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Kommersiella fastigheter
0771-73 90 10, swedbankkf.se
Flerbostadshus - Robertsfors

45 fastigheter i Robertsfors kommun.
Fastighetsbeståndet består totalt av 290
lägenheter och ett 10-tal lokaler. Bestånd
i Flarken, Överklinten och Bygdeå består
av enplansbyggnader med totalt 46
lägenheter. Beståndet i Ånäset har en
blandad struktur med 72 lägenheter.
Beståndet i Robertsfors består av 171
lägenheter samt lokalareor och garage.

Bruksarea: ca 19 000 m2
Hyresintäkt: ca 13 500 000 kr/år
Bedömt marknadsvärde: 40 000 000 kr
Mäklare: Carl-Fredrik Björkbom
Tel: 070-624 16 51
e-post: cf.bjorkbom@swedbankkf.se

Flerbostadshus - Vaggeryd

Industrifastighet - Sundsvall

Fastighet i anslutning till E4-söder med
mycket bra skyltläge. Fastigheten har
direkta av- och påfarter till nuvarande
och framtida E4:a.

Bruksarea: 2 290 m2
Hyresintäkter: ca 1 278 kr/år

Restaurang, bensinmack och plats för
långtradarparkering. Lediga lokaler finns
för egen verksamhet.

Mäklare: Carl-Fredrik Björkbom
Tel: 070-624 16 51
e-post: cf.bjorkbom@swedbankkf.se

Bedömt marknadsvärde: 10 000 000 kr

Nästintill underhållsfritt fastighetsbestånd i centrala Vaggeryd. Beståndet
innehåller 28 lägenheter, två lokaler och
20 garagelängor.
Kan säljas i separata delar.

Bruksarea: 3 282 m2
Hyresintäkt: ca 2 286 000 kr/år
Bedömt marknadsvärde: 21 500 000 kr
Mäklare: Bo Johansson
Tel: 070-884 77 77
e-post: bo.johansson@swedbankkf.se

Försäljning, köp, värdering och rådgivning vid
kommersiella fastighetsaffärer
Flerbostadshus - Göteborg/Styrsö

Flerbostadshus - Uddevalla

Tre hyresfastigheter i centrala Uddevalla .
Två av fastigheterna är uppförda i början
av 1900-talet, rotrenoverade på 80-talet
och väl underhållna. Den tredje är
nyproducerad 2007.
Mycket bra förvaltningsbestånd som
samman- lagt innehåller 46 lägenheter
och en lokal. Fastigheterna säljs via bolag.

Bruksarea: 3 435 m2
Hyresintäkter: ca 3 788 000 kr/år
Bedömt marknadsvärde: 45 000 000 kr
Mäklare: Reine Arvidsson
Tel: 031-761 23 45
e-post: reine.arvidsson@swedbankkf.se

Mycket välskött flerbostadshus på Styrsö
beläget i gott läge på norra delen av ön.

Bruksarea: 357 m2
Hyresintäkt: ca 324 000 kr/år (kallhyror)

Byggnaden, som är i två plan, är uppförd
1996 och innehåller 6 tvårumslägenheter.
Lägenheterna har helkaklade badrum och
eget tvättrum med tvättmaskin och tumlare.
Samtliga har antingen balkong eller terrass.

Bedömt marknadsvärde: 7 000 000 kr
Mäklare: Pernilla Hallin
Tel: 031-761 23 44
e-post: pernilla.hallin@swedbankkf.se

Flerbostadshus - Göteborg

Tre flerbostadshus i Gamlestaden
uppförda 1946 respektive 1948. Två är
rotrenoverade under 90-talet. Det tredje
är till stor del stambytt, dränerat m.m.
under senare år.
Innehåller sammanlagt 65 lägenheter
om 3 315 m2 och 5 lokaler om 707 m2.
Tomträtterna säljs via bolag.

Bruksarea: 4 022 m2
Hyresintäkt: ca 4 174 000 kr/år
Bedömt marknadsvärde: 49 000 000 kr
Mäklare: Pernilla Hallin
Tel: 031-761 23 44
e-post: pernilla.hallin@swedbankkf.se

HEMMA ANNONSBYRÅ. FOTO: KARI KOHVAKKA

70 år av
attraktiva bostäder
trygg fastighetsförvaltning
lönsamt bosparande

I ekonomiskt osäkra tider är det extra viktigt att tänka långsiktigt
när det gäller investeringar eller löpande underhåll av din fastighet
eller butik. Vi bidrar gärna med helhetssyn, analys och underlag
som håller. Låter det intressant? Ring 0771-860 860 och boka ett
möte så berättar vi mer om våra förvaltningstjänster!

Rum för hela livet
www.riksbyggen.se

På omslaget:
Bröderna Åman fotograferade av Ellinor
Collin. Se sid 18!
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SKÖNA KILLAR
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SOLSKEN I BLICK. Bröderna Jonas och Peter Åman som äger Sköns Bostäder har

anledning att vara glada. Omgörningen av ett problemområde i Sundsvall har blivit
succé. Här vid ett snabbt möte nära Peters kontor i Nacka strand utanför Stockholm.

GÅR I FÄLLAN. I Malmö testas nu
för första gången moderna giftfria
råttfällor i Sverige. Råttan spetsas
och spolas bort med avloppsvattnet.

FOTO: ISTOCK

42

NJUTA UTE. På våren känns det angeläget att få ordning på utemiljön.
Men ta reda på de boendes behov innan du planterar och köper möbler.

8 Fastighetsägare och byggare oense om ansvar
9 Malmö stad vill ge fastighetsägaren i Herrgården vite
11 Ingen spareffekt alls med individuella mätare

47
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UNGT GOLV. Läs om designade vinylgolv och andra nya produkter.
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Entré Juni 2010
Bilden

MÄSSFALL. Diligentia har påbörjat rivningen av Mässhallarna i Västra Hamnen i Malmö (före detta Kockum- och Saab-fabriken) för att ge plats åt kontor
och bostäder. I maskinen sitter Jonas Persson från Demcom, underentreprenör till Skanska. Metallen samlas in för återvinning.
FOTO LARS LYDIG

Saxat

Hallå där!
Stefan Lindvall, vd i Fastighetsägarna Syd …

TYCKT & TRYCKT PÅ WEBB OCH I ANDRA MEDIER

’’

’’

Finansminister Anders Borg
(M) om att Sverige är ett
av bara tre EU-länder som
minskat sin statsskuld mellan 2006 och 2009
”I framtiden blir det hyrorna
i det privatägda beståndet
som sätter nivån.”
Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet i SvD
”En nation med 300 000
invånare får med nödvändighet ett litet etablissemang,

6

”Folk
stör sig
på mitt
utseende, min
dialekt,
mitt
sätt att
vara,
min
utstrålning.
Men det är också för att jag
var krönikör i många år. Då
har man åsikter och det kan
väcka ilska.”
Sportjournalisten Patrick
Ekwall i tidningen Mitt i Kista
”Trenden i samhället är en
alltmer tilltagande jakt på
att få det bra för egen räkning. Men minst lika viktigt
för oss är att känna ansvar
för andra och vår omvärld.”
Filosofen och lyckoforskaren
Bengt Brülde i DN

FOTO: FASTIGHETSÄGARNA SYD

Det här visar
styrkan i svensk
ekonomi.

där både vänskapskorruption och gamla trätor kan
fördunkla klarsynen.”
Dagens Industri om Island

FOTO (FRÅN PEPE’S BODEGA
BEACH TROPHY 2008):
STUREPLAN.SE

”På sista tiden har jag
fått ﬂer förfrågningar om
framträdanden än på länge
i Sverige, och när jag går på
svenska gator kommer folk
fram och vill ta i hand. Jag
får ett mottagande som är
väldigt rörande.”
Pehr G Gyllenhammar, nyss
75, till Dagens Nyheter

…som nu startar certiﬁering av hyresfastigheter i Malmö.
Berätta om bakgrunden
till satsningen?
– Projektet Fastighetscertiﬁkat har arbetats
fram tillsammans med
Hyresgästföreningen.
Malmö stad har varit
med i diskussionerna
och ger sitt stöd till
projektet. Syftet med
certiﬁeringen är att
hyresgästerna ska
veta att de bor i ett hus
som förvaltas enligt
den lagstiftning och de

rekommendationer som
ﬁnns. Fastighetsägarens
fördelar kan ligga i lägre
försäkringspremier,
bättre ﬁnansieringsvillkor och högre fastighetsvärden.
Vilka faktorer bedöms?
– Brandskydd, säkerhet,
miljö och god service är
några exempel. Grundtanken vid bedömningen
är också att allmänna
utrymmen som trapphus, källare, vind, tvättstuga och gård ska vara
välskötta. Vi inför ett
system som kommer
att gynna hyresrättens
utveckling.
Vilken är målsättningen?
– Att skapa en modell med
enkla riktlinjer som inte
ska upplevas byråkratisk
och krånglig. I dagsläget
avser certiﬁering endast
bostadshyresfastigheter

men ambitionen är att
fastighetscertiﬁeringen
på sikt även ska gälla
lokaler och industrifastigheter.
Är certiﬁeringen frivillig?
– Ja, och det är den enskilda fastigheten som
bedöms. För att få en
fastighet certiﬁerad
lämnar fastighetsägaren
in en ansökan till Fastighetsägarna Syd som tillsammans med Hyresgästföreningen gör ett
platsbesök. Fastighetsägaren måste dessutom
genom dokumentation
styrka att exempelvis
hissbesiktning och
ventilationskontroller är
utförda. I framtiden tror
vi att hyresgäster kommer att välja bostäder
och lokaler som är
certiﬁerade.
INTERVJU
PER-YNGVE BENGTSSON
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Arkitektur

Ledare
PER-YNGVE BENGTSSON
CHEFREDAKTÖR

Glada dagar

V

’’

Utan människorna i och
utanför Fastighetsägarna
blir det ingen
tidning.

’’

Sporthallen i Jakobsberg – från trist tegelbyggnad till lysande stolthet.

Ombyggda tävlar om rot-pris
 Kan en sporthall från 1960talet tävla med en klassisk byggnad som Stockholms rådhus, ett
av den svenska nationalromantikens främsta verk? Jovisst, i alla
fall när det gäller Stockholms
Byggmästareförenings rot-pris
2010. De sex nominerade bidragen har en ovanlig bredd, från en
kvarn konverterad till hotell, en
restaurang på världsarvsområdet Drottningholm till ett kontorshus från 1950-talet som byggts
om till en blänkande glaslåda.
Nu är rot-priset inte ett arkitekturpris, utan en utmärkelse till
den beställare, arkitekt och byggentreprenör som bäst tillvaratagit
byggnadens särdrag och kvaliteter vid renovering, ombyggnad
eller tillbyggnad. Priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening år 1990 som ett sätt att
främja ombyggnader.
Den kommunala sporthallen i
Jakobsberg liknar i dag mest en
chic nöjeslokal eller ett hippt varuhus. Före om- och tillbyggnad
var den en trist och nedgången
tegelbyggnad från 1960-talet.

TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM

Hotellinteriör från Saltsjöqvarn.

AGA:s huvudkontor.
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Men i stället för att riva och bygga nytt beslöt fastighetsägaren
Järfälla kommun att bevara den
ursprungliga byggnaden, och ge
den ett litet mer spännande uttryck med ny fasad, ny entré och
en del annat. Nu är sporthallen
en modern anläggning med 1 100
läktarplatser, och en stolthet för
innebandylaget Järfälla Spiders
och Järfällas dambasketlag
som har den som hemmaarena.
Byggentreprenör har varit Bol
Entreprenad, och arkitekter AW
Arkitekter.
De övriga nominerade till rotpriset är Elite Hotel Marina Tower vid Danvikstull i den gamla
kvarnbyggnaden Saltsjöqvarn
från 1891, AGA:s huvudkontor i
två tidigare verkstadsbyggnader
på Lidingö, Stockholms rådhus
ritat 1915 av Carl Westman som
fått helt ny interiör, det tidigare
schweizeriet Karamellan på
Drottningholm som numera är
besökscentrum och kvarteret
Sågen vid Hornstull med ett
kontorshus från 1950-talet.

FOTO: KALLE WENDEL (AGA), ANDERS ABRAHAMSSON (HOTELLET) & MATTIAS EK (SÅGEN)

i som jobbar med Fastighetstidningen har så
gott som daglig kontakt med er läsare via telefon,
mejl och post. Det kan handla om allt från tips
om ett missförhållande som vi borde skriva om
till ett önskemål om att skicka ytterligare ett exemplar av ett borttappat nummer. Vi träffar också
många av er personligen i samband med intervjuer för
artiklar och reportage eller vid bevakning av Fastighetsägarnas medlemsmöten, seminarier med mera.
Kontakterna är oftast mycket positiva, de ﬂesta vi
träffar tycker att tidningen är läsvärd och en hjälp i vardagen som fastighetsägare och förvaltare – något som
också framgår av våra läsarundersökningar.
Alla dessa möten (då det såklart ibland också händer att
vi möts av en och annan kritisk
röst) är lika stimulerande som
en absolut förutsättning för tidningsmakandet. Utan människorna i och utanför Fastighetsägarna blir det ingen tidning.
Därför har du och dina kolleger en stor del i det ytterligare
tecken på uppskattning som Fastighetstidningen rönt
sedan förra numret, nämligen två ﬁna priser! Dels
Silverbladet för bästa journalistik, dels Guldbladet för
bästa medlems- och organisationstidning. Läs mer på
sidan 14 och i vd-krönikan på sidan 51.
Prisglädjen och stoltheten hade knappt lagt sig på
redaktionen förrän det damp ner ett brev från Näringsdepartementet med ett annat positivt besked. Där meddelades att Fastighetstidningens reportageserie om
fjärrvärmemonopolet och den anslutande namninsamlingen skickats till den statliga fjärrvärmeutredningen.
Det känns bra att vår branschjournalistik uppmärksammas och når fram på detta sätt. Läs mer på sidan 52.
Glada dagar här alltså. Låt oss hoppas att samma stämning präglar fastighetsbranschen framöver. I Fokus på
sidorna 32–38 känner vår reporter Michael Masoliver
några experter på pulsen om vad den ekonomiska krisen
inneburit hittills för branschen och vad som väntar runt
hörnet. Hur går det med ränta och vakanser?

Upplyst trottoarstråk vid Sågen.
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Nyheter
I korthet
FOTO: SVENSKA STADSKÄRNOR

Solen skiner på årets stadskärna
– ett resultat av lagarbete.

Växjö blev årets stadskärna
 Årets svenska stadskärna ﬁnns i Växjö. Staden tog hem priset som årligen delas ut av föreningen Svenska Stadskärnor.
Växjö vinner utmärkelsen för sin kommersiella samverkan som på tre år fördubblat stadskärnans budget. En rad
fastighetsombyggnader och inglasningar har bidragit till
framgången. Så här skriver juryn i sin motivering:
”Växjö Citysamverkan har genom en målmedveten strategi, god struktur med bred förankring och stabil ekonomi lagt
grunden för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Lagandan
är stark och genom en fokuserad kraftsamling har man på
kort tid visat på resultat som gett stora avtryck. Målet är
givet, för alla är lagspelare i samma ’fotbollsslag’. Första
halvlek har bjudit på såväl mål som målgivande passningar
till citys fördel. Nu är det dags för andra halvlek!”
Malmö och Jönköping blev tvåa och trea i årets tävling.

Bostadsbrist i fyra av tio kommuner
 Färre kommuner har brist på

1600

bostäder i år och ﬂer rapporterar
om överskott på bostäder. Det visar
Boverkets årliga kartläggning av
läget på bostadsmarknaden.
I år bedömer 119 av landets
lägenheter planeras
kommuner, eller 41 procent, att
att rivas.
det råder brist på bostäder i förhållande till efterfrågan. Antalet
kommuner som rapporterar bostadsbrist minskar för andra
året i rad, efter många års stadig ökning.
Samtidigt ökar antalet kommuner med överskott på bostäder. 57 kommuner, eller 20 procent, bedömer att de har överskott på bostäder. I landets allmännyttiga bostadsbestånd
ﬁnns 10 400 outhyrda lägenheter. 41 kommuner planerar att
riva lägenheter, totalt planeras rivning av 1 600 lägenheter.

Byggbranschen hårt drabbad av ekobrott
 Vart fjärde företag i bygg- och anläggningsbranschen har
utsatts för ekonomisk brottslighet under det gångna året.
Det visar en ny internationell undersökning från PricewaterhouseCoopers, som är baserad på svar från 226 företag
i bygg- och anläggningsbranschen världen över.
Trots initiativ med att använda spårbarhet i
fabriker, på utrustning och material är det
fortfarande direkta stölder som toppar
statistiken över ekobrott i branschen.

Socialkontor görs om till bostadsrätter
 Inom kort börjar förvandlingen av Lidköpings kommuns
gamla socialkontor till nya bostäder. I det gamla socialkontorshuset skapas elva nya lägenheter och nya kontor åt
Bostadsrättsföreningen Lidköpingshus nummer 15. Link
arkitektur har ritat och Riksbyggen svarar för ombyggnaden.
Lägenheterna börjar säljas nu i maj och första inﬂyttning
sker i vinter.
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Krasch i samtal
Hur ska ansvaret fördelas om en
nybyggd fastighet drar mer energi
än utlovat? Det har aktörer inom
bygg- och fastighetsbranschen
försökt komma överens om. Efter
ett drygt års diskuterande har
fastighetsägarna nu valt att lämna
samtalen – utan ett färdigt avtal.
– Det var ingen mening att fortsätta.
Vi var inte i närheten av att uppnå
det vi vill, säger Bengt Wånggren,
utvecklingschef på Fastighetsägarna
Sverige. Han har företrätt landets
fastighetsägare tillsammans med
representanter för Sabo och några
större fastighetsföretag.
Energiprestanda blir en allt viktigare
faktor i byggprojekt. Boverket har satt
en gräns för maximal energianvändning och för att klara olika certiﬁeringar ställs ibland ännu tuffare krav.
Bengt Wånggren vill inte gå in
på detaljer vari oenigheten består,
men framhåller att byggentreprenörerna inte i tillräcklig omfattning
var beredda att förtydliga de allmänna
bestämmelserna, ABT 06.
– ABT går att tolka på många
olika sätt. Det ﬁnns otydligheter som
rentav skulle kunna kallas för kryphål.
Och de som har förmån av kryphålen

Hamnhuset i Sannegårdshamnen i Göteborg
– ett av många byggprojekt med stora energi-

vill förstås att de ska vara kvar, säger
Bengt Wånggren.
Från Sveriges Byggindustrier ser
man inte oväntat lite annorlunda på
situationen.
– ABT är grunddokumentet som
styr entreprenörerna. Det vi försökt

AVTAL SKA FÖRTYDLIGA ANSVARET

 Samtalen sker inom
Sveby, som står för
”standardisera och veriﬁera energiprestanda
för byggnader”. Det är
ett utvecklingsprogram
som gemensamt drivs
av bygg- och fastighetsbranscherna.
 Syftet med ett nytt
gemensamt avtal i energifrågor är att förtydliga

ansvaret vid eventuella
byggfel. Avtalet skulle
bli ett komplement på
energiområdet till ABT
06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende
byggnads-, anläggningsoch installationsarbeten.
 Regelverket är avsett
för totalentreprenader där entreprenören

utöver själva utförandet
även ska ta fram hela
eller en väsentlig del
av projekteringen. ABT
06 ersatte ABT 94 vilket
innebar förändringar
beträffande bland annat
undersökningsskyldighet i anbudsskedet,
ansvar, ändringar och
tilläggsarbeten samt
information och kvalitet.

Kinas terrakottaarmé intar underjor
 Statens fastighetsverk, SFV, ordnar
förläggning åt Kinas berömda terrakottaarmé. Diverse utrymmen i berget under Skeppsholmen i Stockholm
– en gång sprängda för att inrymma
marinens stridsledningscentral –
görs nämligen just nu om till utställningslokal för Östasiatiska museets
utställning av terrakottaarmén.
Utställningen öppnar i augusti, och

idén att använda bergrummen som
utställningslokal föddes under ett
möte mellan Östasiatiska museet och
SFV i september 2008.
– Vi kände tidigt att den här platsen, med sin suggestiva inramning,
skulle kunna erbjuda besökarna
något extra. Att kinesiska terrakottasoldater tar plats i några av Sveriges
tidigare mest hemliga försvarsrum är
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

FOTO: XXXX

om energiavtal

Renovering i Herrgården
får bakläxa av Malmö
FOTO: JOHAN WINGBORG

ambitioner. Men hur ska ansvaret fördelas i projekt som inte motsvarar förväntningarna?
Byggföretagen och fastighetsägarna har olika svar på frågan.

