheter att minska energikostnaden. 

Bergvärme
Värmepump
Fjärrvärme
Ventilation
Kyla

Styr och regler
Rörmokeri
Elinstallationer
Service och jour
Energideklaration

Tekniska besiktningar

08-708 75 00
www.vivarmersverige.se
Rådgivning – Installation – Service

7135
ISO/IEC 17020 (C)
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Jones Lang Lasalle. Han var 
tidigare ansvarig för Sats 
anläggningar i Norden.

�Johan Wästlund tar över  
ansvaret för 
den dagliga 
verksamheten 
i GE Capital 
Real Estate i 
Norden efter 
Lennart Sten 

som nu tar det övergripande 
ansvaret. Wästlund var 
tidigare vice vd.

�AB Folkets Hus i Stockholm  
och Bantorget Fastighets AB 
har utsett Ronnie Ekström, 
närmast från Akademiska 
Hus, till ny vd. Han tar över 
efter Jan Kristiansson.

�Ny vd och delägare i New- 
sec är Patrik 
Enblad (bild- 
en). Tidigare 
var han vd på 
HQ. Tf vd  
Urban Eden- 
ström återgår 

nu som vd för Stronghold. 

�Peabs nya miljöchef heter  
Kristina 
Gabrielii. Hon 
var tidigare 
utvecklings-
ansvarig för 
Peabs 
byggverksam-

het i västra Sverige.

�Anders Kupsu blir ny vd för 
Diligentia.  Han slutar som 
vd på Skanska Kommersiell 
utveckling Norden och till-
träder preliminärt 1 juli. 

UTMÄRKELSER

�Björn Bergqvist, ordföran- 
de i bostadsrättsföreningen 
Solhjulet har tilldelats Sol- 
lentuna kommuns Sofiapris- 
et. Han får utmärkelsen för 
sitt ideella engagemang i 
arbetet med föreningens 
byggnadsvård och informa-
tionsinsatser.

�Tomas Jonnergård och Åsa  
Landahl vid Chalmers i Göte- 
borg har vunnit en tävling för  
arkitektstuderande. Uppgift- 
en var att utforma ett besöks- 
kafé till Nordbygg 2010. Vin-
narförslaget heter Fägnad. 

DISPUTATION

�Berndt 
Lundgren vid 
KTH i Stock- 
holm har dis- 
puterat i äm- 
net fastighets- 
utveckling.

Låt branschen få veta att du har bytt jobb eller att ditt företag gjort en ny spännande rekryte-
ring! Om en medarbetare har fått en utmärkelse som rör branschen berättar vi gärna om det 
också. Skicka dina uppgifter till: fastighetstidningen@jgcommunication.se. Bifoga gärna foto. 

Krysslösning & vinnare
��Författarens namn: Lennart Hellsing. 
Diktens namn: Skrattet. Så lyder lösningen på 
Fastighetstidningens helgkryss i nummer 11/09. 
    ��Vi gratulerar följande tio vinnare som har  
    ett bokpris att vänta på posten: Max Lundahl, 
    Åsele, Helena Riihiaho, Uppsala, Bo Eriksson,  
Ljungby, Hans Nilsson, Holmsund, Sune Sand-
ström, Västerås, Thore A. Carlsson, Angered, 
Anders Drangel, Stockholm, Barbro och Inge- 
mar Lindvert, Frösön, Margita Hesselfeldt, 
Solna samt Bengt Svensson, Kullavik.
��Både rektor och lektor. En vinnare har i mar-
ginalen uttryckt tveksamhet kring att lösningen 
på ordnyckeln ”Sektor inom Mosebacke mo-
narki” var ”rektor”, och inte ”lektor”. Men det 
förhåller sig faktiskt så att Mosebacke monarkis 
rektor var lektor Hektor Sektor.   
��Ur Lennart Hellsings Skrattet (nedre rutorna):
Vad kan det vara, säg, som vållar vecken
på vetenskapens panna frågetecken?
Det gäller hälsan och det gäller själen;
ett skratt kan hjälpa till att tina tjälen.