Bengt Wånggren

Åke Rådberg

göra i diskussionerna är att applicera
den komplicerade energifrågan på
ABT. Då ﬁnns en genuin osäkerhet,
säger Åke Rådberg, chefsjurist på
Sveriges Byggindustrier.
– Det ﬁnns många förklaringar att
det går åt mer energi i en byggnad
än man tänkt. Vi har försökt hitta juridiska formuleringar som skiljer ut de
fall där entreprenören faktiskt byggt
fel. Att säga att entreprenören ska ta
ansvar för alla fel är inte rimligt.
Åke Rådberg anser att fastighets-

Bengt Wånggren på Fastighetsägarna

Sverige ser dock ingen möjlighet till
att snart återuppta samtalen.
– Vi får låta det gå en tid och sen
eventuellt ta upp dem igen. Sannolikt
kommer vi nu istället att se en ﬂora av
olika avtal där fastighetsbolag skriver
egna klausuler för att säkerställa att
de får vad de beställt. Det är ingen
bra situation, men det är där vi står i
dag. I andra frågor fungerar dock vårt
samarbete med byggbranschen bra,
poängterar Bengt Wånggren.
TEXT HENRIK LUNDSTRÖM

en kittlande tanke, säger Ulf Tomner,
fastighetschef på SFV.
Intresset för utställningen verkar
redan vara på topp. Cirka 19000
biljetter är redan bokade, enligt säger
Sanne Houby-Nielsen, projektledare
och överintendent för Statens museer
för Världskultur.
TEXT PER YNGVE BENGTSSON
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Terrakottasoldaterna tar plats i två
utställningstunnlar på totalt 1 000
kvadratmeter.

FOTO: SHAANXI CULTURAL HERITAGE PROMOTION CENTER

disk marincentral

– När vi gjorde stickprovs- Ramels väg i Herrgården i
inspektioner i 16 lägenMalmö har varit en sorglig
heter hittade vi fuktgeföljetong de senaste åren.
nomsläpp i taket i två av
Miljöförvaltningen inledde
badrummen, säger Caroli- sin tillsyn efter att medierne Tandefelt, miljöinspek- na 2008 uppmärksammat
tör på Malmö stads miljöden usla boendemiljön.
förvaltning.
Förvaltningen bedömInspektionerna genomde att förekomsten av fukt
fördes veckorna efter att
och mögel utgjorde en risk
lägenheterna skulle varit
för människors hälsa, och
färdigrenoverade. Förutkrävde därför åtgärder.
om mindre fel som sprickEfter en trög start är nu
or i badrumstak, otäta badarbetena igång.
rumsfönster och sprucket
– Jag tycker att fastigkakel konstaterades alltså
hetsägaren börjar komma
även fuktgenomsläpp i taigång bra med renoveringket till två av badrummen.
arna. De har en långsiktig
Därför ansöker förvaltplan, och visar god vilja,
ningen nu om att vite utsäger Caroline Tandefelt.
döms på 50000 kronor
Även Peter
per badrum, totalt
Schönfelder an100000 kronor. Enser att arbetena
ligt miljöförvaltgår bra.
ningen har fastig– Allt går helt
hetsägaren inte
enligt tidplan,
följt kraven på hur
trots den stränga
renoveringen skulCaroline
vintern. Vi kämle utföras.
Tandefelt
par på, och vi
– Vi kräver att
kommer inte gå härifrån
åtgärderna utförs på ett
fackmannamässigt sätt och förrän allt är färdigt.
Det blir någon gång i
att fukt och mögel undanröjs varaktigt. Vi anser inte slutet av 2013 eller början
av 2014. Då ska 726 badatt så har skett, säger Carum, 701 kök och 421 toaroline Tandefelt.
letter i de totalt 867 lägenHon tror inte att de uppheterna vara åtgärdade.
komna felen beror på slarv, Men då handlar det bara
snarare på att problem i
om det normala underhålangränsande lägenheter
let, påpekar han.
inte åtgärdats.
– Utöver det åtgärdar
Peter Schönfelder på
vi tak, fasader, balkongNewsec Asset Manageer, trapphus, tvättstugor. Vi
ment, som är projektledahar nästan lika stort fokus
re för upprustningen och
på boendesociala insatser.
förvaltar fastigheterna åt
Vi erbjuder ungdomar somGröningen, hänvisar också marjobb, vi stöttar fritidstill arbetenas omfattning.
gården och mycket annat.
– När man renoverar
När det gäller prislap726 badrum kan det förstås pen för insatserna i Herruppstå missar. Det är omöj- gården hänvisar han till
ligt att gardera sig mot allt,
Gröningens uppgift, att
men vi tycker inte heller att man investerar totalt 100
brister ska förekomma.
miljoner kronor i området.
TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM
De misskötta husen på
FOTO: MALMÖ STAD

ägarna avbröt diskussionen på ett
”märkligt” sätt, och att parterna trots
allt inte stod så långt ifrån varandra.
– Vi hade utan vidare kunnat vara
klara inom ett par veckor. Det är inga
jättefrågor som skiljer oss åt.

Miljöförvaltningen i Malmö vill utkräva vite av
fastighetsägaren Bostads AB Gröningen, eftersom
det fortfarande ﬁnns fuktskador i några av de
färdigrenoverade lägenheterna i problemhusen i
Herrgården.
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Värms bland annat med kroppsvärme.

Kungsbrohuset miljösmartast i Europa
 Europas miljösmartaste hus. Så betecknar fastighetsägaren Jernhusen det nya Kungsbrohuset intill centralstationen
i Stockholm som invigdes den 6 maj.
Det 40 000 kvadratmeter stora kontorshuset, som dels är en
ombyggnad av SJ:s kontorshus från 1950-talet, dels nybyggt,
värms delvis upp med kroppsvärmen från de 250 000 resenärer
som varje dag passerar genom den underliggande stationen.
Kroppsvärmen ska stå för 5–15 procent av husets uppvärmningsbehov och sammantaget ska byggnadens energiförbrukning vara hälften så stor jämfört med kontorsbyggnader i motsvarande storlek. Kungsbrohuset är Green Building-klassat.
Bland hyresgästerna ﬁnns Walt Disney Company, den tyska
italienrestaurangkedjan Vapiano och Schibsted Mediahus där
Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår.

150

Telge Peabs första byggprojekt igång
 Nu har första spadtaget tagits

för Telge Peabs första byggprojekt,
bostadsrättsföreningen Körsbärsblomman med 77 lägenheter i
centrala Södertälje. Telge Peabs är
ett samarbete för att ge arbetslösa
hantverkare i Södertälje en möjlighet bostäder per år ska
till utbildning, praktik och arbete.
ge jobb åt arbetslösa.
Målet är att anställa en tredjedel
arbetslösa byggnadsarbetare och två
tredjedelar arbetslösa invandrare. Samtidigt ska företaget
skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Målet är att bygga 100–150 bostäder per år.

Nya hyresrätter med solfångare
 Skanska bygger fyra radhuslängor i två plan med sam-

Vad sägs om en helautomatisk
råttfälla som informerar när
bekämpningen är avslutad? När
fällan känner råttans värme
skickar den 14 spjut genom djuret
och spolar bort det med avloppsvattnet. VA Syd i Malmö blir först
i landet med att testa den datoriserade fällan.
Nackdelen med dagens storskaliga
råttbekämpning är att den förutsätter
gift. Giftet hamnar i naturen. Nu har
en giftfri råttfälla som skickar sms när
den varit inaktiv i tio dagar utvecklats
av det danska företaget Wise Con.
– Vi ska testa ett antal. Den används
i Danmark sedan 2008 med goda resultat, säger Göte Sernbo, projektingenjör och ansvarig råttbekämpare
på VA Syd i Malmö.
Uppdraget att hålla ledningssystemet fritt från råttor har inte gått att
kombinera med det allt starkare kravet på att bekämpningen ska vara giftfri. VA Syd har halverat antalet block
med gift som sätts ned i brunnarna.
Den nya råttfällan utan gift och lockmat fungerar både i kloaker och inne på
fastigheter. Den består av en fälla och
en elektronisk styrenhet med sensorer.
Utrustningen monteras i en brunn med
en diameter på minst 35 centimeter.

Första ombildningen i Tensta genomförd
 Bostadsrättsföreningen Arninge
1 med 66 lägenheter blev först ut att
ombilda ett av Stockholms allmännyttiga hyreshus i Tensta till bostadsrätt.
Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) överlämnade en symbolisk
Seck N’ Dioba och
nyckelknippa till föreningens ordföJoakim Larsson.
rande Seck N’ Dioba. Under mandatperioden har 20 000 stockholmare tackat ja till att friköpa
sina lägenheter. Av dessa ligger 12 800 utanför innerstaden
och 4 000 ﬁnns i miljonprogramshus.
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Fällan
skjuter ned
14 små spjut.
Djuret dödas
omedelbart.

’’

Sensorer känner av råttans värme och rörelser.

FOTO: TOMMY ARVIDSON

manlagt 32 lägenheter i Lerum. Byggherre är Förbo AB. De
nya hyresrätterna får tjock isolering i väggar, golv och tak,
treglasfönster och på taken monteras solfångare. Husen
kommer att producera mer värme än det behöver för uppvärmning av luft och vatten. Överskottet levereras sedan till
det lokala fjärrvärmenätet under den varma delen av året.
Planerad byggstart är den första juli och husen beräknas
vara färdigställda i augusti 2011.

Giftfri
fälla
testas

Fällan känner värmen och rörelserna
från råttan och skjuter då ned 14 små
spjut. Skelettet krossas och djuret dödas omedelbart. Spjuten dras åter in
och fällan är klar att aktiveras på nytt.
Råttan spolas iväg med avloppsvattnet och upplöses i reningsanläggningen. Fällan tar, förutom uppgifter om
antalet dödade råttor, fram data om
temperatur, vattenmängd i systemet,
driftstörningar samt signalerar när
det är dags att byta batteri.
Rengöring, tömning och annat under-

håll behövs inte. När en fälla slutat
skjuta ihjäl råttor tyder det på att området blivit fritt från skadedjuret och
RÅTTOR SKADAR HUS OCH LEDNINGAR

 Brunråtta heter

Göte Sernbo på VA Syd visar upp fällan.

arten som ﬁnns i Sverige. Enstaka gånger
kommer det in svartråttor från andra
delar av världen.
 Brunråttan trivs i
mörka och fuktiga

utrymmen nära människor där den lätt
hittar mat. Att de visar
sig i dagsljus är ofta
tecken på att det är
gott om råttor i trakten.
 Enligt Anticimex
ﬁnns ﬂest råttor i de
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Ny smartare elmätning
sparar inte ett korvöre
Månadsvis avläsning av elmätare
och statistiktjänster för elkunder
skulle stimulera elsparande. Men
så har det inte blivit, visar tre undersökningar vid Lunds tekniska
högskola.
1 juli 2009 infördes elmätning en gång
i månaden för alla hushåll i Sverige.
De ﬂesta ﬁck mätare som läses av automatiskt. En del elkunder ﬁck också
statistiktjänster, där de till exempel
kan följa sin elförbrukning timme för
timme på internet.
Tanken med dessa tjänster är att
kunden själv ska kunna följa och påverka sin elförbrukning. Men nu visar
undersökningarna att det inte lett till
ökat sparande.
Tre olika grupper av hushåll studerades. Kunder hos Skånska Energi
AB i Södra Sandby och kunder hos
EON Sverige AB i Malmö kunde följa
sin förbrukning ned till varje timme
i form av tabeller eller diagram på

’’

Det är
omöjligt att
slå fast om
statistiktjänster leder till
minskad eller
ökad elförbrukning.
Jurek Pyrko

’’

MÅNGA NÄTBOLAG KLARAR INTE AVLÄSNINGEN

 Fyra av de fem största

Därefter krossas skelettet med små spjut.

MER PÅ WEBBEN

 Mer om fällan på www.wisecon.se.

större städernas äldre avloppsnät och i
äldre fastigheter. Råttor skadar fastigheter, ledningar och
livsmedel samt kan
sprida sjukdomar
som salmonella.

 De som försökt
räkna råttorna har
gått bet – inte så konstigt eftersom brunråttan får tre–sex kullar
ungar under ett år. En
kull brukar ha sex–
tolv ungar.
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med en ren statistiktjänst för att stimulera sparandet. Han tycker att energibolagen borde kombinera med rådgivning. Hushållen bör till exempel
uppmuntras att sätta upp ett sparmål.
– Till exempel att familjen gemensamt ska sänka sin elanvändning
med fyra procent per år. Sedan kan
systemet användas för att kontrollera
hur trenden ser ut. Finns det risk att
målet inte blir uppnått bör systemet
larma hushållet och ge råd om vilka
åtgärder som kan genomföras. Det
har prövats i Växjö, med goda resultat.
En annan idé är att elkunden på
en skärm kan få en varning om att
elpriset går upp inom de närmaste
timmarna. Man kan då dra ned sin
förbrukning, och kanske inte köra den
där tvättmaskinen som tänkt.

POLITIKERFRÅGAN

Hur vill ni minska hushållens energiförbrukning?
Carina Moberg
(S), bostadspolitisk talesperson:
– Energianvändningen i bostäder
bör minska med
minst 30 procent
till 2020. Vi vill skärpa energikraven för nyproduktion och införa energikrav vid ombyggnad.
Individuell och timvis mätning
med eget kostnadsansvar för
att hushållen ska kunna styra
sin energianvändning. Vi vill ha
ett sådant krav för nybyggda
ﬂerfamiljshus från 2014.

Per Bolund
(MP), riksdagsledamot:
– Genom en
kombination
av information,
krav och stöd.
Information genom timvis
mätning, energimärkning på ﬂer
produkter och bättre energideklarationer. Krav genom skärpta
byggnormer och hårdare energikrav på produkter och stöd genom vita elcertiﬁkat, utvecklat
PFE-program och rot-avdrag
med effektiviseringskrav.

Anna Kinberg
Batra (M),
energipolitisk
talesperson:
– Timvis mätning
får effekt när
ﬂer blir medvetna om hur de konsumerar.
Mycket handlar om information.
Samhället bör sträva efter att de
fasta avgifterna för elnätet hålls
på så låg nivå som möjligt för att
öka incitamenten för besparingar, klimatsmarta investeringar
och beteendeförändringar.
ENKÄT HANS HELLBERG
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TEXT SVEN ROSELL

kunder med timvis avläsning, de andra bolagen
har problem med hushållskunder och andra med
månadsvis avläsning.
 Det innebär att elhandelsbolagen inte kan fakturera
dessa kunder utifrån faktisk
förbrukning.
 Dessutom kan det vara
svårare att spara el för hushållen om de inte kan kontrollera sin förbrukning.

Jurek Pyrko anser att det inte räcker

TEXT AGNETA OLOFSSON

FOTO: CHRISTER HANSSON

utrustningen kan ﬂyttas till annan plats.
Tidigare har Naturvårdsverket och
Jordbruksverket förbjudit användningen av den datoriserade fällan.Verken betecknade den som en plågsam bekämpningsmetod. Som en jämförelse
kan nämnas att gift dödar råttan långsamt av inre blödning. Men nu är det
fritt fram att använda fällan i hela landet.
Fällan används redan av de ﬂesta
danska kommuner liksom i Storbritannien, Kina och Indonesien.

elnätbolagen uppvisar brister när det gäller att avläsa
och rapportera mätvärdena.
Det visar en undersökning
utförd av Energimarknadsinspektionen, EI.
 Cirka 110 000 kunder hos
Fortum Distribution, Göteborg Energi Nät, Eon Elnät
och Vattenfall Eldistribution
är drabbade.
 När det gäller Eon rör det

internet. Kunder hos Öresundskraft
AB i Helsingborg avrapporterade sin
mätarställning och ﬁck sedan tillgång
till statistik med historiska data.
I studierna gjordes elmätningar
före och efter anslutningen samt
enkäter och intervjuer.
– Resultatet visar att det är omöjligt
att slå fast huruvida statistiktjänster
leder till minskad eller ökad elförbrukning hos användarna, säger
Jurek Pyrko, professor i energihushållning vid Lunds tekniska högskola
som lett undersökningarna.
Elkunderna i studien var som
grupp inte mer benägna att spara än
hushåll utan statistiktjänster.

Nyheter
I korthet
ILLUSTRATION: SEMRÉN OCH MÅNSSON

Källarmoskén blir
lokalt infocentrum
Ett informationscentrum med närvaro av Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Räddningsverket och Polisen tar nu
över lokalen för den omtalade källarmoskén i Rosengård, Malmö.

Planerade Kungsbackakvarteret Polstjärnan i kvällsljus.

Aranäs bygger bostäder i Kungsbacka
 Fastighetsbolaget Aranäs bygger 72 bostadsrättslägenheter vid Forsvägen i Kungsbacka. För byggandet står NCC.
Aranäs ägs till 50 procent vardera av Göteborgsföretagen
Ivar Kjellberg Fastighets AB och Byggnadsﬁrman Ernst Rosén AB. Bolaget äger och förvaltar bostäder och lokaler med
en uthyrningsbar yta på 220 000 kvadratmeter samt mark
om drygt 850 000 kvadratmeter. Bostadsbeståndet omfattar
2 000 lägenheter, alla i Kungsbacka.

170

Wallenstam köper mark i Haninge
 Fastighetsbolaget Wallenstam

Klartecken för whiskyby
 Byggnadsnämnden i Gävle säger
ja till byggandet av Mackmyras nya
besöksanläggning med destilleri och
lager – Mackmyra Whiskyby.
– Beslutet känns fantastiskt skönt
och jag är övertygad om att whiskybyn blir en stor tillgång för både Mackmyra och Gävle, säger Jonas Berg,
projektchef för Mackmyra Whiskyby och grundare av Mackmyra.
Anläggningen blir 32 meter hög i sju
våningar och kostar 50 miljoner kroMackmyra Whiskyby.
nor att bygga, enligt Arbetarbladet.

Nytt S-löfte om nya lägenheter
 Socialdemokraterna vill påbörja bygget av 11 000 ettor och
tvåor i Stockholms län åren 2011–2014. Detta utöver det så
kallade handslaget om 3 000 studentbostäder som tidigare
presenterats. Avskaffat investeringsstöd, brist på politiskt
engagemang och större lönsamhet för att bygga medelstora
lägenheter, menar partiet är orsaker till att bostadsbyggandet och i synnerhet byggandet av små lägenheter för unga
haltar. Enligt statistik har ökningen av antalet 20–30-åringar
i Stockholms stad sedan 2006 varit 20 gånger så stor som
antalet påbörjade ettor – samtidigt som endast ett fåtal studentlägenheter har börjat byggas och bostadskön växt med
över 100 000 personer.
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Behovet av kommunikation är enormt i ett bostadsområde som Herrgården.

’’

Herrgårdsgruppen med bland andra
Malmös kommunstyrelseordförande
Ilmar Repalu och representanter för
de tre fastighetsägarna i området.
Gruppen ska verka för en positiv utveckling av Herrgården och förbättrat
samarbete melLÄS MER
lan kommun och
fastighetsägare.
 Bakläxa för renoTEXT
BITTE NORD

veringarna i Herrgården. Se sid 9.

UNGA OCKUPANTER

 2006 sade ägaren, Contentus, upp hyresavtalet
med Islamiska Föreningen på Rosengård.
 Avﬂyttningen dröjde till
november 2008. Fram till
dess hade Islamiska Föreningen beviljats uppskov
ett par gånger.
 När lokalen tömts tog
sig en grupp ungdomar
olovligen in i den och vägrade gå därifrån tills polisen stormade lokalen. December 2008. Lokalen töms av polis och spikas igen.

Boskola för Herrgården-bor
 Bostads AB Gröningen, som fått
mycket hård kritik för omfattande
sanitära olägenheter i bostadshusen
i Herrgården på Rosengård, sätter
sina hyresgäster på skolbänken.
De 800 hyresgästerna i området
undervisas i hur man bor på svenskt
vis. Skollokalen är Gröningens egen
fritidsgård i bostadsområdet.
Hyresgästerna erbjuds två undervisningstillfällen i grupper om 20 åt

gången. En jurist från Hyresgästföreningen informerar om hyresgästers
rättigheter och skyldigheter. Gröningens egen personal har säkerhet,
skötseln av bostaden och boendebeteende som sina ämnen. Säkerhet i
boendet tar bland annat upp betydelsen av att ha brandvarnare och undervisning i boendebeteende ska undanröja konﬂikter som rör bostadshusets gemensamma utrymmen.
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köper mark i Haninge centrum
för att bygga 170 hyreslägenheter.
Säljare är Haninge kommun.
”Haninge är en framtidskommun
som har ambitiösa planer för framtida tillväxt och utveckling. Vi ser
fram emot att vara en aktiv part
nya lägenheter
och vara med och påverka stadsska byggas.
utvecklingen i kommunen. Det är
spännande för oss att vara med i
Stockholmsområdet där ett ﬂertal kommuner är aktiva för
att tillföra ﬂer bostäder,” säger Hans Wallenstam, vd för
Wallenstam i en kommentar.

Drygt ett år efter den våldsamma upplösningen av ockupationen av moskén
i bostadsområdet Herrgården på Rosengård är Malmö stad ny hyresgäst i
lokalen och de i området verksamma
fastighetsägarna Contentus, Bostads
AB Gröningen och MKB bidragande
aktörer. De senare har bekostat upprustningen av den före detta moskén
och sponsrar den nya verksamheten
genom att betala hyran.
– Behovet av information och kommunikation är enormt i ett bostadsområde som Herrgården. Nu görs en
gemensam ansträngning för att samla
de tjänster som oftast efterfrågas under
ett och samma tak, säger Peter Schönfelder hos Bostads AB Gröningen.
Tjänstemän från någon av fem olika
myndigheterna ﬁnns på plats varje dag
för att svara på frågor från de boende.

Rosengårds stadsdelsförvaltnings
experter ﬁnns på informationscentrat två dagar i veckan för rådgivning
till familjer med problem. Centrat
blir också ny arena för föreningar
verksamma i Rosengård och lokal för
fastighetsägarnas hyresgästaktiviteter.
Informationscentret är ursprungligen en idé från den så kallade

Nu kommer
väl hyrorna att bli
jättehöga?

För information om HyresgästdialogenTM
gå in på www.rotpartner.se
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Nyheter
I korthet

En stolt redaktion tar emot Guldbladet på Operaterassen i Stockholm. Från vänster
redaktör Ann-Marie Lundholm, ansvarige utgivaren
Hans Öhman, chefredaktör Per-Yngve Bengtsson,
art director Erik Uppenberg, redaktionschef
Hans Hellberg samt redaktör Kerold Klang.

Akademiska Hus satsar på vattenkraft
 Akademiska Hus använder numera endast el som produceras i vattenkraftverk. Övergången till den förnyelsebara
energikällan innebär att företaget minskar sitt koldioxidutsläpp till närmare noll procent, uppger bolaget. För att
garantera att den köpta elen kommer från närproducerad
vattenkraft använder sig Akademiska Hus av två certiﬁeringssystem, RECS (Renewable Energy Certiﬁcate System)
och GoO (Guarantees of Origin). Certiﬁkaten redovisar exakt
vilka vattenkraftverk elen kommer från. Informationen ska
att bli tillgänglig för företagets kunder.
FOTO: HANS WRETLING

Nästan alla vill ha balkong
 Åtta av tio som ska köpa en nybyggd
FOTO: MAGNUS LAUPA

Rejäla balkonger
i Sannegårdshamnen, Göteborg.

lägenhet vill ha balkong i sin nya
bostad. Hellre balkong än uteplats,
och helst ska den ligga i anslutning
till vardagsrummet, vara i sydvästläge och försedd med trätrall på
golvet. Även om inglasade balkonger
förlänger balkongsäsongen så lockas
bara var tredje av en sådan lösning.
Det framgår av Skanskas Bopanel, där
958 bostadsköpare delat med sig av
erfarenheter och önskemål.

Tidningen dubbelt prisad

Balder ropade in bostäder på auktion
 Fastighetsbolaget Balder har köpt ett

268

bostadsbestånd om 59 000 kvadratmeter i Åstorp och Hyllinge utanför Helsingborg. Bolagets vd och huvudägare
Erik Selin ropade själv in fastigheterna
på exekutiv auktion hos Kronofogdemyndigheten i Helsingborg. Priset blev
MILJONER kronor
268 miljoner kronor för 45 fastigheter
för
45 fastigheter på
med 800 lägenheter och lokaler. Fastigheterna är en del i skuldtyngda danska exekutiv auktion.
Centerplans svenska fastighetsbestånd.

ILLUSTRATION: GÄRDA SJÖHOLM & ANDERS GUSTAFSSON

Framtidens tvättstuga tål att tittas på.

Åtta förslag om framtidens tvättstuga
 ”Tvätta din smutsiga byk offentligt”. Så heter arkitekterna
Gärda Sjöholm och Anders Gustafssons bidrag i tävlingen
om framtidens tvättstuga i ﬂerfamiljshus. Tävlingen arrangeras av bostadsbolaget MKB i Malmö i samarbete med Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö, Malmö Cleantech
City och Miljöförvaltningen Målet är en spjutspetstvättstuga,
som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Åtta
bidrag har inkommit, vinnaren presenteras 28 maj.
FASTIGHETSTIDNINGEN RÄTTAR

 Inga felaktigheter av vikt har rapporterats från senaste
numret.

14

Fastighetstidningen tog hem två
priser vid årets Guldbladsgala:
guld i klassen Bästa medlemsoch organisationstidning samt
silver i klassen Bästa journalistik.
– Det här visar att det går att göra tidningar även för specialiserade områden
snygga, lättlästa och engagerande. Det
är ett erkännande från branschmänniskor som vet hur svårt det är att göra
tidning, sade en glad chefredaktör PerYngve Bengtsson efter prisutdelningen.
Helt fantastiskt, tyckte en nöjd ansvarig utgivare Hans Öhman.
– Fastighetstidningen har varit nominerad tre år i rad, och i de tyngsta
klasserna – bästa journalistik och bästa
medlems- och organisationstidning.
Det här är ett bevis på att redaktionen
gjort ett fruktansvärt bra jobb. Det är
också ett kvitto på de läsarundersök-

KPI
Konsumentprisindex
(1980=100)
april 2010
302,36
Ändring
i indextal
mars–april 2010
+0,04
Ändring i procent
april 2009–
april 2010
+1,0 %

ningar vi gjort, där läsarna genomgående ger tidningen mycket högt betyg
för läsvärde och kunnighet, sade han.
Guldbladet delas ut av branschorganisationen Sveriges Uppdragspublicister. Juryns motivering till Guldbladet i
kategorin Bästa Medlemstidning lyder:
”Tidningen slåss för medlemmarnas
intressen med en ambitiös kampanjjournalistik, inspirerar med genomarbetade featureartiklar och lyckas med
stor idérikedom hitta egna vinklar på
större nyhetshändelser. Resultatet blir
tungt, nyttigt men aldrig tråkigt.”
Fastighetstidningen ges ut av
branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige och produceras av JG
Communication. JG tog hem ytterligare ett Guldblad, för bästa kundtidning business-to-business med
magasinet Ericsson Business Review.
TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM

Webbfrågan
 Förhandlingarna har strandat mellan Fastighetsägarna och
Sveriges Byggindustrier om ett tilläggsavtal till ABT06 som ska
reglera byggherrarnas skyldigheter (se sid 8). Tycker du att
byggherrarna kommer för lätt undan i dag? Rösta på fastighetstidningen.se! Resultatet redovisas i nästa nummer.

Webbsvaret
 Har du redan satt upp
eller tänker du sätta upp
kameror i fastigheterna?
 Så löd förra numrets
fråga. Totalt hade 121
personer röstat den 18
maj. Så här svarade de.

16 %
Ja

63 %
Nej

21 %
Vet ej

För fler nyheter, se www.fastighetstidningen.se
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

H O LY D I V E R

Vi vet hur man värmer
en fastighetsägares hjärta.
Och när varmvattnet gjort sitt leds det tillbaka till värmeverket 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.

     

 

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 välisolerade rör, vilket ger en driftsäkerhet på nära 100 procent.
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Fastighetsägarna i Almedalen

Heldag för starkare hyresrätt
– Almedalen är en av Sveriges
största politiska arenor. Valet
gör det särskilt spännande att
medverka på en plats som samlar
många av våra ledande politiker
och opinionsbildare, säger Irene
Fällström, kommunikationschef
på Fastighetsägarna Sverige.
– Fastighetsägarna är en viktig
aktör på den samhällspolitiska
arenan. För oss är det därför viktigt att vara med och synas i våra
frågor. I Almedalen ges dessutom
chansen till många möten på ett
mer avspänt och personligt sätt
än i den vanliga vardagen, fortsätter hon.
Detaljerna i seminarieprogram-

met i Visby Hotells trädgård den
6 juli framgår av informationen
på motstående sida. Varför just
rubriken framtidens boende?
– Därför att vi vill lyfta fram
hyresrätten som en attraktiv
boendeform nu och i framtiden,
inte minst för äldre. Tillsammans
med Hyresgästföreningen och
Sabo kommer vi att peka på problemet med höga byggkostnader
samt ge de politiska ungdomsförbundens ordföranden möjlighet att svara på frågan varför
ungdomars bostadsproblem har

FOTO: GOTLANDS KOMMUN (DONNERS PLATS), HANS HELLBERG (MINGEL)

Höstens ovissa val gör årets
Almedalsvecka hetare än på
länge. Fastighetsägarna bjuder in till en seminariedag i
Visby om framtidens boende.

MÖTAS, NÄTVERKA. Almedalsveckan är en viktig arena för att synas under ett valår. Nere t.v: Fastighetsägarnas skatteexpert Ulla Werkell i samspråk med Daniel Liljeberg, politiskt sakkunning hos statsrådet Mats Odell
(KD), under förra årets mingel. T.h. i grönt: SSU:s Jytte Guteland, som även deltar i årets seminarieprogram.

blivit en ”icke-fråga” för politikerna i valrörelsen, säger Irene
Fällström.
Många kända namn medverkar

Irene Fällström

Tove Lifvendahl

i Fastighetsägarnas seminarier,
däribland Svenskt Näringslivs
Tove Lifvendahl, författare till
boken Vem kastar första stenen?
– Jag har skrivit om integra-

FLER MEDVERKANDE UNDER SEMINARIEDAGEN

 Andra medverkande den 6 juli är
Behrang Miri, Rörelsen Gatans Röst och
Ansikte, Åsa Moberg,
författare till boken
Allt är möjligt, Ewa
Samuelsson (KD),
äldreborgarråd i
Stockholms stad, Anders Johansson (S),
kommunstyrelsens
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ordförande i Sigtuna,
Staffan Werme (FP),
kommunstyrelsens
ordförande i Örebro,
Christel Armstrong
Darvik, vd i Stena
Fastigheter, Mathias
Aronsson Metzner,
vice vd i Wallenstam
AB och vd i Wallenstam Bostad AB,
Kurt Eliasson, vd i

Sabo, Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, Reinhold
Lennebo, vd i Fastighetsägarna Sverige,
Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare, samt ordförandena för de politiska ungdomsförbunden.

’’

Valet gör
det särskilt
spännande
att medverka
på en plats
som samlar
ledande politiker och
opinionsbildare.

tion och socialt entreprenörskap och i båda
frågorna tittat närmare
på boendets frigörande
eller begränsande kraft,
oavsett om det handlar
om att skapa förutsättningar för bättre integration eller social mobilitet. Det är vad jag
ska prata om, säger hon
till Fastighetstidningen.
Anette Åkesson,
SKL, ordförande för
rapporten Framtidens
utmaning, kommer att
belysa framtidens förväntade ﬁnansieringsproblem av offentliga
välfärdstjänster – en problembild
där inte minst äldre personers
boende är en av pusselbitarna.
Enligt Anette Åkesson framkommer det ofta i den allmänna
debatten att vi har ett kommande

ﬁnansieringsproblem av
våra offentliga välfärdstjänster. Men storleken
på ﬁnansieringsbehovet
är avgörande för vilka
åtgärder som krävs för
att klara det framtida
åtagandet, vilket ofta
glöms bort.
– Seminarierna är
öppna för alla. Intresserade är varmt välkomna,
säger Irene Fällström.
Efter seminarieprogrammet avslutar
Fastighetsägarna kvällen
med ett mingel.

’’

TEXT PER-YNGVE BENGTSSON

MER PÅ WEBBEN

 Följ rapporteringen under och
efter Almedalsveckan på
www.fastighetsagarna.se och
www.fastighetstidningen.se
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FRAMTIDENS BOENDE
inbjudan till seminarier i Almedalen

PROGRAM
9.00 –10.00

■

■
10.00 –11.00

■

■
12.00 –14.30

■

■
15.00 –16.30

■

■

VISIONER OM BOENDE – FRÅN SOCIAL RÄT TIGHET TILL INDIVIDUELLT VAL
Varför behövs hyresrätten och vad betyder bostadssocialt ansvar? Vilket ansvar vill och får de privata fastighetsföretagen
ta? Finns visionerna om ett hem för var och en? Kan segregation förhindras?
Möt bland andra Tove Lifvendahl ■, Svenskt Näringsliv och författare till ”Vem kastar första stenen”, Staffan Werme,
(FP), kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Behrang Miri, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Christel Armstrong
Darvik, VD Stena Fastigheter, Mathias Aronsson Metzner ■, vice VD Wallenstam AB samt VD Wallenstam Bostad AB,
Anders Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna och Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige.
Moderator Eleni Cronström.
ALL INCLUSIVE – VAR FINNS DET AT TRAKTIVA VALET?
Den stora 40-talistgenerationen är nu på väg att gå i pension och behovet av bostäder för äldre blir alltmer akut. Men
inte bara för dem. Bostadsbristen för unga är än mer skriande. Avsaknaden av attraktiva hyresboenden för äldre har
skapat stiltje på bostadsmarknaden.
Möt bland andra Åsa Moberg ■, författare till boken ”Allt är möjligt”, Anette Åkesson, SKL, ordförande för rapporten ”Framtidens utmaning”, Christel Armstrong Darvik ■, Stena Fastigheter, Ewa Samuelsson (KD), äldreborgarråd i
Stockholms stad, Anders Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna. Moderator Eleni Cronström.
VI VILL HA FLER HYRESRÄT TER NU – HUR GÖR VI?
Vi bygger för få hyresrätter och det som byggs blir ganska dyrt. Beror det på obalans mellan upplåtelseformerna?
Är regelverket krångligt? Har priserna skenat? Eller är detta myter? Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO
bjuder till ett gemensamt seminarium om obalans och nyproduktion. Seminariet inleds med ett lunchmingel mellan
12 och 13.
Medverkande: Barbro Engman ■, förbundsordförande Hyresgästförningen Riksförbundet, Reinhold Lennebo ■,
VD Fastighetsägarna Sverige och Kurt Eliasson, VD SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Deltar gör också
politiker, forskare, och representanter från byggbranschen och bostadsföretagen. Moderator Annika Hagström.
ARBETE ÅT ALL A! BOSTAD ÅT ALL A?
En stor ungdomskull är på väg ut på arbets- och bostadsmarknaden. Alliansen har fokus på arbete, inte minst för unga
vuxna. I tillväxtregionerna saknas hyresbostäder. Är ungdomars bostadsproblem en ”icke-fråga” för politiker i valrörelsen?
Möt bland andra ordförandena för de politiska ungdomsförbunden, Niklas Wykman (M) ■, Jytte Guteland (S) ■,
Magnus Andersson (C), Adam Cwejman (FP), Christian Carlsson (KD), Maria Ferm (MP), Ida Gabrielsson (V),
Behrang Miri, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, och Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare, Siri Andersson,
(jagvillhabostad.nu). Moderator Eleni Cronström.

Kontakt: Irene Fällström, kommunikationschef Fastighetsägarna Sverige, irene.fallstrom@fastighetsagarna.se, 070-568 80 61

www.fastighetsagarna.se

Bakom fasaden Bröderna Åman

FOTO: ELLINOR COLLIN

DRIFTIGA BRÖDER. Jonas och Peter Åman ﬁck
med sig engagemanget för fastigheter hemifrån.

TRIST OCH SLITET. Söndagsvägen innan Sköns tog över. Illa skötta hus,
skräp, störningar och hög omﬂyttning hade gett området dåligt rykte.

Skön förvandli
Nedslitna miljonprogramshus är inte bara ett storstadsfenomen. Jonas och
Peter Åman, ägare till Sköns
Bostäder, har förvandlat ett
problemområde i Sundsvall
till något attraktivt.
TEXT ANN-MARIE LUNDHOLM
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åren börjar komma till Sundsvall. Visserligen ligger det snöhögar här och där i skuggan, men
en svag skir grönska syns också.
Den som vandrar mellan trevåningshusen på Söndagsvägen i
Sundsvallsförorten Ljustadalen ser
att de boende förbereder sig inför
sommaren: cyklar har tagits fram från
vinterförvaring och stolar och bord
står på uteplatserna.
Området omgärdas på ena sidan av
en skogsbacke, på den andra sidan åkrar
och ängar som breder ut sig ned mot ett
radhusområde. Några kilometer bort ligger handelsområdet Birsta med Norrlands
största köpcenter Birsta City.
Söndagsvägen ser ut att vara ett typiskt
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

FOTO (FÖRE OCH EFTER): SKÖNS BOSTÄDER

TOTAL MAKEOVER. Nya fasader i trä och varma färger och nyplanterad grönska har gjort området trivsamt och populärt.

ng i Sundsvall
miljonprogramsområde. Prydliga två- och trevåningslimpor där de träklädda fasaderna i varmt brunt
matchas med ingångspartier i mörkare trä. På gårdarna mellan husen ﬁnns lekplatser och gröna ytor.
Den omfattande renoveringen gör det svårt att
tro att det här har varit ett område med dåligt rykte,
nedslitna och illa underhållna fastigheter, mycket
störningar, stor omﬂyttning och höga vakanser.
– Det såg fruktansvärt ut här när vi kom hit för-

BOLAGSFAKTA Sköns
 Äger och förvaltar 650
lägenheter i Sundsvall
 Dotterbolag till Svenska Stålbyggen AB.
 Ägare Jonas Åman,

Peter Åman, Johan Koch.
 Sedan starten har bolaget satsat 200 miljoner
kronor på renovering och
upprustning.

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

Det var skräpigt och missskött. Men vi
såg också
stor potential.
Peter Åman om Söndagsvägen innan Sköns tog över

sta gången, berättar Jonas Åman, en av delägarna
till Sköns Bostäder.
– Det var skräpigt och misskött, men vi såg också
att det fanns stor potential att göra det bättre, säger
brodern och huvudägaren i Sköns Bostäder, Peter
Åman.
Bakom den tidigare misskötseln ﬁnns täta ägarbyten,
och ägare som saknade kunnande och kapital för
att sköta husen. Karusellen drog igång 1998 när
kommunägda Mitthem sålde ett bestånd med 650
lägenheter och ett sjukhem till norskägda Nor-Sve.
Då stod var fjärde lägenhet tom.
Några år senare sålde Nor-Sve fastigheterna
vidare till Birsta Boinvest. De nya ägarna sade att
de tänkte rusta upp, få nya hyresgäster och börja
tjäna pengar. Men pengarna tog slut och konkursen
var ett faktum.

19

Bakom fasaden Bröderna Åman
FOTO: ELLINOR COLLIN

TRÄFFAS SÄLLAN. Jonas Åman bor i Oslo och brodern Peter bor i Nacka, men de besöker båda Sundsvall
så ofta de har möjlighet. Här är de för ovanlighetens skull på samma plats, på kontoret i Nacka Strand.