 L  A  V  E  N  D  E  L
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 N  Ä  N  N  A  S
 N  Ä  V  E  N
 A  S  K
 R  Å  H  E  T
 T  V  Å  D  E  L  A  D
 H  Ä  L  L  R  E  G  N
 E  S  S  E  N  S
 L  Ä  T  T  I  N  G
 L  Å  G  H  A  L  T
 S  J  Ä  L  V
 I  N  F  A  M
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�Den klassiska Sippans 
kiosk på Odenplan i Stock-
holm, med sin välkända 
läskreklam på taket, revs 
vid årsskiftet inför bygget 
av Citybanan. Kiosken bygg-
des 1954 som Apotekarnes 
Vattenbutik och har sedan 
dess varit något av en sym-
bol för torget. Om möjligt 
kommer kiosken, som 
var den sista i sitt slag, att 
återskapas på platsen när 
Odenplan återställs 2017.

KLASSISK KIOSK RIVEN

FO
TO

: K
E

R
O

LD
 K

LA
N

G

Fägnad – 
vinnande 
förslag  
till kafé på 
mässan 
Nordbygg.
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Fastighetsrätt
Hyresrätt, lokaler - bostäder

Bostadsrätt, Arrenderätt
Utbildning

Harry Steinmann
Niklas Lidquist
Carl Westling
Anders Hildebrand

Agneta Gothenby
Maria Liljeblad
Mats Eriksson
Josefin Landqvist

Advokatfirman Steinmann AB
Linnégatan 7, Box 5220, 102 45 Stockholm

Tel 08-663 97 96, Fax 08-663 97 99
info@steinmann.se www.steinmann.se

FÖNSTER

www.bratexab.se

Testade av:

www.grundels.se

JURISTFIRMAN BRINK & PARTNERS

Vi är specialiserade på juridiken kring 
fastighetsförvaltning, bl a hyressättning av bostäder och

lokaler, uppsägningar, hyresnämndsärenden, bostadsrätts-
frågor samt övriga tvister.

Olle Brink
Robert Lidqvist

i samarbete med: Björn Rydén, Juseco HB

tel: 08-781 04 10 fax: 08-781 04 20
mail: info@brinkpartners.se

www.brinkpartners.se

Jesper Hasselquist
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 www.fastighetstidningen.se
Tel 08-610 20 30 (vx) Fax 08-508 828 01

E-post fastighetstidningen @ jgcommunication.se
Postadress Fastighetstidningen /JG Communication, Box 49031, 100 28 Stockholm

Besöksadress Igeldammsgatan 22A, Stockholm

Fastighetstidningen är sedan 1910 organ för landets privata fastighetsägare. 
Utgivare är Fastighetsägarna Sverige, en del av branschorganisationen Fastighetsägarna (se nedan). 

Fastighetstidningens redaktionella innehåll lagras/publiceras elektroniskt och publiceras på 
www.fastighetstidningen.se. Förbehåll mot detta accepteras ej. 

För insänt obeställt material ansvaras ej.

SVENSK FASTIGHETSTIDNING

 Miljömärkt trycksak (Svanen), Medlem av Sveriges Tidskrifter
TS-kontrollerad upplaga 2008: 20 000

ISSN 0348-5552

Fastighetsägarnas främsta uppgifter är att utveckla kompetensen inom 
fastighetssektorn och att företräda fastighetsägarnas intressen gentemot omvärlden. 

Nära 20 000 fastighetsägare, såväl enskilda näringsidkare som bolag med tillsammans 
43 000 fastigheter, är medlemmar i de sju regionala fastighetsägareföreningar som är anslutna
till Fastighetsägarna. Organisationen tillhör grundarna av och är medlem i European Property 

Federation, EPF, med säte i Bryssel. Mer information om Fastighetsägarna fi nns på 
www.fastighetsagarna.se. Läs mer om EPF på www.epf-fepi.com.