Våren 2007 köpte bröderna Åman och Johan
Koch området av konkursboet för 112 miljoner
kronor. I köpet ingick sammanlagt 460 lägenheter
på Söndagsvägen och närliggande Hammarvägen,
ett äldreboende och kontor.
Att det blev just de som ﬁck ta över kan förklaras

med vad de gjort i ett närliggande bostadsområde
i Sundsvall. 2004 genomfördes den första affären
mellan Nor-Sve och Sköns genom köpet av fem
fastigheter med 190 lägenheter på Finstavägen i
Finsta. Även där fanns problem med vakanser, nästan varannan lägenhet stod tom när Sköns tog över.
Finstafastigheterna totalrenoverades invändigt
och utvändigt. Två av höghusen gjordes om till
seniorboende, samtidigt som några lägenheter
omvandlades till gemensamhetsutrymmen. I dag
har de boende tillgång till matsal med catering,
kafeteria, snickarverkstad, bibliotek, vävstuga, gym,
bastu och biljard.
De boende kan också få hjälp med enklare
service, som städning och handling. De årliga grillkvällarna och surströmmingsfesterna – som hålls i
garagebyggnaden – är välbesökta.
I dag är det kö till lägenheterna på Finstavägen.

Vi hade kanske kunnat
göra det billigare med
enklare standardlösningar. Men det
ville vi inte.
Jonas Åman

PERSONLIGT Bröderna Åman
PETER ÅMAN
Ålder: 52 år.
Familj: Gift med Andrea,
döttrarna Louise och
Rebecca.
Bor: Saltsjöbaden.
Bakgrund: Född och uppvuxen i Landskrona, civil-

20

ekonom vid Lunds universitet.
Fritid: Familjen, segling,
skidåkning, tennis.

JONAS ÅMAN
Ålder: 46 år.
Familj: hustru, ettårig son.
Bor: Snarøya utanför Oslo.

Bakgrund: Född och uppvuxen i Landskrona, civilekonom vid Lunds universisitet, MSC i Shipping, Trade
and Finance, London.
Fritid: segling och
skidåkning, seglar i sommar Gotland Runt med
affärsvänner.

Catarina Olofsson och Annica Lundström som
jobbar på Sköns kontor visar stolt upp klippet från
Sundsvalls Tidning från maj 2006 med rubriken ”Här
är alla hyresgäster nöjda.” Och inledningen lyder:
”Hyresgäster är sällan nöjda med sin hyresvärd”.
Men i höghusen i Finsta är det ingen som klagar.”
– Så är det, säger Catarina och Annica.
De borde ju veta, eftersom de har täta hyresgästkontakter.
Sköns hade alltså visat att de kunde vända en negativ
utveckling till något positivt.
Själva såg de potentialen på Söndagsvägen, både
i fastigheterna och med gångavståendet till Birstaområdet. Birsta City utsågs tidigare i år till Sveriges
bästa köpcentrum av tidningen Market. I dag ﬁnns
här 90 butiker på en yta av 40000 kvadratmeter.
– Bara sedan vi kom hit 2007 har Birsta blivit dubbelt så stort. Nu ﬁnns 5000 arbetsplatser där. De har
brist på arbetskraft, och de som söker sig hit för att
jobba ska ju ha någonstans att bo, säger Peter Åman.
En av de första åtgärderna för att förbättra områdets rykte var att hitta ett nytt namn. Söndagsvägen och Ljustadalen var alltför förknippat med
problem.
– Vi ville ha ett företagsnamn som inte gav negativa associationer, inte förknippas med det gamla,
förklarar Peter Åman.
Sköns kommer från Sköns socken och Sköns
församling som ligger just här.
Nästa steg var att rusta upp den slitna miljön och
få ordning på problemen.
– Det gällde att få till standarden så att människor blev intresserade av att bo här. Och att de ville
stanna kvar också, säger Peter Åman.
Ambitionerna var höga. Jonas Åman berättar om
den första gången han besökte området och gick
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Bakom fasaden Bröderna Åman
FOTO: THERÉSE NY / DAGBLADET

SOMMAREN 2008. Richard Brännström och Kari Lehto från Ljusta Aktivitetscentrum under renoveringen av Söndagsvägen,
då området var Sundsvalls största byggarbetsplats. Många lägenheter stod tomma så det gick att göra jobbet rationellt.

runt och knackade dörr för att hälsa på hyresgästerna.
– Eftersom de förra ägarna inte skött fastigheterna ville vi få en chans att presentera oss, och få
en bild av de människor som bodde här. Det var väl
investerad tid och förmodligen ett av skälen till att
vi lyckats få så nöjda hyresgäster.
Eftersom satsningen på Finstavägen blev så
lyckosam, var planen att göra samma slags upprustning på Söndagsvägen.
– Vi hade kanske kunnat göra det billigare med
enklare standardlösningar, men det ville vi inte,
förklarar Jonas Åman.
Eftersom ingen av bröderna Åman är bosatta i Sunds-

vall blev lösningen att engagera en lokal platschef
–Richard Brännström. Han har haft en nyckelroll
i arbetet, och har hållit i trådarna för att ge Söndagsvägen en ”total makeover” som han själv kallar
det. Ett sätt att få ned kostnaderna var delade upphandlingar, att själva vara aktiva för att få en önskvärd standard till ett rimligt pris.
– Det sparar pengar, men kräver mer tid och engagemang, Man måste vara på plats oftare, förkla-

Det spar tid,
men kräver
pengar och
engagemang.
Man måste
vara på plats
oftare.
Richard Brännström,
platschef i Sundsvall

ORTSFAKTA Sundsvall
 Vid årsskiftet var antalet invånare 95 533. Befolkningen har ökat stadigt
under 2000-talet.
 Mitthögskolan, med
huvudsäte i Sundsvall, har
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närmare 17 000 studenter
och 1 000 medarbetare.
 Arbetslösheten är
under rikssnittet.
 Största bostadshyresvärd är Mitthem, med

5 570 lägenheter. Större
privatvärdar är bland annat Din Bostad och Nordeken, med kring 1 000
lägenheter vardera.

rar Richard Brännström. Han har själv handlat upp
90 procent av materialet, och satt pris per moment
i stället för löpande timpris.
– När rörmokaren får x timmar för ett badrum
då håller han det.
Eftersom många av de 170 lägenheterna stod
tomma gick det att få rationell drift i renoveringarna. Som mest jobbade 40 man här samtidigt och
25 olika ﬁrmor var inblandade.
– Ett tag var Söndagsvägen Sundsvalls största
byggnadsplats, säger Richard Brännström.
Invändigt är standarden genomgående hög. Alla
lägenheter är inredda i ljusa färger, med HTH-kök,
kakel, klinker och golvvärme i badrum. Stor vikt har
lagts på utemiljön. De gula eternitfasaderna är utbytta mot trä i naturfärger, gårdagens asfalt är borta
och ersatt med uteplatser, lekplatser och grönska.
Att fylla lägenheterna har inte varit några problem,
trots att kraven har skärpts på nya hyresgäster.
– Det handlar om ett ömsesidigt engagemang.
Om vi som fastighetsägare anstränger oss för att
det ska bli en trivsammare miljö måste också de
boende anstränga sig så att hyror betalas och andra
regler efterföljs. Något motstånd från de gamla
hyresgästerna har vi inte märkt av, några valde att
lämna och de som bor kvar är nöjda och glada över
förändringarna, säger Peter Åman.
Hyran ligger i nivå med nyproduktion, mellan
850 och 1100 kronor per kvadratmeter och år med
ett snitt på 902 kronor.
Varken Peter eller Jonas Åman bor i Sundsvall,
eller ens i närheten. Så hur hamnade de här? Trots
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Bakom fasaden Bröderna Åman

SAGT OM SKÖNS
”Bröderna Åman är värda
all respekt. De är driftiga
entreprenörer, som satsar
stort för att lyfta hela

området. Det har slagit väl
ut, Ljustadalens stämpel
som problemområde har
tvättats bort. Att de reser
från Stockholm och Oslo
för att se till sina fastighe-

FOTO: KRISTOFER LÖNNÅ

brödernas skånska accent ﬁnns en viss anknytning
till Norrland. Mamma är från Vindeln och pappa är
från Gotland, där han var järnhandlare i Visby. Jonas
och Peters far följde sin fars spår och drev även han
järnhandel men hamnade i Landskrona. Fadern investerade även i fastigheter, bland annat byggde han
stormarknaden Infarten i Landskrona på 1970-talet.
Medan Jonas satsade på shipping och senare
hamnade i Norge, valde Peter att bli ekonom och att
fortsätta jobba med fastigheter, först som anställd
och sedan med egna fastigheter i bolaget Svenska
Stålbyggen.
– Pappa hade hyreshus i Malmö och i Lund, som
jag hjälpte till att sköta när jag pluggade. Det var väl
där som intresset väcktes, säger Peter.
Minnesgoda läsare kanske kommer ihåg att Fastighetstidningen för några år sedan skrev om ett av
Stålbyggens utvecklingsprojekt på Söder i Stockholm, där ett garage konverterats till annorlunda
kontorslokaler med hjälp av ljusinsläpp från en nybyggd innergård. Bland annat hade en tidigare bilhiss blivit sammanträdesrum.

HÖG STANDARD. Sköns
ville ha lite högre standard än det vanliga. Alla
lägenheter har kakel,
klinker och golvvärme i
badrummen, och köken
är från HTH.

De senaste åren har Svenska Stålbyggen satsat på
vård- och äldreboende, dels på grund av befolkningsutvecklingen och den förväntade äldreboomen, dels för att det ofta innebär långa hyreskontrakt med kommuner.
Ännu är renoveringen på Söndagsvägen inte helt

ter här i Sundsvall visar på
deras engagemang för det
de gör.”
Alf Fornell, platsansvarig
Fastighetsägarna Norr
i Sundsvall

färdig, en del återstår i utemiljön. Nästa steg för
Sköns är fastigheterna på Hammarvägen, där viss
renovering återstår.
– Vi har koncentrerat oss på att fylla tomma lägenheter. Utvecklingsprojekt ger dåligt kassaﬂöde.
Därför måste man som fastighetsägare se till att
projektet inte havererar på grund av dålig likviditet,
säger Peter Åman.

Dags att tänka nytt?
Det gör vi varje dag.
Vi gillar utveckling och att tänka utanför
ramarna. Varje dag funderar vi på hur vi
kan utveckla våra metoder ytterligare och
skapa bäst nytta för våra kunder. Det gör
att vi kan erbjuda marknadens modernaste
metod för att bygga kostnadseffektiva,
resurssnåla och miljövänliga bostäder
med mycket kort byggtid.
Ett självklart val helt enkelt.

www.lindbacks.se
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Journalistik är inte
vilken vara som helst

REPLIK Här svarar Fastighetsägarna
Sverige på Ekens uttalande här bredvid.

Dags att gå vidare
 Fastighetstidningen får en ny-

Fastighetsägarna uppvisar en beklaglig
nonchalans gentemot sin tidning. Det
skriver Journalistförbundets lokaldistrikt Eken med anledning av att Fastighetstidningens redaktion byts ut i höst.

E

kendistriktet anser
att Fastighetsägarna
uppvisar en beklaglig
nonchalans mot såväl
journalistiken som Fastighetstidningens journalister,
när de via en vanlig upphandling byter produktionsbolag
för sin tidning.
Vi ser en fara i utvecklingen
att behandla journalistik som
en vara, vilken som helst,
eftersom vi tror att man i en
okritisk jakt på exempelvis billigare produktion riskerar att
glömma bort att även titta på
andra värden. I Fastighetstidningens fall tänker vi på värdet
av den mångåriga erfarenhet
som ﬁnns på tidningens nuvarande redaktion.
Om tidningars produktion

kan ﬂyttas runt mellan olika
produktionsbolag blir dessutom journalisternas arbetssituation otrygg. Vi stödjer
våra medlemmar som behöver
ha trygga anställningar för att
kunna producera kvalitativ,
oberoende journalistik.
EKENDISTRIKTET

som består av klubbar vid
tidningar som ges ut av intresseorganisationer och ideella föreningar inom Journalistförbundet.
Stephen Lindholm,
vice ordförande
MER PÅ WEBBEN

 Fastighetstidningens redaktionsbyte debatterades i förra
numret, som ﬁnns att ladda ned
som pdf på www.fastighetstidningen.se

Debatt

start med ny tidningsproducent
efter sommaren. Intellecta Publicisterna har fått uppdraget i konkurrens med tre leverantörer, varav JG Communication, som gör
tidningen i dag var en av dem.
Journalistförbundet, Ekendistriktet med vice ordföranden
Stephen Lindholm, ser en fara
med att Fastighetsägarna, i och
med byte av redaktion, uppvisar
en nonchalans mot såväl journalistiken som Fastighetstidningens
journalister.
Den beskrivningen känner vi
inte igen oss i. Vi uppskattar den
professionalism som präglat arbetet med vår tidning. Fastighetstidningen har ju också belönats i
två klasser i årets Guldbladstävling. Det är vi mycket glada och
stolta för. Nu är det dags att ta
nästa steg. Bra kan alltid bli bättre och det ﬁnns många aspekter
att väga in när man bestämmer
sig för att göra en förändring.
Stephen Lindholm är orolig för
att tidningens kvalitet och oberoende äventyras i samband med
bytet av leverantör. Det behöver
han inte vara. Låt mig ge några
exempel på vad som står i de redaktionella riktlinjer som Fastighetsägarna Sveriges styrelse fastlade i februari i år: ”Fastighets-

tidningen ska genom en aktiv bevakning av fastighetsbranschen
och fastighetsägarnas villkor (…)
sträva efter att vara Sveriges ledande branschtidning”. ”Tidningens verksamhet ska bedrivas med
tryckfrihetsförordningen som
grund och enligt spelreglerna för
press, radio och tv”. ”Inom ramen
för de redaktionella riktlinjerna
ska tidningen garanteras en fri
och självständig ställning”. ”Fastighetstidningen ska skapa utrymme
för debatt så att medlemmarnas
behov av granskning och insyn i
organisationen tillgodoses. Det
ska ﬁnnas utrymme för synpunkter på olika frågor på organisationens agerande etc”.
Vår styrelse har varit väl insatt
i det utvecklingsarbete som har
lett fram till att vi nu tecknat avtal
med en ny leverantör. Nya tankar
och idéer om tidningens framtid
och utveckling är ingredienser
som har vägts in i beslutet.
Det är positivt att frågan om
Fastighetstidningens framtid
väcker engagemang. Vi vill att
tidningen ska engagera, nu och i
framtiden.
Fastighetsägarna Sveriges
styrelse och ledning
genom Irene Fällström,
kommunikationschef
Fastighetsägarna Sverige

Fönster för generationer
H-Fönstret i Lysekil tillverkar aluminiumfönster med träklädd rumssida
och överlägsen livslängd. Skräddarsydda för fönsterbyten samt
prisvinnande nyproduktion.
www. hf ons t r et .s e
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Barometern Örebro

Stark befolkningsutveckling Bra läge bidrar till utveckling
och tillväxt Stort intresse för att investera i bostäder
Något överetablerad butiksmarknad

atan
Rostg

n
ata
gag
Ha

n
ta
ga
an
m
p
Kö

Sko
lga
tan

Slo
ttsg
ata
n

Sto
rga
tan
Slo
ttsg
ata
n

USÖ

Stora holmen

Svartån

Wadköping
Stadsparken
Stur
egata
n

Oskarsväge
n

Nyg
ata
n

g.
tare
mäs
Borg
en
park
Svea

n
gata
Kungs

skillnad. Atlas Copco som
varslade stort under inledningen av 2009 har exempelvis börjat återanställa.
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Lövstagatan

Näringslivet
präglas av småoch medelstora
företag i ﬂera olika branscher. Logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri
och livsmedel är de viktigaste. Stadens största arbetsgivare är Örebro kommun
som sysselsätter 11000 personer. Även Landstinget,
Örebro universitet och Statistiska Centralbyrån bidrar
med betydande sysselsättning i staden. Största privata arbetsgivare är Atlas
Copco, Nobina, Euromaint
Rail och DHL Express.
Örebros läge har inneburit att logistikbranschen blivit allt mer betydelsefull för
stadens framtida utveckling
och tillväxt. De senaste åren
har ﬂera stora logistikföretag
etablerat sig eller utökat sin
verksamhet här. Positionen
som handelsstad har dock
försvagats jämfört med
städer i samma storlek.
Arbetslösheten är sedan
lång tid högre än riksgenomsnittet. De senaste noteringarna visar dock på minskad
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INVESTERINGAR

Fastighetsmarknaden
kännetecknas

av låg omsättning. Det blir
ofta budgivning när objekt
är till salu, främst mellan
lokala aktörer. Omsättning-

en 2009 blev mycket lägre
än 2007 och 2008 men
väntas öka den närmaste
tiden.
Den största affären under det senaste året är
Klöverns försäljning av
fastigheten Kitteln 11
(galleria Kompassen) till
Eskilstunabaserade Pare
Fastigheter AB i mars 2010.
För hyresbostäder är
omsättningen högre men
fortfarande mycket lägre än
2008. Främst omsätts mindre centrala hyresfastigheter och köpare är nästan
uteslutande lokala aktörer.
Priserna är fortfarande
förhållandevis höga, med
lägre direktavkastningar
än i jämförbara orter av
Örebros storlek.
Kommunägda Örebrobostäder som är dominant
på bostadsmarknaden har
drygt 1 100 bostadslägenheter ute till försäljning.
Lägenheterna är spridda i
fyra av stadens ytterområden och bedöms sammantaget utgöra C-lägen för
bostäder i Örebro. Försäljningen beräknas vara klar
i början av sommaren.

Örebro i siffror

Företagstjänster 27%

STÖRSTA FASTIGHETSÄGARNA
Hotell &
restaurang 3%
Transport,
magasin 4%
Utbildning 4%

Offentlig
verksamhet 19%

Handel 18%

Industri 6%

Ägare

Taxerad yta (kvm)

Castellum
204 676
AB Lokalhusman i Örebro 98 559
Alecta
98 403
Per Johan Behrn
97 860

DIREKTAVKASTNING

7,5 %
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Tidigare Barometrar hittar du på www.fastighetstidningen.se
BOSTÄDER

LOKALER

Kontorsmarknaden är relativt
stabil förutom
nytillskottet av lokaler i
Behrn Center och vid Behrn
Arena. Före den ﬁnansiella
krisen noterades en liten
uppgång av hyrorna i bättre
lägen. Den närmaste tiden
spås hyrorna dock vara stabila. I centrala Örebro, mittemot nybyggda Behrn Center, har Aspholmen Fastigheter och Sweco planer på

en 28 våningar hög skyskrapa med kontor och bostäder.
Det projektet och Norrportens planerade nybygge för
Örebro tingsrätt i kvarteret
Porten vid polishuset kan
medföra en ökad vakansrisk för äldre och mindre
yteffektiva lokaler.
Handelsslaget står mellan externhandelsområdet
Marieberg och Örebro centrum. I centrum genomgår
galleria Träffpunkt en omfattande om- och tillbyggnad. Även stadens torg genomgår en ansiktslyftning.
Trots detta har trenden det
senaste året varit ökade
vakanser i centrum. Även
i Marieberg ﬁnns en del
tomma butikslokaler, framförallt i så kallade butikslådor i södra delarna av
området. I den norra delen
ser det bättre ut och alldeles nordost om Mariebergs
galleria uppförs nu två
större lokaler till Elgiganten
och Media Markt. Hyrorna

ǩ

ǩ

B
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S
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B
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Försämrat
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ǩ

för butikslokaler är på väg
nedåt i takt med ökande
vakanser.
SLUTSATSER

Örebros fastighetsmarknad har
med merparten
solida och långsiktiga ägare
klarat sig bra genom krisen.
En inbromsning i byggandet noterades i fjol och några nya bostadsrättsprojekt
ﬁck ombildas till hyresrätter. En stark befolkningsutveckling, expansion i det
differentierade näringslivet
och offentlig sektor gör att
fastighetsmarknaden bedöms vara stark och stabil.
Nyligen blev det klart
att Örebro universitet får
läkarutbildning, vilket är
positivt både för universitetet och staden i stort.
Intresset för att investera
i bostadsfastigheter bedöms
vara stort. På butiksmarknaden råder för närvarande
en viss överetablering. I takt
med bättre konjunktur och
förbättrade ﬁnansieringsmöjligheter bedöms det ﬁnnas goda affärsmöjligheter
även på den kommersiella
marknaden för en investerare med lokal närvaro och
fokus på kassaﬂöde.

ǩ

TEXT ERIK NORRMAN
/ NAI SVEFA

Försäljningar
RESEARCH & FOTO:
ERIK NORRMAN

Fastighetsbeteckning

1 Kitteln 11


Yta (bo/lokal)

Stortorget 7, 9,
Engelbrektsg. 8 m.ﬂ.
596 / 12 452 kvm

Köpare

Pare Fastigheter II

Säljare
Datum
Köpesumma
Taxeringsvärde
Bygg-/värdeår

Klövern
9 april 2010
142 miljoner kr
92,5 miljoner kr
1890–1969 / 1969–1984

Adress

2 Släggan 6


Rynningegatan 22
749 / 0 kvm
Per Gustafsson
Fastighetsförvaltning
Ann-Soﬁ Lilja
1 februari 2010
7,5 miljoner kr
4,8 miljoner kr
1964 / 1964

3 Staren 28 & 29


Sankta Birgittagatan 9A m.ﬂ.
992 / 0 kvm
Centrala Bostäder
i Örebro AB
Gunnar Karlsson
30 oktober 2010
10 miljoner kr
6,9 miljoner kr
1929 /1930–1950

Intervju

Vill växa med bostäder
Eskilstunabaserade Pare Fastigheter ger sig in på
Örebromarknaden med sitt köp av Galleria Kompassen,
fastigheten Kitteln 11. ”Vi känner redan att det händer
mer här i Örebro än på andra orter där vi har fastigheter”,
säger Per Johansson-Perrault, en av delägarna.
Pare Fastigheter tog över
Kitteln 11 från
Klövern den
9 april i år. 40
procent utgörs
av galleria och
butiker. I huset
ﬁnns också
Per Johansson-Perrault, Pare.
kontor, sex
lägenheter samt en stor parkeringsplats på taket.
– Fastigheten överensstämmer väl med vår affärsidé,
med en mix av olika typer av hyresgäster och lokaler där
det både ﬁnns goda utvecklingsmöjligheter och delar
som i stort sett sköter sig självt, säger Per JohanssonPerrault, som jobbat med fastigheter i 25 år.
– Dessutom har Örebro en mycket intressant struktur
och ett bra läge på vägen
mellan Stockholm och
Göteborg. Det korta avståndet till Eskilstuna innebär
också att vi kan vara en
sådan aktiv fastighetsägare
som vi vill vara.
Parekoncernen består
av två bolag som äger
fastigheter och ett förvaltningsbolag. Bolaget
startade 2007 och har i dag
sju fastigheter. Företaget
har sitt säte i Eskilstuna, dit
fastighetsägandet hittills
varit koncentrerat. Men
företaget har även fastigheter i Lagan och Trollhättan.
Tonvikten låg från början på små industrifastigheter
med hyresgäster inom hantverksindustri, underleverantörer till större industri samt lager. Men företaget har
köpt ﬂer kontorslokaler och vill gärna bredda innehavet
med ﬂer bostäder.
– Problemet är ju att hitta bra bostadsfastigheter i
hyfsat skick och till acceptabla priser.
Viljan att förädla sitt fastighetsbestånd och äga ﬂer bostäder förenas i ett projekt i Torshälla nästa år. Företaget
river då en beﬁntlig, äldre industrifastighet för att bygga
ett tiotal radhus på platsen.
Och ambitionen är att företaget ska fortsatta att växa
med nya utvecklingsprojekt.
– Men vi ska inte växa för fort. Det viktigaste är att vi är
en stadig partner för våra hyresgäster och att vi ser till att
få ut det bästa av varje fastighet, säger Per JohanssonPerrault.

Örebro
har en mycket
intressant
struktur och
ett bra läge på
vägen mellan
Stockholm och
Göteborg.

’’

’’

INTERVJU HANS HELLBERG

BAROMETERN PUBLICERAS I SAMARBETE MED NAI SVEFA, DTZ OCH NEWSEC

 NAI Svefa med 17
kontor och 130 medarbetare är en av Sveriges ledande rådgivare inom värdering, analys,
transaktion och fastighetsrätt. www.naisvefa.se
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 DTZ är världens ledande fastighetsrådgivare med 150 kontor i
45 länder och med totalt 12 500
medarbetare. www.dtz.com/se,
tel 08-671 34 00

 Newsec är norra Europas
enda fullserviceföretag inom
fastighetsbranschen med 600
anställda och med 20 kontor
i åtta länder. www.newsec.se, tel 08-454 40 00
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Stark befolkningstillväxt
och förhållandevis låg nyproduktion
innebär att behovet av bostäder är stort. Det behövs
cirka 2000 nya bostäder
kommande treårsperiod
för att möta efterfrågan.
Örebrobostäder planerar
för nyproduktion både i
yttre tillväxtområden och
genom förtätningar i innerstaden. Vid Almbyplan
sydost om stadskärnan
bygger Husherren fyra
punkthus på åtta våningar
med totalt 92 lägenheter.
Hyran för nyproducerade
lägenheter i centrum ligger
på 1 450–1 475 kronor per
kvadratmeter och år för
en trerumslägenhet på 75
kvadratmeter.

Ekonomi & marknad
Arvid
Lindqvist

S
KRÖNIKÖR

’’

Obalansen mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden skapar nya
möjligheter för lågeffektiva kontor.

’’

lansen en alternativ väg för kontor av lägre kvalitet i mindre
verige är, precis som de ﬂesta andra länder, mitt
bra kontorslägen – möjligheten att konvertera till bostäder.
inne i en urbaniseringsprocess där de större städerOmoderna kontor i mindre bra lägen står inför en tuff
na växer på bekostnad av de mindre. Befolkningen i
framtid i och med den förändrade strukturen i ekonomin.
Stockholms län har ökat kraftigt de senaste decenTjänstesektorn har ökat sin andel under senare år, och det är
nierna och ökningen toppade 2009 med cirka
i denna sektor som en betydande del av tillväxten i Sverige
38000 personer. Fram till 2030 bedöms befolksker. Tjänstesektorn skapar en grundläggande stabilitet på
ningen öka med upp till en halv miljon personer,
kontorsmarknaden, men när
vilket motsvarar
sektorn utvecklas blir hyresett bostadsbehov
gästernas efterfrågan allt
på 250000 nya bostäder.
mer komplex eftersom konBefolkningsökningen är en
toren är en viktig insatsvara
av de enskilt viktigaste faktovid tjänsteproduktion.
rerna för StockholmsregioDet speglas också tydligt
nens långsiktiga tillväxt, men
på marknaden där moderna
utvecklingen hämmas av den
och effektiva kontor har
kärva bostadsmarknaden. Det
betydligt lägre vakansgrad
underliggande problemet är
      
 
och högre hyror än den äldre
att hyresmarknaden är regle
   
rad, till skillnad från bostads- 
 delen av beståndet. Hyresgästernas krav på kvalitet blir
rätts- och villamarknaden
som har fri prissättning. Den

 dessutom allt viktigare kommande år, vilket gör det allt
reglerade hyresmarknaden

håller nere bostadshyrorna i
 svårare för omoderna kontor
i mindre bra lägen att konkurattraktiva lägen och därmed

 rera med det växande utbudet
lönsamheten vid nyprodukav effektiva kontorslokaler.
tion. Eftersom det ofta krävs


blandad upplåtelseform när
nya bostadsområden etableras
Vi ser ett stort intresse från


har byggandet av nya bostäder
investerare
att köpa min 
 
 




legat lägre än efterfrågeökdre effektiva kontor och
ningen de senaste 20 åren.
konvertera dem till bostäder,
   
          
eftersom ett mindre bra kon      
torsläge i innerstaden ofta är
Glappet mellan utbud och efGRAFIK: SAMUEL RHEDIN KÄLLA: NEWSEC
ett utmärkt bostadsläge.
terfrågan har dessutom ökat.
Ett bygglov för bostäder kan i många fall vara räddningen
Bostadsbyggandet var lågt 2009, men väntas successivt öka
för lågkvalitativa kontor som annars skulle vara dömda till en
i och med lättnader på ﬁnansmarknaden och den pågående
tynande tillvaro på den sekundära kontorsmarknaden.
ekonomiska återhämtningen. Trots att ökningstakten i befolkningen avtar kommande tio år väntas ändå efterfrågeökningen
varje enskilt år vara större än nyproduktionen, vilket gör att
glappet mellan utbud och efterfrågan fortsätter att öka.
Arvid Lindqvist är analytiker
Den obalanserade bostadsmarknaden är dock inte endast
på Newsec. Du når honom på
av ondo. Förutom höga och stabila bostadspriser medför obaarvid.lindqvist @ newsec.se

Bostadsbrist ger hopp
för omoderna kontor

UTBILDNINGAR FÖR
FASTIGHETSBRANSCHEN
Vårt kursutbud ﬁnns på www.plus.se
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Generös med allt utom
uppvärmningskostnader.

Nyhet!
Med lågenergicirkulationspumpar.

s 3YSTEMTËNK n ALLT
förberett på fabrik
s ! KLASSADE LÍGENERGI
cirkulationspumpar
s .Y REGLERCENTRAL n -ODBUS
s +RËVER INGEN ÍRLIG BESIKTNING
s )NBYGGD ELPANNA
s 5PP TILL ²# FRAMLEDNING

Nya IVT Greenline HE E21/E28 är marknadens mest kompletta värmepump. Dessutom
är den en riktig energibesparare. De självreglerande lågenergi-cirkulationspumparna
ser till att värmepumpen alltid går optimalt, vilket gör att du sänker dina uppvärmningskostnader ännu mer. Det mesta är förberett på fabrik så installationen blir både säker
och enkel. Och smidigt nog krävs ingen årlig besiktning av köldmediet.
Vill du veta mer? Kontakta IVT Fastighetsavdelning på 0140-38 43 00
eller gå in på ivt.se/fastighet.

Blandat

REDAKTÖR KEROLD KLANG kerold.klang @ jgcommunication.se

Slottet Tre Kronor i en detalj från den nyupptäckta teckningen. Längst t.h. i bild anas Storkyrkan.

STOCKHOLM PÅ UNIK TECKNING

Hjulet klart

 Fyndet av en nära 400-årig
teckning som föreställer Stockholms city har slagit ned som
en bomb i museivärlden. Den
meterlånga teckningen i brunt
bläck och blyerts hittades hos
Christies Auktioner i Paris
förra året av Samfundet S:t
Erik som köpte in den och nu
har överlämnat den till Stockholms stadsmuseum.
En del av det unika panoramat från cirka år 1630, som
utförts av en okänd konstnär,
visar centrala Stockholm något
år innan stadens fastighetsägare tvingades att ﬂytta eller
riva sina träkåkar för att dagens
raka gator skulle fram och
höga stenhus byggas.
I teckningens mitt ses

 Göteborgshjulet är äntligen på plats. Efter

Beridarebanan var en kombinerad arenateater, cirkusmanege
och tornérspelsplats. I bakgrunden syns Brunkebergsåsen.
I dag ligger Hötorgscity med de fem höghusen på banans plats.
Beridarebanan, den kungliga
tornerspelsplatsen. En så
detaljerad avbildning av banan,
som låg på platsen för de fem
Hötorgsskraporna, har inte
tidigare varit känd.

Barnen kan låna ”plockpinnar” och hjälpa
till med källsortering via häst och vagn.

Men nu har vi fått bildbesked: den rektangulära banan
var omgärdad av ett glest
plank och över alltsammans
reste sig en väldig träläktare i
gallerkonstruktion.

ett års försening på grund av protester och
överklaganden från olika håll står sedan
den 22 maj den nya turistattraktionen rest
vid Kanaltorget nära Kungsportsavenyn.
Därmed har Lilla London fått sitt stadshjul
efter engelsk förebild. Det 275 ton tunga
pariserhjulet anlände i påskas i form av ett
jättelikt meccano med fartyg från Brisbane
i Australien där det senast stått. Göteborgshjulets 42 inglasade gondoler tar sammanlagt 336 åkande som får beskåda staden
från 60 meters höjd. Åktiden är 12–15
minuter, beroende på väder och västanvind.
Den så kallade Göteborgshumorn har redan
gett hjulet dess folkliga namn – Högfärden.

HÄSTEN TILL
HEDERS I MALMÖ
 På 1950-talet försvann

FOTO: GUGGE ZELANDER

de sista hästdragna gaturenhållningsvagnarna i
våra städer. I Malmö har
nu hästen kommit till
heders igen. Kommunala
fastighetsbolaget MKB
i Malmö städar sedan i
april stadsdelen Augustenborg miljövänligt från
häst och vagn.
Källsorteringen sker
direkt i den specialdesignade vagnen, som är för-
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sedd med ”plockpinnar”
som barnen i området
får låna om de önskar
hjälpa till med insamling
av skräp och papper till
hästekipaget – hästen
Pricken och kusken Ivan
Varga. Satsningen ingår i
bostadsbolagets projekt
Ren hästkraft som vill
uppmärksamma städfrågan i positiv inriktning
och förebygga nedskräpning i området.
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ILLUSTRATION: ARKITEKTBYRÅN, GÖTEBORG

OKÄND KONSTNÄR, REPRODUKTION: STOCKHOLMS STADSMUSEUM

”Lilla London” har nu fått ett eget stadshjul
efter förebild från ”stora” London.

Bokhyllan
REDAKTÖR KEROLD KLANG kerold.klang @ jgcommunication.se

Det känns inte
bra att lämna
ifrån sig nyckeln.

För information om HyresgästdialogenTM
gå in på www.rotpartner.se

Tomten i vårt undermedvetna
 Först var de allmänt föraktade
och symboliserade dålig smak.
Sen blev de kultförklarade i takt
med det ökande trädgårdsintresset. Vi talar om trädgårdstomtarna, som inte är något nytt påfund
om någon trodde det. I texten till
den här bilderboken med engelska trädgårdstomtar snuddar författaren vid uppfattningen att småtomtar och dvärgar alltid varit förknippade med naturens mystik i människornas undermedvetna. När
vi ställer ut en porslinstomte i täppan upprepar vi en ﬂertusenårig
kulthandling för beskydd av vår stuga. Känner ni någon som har åttiotalsklassikerna Gnomes och Den svenska tomten i sin bokhylla, så är
Trädgårdstomtar den rätta lilla presentboken till den personen.
Trädgårdstomtar. Vivian Russell. Översättning Åsa Jonason och
Hans-Jacob Nilsson. Utgivare: Bokförlaget Max Ström. 136 sidor. 94
kronor inklusive moms från www.adlibris.com.

Fönstren framför allt
 Köper man ett gammalt hus är det viktigt att se till att tak och fönster är i gott
skick eller har potential att repareras.
Resten kan vänta. Numera byter vi inte
gärna ut gamla fönsterrutor, foder och
karmar mot nytt. De gamla ojämna glasen
är klarare än nya ﬂoatglas, och renoverade
äldre fönsterpartier bidrar positivt till den
äldre stugans helhetsintryck och höjer även
värdet på den. Men visst är det jobbigt att renovera och många
moment måste till innan man förlängt fönsterpartiets ålder med
ytterligare tjugo år. Med den här vackra, illustrerade handboken är
det bara att köra igång. Här ﬁnns allt om hur du ska gå till väga, steg
för steg med tips om lämpliga verktyg och material.
Gamla fönster – renovera, restaurera och underhålla. Alf och Eva
Stenbacka. Utgivare. Norstedts. 122 sidor. 167 kronor exklusive
moms från www.norstedts.se.

Räkna ut husets livskostnad
 LCC betyder Life Cycle Cost, det vill säga livscykelkostnad. Med LCC som formel kan man
räkna ut kostnaden för en produkt eller anläggning under hela dess livslängd. I uträkningen
läggs grundinvesteringen i form av material
och installationer, sen tillkommer bland annat
nuvärdeskostnader för energi, underhåll och
miljöåtgärder. Det ﬁnns ﬂera goda skäl för att
räkna ut en livscykel före investeringsbeslutet;
med facit i förväg vet vi hur vi ska kunna få så låga energi-, städoch underhållskostnader som möjligt under anläggningens levnad.
Den här skriften presenterar LCC som metod, berättar hur metoden
införlivas i organisationen och hur den ska tillämpas vid olika typer
av entreprenader och upphandlingar.
3ÊLOBGÚSMJWFU

)BOECPLGÚSMJWTDZLFMLPTUOBE -$$
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Räkna för livet – handbok för livscykelkostnad (LCC). Lotta Bångens.
Utgivare: UFOS. 72 sidor. 175 kronor exklusive moms från www.offentligafastigheter.se.
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Fokus Återhämtning
Det är ännu för tidigt att blåsa faran över. Men det mesta
pekar på att fastighetsbranschen är på väg att återhämta

Den ökande
privatkonsumtionen bidrar
till återhämtningen på
marknaden för
kommersiella
fastigheter.

Den låga räntan har
hållit nere antalet
ﬁnansiellt stressade försäljningar.

Transaktionsmarknaden
har börjat
återhämta sig
efter kollapsen efter Lehman Brothers
konkurs.
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sig oväntat snabbt efter både ﬁnanskris och lågkonjunktur. Optimismen växer bland svenska fastighetsägare.

Under 2010 kommer vakansgraderna att öka
mindre än väntat.

NU HAR
DET VÄNT!
TEXT MICHAEL MASOLIVER IKONER MR PLUMO / ISTOCK

indre än ett och halvt år efter Lehman Brothers konkurs
är både svensk samhällsekonomi och svensk fastighetsmarknad på väg att kravla sig ur stålbadet någorlunda helskinnade. Det menar en övervägande majoritet av svenska
analytiker och bedömare med Riksbanken i spetsen.
Men det ﬁnns också avvikande röster som anser att
den pågående återhämtningen och stabiliseringen i
första hand beror på de extremt låga räntorna. Den stora
frågan är vad som händer när räntorna börjar stiga och
fastighetsbolagen hamnar i kläm mellan ökande vakansgrader och stigande räntor. För fastighetsägare som
förlorar hyresintäkter, och vars bestånd därmed också
minskar i värde, kan det bli tufft att vänja sig vid rejält högre räntenivåer. I värsta fall riskerar
ekonomiskt stressade bolag att tvingas sälja ut tillgångar till ﬁnansiellt starkare konkurrenter.
Ingen av de analytiker som Fastighetstidningen talat med är dock särskilt bekymrad.
Vakansgraderna är nämligen lägre än befarat, och den stora konkursvåg som många trodde
skulle svepa över landet har helt uteblivit, med Landic Properties som undantag, konstaterar
analyschefen Marie Bucht från Newsec.
– I Sverige har vi endast sett ett mindre antal ﬁnansiellt stressade försäljningar, vilket har
gjort att det varit svårt att fynda på marknaden, säger hon. Den
främsta förklaringen till det är den låga räntan. Vinnare är de
aktörer med en större del eget kapital som har lyckats hitta
bra objekt, om man nu kan säga att vi har vinnare i krisen.
Åsa Linder, chef för analysavdelningen hos Jones Lang
LaSalle, är av samma uppfattning.
– Vi vet att räntorna kommer att stiga och att vakanserna
Marie Bucht
Åsa Linder

M
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Fokus Återhämtning

65 % av företagen har
god eller
mycket god
lönsamhet.

85 % av
fastighetsföretagen
tänker köpa
under 2010.

Hälften av företagen tänker nyanställa under året.

sätter fortsatt press på hyrorna, säger hon. Det får
en viss effekt på fastighetsvärdena som är svår att
bedöma i dagsläget. Men vi ser ingen dramatik
framöver. Efterfrågan på att förvärva moderna, centralt belägna fastigheter i storstäderna är jättestor.
Dessutom kan vi se att de utländska aktörer som
försvann i fjol åter börjat visa intresse.
Uppenbarligen instämmer även många av Sveriges

fastighetsägare, för enkätundersökningar från både
Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna
Göteborg Första Regionen bekräftar att tongångarna är betydligt mer positiva i dag än för bara något
år sedan. Till exempel har de tillfrågades intresse
för fastighetsaffärer ökat markant. Uppemot 85
procent av Stockholms fastighetsföretag uppgav att
de har för avsikt att köpa en eller ﬂera fastigheter
under 2010.
Lönsamheten är god eller mycket god hos 65
procent av de tillfrågade, enligt enkäten, och deras
genomsnittliga belåningsgrad ligger i dag på cirka
60 procent. Nästan hälften av de tillfrågade företagen räknar med att nyanställa under 2010.
Även tillgången på krediter har blivit allt bättre,
uppger Stockholmsregionens fastighetsägare. Däremot är lånevillkoren sämre, kraven på låntagarna
hårdare och bankernas marginaler större, enligt
samma undersökning.
Även i Fastighetsägarna Göteborg Första Regionens enkät verkar de ﬂesta vara överens om att
vi har lagt det värsta bakom oss. I oktober 2008,
omedelbart efter Lehman Brothers konkurs, svarade 45 procent att de sannolikt skulle investera i
större renoveringar den kommande två åren. Mot34

svarande siffra för september i fjol var 71 procent.
I oktober 2008 trodde 80 procent av de tillfrågade att konjunkturen skulle försämras under
2009 och 2010. Ett år senare trodde 86 procent att
konjunkturen skulle förbättras.