 Chefredaktör  Per-Yngve Bengtsson
   08-588 331 16, 0708-73 15 16
   per-yngve.bengtsson @ jgcommunication.se

 Redaktionschef  Hans Hellberg
   08-588 331 76, 0736-82 60 76
   hans.hellberg @ jgcommunication.se

 Art director  Erik Uppenberg
   08-588 331 53, 0736-82 60 53
   erik.uppenberg @ jgcommunication.se

 Redaktörer  Ann-Marie Lundholm
   08-588 331 85, 0708-88 29 85
   annmarie.lundholm @ jgcommunication.se

   Kerold Klang
   08-588 330 14, 070-539 96 50 
   kerold.klang @ jgcommunication.se

 Ansvarig utgivare  Hans Öhman
   08-613 57 33
   hans.ohman @ fastighetsagarna.se 
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Redaktionsråd

Per-Yngve Bengtsson, 08-588 331 16
Hans Hellberg, 08-588 331 76
Göran Höckert, 0709-55 31 34
Andreas Jarud, 031-755 33 43
Arne Skoglund, 018-51 65 43

Anders Werner, 070-520 75 70
Hans Öhman, 08-613 57 33

Tidningsproduktion
JG Communication

Repro  Pelle Cederlöf, Citat

Tryck  Sörmlands Grafi ska AB 
Katrineholm 2010

Prenumeration

Monaliza Nordin, 08-613 57 31
monaliza.nordin @ fastighetsagarna.se
Bankgiro: 562-9662 Postgiro: 53 112-9
Abonnemang helår 11 nummer 
470 kronor (ordinarie pris) inkl. moms. 
Lösnummer 60 kr inkl. moms och porto

Annonser
Simon Knudsen, 08-587 86 538 
 simon.knudsen @ newsfactory.se 
Karolina Ekholm, 08-545 035 92
karolina.ekholm @ newsfactory.se 
NewsFactory AB, Gävlegatan 12 A, 
113 30 Stockholm

Ja
g 

vi
ll 

pr
en

um
er

er
a 

he
lå

r. 
47

0 
kr

 in
kl

m
om

s 
(s

tu
de

ra
nd

e 
50

 p
ro

ce
nt

 ra
ba

tt)
Ja

g 
be

st
äl

le
r f

öl
ja

nd
e 

nu
m

m
er

 à
 6

0 
kr

: 

Fö
re

ta
g:

 

N
am

n:
 

Ad
re

ss
: 

Po
st

ad
re

ss
: 

Vi
ll 

du
 in

te
 k

lip
pa

 i 
tid

ni
ng

en
? 

M
ej

la
 m

on
al

iz
a.

no
rd

in
 @

 fa
st

ig
-

he
ts

ag
ar

na
.s

e 
el

le
r g

å 
in

 p
å 

w
w

w
.fa

st
ig

he
ts

tid
ni

ng
en

.s
e

 Po
rt

o

be
ta

lt

Fa
st

ig
he

ts
äg

ar
na

Sv
ar

sp
os

t

K
un

dn
um

m
er

 1
10

 5
99

 1
00

11
0 

09
 S

to
ck

ho
lm

  1/09 2/09 3/09

  4/09 5/09 6/09

  7/09 8/09 9/09

  10/09 11/09

ELVA 
SKÄL ATT 

PRENUME-
RERA

✔

✔

✔





74 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 1 FEBRUARI 2010

Senaste nytt på www.fastighetstidningen.se

Jugs, Jars & Pitchers
Stockholm 11–28 februari
Den världsberömda engelske 
Alessi-formgivaren Jasper Morrison 
visar designade kannor, burkar och 
tillbringare i Hallwylska museéts 
kök. Arrangör är arkitekturmagasi-
net Form. 
Info: www.hallwyskamuseet.se

Arbetsrätten vid företagsöver-
låtelser och omstruktureringar
Stockholm 3 februari
Om tillämpningsproblem vid över-
gång av verksamhet. Genomgång 
av nya rättsfall från arbets- och 
EU-domstolarna. 
Info: www.vsj.se

Svenska och internationella 
värderings- och redovisnings-
standarder, del 1 
Stockholm 9 februari
Fördjupade kunskaper om regel-
verk och standarder som styr och 
påverkar värdering och redovisning 
av fastighetsbolag. 
Info: www.omnium.se

Forum för miljöforskning 2010
– tema ”Staden”
Uppsala 9–10 februari
Konferens kring stadsutveckling 
och stadsbyggnad. Föreläsare 
bland annat miljöminister Anders 
Carlgren och representanter från 
Malmö stad, KTH och Delegationen 
för hållbara städer. 
Info: www.forumformiljoforskning.se

Värdering av fastighetsföretag
Stockholm 10 februari
Beskrivning av skillnaden mellan 
fastighetsköp och fastighets-
företagsköp. 
Info: www.omnium.se

Tillståndsprövning och MKB
Stockholm 10–11 februari
Allt om vilka förberedelser som be-
hövs inför tillståndsprövning av en 
miljöfarlig verksamhet och metoder 
för att ta fram en miljökonsekvens-
beskrivning. 
Info: www.stf.se

Easyfairs 
Fastighetsmässa Öresund
Malmö 10–11 februari
Mässa inom fastighet och fastig-
hetsunderhåll. I samarbete med 
Fastighetsägarna Syd och Fastig-
hetstidningen. 
Info: www.easyfairs.com

Hög visuell kvalitet 
med reduc erad elförbrukning
Stockholm 12 februari
Malmö 28 april
Ljusakademiens föredrag om 
modern ljusplanering som ger 
bättre synförhållanden och lägre 
energiåtgång.  
Info: www.annell.se 

Byggarbetsmiljö 
– samordnare Basp
Stockholm 15–16 februari, 
9–10 mars
Från i år måste byggherren utse en 
byggarbetsmiljösamordnare som an-
svarar för arbetsmiljöplanen. Kurs-
en utbildar dem som ska bli sam-
ordnare under planeringsstadiet. 
Info: www.bfab.se

Ledare men inte chef
Stockholm 16–17 februari, 
20–21 april
Att leda grupper framgångsrikt 
utan att vara chef. 
Info: www.ibceeuroforum.se/ledare

Green Building-märk 
dina byggnader
Stockholm 17–18 februari
Om kraven för Green Building-
klassning och hur man minskar 
energianvändningen med 25 procent. 
Info: www.bfab.se

Nya ABK 09
Stockholm 23 februari
Allt om Byggandets Kontaktkommit-
tés ändringar i de allmänna bestäm-
melserna vid uppdrag inom arkitekt-
och ingenjörsverksamhet. Bland 
annat om totalentreprenörernas 
konsultansvar gentemot beställaren. 
Info: www.vjs.se

Facility Management 
i teori och praktik
Stockholm 23–24 februari
Kurs för fastighets-och driftsfolk för 
bättre styrning av FM-verksamheten.
Info: www.ibceforum.se

Nordbygg 2010
Stockholm 23–26 mars
Mässa och mötesplats för bygg- och 
vvs-industrierna. 
Info: www.nordbygg.com

I nästa nummer – ute den 1 mars 2010

Tuff arbetsmarknad i Sundsvall
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Stambyte 
på bästa sätt
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Maud Olofsson 
bemöter kritiken

Kalendariet
fastighetstidningen 
@ jgcommunication.se

FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING

■ Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett varierat utbud av kurser i ägande 
och förvaltning av fastigheter. Även skräddarsydda kurser på företag ordnas. 
Läs mer om det rikstäckande kursutbudet på www.fastighetsagarna.se.

BAKOM 
FASADEN

Kenneth 
Edström 
hjälper 
bostads-
lösa få 
tak över
huvudet
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Posttidning B

Adressändring
för medlem meddelas till resp. fastighetsägareförening;

för direktprenumerant: lämna skriftligt meddelande  
till Fastighetsägarna, Fastighetstidningen Prenu- 

meration, Box 16132, 103 23 Stockholm.
Glöm ej ange abonnemangsnumret

Med IVT Greenline kan du sänka dina uppvärmningskostnader 
med upp till 70 %. Har du till exempel sju fastigheter betyder 
det att du kan spara in värmekostnaden för fem av dem. 
Samtidigt som du gör en insats för miljön. 

– Välj effekt från 6 –  800 kW.

–  Kan producera 70 °C vatten.

– Naturkyla från borrhålet ger billig luftkonditionering.

– Enkel installation och effektiv styrning.

Besök www.ivt.se/fastighet för mer information om våra 
bergvärmepumpar för större fastigheter. 

IVT Greenline för fastigheter.

Nu behöver du bara betala 
för värmen i två av husen.

SPARTIPS FÖR FASTIGHETSÄGARE:

VÄLKOMMEN 

ATT TRÄFFA OSS

i monter F618 på 

EasyFairs fastighets-

mässa i Malmö 

10–11 februari 

2010.
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