Efterfrågan
på förvärv av
moderna, centralt belägna
fastigheter i
storstäderna
är jättestor.
Åsa Linder,
Jones Lang LaSalle

Fastighetsägarna Stockholms chefekonom Tomas

Ernhagen anser att siffrorna är svårtolkade eftersom de speglar återhämtningen efter en rejäl krasch.
Men han konstaterar också att Sveriges fastighetsägare har rett ut de senaste årens svårigheter överraskande väl. Inte minst med tanke på branschens
betydande exponering mot kreditmarknaden.
– Det fanns farhågor om att bolag med tuff skuldsituation skulle tvingas rea ut sitt innehav, säger
Tomas Ernhagen. Men de extremt låga räntorna
ﬁck till följd att även högt belånade bolag kunde
leverera bra resultat. Många kunde också redovisa
bra kassaﬂöden och betydligt lägre vakansgrader än
väntat eftersom sysselsättningen i tjänstesektorn
inte påverkades nämnvärt av krisen.
På ett område har emellertid kreditkrisen haft en
alldeles uppenbar effekt –transaktionssidan. Den
enorma brist på pengar som följde i kreditkrisens
spår medförde att bankerna högst ogärna lånade ut
pengar till varandra.
Under 2009 omsatte handeln med fastigheter
drygt 50 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär
en tredjedel av vad marknaden hade omsatt årligen
de tre föregående åren. Uteblivna investeringar
från utlandet svarade för en stor del av tappet.
I slutet av 2009 började emellertid transaktionshandeln åter att skjuta fart, enligt statistik från
Fastighetsägarna Stockholm. En utveckling som
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

Hösten 2009 planerade 71 % större
renoveringar, mot 41 % hösten 2008.

Moderna, miljöklassade kontorsfastigheter
är konjunkturens vinnare – se nästa sida!

Hösten
2009 trodde
86 % att
konjunkturen skulle
förbättras
under de
kommande
två åren.

också ser ut att hålla sig under
2010. Men det betyder inte att vi
är framme ännu, menar Tomas
Ernhagen.
– Kreditmarknaden har ännu
inte normaliserats. Bankerna visar
fortfarande återhållsamhet och
Tomas Ernhagen
ställer i dag större krav på fastighetsägare än på privatpersoner. Jag tycker att deras
marginaler fortfarande är onödigt stora. Inte minst
med tanke på hur välskötta majoriteten av svenska
fastighetsbolag är.
Tomas Ernhagen räknar med att fastighetsbolagens
ﬁnansieringskostnader kommer att vara relativt
låga framöver. Han är övertygad om att den svenska
räntebanan blir både lägre och ﬂackare än vad
Riksbanken har ﬂaggat för. Han anser nämligen att
den ekonomiska återhämtningen sker i långsammare takt än Riksbanken räknar med, ett scenario som
förstärks av de senaste veckornas turbulens kring
de växande statsskulderna i Europa. Det kommer, enligt Tomas Ernhagen, att tidigarelägga de
åtstramningar som skulle komma förr eller senare.
– Riksbanken kan ta det väldigt lugnt, säger han.
Den första höjningen bör komma först i september och höjningstakten därefter blir långsam. När
osäkerheten om ekonomins återhämtning minskar
bör även bankernas marginaler inom företagsutlåningen minska. Därför tror jag att vi kan förvänta
oss låga räntenivåer framöver. En alltför sträng
reglering av bankernas verksamhet kan emellertid
hota detta scenario.
Får vi tro Åsa Linder från Jones Lang LaSalle är

den bästa strategin i dessa tider av ovisshet något
som de ﬂesta svenska fastighetsägare redan klarar
alldeles utmärkt, nämligen att vårda kundrelationerna.
– Det viktigaste är att satsa på hyresgästerna,
säger hon. Långsiktiga relationer är betydligt viktigare än att till varje pris försöka optimera förvaltningen.

Krisen i Grekland
dämpar återhämtningen
 Så här långt har krisen i
Grekland bland annat lett
till fallande kurser på både
euron och den svenska
kronan samt kraftiga
svängningar på världens
aktiebörser.
Återigen vacklar
dessutom förtroendet för
världens kreditmarknader,
som en följd av att även
länder som Portugal,
Spanien och Storbritannien
skulle kunna få problem
att klara av sina enorma
utlandsskulder.
Men exakt vilka konsekvenser skuldkrisen
kommer att få för svenska
fastighetsägare är ännu
för tidigt att sia om. Det
beror inte minst på i vilken

utsträckning krisen sprider
sig till omvärlden.
De ﬂesta bedömare
förväntar sig emellertid att
den försiktiga återhämtningen i konjunkturen som
vi har kunnat se under
2010 nu mattas av något.
Det beror bland annat
på att de statsﬁnansiella
åtstramningar som skulle
komma förr eller senare
nu tidigareläggs. En uppenbar effekt av det är att
Riksbanken skulle kunna
skjuta ytterligare på den
aviserade räntehöjningen
från dagens rekordlåga
nivå. Det skulle naturligtvis
vara välkommet för många
fastighetsägare.
– Samtidigt kan ökad oro

LÄS VIDARE

 Miljöklassade fastigheter blir framtidens
vinnare. Förlorare är
omoderna kontor i dåliga lägen. Se nästa sida!

på marknaderna pressa
upp företagsräntorna och
därmed motverka den positiva effekten av en uppskjuten räntehöjning. Det har vi
redan sett tecken på. Oron
för att ECB:s köp av statsobligationer ska leda till rejält högre inﬂation, tycker
jag däremot som obefogad,
säger Tomas Ernhagen,
chefekonom hos Fastighetsägarna Stockholm.
Det potentiella skräckscenariot är snarare att
regeringarna inte lyckas
övertyga pensionsfonder,
privatsparare och andra
aktörer på marknaden om
att paketet är tillräckligt
för att hantera skuldkrisen.
Det skulle aktualisera
frågan om euron framtid och skapa ordentlig
turbulens på de ﬁnansiella
marknaderna, tror Tomas
Ernhagen.
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Fokus Återhämtning
Konjunkturuppgången väntas hejda ökningen av kontorsvakanser i
stora delar av landet. Men konkurrensen om hyresgästerna blir hård.
Fastighetsägare med omoderna lokaler utan miljöproﬁl kan få det svårt.

VINNARE: MILJÖHUS...
TEXT MICHAEL MASOLIVER IKONER MR PLUMO (MILJÖ) OCH BICKHAM (KRÅKSLOTT) / ISTOCK

E
FOTO: GUSTAV KAISER

fter drygt ett år med ökande
vakansgrader och sjunkande
hyror förväntar sig de ﬂesta
bedömare en återhämtning på
marknaden för kommersiella
fastigheter det kommande
året. Bidragande faktorer är
bland annat den allmänna ekonomiska stabiliseringen, den
ökande privatkonsumtionen
och en ökad sysselsättning.
Men bilden är långt ifrån entydig. För även om
vakansgraderna bland kontorsfastigheter är lägre än
många befarat väntas de fortsätta att öka något framöver. Som en följd av lågkonjunkturen har nämligen
många hyresgäster valt att slimma sina organisationer eller utnyttja sina lokaler mer effektivt än tidigare.
För hela Stockholm förutspår Jones Lang LaSalle
en vakansgrad på uppemot 14 procent vid årets slut.
Bland kontorsfastigheterna inom Stockholms mest
attraktiva cityområde väntas vakansgraden öka från
dagens 6,5 till 8 procent under 2010, enligt Newsec.
I Göteborgs mest attraktiva cityområde beräknas
vakansgraden öka från 8 till 10 procent.
Anders Ahlberg, chef för avdelningen för analys
och strategi hos Vasakronan, tror dock att vi för hyresoch fastighetsmarknadens del redan
sett större delen av de negativa
konsekvenserna av den kraftiga
konjunkturnedgången.
– Just nu pekar de ﬂesta signalerna på att det vänder uppåt
igen – sysselsättningsutvecklingen,
Anders Ahlberg utvecklingen inom näringslivet och

...OCH FÖRLORARE:
OMODERNA
FASTIGHETER
AVSIDES
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då främst tjänstenäringarna liksom konsumtionen
och hushållens framtidsoptimism.
Även för Vasakronans del är Anders Ahlberg
optimistisk.
– När vi kom in i den här krisen befarade vi att
den kunde bli väldigt svår. Därför bestämde vi oss
tidigt för att lägga fokus på att behålla kunderna.
Det var ett väldigt viktigt mål för oss. Så här långt
har vi uppenbarligen varit framgångsrika och lyckats sänka våra vakansgrader.
Fastighetsägarna Stockholms chefsekonom Tomas Ernhagen varnar dock för en allt för överdriven optimism avseende vakansutvecklingen. Risken
är nämligen stor att den förestående återhämtningFASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

Fokus Återhämtning
en inte kommer att generera så många nya jobb.
– Många företag har valt att behålla anställda i förvånansvärt hög grad med tanke på den kraftiga lågkonjunkturen. Det beror troligen på att de räknat
med en relativt snabb vändning samtidigt som den
låga räntan har gjort det ekonomiskt möjligt. Det har
varit positivt, men det innebär samtidigt att produktionen kan öka ett bra tag utan nyanställningar.
Ett annat orostecken för landet som helhet är att den

pågående tudelningen av marknaden ser ut att bli
ännu mer framträdande framöver.
Följden blir att fastigheter som redan är efterfrågade blir ännu mer eftersökta, menar Marie Bucht
från Newsec. Omvänt gäller att vakansgraden sannolikt ökar ytterligare bland fastigheter som inte är
särskilt attraktiva.
– Vi ser en större differentiering mellan moderna
och äldre lokaler samt mellan olika mikrolägen,
säger hon. Lågkonjunkturen har också förstärkt en
trend där hyresgästerna vid sidan av läget i allt högre grad fokuserar på lokalens totalkostnad i stället
för på kvadratmeterhyran.
Tuffast utgångsläge har omoderna fastigheter i perifera lägen.
Bäst utgångsläge har fastighetsägare
som kan erbjuda längre hyresavtal i
nyproducerade, moderna fastigheter
med bra – gärna centrala – lägen i
större städer.
Christina
En förutsättning är att fastigheGustavsson

Lågkonjunkturen har
förstärkt en
trend där hyresgästerna
fokuserar på
totalkostnad
i stället för
på kvadratmeterhyra.
Marie Bucht, Newsec

terna är miljöklassade. Allt ﬂer hyresgäster blir
nämligen medvetna om miljöfrågornas betydelse,
och många har också högt ställda ambitioner för sitt
hållbarhetsarbete. Dessutom ökar intresset för att
effektivisera energianvändningen av ekonomiska
skäl. För många hyresgäster är det också viktigt för
varumärket att ligga långt framme på miljöområdet.
– Över huvud taget blir kvaliteten på fastigheten
allt viktigare, säger Christina Gustavsson, vd för
fastighetsanalysföretaget IPD Norden. Det betyder
att kostnaderna för att uppgradera blir allt högre. En
risk i storstäderna är att fastighetsägare bygger nytt
och lämnar de gamla fastigheterna bakom sig.

Godkända system i våtrum
Kraven på våtrum är idag mycket höga. När man använder kakel och klinker ska man anlita behöriga
företag och godkända tätskiktssystem. Efter avslutat arbete överlämnas ett Kvalitetsdokument där det
behöriga företaget intygar att arbetet utförts enligt kakelbranschens regler. I dessa anges vilka tätskiktssystem som är godkända och vilka företag som är behöriga. Tätskikten genomgår omfattande kontroller,
där hela systemen testas.
På www.bkr.se finns allt du behöver veta om godkända tätskiktssystem, branschregler samt myndigheters
och försäkringsbolags krav på våtrum idag.
Byggkeramikrådet har utbildat behöriga företag och haft branschregler för våtrumsarbete under två decennier.
Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
TFMt'ax: 08-702 20 15
info@bkrTFtwww.bkr.se
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Årets Fastighetsägare
1998

1999

2000

2001

HANS KJELLBERG,
Ivar Kjellberg Fastighets
AB, Göteborg

FREDRIK LUNDBERG,
LE Lundbergsföretagen
AB, Norrköping

ARNE LORENTZON,

Skövde

GUNNAR och GÖSTA
NILSSON, Svenstavik

(På bilden: Gunnar)

HANS ELIASSON,
Svenska Hus Förvaltnings
AB, Göteborg

2002

2003

2004

2005

2006

EINAR MATTSSON BYGGNADS AB, Stockholm. På

BYGGNADSFIRMAN
ERNST ROSÉN, Göteborg.

JOVAN och LENARD
MARKOLJ, Landskrona

bilden: Torsten Josephson

TOMMY OHLSSON,
Haga Gruppen AB,
Malmö

På bilden: Reine Rosén

(På bilden: Jovan)

VASAKRONAN,
Stockholm. På bilden:
Håkan Bryngelson

2007

2008

2009

MAGNENTUS, Norrköping. På bilden:
Magnus Malm

BYGGVESTA, Linköping.
På bilden:
Gunnar Nordfeldt

RAGNHILD
BACKMAN,

ÅRETS FASTIGHETSÄGARE 2009

Var god texta!

Jag nominerar (person eller företag)

som nås på (tel/fax/e-post)

Motivering

Jag själv heter
Jag nås på (tel/fax/e-post)

Fyll i kupongen eller skriv på ett löst papper och skicka
in till Fastighetstidningen, Intellecta Publicisterna,
Box 19063, 104 32 Stockholm. Det går också att e-posta
uppgifterna till fastighetstidningen@intellecta.se. Du
kan även nominera pristagare på www.fastighetstidningen.se. Sista nomineringsdag är den 15 september.

Örnsköldsvik

[Hon visar] hur
man i vardagen […]
kan förena engagemanget för sin ort
[…] med branschens
och medlemmarnas
intressen.
Ur juryns
motivering

°

Hjälp oss att hitta Arets
Fastighetsägare 2010!
Årets Fastighetsägare är Fastighetstidningens årliga pris till den fastighetsägare, liten eller stor, som har en tydlig
och bärkraftig affärsidé, kommersiell
framgång, god kundkontakt och god
miljö. Pristagaren ska också vara medlem i Fastighetsägarna.
Känner du någon som passar in på
den beskrivningen och som borde
få priset? Skicka då in uppgifterna i
kupongen till vänster. Sista nomineringsdag är den 15 september.
Prisutdelningen, den fjortonde i
ordningen, sker i Stockholm i höst.
Information om var och när kommer
senare. Prisets syfte är att lyfta fram
40

fastighetsbranschen och dess aktörer
som en fundamental sektor i samhällslivet. Utan privata fastighetsägare och
förvaltare skulle Sverige stanna! Priset
ska också fästa uppmärksamheten på
privatvärdarnas betydelse för utvecklingen på sin ort samt det faktum att
privat fastighetsägande i Sverige till
stor del handlar om små och medelstora företag.
Priset består av, förutom uppmärksamhet och ära, ett specialdesignat
diplom gjort av illustratören Lasse
Skarbøvik samt en glasskulptur, med
inskription, signerad Bertil Vallien.
Välkommen med din nominering!
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

FOTO: ADAM HAGLUND, PERNILLE TOFTE, ELLINOR COLLIN & JONAS FORSBERG

1997

Miele – ett med naturen. Maximal
prestanda och minimal förbrukning.

Engagerat miljöansvar, från tillverkning till återvinning!
Miele tar ansvar för hela produktionskedjan, från tillverkning till återvinning. Våra nya tvättmaskiner
drar hälften så mycket energi och vatten jämfört med en tio år gammal maskin. Detta visar att vi är
på väg åt rätt håll i utvecklingen av våra produkter. Dessutom ﬁnns ﬂera andra fördelar; stor kapacitet,
patenterad skontrumma, föredömlig prestanda och enkla att använda. Med andra ord – Mieles
tvättutrustning har många mervärden!

Miele har all utrustning till fastighetstvättstugor, t ex tvätt- och torkutrustning, manglar, tvättbänkar, bokningssystem mm.

Tips & råd Utemiljö

Se över behoven innan du
TEXTER HENRIK LUNDSTRÖM GRAFIK DANIEL GINEMAN

äxter och grön gestaltning är
enkla detaljer. Viktigare, men
ofta underskattat, är kunskapen
om den beﬁntliga konstruktionens
bärighet och tätskikt.
Det säger Johan Thiberg på Veg
Tech, ett företag som planerar och
planterar växtlighet på innergårdar.
Att plantera nya rabatter, köpa sittmöbler och hänga upp stämningsbelysning
är insatser som snabbt kan förändra intrycket av gården. Men innan du tar itu med den
estetiska utformningen av gården bör själva
konstruktionen besiktas. Många äldre över-

byggda gårdar kom till i betongens barndom
och är i stort behov av underhåll (se artikel
sid 44). Tänk på att en odlad yta med buskar
och perenna växter inklusive jord kan väga
mer än ett halvt ton per kvadratmeter.

✔GÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR
I nästa steg är det viktigt att fundera över fastighetens behov och förutsättningar. Och att
reda ut vad gården egentligen används till.
– Inte sällan gör man åtgärder i fel ordning. Det slutar kanske med att man tvingas
placera soptunnan i rabatten för att den inte

   

       
      
        
    
     

ﬁck plats någon annanstans,
säger Johan Thiberg.
Nödutgångar ska alltid
kunna öppnas. Cyklar och
avfallshantering behöver
sin plats. Tillgänglighet
för funktionshindrade och
framkomlighet för utryck- Johan Thiberg
ningsfordon kan kräva särskilda hänsynstaganden. Hur sker dränering
och avrinning av regnvatten? Hur mycket
lekyta behövs? Att huset inte har barnfamiljer för tillfället kan snabbt ändras.

✔FÖRUTSÄTTNING FÖR ODLING
De ﬂesta vill ha någon form av växtlighet.
Hur ser de lokala förutsättningarna ut? Med
jordkontakt är det förstås enklare att plantera än om gården är byggd på ett betongbjälklag. Men genom att bygga upp växtbäddar
kan träd- och buskrötter fås att växa åt sidan
i stället för nedåt. Hurdant är mikroklimatet,
var når solen på just era kvadratmeter gård?
Välj hellre växter anpassade till era förut-
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FOTO: VEG TECH

Det ﬁnns många sätt att fräscha upp en grå
och sliten utemiljö. Men innan du börjar
plantera växter och köpa nya utemöbler bör du
se över gårdsbjälklag och fundera över gårdens förutsättningar och de boendes behov.

BYRÅN

ﬁxar gården
sättningar än blommor som inte trivs och
aldrig blir lika praktfulla som i katalogen.
De ﬂesta grässorter har exempelvis svårt att
trivas i skuggan av höga fasader.

✔SKÖTSEL

FOTO: STEN JANSIN

När nya träd och buskar planteras riskerar
gården att se naken ut. Exemplar som har
fått växa till sig ett par år på plantskolan
kostar lite extra, men gården får i gengäld en
mer ombonad karaktär.
– Dessutom är äldre plantor tåligare, säger
Jens Modin, landskapsarkitekt vid byggkonsultﬁrman Bjerking.
En viktig fråga att bestämma tidigt är hur
mycket tid och ekonomiska
resurser man är beredd att
lägga ned på skötsel. De
ﬂesta träd och buskar behöver beskäras. Gräs kräver
regelbunden klippning
och gödsling. Perenner
behöver vatten under torra
perioder.
Jens Modin

Sopar rent!

Cityodling är
en växande
trend och kan
bidra till att
öka engagemanget i en
fastighet.
LÄS MER

 Vårens snygga och
bekväma prylar till
gården – se sid 46!

HUR GÖR DU? Henrik Alfredsson…
FOTO: MONICA ALFREDSSON

Henrik Alfredsson vid
de nya fontänerna.

… ordförande för Brf Morkullan
32, en förening med ett sekelskifteshus med 23 lägenheter och två
uthyrda lokaler i centrala Stockholm. Under hösten och vintern
har innergården renoverats.
– Innergården har blivit väldigt
mycket fräschare. Vi har byggt
två pergolor, satt ut ﬂer blomlådor och har nu tre sittgrupper i stället för en. Asfalten som
tidigare täckte gården har
ersatts med stenbeläggning. Vi
har också installerat ny belysning
och två små fontäner längs med
en av gårdens väggar.
–Vi var tvungna att renovera,
eftersom innergården hade
sjunkit ordentligt och påverkat
garaget under. Provtagningar av
balkarna visade att de var i väldigt
dåligt skick. I värsta fall fanns risk
för ras.

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

– Till slut visade det sig att
det räckte att byta ut ett av
betongvalven, de övriga gick att
renovera. Under renoveringen
togs två lanterniner och gamla
verksamhetslokaler bort. Dessutom fräschade vi upp garaget,
som bland annat målades om
och ny ventilation installerades.
Vad säger medlemmarna?
– Alla som går förbi tycker att
gården är väldigt ﬁn. Men många
är förstås oroliga för kostnaden.
Vad har det kostat?
– Från början uppskattades kostnaden till 2,5 miljoner kronor
plus moms, men notan stannade på drygt fem miljoner. Vi
har tagit nya lån. Men eftersom
föreningen var lågt belånad och
räntan låg har vi inte behövt höja
avgiften.

Trans Pro 3440 är en fullvuxen och komplett
redskapsbärare för professionella användare
med höga krav. Trans Pro 3440 drivs av en
kraftfull dieselmotor på 34 hk från Kubota, vilket
tillsammans med hydraulisk 4WD garanterar en
bra framkomlighet även under tuffa arbetsförhållanden - sommar som vinter. Maxhastighet
20 km/h. Ett brett sortiment av effektiva redskap, som snabbt kan skiftas, gör att Trans Pro
3440 klarar arbetsuppgifter för vilka det annars
krävs betydligt större maskiner.

Maskinen på bilden är extrautrustad med vakuumsug.

www.belos.com
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Soﬁa Calles

✔RINNANDE VATTEN
Rinnande vatten har en unik kvalitet. En
fontän eller damm tillför harmoni och en
naturnära känsla. Men det kräver en del
installationer och skötsel för att fungera.
Om gården har kontakt med jorden, kan du
leda regnvatten från taken via små kanaler –
vattnet kan inﬁltrera jorden eller tas upp av
vattenälskande växter.

✔TRENDER
Odlingslotter eller växthus kan bidra till att
öka engagemanget i en fastighet. Cityodling
är en växande trend de senaste åren. Även
synen på lekandet har förändrats. I stället för
att barnen förutsätts sitta i sandlådan eller i
en gunga betraktas hela innergården numera
som en lekyta.
– Även små nivåskillnader, ett trappsteg
eller en liten slänt, skänker liv åt gården och
ger utrymme för lek för de minsta barnen,
säger Jens Modin.

✔GÅRDEN UPPIFRÅN
Avslutningsvis, tänk på att en innergård har
betydelse även när den inte nyttjas fysiskt.
De ﬂesta kommer i kontakt med gården
uppifrån – genom fönster och balkonger.
Särskilt för äldre personer och för dem som
har svårt att röra sig kan gården vara en av få
möjligheter att iaktta och delta i ett socialt
liv. Gårdens odlingar är dessutom en möjlighet för alla att följa säsongens växlingar.

BOKTIPS

1

3
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Säkra lekplatsen – olycksförebyggande utformning av lekplatser och
lekredskap (Sveriges kommuner och
landsting)
Bostadsgården – vardagsrum, lekplats, mötesplats och utsikt (Formas)
Gårdsutveckling i miljonprogramsområden (Boverket)

2

Innergården kan riskera att rasa
Överväger du att snygga
upp innergården? Se först
över den bärande konstruktionen. Vissa äldre
innergårdar och bakgårdar, framförallt i storstäderna, är så slitna att de
riskerar att rasa.
– Det ﬁnns tickande bomber,
gårdar som inte underhållits
på rätt sätt. Många fastighetsägare har lappat och lagat
och genom åren lagt ut ny
asfalt i lager på lager. Men en
närmare undersökning kan
visa att balkarna som bär upp
innergården är uppätna och
inte har någon bärighet kvar,
säger Sven Bejerstål, byggexpert som i många år bistått
medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm.
Hur många innergårdar det
handlar om är svårt att säga.
En inventering av ett 50-tal innergårdar i centrala Stockholm
häromåret av CBI Betonginstitutet visade att var tionde gård
var i akut dåligt skick.
Problemet är vanligast i
äldre fastigheter med innergårdar byggda fram till 1940talet. En orsak är att så kallad
koksaska, en restprodukt från
masugnar, länge användes
som fyllnadsmaterial när man
täckte över underjordiska utrymmen som garage och källare. Koksaskan är svavelhaltig, och om innergården
släpper igenom fukt bildas
svavelsyra som angriper stålbalkar och betongbjälklag.
Det kan få ödesdigra konsekvenser. I värsta fall
kan innergården,

Bjälklaget på en innergård kan vara en tickande bomb. Så här
illa såg det ut när de sönderrostade stålbalkarna frilades vid
en renovering på en fastigheten på Ringvägen i Stockholm.

eller delar
av den, helt
enkelt rasa
ihop.
Sven Bejerstål har
varit med
om ett antal
Sven Bejerstål
sådana fall.
– En bostadsrättsförening
jag jobbade med frågade om
gården höll för några nya
planteringar mitt på innergården. Några veckor senare
rasade tolv kvadratmeter av
gården rakt ned i källaren.
Sven Bejerstål råder alla
med äldre innergårdar att
göra en inspektion. Med hjälp
av så kallade provgropar, halvkvadratmeterstora hål som

grävs i innergården, utvärderas balkar och betong. På en
normalstor gård på omkring
200 kvadratmeter behövs två
eller tre gropar.
En sådan undersökning
kostar cirka 15 000 kronor.
Kostnaden för eventuella
åtgärder riskerar att bli betydligt större. Många gånger
tvingas man bila bort betong
och byta ut skadade stålbalkar. Renoveringsnotan kan
utan vidare hamna på ett antal
miljoner kronor.
– I bästa fall räcker det att
förstärka balkarna. I sämsta
fall är betongen så dålig att
man måste riva allt och bygga
upp en ny innergård, säger
Sven Bejerstål.

TECKEN PÅ ATT INNERGÅRDEN BEHÖVER RENOVERAS

1

Ytskiktet, ofta i
asfalt, har torkat.
Det leder till sprickor
med växtlighet och dålig
anslutning mot fasader.

2

Ingen snö och is ligger
kvar på gården under vintern. Dålig isolering medför
att värme läcker från garage
och källare.

3

Innergårdar där vatten
läcker in i de underjordiska utrymmena. Vidta
åtgärder så fort som möjigt.
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FOTO: RAY ERICSSON

FOTO: STEN JANSIN

– Det är ingen idé att
plantera ﬁnt om man inte
är beredd att sköta det.
Vad händer när den engagerade familjen ﬂyttar?
säger Soﬁa Calles, också
hon landskapsarkitekt vid
Bjerking.

Netto söker
lokaler och tomter
Netto söker lokaler och tomter
söder om en linje mellan
Karlstad-ÖrebroEskilstuna-Nyköping.
Lokalen bör vara mellan 800
och 1000 kvm och tomten
minst 3500 kvm.
Ring vårt huvudkontor
i Falkenberg 0346-696000
eller gå in på www.netto.se.
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Saker & ting

REDAKTÖR EVA BRAUN

Med de rätta prylarna blir sommaren ännu
mysigare på balkongen eller gården.

FOTO :
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Knäsurfa
 Du som vill sitta utomhus och

FOTO : JANN LIPKA

jobba gör det bekvämt för dig
med en formbar laptop-kudde i
knäet. Surf Pillow har avtagbart
och tvättbart bomullsöverdrag
med runda och välvda silikonytor som hindrar datorn eller
kaffebrickan att glida. Storlek
37 × 27 centimeter och 6 centimeter hög. Design Harald
Hynell. www.bosign.se

Sitt vackert i sommar
ning av klassiska utemöbler av målad furu. I gruppen ingår stol med
eller utan armstöd och snurrfunktion samt taburett och bord. Sits-

M E R A G LÖ D
 En bordsgrill ger
sommarkänsla på
gården. Den
här stramt
eleganta modellen är

gjord av pulverlackerat
järn, rostfritt stål och
zink och har kromgaller. Den är 45 × 45 centimeter och 14 centimeter hög med av-

FOTO: STINA LINDHOLM / SKULPTURFABRIKEN

höjderna är 45 centimeter. Bordet
är 66 centimeter i diameter och
80 centimeter högt. Alla delar kan
förankras i underlaget. Design Broberg & Ridderstråle. www.nola.se

 Utemöblerna Parco är en nytolk-

tagbar kollåda och
uppsamling av aska.
Finns i grått, svart och
vitt. Design Broberg
& Ridderstråle för
Röshults Svenska
Hantverk. www.roshults.com
FOTO:
RÖSHULTS

V I L A B A K O C H Ö GA
 Av hårt material
i mjuk form är nya
sittplatsen Nona av
betong. I stort sett
skötselfri och kan stå

Sett & skett

ﬁnns nu Botkyrkabyggen på Facebook. Sidan är ofﬁciell hemsida för
stadsdelarna Fittja, Norsborg och
Eriksberg och en del i bolagets
satsning på boendedemokrati.

bygger världens största bastu på
sin restaurang- och konferensanläggning Cape East i Haparanda.
Bastun för 200 personer ingår i
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som är 120 × 40 centimeter, är designad
av Stina Lindholm.
www.skulpturfabriken.se

TEXT KEROLD KLANG

 Som första bostadsbolag i landet

 Akelius Hotell & Fastigheter

ute året om. Skön att
sitta på den varma
årstiden och ett
inbjudande blickfång
vintertid. Bänken,

den nya spa-anläggningen Midnight Ice som till det yttre ska se
ut som ett Maya-tempel.

vallen i Växjö. Bygget, inklusive
förvärv av gamla arenan, kostar
139 miljoner kronor. I augusti 2011
ska allt stå klart.

 MKB exploaterar 30 av de 55 hektaren av Gyllins Trädgård i Malmö.
Peab har fått uppdraget att bygga
87 lägenheter. På platsen låg tidigare en känd handelsträdgård.

 Lagans Byggnads AB uppför den
nya ishockeyarenan på Värends-

 Idrottslärarnas utrymmen på
Eklidens skola i Nacka, kontoret på
lyxkrogen Fredsgatan 12 och IT-bolaget Pixel Tales, båda i Stockholm, har utsetts till årets fulaste
kontor. Bakom priset står företaget Struktur och tidningen Elle.

 Den planerade vindkraftparken
i Markbygden utanför Piteå stöter
på motstånd. En fjärdedel av platsen
där de 1 101 vindkraftverken ska
byggas ligger inom Östra Kikkejaures samebys renbetesmarker.
Byn tackar nej till de 5,5 miljoner
kronor som erbjudits i ersättning.

 Veidekkes byggbodar i Västertorp utanför Stockholm är de
första som värms av fjärrvärme.
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Produkter
REDAKTÖR KEROLD KLANG kerold.klang @ jgcommunication.se

Hur ska vi klara
oss utan toalett
i 5-6 veckor?

Handdukstork i glas
 LVI lanserar en handdukstork i sober design med en tunn glas-

För information om HyresgästdialogenTM
gå in på www.rotpartner.se

platta på 13 millimeter och kromad hängare. Torken, som heter
Osalys, styrs av en infraröd trådlös termostat som är programmerbar för att spara energi, bland annat med tre veckoprogram och en
”boost” för tillfälligt ökad effekt. Torken ﬁnns med svart eller rött
glas eller med spegelglas. Extra hängare kan monteras vid behov.
Levereras med 90 centimeter kopplad anslutningskabel och fästen
för fast montage. www.lviprodukter.se

Kvarn
utan
buller
 Med en behändig kompostkvarn
slipper fastighetsskötaren transportera trädgårdsavfallet till återvinningscentralen.
Boschs senaste kompostkvarn AXT 25 TC är underhållsfri och har ett
turbinsystem som gör att grenar, våta löv och tuvor av fjolårsgräs inte
fastnar i maskineriet. Kvarnen mal på en timme upp till 225 kilo
avfall, att lägga direkt i rabatterna som jordförbättring eller ogrässkydd. Den klarar grenar upp till 45 millimeters tjocklek och motorn
på 2 500 watt är självindragande och tystgående. www.bosch.se

New York i tonårsrum
 Nu gör tonårsrummen entré i inredningsvärlden. Tarkett lanserar
vinyl- och laminatgolv med mönster
för ung smak. De nya golven, som
lanseras i kollektionen Sound Logic, har bland annat mönster i form
av grafﬁtitexter och en stadskarta
över New York City. Vinylgolven är
2,6 millimeter tjocka med slitstarka
ytskikt. Laminatgolven har ett ljudabsorberande material på undersidan av
brädorna som dämpar buller och ljudet av
lek med upp till 20 procent. www.tarkett.se
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Bostadsrätt

Tore
Ljungkvist

B

KRÖNIKÖR

’’

Att hyra bostadsrätt kan bli ett alternativ
för den som kan tänka sig korttidsboende. Fördelarna för bomarknaden är uppenbara.

’’

På bostadsmarknader där ägarlägenheter är vanligt förekommande brukar det ﬁnnas en välfungerande hyresmarknad
för den som vill hyra en ägarlägenhet. Så är fallet i Oslo, Helsingfors, Bryssel och London. Ägarlägenheter kan juridiskt
sett vara utformade på många olika sätt. Vissa former, till
exempel ägarlägenheter i Helsingfors, påminner mycket om
bostadsrätter i Sverige.
På 1990-talet presenterades en utredning om något som
kallades förstärkt bostadsrätt (Ds. 1994:59). Man tänkte sig att
det kunde vara ett alternativ som med
mindre omfattande förändringar kunde
skapa en form av ägarlägenheter. Förstärkt bostadsrätt skulle bland annat
innebära att föreningen inte kunde ta
upp lån och att uthyrningsrätten i princip var fri. Utredningens förslag ledde
aldrig till lagstiftning, men det går idag
att genom stadgeändringar skapa föreningar som fungerar ungefär som den
förstärkta bostadsrätten var tänkt.
Jag tror att en sådan förstärkning av
bostadsrätten kan vara intressant för
ganska många bostadsrättsföreningar.
Det skulle höja värdet på lägenheterna
genom att marknaden uppskattar möjligheten att kunna hyra ut lägenheten
när ägaren inte kan utnyttja den själv.
Det kan locka investerare. Även vanliga
bostadsrättsägare kan se stora fördelar
i att med säkerhet veta att de kan hyra
ut under en längre period om livssituaÄGARÉN
tionen skulle ändras. Men framför allt
skulle vi kunna skapa en lite större
bostadsmarknad.

risten på bostäder i storstadsregionerna är ett
välkänt problem och det verkar vara svårt att bygga
bort problemet. Man måste nog därför våga pröva
nya vägar. En ny bostadsmarknad skulle kunna
skapas genom att göra det lättare att hyra ut bostadsrättslägenheter.
Vi har i åratal fått rapporter om hur dåligt bostadsmarknaden fungerar. Nyligen rapporterade
de kommunala bostadsföretagen i Stockholm att
nästan varannan hyreslägenhet är
uthyrd i andra hand utan tillstånd. Hos
Familjebostäder och Svenska Bostäder var fyra av tio granskade kontrakt
olagliga, enligt Dagens Nyheter den 14
april. Vanligast är att hyresgästen behåller lägenheten trots att denne inte
längre bor där. Ett annat vanligt fel är
att den som har förstahandskontraktet
hyr ut i andra hand utan tillåtelse.
Med andrahandsuthyrning menas att man

Gör det lättare
att hyra ut
i andra hand!
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ILLUSTRATION: KEROLD KLANG

antingen hyr en hyreslägenhet av en
annan hyresgäst eller hyr en bostadsrättslägenhet av ägaren till bostadsrätten. I båda fallen är det en fördel
för bostadsmarknaden att lägenheter
utnyttjas när de inte kan användas av
förstahandshyresgästen eller bostadsrättsägaren. Enligt min mening är det
emellertid stor skillnad mellan dessa
två former av andrahandsuthyrning.
Att bo i andra hand i en hyresrätt
innebär att man saknar besittningsskydd och även på andra sätt har en
sämre rättsställning än den som har
ett förstahandskontrakt. Inte sällan
tar förstahandshyresgästen dessutom
ut hyror som är högre än bruksvärdeshyran.
Andrahandsuthyrningar innebär även nackdelar för fastighetsägaren och i någon mån också för övriga hyresgäster.
Fastighetsägaren kan sakna information om vem som bor i
fastigheten, vilket kan innebära problem. För grannarna kan
okända personer i fastigheten upplevas som en otrygghet.
Uthyrning av en bostadsrätt innebär att en hyresgäst hyr av
en bostadsrättsägare. Det anses också vara andrahandsuthyrning men borde kanske egentligen ses som förstahandsuthyrning eftersom man hyr av ägaren. Besittningsskyddet är därför något starkare. Det ﬁnns alltså en skillnad mellan andrahandsuthyrning av en bostadsrätt och en hyresrätt. Och den
skillnaden borde enligt min mening göras större.

Det har ibland framförts invändningen

att bostadsrättsföreningen behöver
alla medlemmars engagemang i styrelsearbete med mera. Om
många lägenheter är uthyrda ” i andra hand” ﬁnns en risk för
att de återstående får dra ett för tungt lass. Men medlemskapet och ansvaret för fastigheten står ju kvar även om du inte
bor i lägenheten. Vem släpper ansvaret för sin egendom som i
det här fallet ofta avser miljonbelopp?
Att hyra en bostadsrätt borde kunna bli ett bra alternativ för
många som kan tänka sig korttidsboende i ordnade former.
Fördelarna för bostadsmarknaden är uppenbara.
Tore Ljungkvist är jurist och vice
vd på Fastighetsägarna Stockholm. Du når honom på tore.
ljungkvist @ fastighetsagarna.se
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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
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Ett år i ditt hus
ILLUSTRATION: KATERINA DAVIDENKO / ISTOCK

SLÄPP IN REDAKTIONEN
SA° BJUDER VI PA° FEST!

T

ill hösten inleder
Fastighetstidningen en ny artikelserie som går under
arbetsnamnet
”Ett år med
fastigheten”.
Tanken är att
under ett år i tidningen skildra vardag och fest i en av landets 43000 privata hyresfastigheter. Alltså allt från det du
som fastighetsägare behöver
göra för att hålla huset i toppskick till hur du håller dina
hyresgäster på gott humör.

✃

Nu behöver vi din hjälp.
Vi letar efter en mellanstor
privatägd fastighet med huvudsakligen bostäder någonstans i Sverige, med en stolt
fastighetsägare (som är medlem i Fastighetsägarna), en
duktig fastighetsförvaltare/
fastighetsskötare och spännande hyresgäster som du tror
gärna medverkar i rapporteringen. 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 förslag snarast. Fyll i kupongen
nedan och posta den till
Fastighetstidningen, JG
Communication, Box 49031,
100 28 Stockholm. Du kan
också mejla uppgifterna till
fastighetstidningen@
jgcommunication.se eller faxa
in dem på 08-50882801
senast den 8 juni.

JA, JAG / VI ÄR INTRESSERADE av att vara med i Fastighetstidningens nya artikelserie.
Fastighetsbeteckning och adress

Byggår
Antal lägenheter

Fastighetsägarens namn:

Antal och typ av lokaler

Telefon
Mejladress
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Stockholm i maj

Reinhold
Lennebo
VD FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

reinhold.lennebo@fastighetsagarna.se

Den här tidningen har fått pris. Inte bara ett utan två.
Men det återkommer jag till lite senare.
Jag måste börja från början.

Intensiv dag slutade i dur

E

n av de stora utmaningarna i det här jobbet – men
också en av de roligaste – är att hinna vara med
överallt där vi behöver ha Fastighetsägarnas avtryck.
Visst är vi många som hjälps åt med detta över hela
landet men ibland landar ett antal evenemang i mitt
knä – samtidigt. Så var det en dag tidigt i maj.
Jag hade ilsknat till över oppositionens förslag
om att återinföra investeringsstöd till nyproduktion av hyresrätter och vi hade lyckats få in en debattartikel
i Dagens Industri. Nu hade jag möjlighet att få utnyttja den i
dagens olika aktiviteter.
Först ett kort föredrag för ledningen för Wallenstam, där
frågorna kring bostadshyresmarknaden i allra högsta grad är
på agendan. Jag har sagt det förut och säger det igen – det är
oerhört viktigt att få komma ut till medlemmarna i verkligheten och få en bild av hur de frågor vi driver inom Fastighetsägarna tar sig ut hos dem.

Sedan kom jag till Byggindustriernas årsstämma. Att jag var
inbjuden hänger sannolikt inte samman med att vi är tydliga
runt våra förväntningar på en sänkning av byggproduktionens kostnader. Nej, snarare på att vi som representanter för
fastighetsägarna också ingår i det nya utvecklingsprojekt som
startat i kölvattnet på två statliga utredningar om byggandet,
”Skärpning, gubbar” och ”Sega gubbar”. Det visade sig att den
politiska debatt som planerats till eftermiddagen i mycket
dominerades av för och emot subventioner till nyproduktion,
så ur den aspekten var tajmingen med vår debattartikel bra.
I övrigt var temat helt inriktat på att belysa det faktum
att Finansdepartementet och företrädare för hela sektorn
har samlats kring ett projekt som tar utgångspunkt i att nu
deﬁnitivt ta i tu med produktionskostnaderna i byggsektorn, men även frågor kring hållbart byggande. Min bild av
projektet är att det ﬁnns en stark ambition att nå resultat, inte
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minst genom att i stort sett alla berörda parter deltar. Också
Boverket, där en del av utmaningen är att se över hur regler
och bestämmelser kan förenklas för att underlätta.
Själv tycker jag att vi ska ha modesta förväntningar på
utfallet, det är en komplex bransch och varje litet steg tar tid.
Stämman avslutades med en måltid på lokal och där ﬁck jag
ånyo stå till svars för våra synpunkter på subventioner till
nyproduktion. Men, å det hela taget var det inte så mycket
motstånd – de ﬂesta inser att subventioner skapar konstlade
förhållanden och ska undvikas.
Sedan blev det till att avsluta dagen i dur; strax före efterrät-

ten hos Byggarna, grenslade jag cykeln för att hinna till
dagens sista evenemang – prisutdelning på annan lokal för
de tidskrifter som lyckats bäst med så kallad uppdragspublicering. Denna tidning, Fastighetstidningen, var nominerad
i två klasser: Bästa medlems- och organisationstidning samt
Bästa journalistik. Och jag ﬁck åter en bekräftelse på att det
är roligt med utmaningen att hinna med. Fastighetstidningen
ﬁck silver i klassen Bästa journalistik och guld i klassen Bästa
medlemstidning! Dessutom var den sena kvällen inramad av
ett trevligt arrangemang och av alla förväntansfulla medarbetare på alla dessa tidskrifter som publiceras på uppdrag.
Det betyder något att vinna pris, tro mig. I den här typen
av tävlingar är vinnandet en konst som bekräftar hårt arbete
och kunnighet. Man vinner inte på tur. Det gör att vi som
organisation inte bara kan säga stort Grattis till redaktionen,
utan även att vi kan känna stolthet.
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REDAKTÖR PER-YNGVE BENGTSSON per-yngve.bengtsson @ jgcommunication.se

 Projektet ”Utveckling av
handelsstaden Laholm” är ett
samarbete mellan Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen,
kommunen, den lokala köpmannaföreningen, enskilda privata
fastighetsägare och handlare.

-*.'*%*# 

   

 


 /-! &!,-/.(5.*%*#! ,-%./-*.,-!*.
  ,-%.,-51*%*# !     !
   !          
( (/!-4 3-%*#. !,-/!)!*/!/  
    -*.$!*(5.,-+(!)!/
         ,-%.-!#(!-%*#-

   

Levererad fjärrvärme under 2008:

7
6

Lantmännen 7

5

800

Syftet med projektet är att öka
Laholms attraktivitet som handelsplats med hjälp av ett starkt
och väl fungerande nätverk mellan
olika aktörer. Service och utbud i
Laholm har hård konkurrens från
närliggande städer, exempelvis
Halmstad, och externhandel.
Projektupplägget består av en

utredning om stadskärnans förutsättningar samt möten mellan
inblandade parter.
Per Arbin, ansvarig för näringspolitik vid Fastighetsägarna
i Halmstad, kan berätta mer för
den som är intresserad. Han kan
kontaktas på per.arbin@fastighetsagarnagfr.se, 035-17 68 60.
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Fjärrvärmepris
i kronor per MWh
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material pågår för närvarande en
statlig utredning som har i uppdrag att analysera de närmare
förutsättningarna för att införa
ett lagstadgat tredjepartstillträde
till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för
konkurrens på fjärrvärmemarknaderna (dir. 2009:5). Utredningen ska redovisa sitt arbete
senast den 31 december 2010.
Ert material har för kännedom
förmedlats till utredningen om
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (N2009:02).”
– Det är tillfredsställande att
Fastighetstidningens texter och
läsarnas opinionsyttring nått in i
såväl departement som pågående utredning. Det visar att en
medlems- och organisationstidning kan påverka. Låt oss nu
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Fastighetstidningen skickade den
26 mars ett brev till näringsminister Maud Olofsson (C). I
brevet uttrycktes förhoppningen
att hon och regeringen skulle ta
del av tidningens reportage om
den bristande konkurrensen på
svensk fjärrvärmemarknad. De
aktuella utgåvorna av Fastighetstidningen bifogades, liksom
namninsamlingen bland läsare/
Fastighetsägarnas medlemmar
med krav på
stärkt konkurrens på fjärrvärmemarknaden.
Cirka 200 fastighetsägare i olika
storlek skrev
under uppropet Peter Nygårds
om ett avskaffande av fjärrvärmemonopolet.
Nu skriver alltså Näringsdepartementet tillbaka.
Departementssekreterare Erik
Thornström meddelar att departementet tagit del av tidningens
material och de synpunkter som
framförts. Han skriver vidare:
”Som också har tagits upp i ert
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Fastighetstidningens reportageserie om fjärrvärmemonopolet och den anslutande
namninsamlingen har skickats till fjärrvärmeutredaren
Peter Nygårds. Det skriver
Näringsdepartementet i ett
brev till Fastighetstidningen.
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Fastighetstidningen granskade fjärrvärmemarknaden i sex nummer
i följd. Fram trädde en monopolmarknad med svagt konsumentskydd
– trots fjärrvärmenämndens verksamhet.

bara hoppas på ett bra, framåtsyftande utredningsförslag samt
snara och kraftfulla åtgärder mot
fjärrvärmemonopolet oavsett
utgången i höstens val, kommenterar Fastighetstidningens chefredaktör Per-Yngve Bengtsson.
För den som missade Fastighetstidningens reportageserie,
eller delar av den, kan tilläggas att texterna var införda i
numren 9/09–3/10. Tidningarna
ﬁnns i pdf-format på www.
fastighetstidningen.se, klicka på
Tidigare nummer. Där framgår
bland annat att fjärrvärmeutredaren Peter Nygårds – som nu
fått hela reportagematerialet –
själv intervjuades av Fastighetstidningens fjärrvärmereporter
Michael Masoliver i nummer
10/09.
FOTO WWW.LAHOLMSSTAD.SE

Fastighetsägarna
utvecklar Laholm

Namninsamling skickad
till fjärrvärmeutredaren
 

Andreas Jarud, näringspolitisk
chef i Fastighetsägarna Göteborg
Första Regionen, GFR, blir ny vd i
Ängelholms Näringsliv AB. Han
tillträder den 1 september och efterträder avgående Gunnar Johnson. Bolagets uppgift är att förmå
ﬂer företag att välja Ängelholm
som etableringsort för företag och
få turismen att blomstra.
– Andreas Jarud har en yrkesproﬁl som passar. Han har bred
erfarenhet av både näringsliv och
politiska system. Han är en ”doer”
som går i land med projekt, men
som också lyssnar säger Per Sjöberg, styrelseordförande i
Ängelholms Näringsliv till Helsingborgs Dagblad.
– Jag har i
hela min yrkeskarriär arbetat Andreas Jarud
med att skapa
förutsättningar för tillväxt och arbetstillfällen. Ängelholm lockar
med sina fantastiska förutsättningar och spännande struktur.
Att få ta vid efter det gedigna uppbyggnadsarbete som gjorts är en
tacksam och spännande uppgift.
Att jag dessutom får ﬂytta hem är
en personlig bonus, säger Ängelholmssonen Andreas Jarud.
Andreas Jarud är 39 år och har
arbetat på Fastighetsägarna GFR
sedan 2001. Som näringspolitisk
chef har Andreas Jarud haft ansvaret för det näringspolitiska arbetet
i de 105 kommuner som ingår i
fastighetsägareföreningens område. Han sitter också i styrelsen
för Svenska Stadskärnor.

Fortum

Andreas Jarud
vd i Ängelholm

 

Nyheter

Laholm ska bli ännu
attraktivare.

Nätinfo
Har ni något i er verksamhet som riktar sig speciellt
mot unga, i egenskap av
beﬁntliga eller blivande
hyresgäster? Webbplatsen
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Trapphuset.se riktar sig till
målgruppen 18–27-åringar och där vill vi ge plats
för goda exempel som
visar vad bra hyresvärdar

betyder både för samhället
och för unga som grupp på
bostadsmarknaden. Sänd
gärna ett mejl till trapphuset@fastighetsagarna.se

om ni vill att just ert goda
arbete uppmärksammas.
Mer information om
fastighetsbranschen ﬁnns
på fastighetsagarna.se.

Där kan man också läsa
om Fastighetsägarna som
organisation, och dess
verksamhet i olika former
landet runt.
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Nytt från din förening
Här presenterar vi nyheter och
aktuella evenemang från din
förening. Kontaktuppgifter till
din förening och ditt lokalkontor
hittar du på nästa uppslag.
FASTIGHETSÄGARNA
SVERIGE

Läs om skatten
på hyresrätten
 Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo har, som framgått
av Fastighetstidningen,
gemensamt
föreslagit en
skattereform
för hyresrätten.
Förslagen prebalanserade
senteras utförekonomiska villkor
ligt i rapporten
Balanserade
ekonomiska
villkor – en skattereform för hyresrätten. Den ﬁnns tillgänglig för
nedladdning på www.fastighetsagarna.se.
Flera förändringar har gjorts
som påverkar de ekonomiska
villkoren för hyresrätter, villor
och bostadsrätter. Resultatet är
en ökad ekonomisk obalans – där
hyresgästerna är förlorare. Bomarknadens parter visar i rapporten att det är 2 000 kronor dyrare
per månad att bo i en nybyggd
hyresrätt jämfört med ett nybyggt
småhus med äganderätt eller i en
bostadsrätt. Även när jämförelsen
görs på en äldre bostad landar
skillnaden på cirka 2 000 kronor.
För att komma till rätta med
detta föreslår organisationerna att
fastighetsskatten på hyresrätter
slopas, att skattereglerna ändras
för att underlätta underhållet
och att det införs en låg moms på
bostadshyror.
Läs mer om förslagen och deras
bakgrund i rapporten.
– En skattereform för hyresrätten

Stor satsning
på Almedalen
 Fastighetsägarna satsar stort
på årets Almedalsvecka, förmodat
politiskt het med tanke på det

Dina förmåner

förestående valet. Därför är det
viktigt att torgföra Fastighetsägarnas åsikter, önskemål och
aktuella branschfrågor. Tisdagen
den 6 juli genomförs således ﬂera
fastighetsägareseminarier i Visby
Hotells trädgård på Strandgatan 6.
Läs mer i separat Almedals-text
och annan information på sidorna
16–17 i detta nummer.
FASTIGHETSÄGARNA
SYD

Vandra runt med
Syd i Helsingör
 Den 1 juni bjuder Fastighetsägarna Syds Helsingborgsdistrikt
till en guidad stadsvandring på
andra sidan Öresund – i Helsingör.
Kunnig ciceron är Bengt Lindskog.
Deltagarna samlas dock först på
Hotel Helsingborg, Stortorget 20 i
Helsingborg, där alla får veta mer
om det nya hyressättningssystemet i staden (se förra numret av
Fastighetstidningen). Helsingborg
sällar sig nu till de orter där olika
poängsystem numera används för
att sätta bostadshyrorna. Det blir
också information om arkitektkontoret Tillberg Design AB och
företagets projekt.
Programmet startar klockan
16.15. 17.40 är det avfärd med
Scandlines mot Helsingör. Anmälan sker till info@syd.fastighetsagarna.se senast den 25 maj.
FASTIGHETSÄGARNA
GÖTEBORG FÖRSTA REGIONEN

Samarbete kring
konjunktursiffror
 Nu lanseras ett nytt samarbete över Fastighetsägarnas regiongränser. Denna gång i samhällsekonomiska frågor, rapporterar
Fastighetsägarna Göteborg Första
Regionens nyhetsbrev Fastighetsägaren.
Syftet med samarbetet är att
öka organisationens kunskap om
fastighetsmarknadens ekonomiska förutsättningar för att
därigenom öka kundnyttan för

medlemmarna och för att på ett
tydligare sätt kunna delta i den
offentliga diskussionen om konjunktur och ekonomi. Upplägget
kommer att vara fyra konjunkturrapporter om året varav två är
lokala konjunkturbarometrar och
två är mer övergripande nationella
analyser. De lokala barometrarna
omfattar Fastighetsägarnas samtliga kontorsorter samt andra orter
med minst 100 000 invånare.
Den första konjunkturundersökningen genomförs och presenteras
före sommaren 2010, enligt Fastighetsägaren.

Ny näringspolitisk chef
 Magnus Ersman blir ny näringspolitisk chef i
Fastighetsägarna
Göteborg Första
Regionen. Han
ersätter Andreas
Jarud som lämnar Fastighetsägarna för att
Magnus Ersman
i höst börja ett
nytt jobb utanför
Fastighetsägarna (se separat text
på motstående sida).
Magnus Ersman är för närvarande näringspolitiskt ansvarig i
Göteborg.

fastighetsekonomi och
energifrågor med mera.
Det gör att de kan krydda
gällande lagstiftning med
bra exempel från verklig-
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Långlivade
brandvarnare
Företaget Brandsäkra
lanserar en ny brandvarnare – Nordic Long Life. Det
är en optisk brandvarnare
med åtta–tio års livslängd.
Medlemmar i Fastighetsägarna Mellansverige får 20
procents rabatt på brandvarnaren och betalar 147 kronor
för den, exklusive moms men
inklusive miljöavgift.
Nordic Long Life kan inte
monteras utan att batteriet
aktiveras. Den kan användas
ensam eller i grupp om tolv,
då sammankopplad med tråd.
Läs mer om brandvarnaren
och förmånserbjudandet
kring den på föreningens
hemsida på www.fastighetsagarna.se

Besök växande
Kina med GFR
 Fastighetsägarna Göteborg
Första Regionen, GFR, bjuder in till
studieresa till Shanghai och Beijing den 15–25 oktober. Deltagarna
kommer bland annat att besöka
ett ﬂertal kända byggnader, olika
bostads- och kommersiella områden och – givetvis – den pågående
världsutställningen. Programmet
ger en god bild av dynamiken i det
expansiva Kina.
Sista anmälningsdag är den 15
juni. Resan kostar 31 900 kronor
per person. Läs mer på regionföreningens hemsida på www.
fastighetsagarna.se eller ring
031-755 33 90.

Fastighetsägarna utbildning
Våra utbildningar hålls
av våra egna experter.
Dessa arbetar dagligen
med hyresrättsliga
frågor, förhandling,

I den här spalten kan du läsa
om de många förmåner och
förmånsavtal som Fastighetsägarna erbjuder sina medlemmar. Här berättar vi om hur du
kan spara pengar och rapporterar om aktuella erbjudanden.
För mer förmånsinformation,
se din förenings hemsida på
www.fastighetsagarna.se,
klicka på Medlemsförmåner.

heten. På hemsidan
www.fastighetsagarna.se
kan du läsa mer om
Fastighetsägarnas
utbildningar.

Sabina Ovallius-Holmgren

Billigare tv
med Com Hem
Fastighetsägarna Syd har
tecknat ett förmånsavtal
med Com Hem som innebär
att föreningens medlemmar
erbjuds ett rabatterat pris
på månadskostnaden per
hushåll. Mer information om
avtalet ﬁnns under Medlemsförmåner på föreningens
hemsida på www.fastighetsagarna.se.
– Vår målsättning på
Fastighetsägarna Syd är att
erbjuda våra medlemmar bra
avtal med bra rabatter, säger
Sabina Ovallius Holmgren,
marknadskoordinator på Fastighetsägarna Syd och ansvarig för förmånsavtalen.
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Fråga experterna
En fastighetsägare
ställs ofta inför olika
frågeställningar. Här
svarar Fastighetsägarnas experter på frågor
från läsekretsen.

Charlotte
Andersson
Chefsjurist,
Fastighetsägarna
Göteborg
Första Regionen

Hyresrätt beskattas mer
i parhus än i ﬂerfamiljshus
FRÅGA: Vi driver ett litet fastighetsbolag med cirka 130 lägenheter där merparten av lägenheterna ﬁnns i parhus eller radhus.
Dessa taxeras som småhus och vi
betalar följaktligen 0,75 procent
av taxeringsvärdet i skatt.
Många gånger är även taxeringsvärdet per lägenhet högre
i parhus och i radhus än vad det
är i ett traditionellt hyreshus. En
liten jämförelse: Vi har ett traditionellt hyreshus centralt i kom-

munen där taxeringsvärdet är
345 000 kronor per lägenhet och
ett parhus i samma kommun men
15 kilometer från centrum och
där taxeringsvärdet är 530 000
kronor per lägenhet.
För lägenheterna i centrum betalar vi 1 277 kronor per lägenhet
i fastighetsskatt/fastighetsavgift
och på parhusen 0,75 procent av
taxeringsvärdet, det vill säga 3 975
kronor per lägenhet. Parhuset har
alltså 50 procent högre taxerings-

värde per lägenhet än det traditionella hyreshuset och procentuellt
sett betalar vi där dessutom mer
än dubbelt så hög fastighetsskatt.
Vid hyresförhandling kan vi däremot inte hävda att vi har ökade
skattekostnader på grund av att
fastigheten är taxerad som småhus, utan vi måste följa allmännyttans förhandling som i huvudsak har hus som är taxerade som
hyreshus.
Kan detta vara riktigt?

uppdelning av fastigheter som
vid inkomstbeskattningen. Vid
inkomstbeskattningen skiljer
man mellan näringsfastigheter
och privatbostadsfastigheter.
Hur fastigheten är taxerad
vid fastighetstaxeringen spelar
ingen roll, det är den faktiska
användningen av fastigheten
som styr klassiﬁceringen.
Gjorde man samma indelning
vid fastighetsbeskattningen
skulle fastighetsskatt tas ut
med samma skattesats på alla

hyreshus, oavsett om dessa är
taxerade som ﬂerfamiljshus eller som småhus.

Ronny Bergens
Teknisk chef,
Fastighetsägarna
Stockholm

Per Forsling

Emma
Henriksson
Utredningschef,
Fastighetsägarna
Sverige

Christian Senyk
Bostadsrättsexpert,
Fastighetsägarna
Stockholm

ILLUSTRATION: LASSE SKARBØVIK

Energispecialist,
Fastighetsägarna
Stockholm

SVAR: Din beskrivning i frågan
är tyvärr helt riktig. Vid uttaget
av fastighetsskatt/fastighetsavgift är det klassiﬁceringen av
fastigheten vid fastighetstaxeringen som är styrande och inte
upplåtelseformen.
Som småhus taxeras ett hus
som är avsett som bostad för
högst en eller två familjer. Ett
hus som innehåller tre eller
ﬂer lägenheter taxeras som
hyreshus.
Detta innebär att ett småhus
– oavsett om det ägs av den som
är bosatt på fastigheten, hyrs
ut eller upplåts med bostadsrätt – taxeras som småhus och
inte som hyreshus. Eftersom
fastighetsskatten/-avgiften är
olika för hyreshus och småhus
innebär det en omotiverad skillnad i uttaget av fastighetsskatt
som man lite vårdslöst skulle
kunna säga beror på om ett hus
”sitter ihop på längden eller på
höjden ”.

Rune Thomsson
Chefsjurist,
Fastighetsägarna
Sverige

Det riktiga – om man nu inte

gör det som är det principiellt
riktiga och plockar bort fastighetsskatten helt och hållet på
hyreshus – vore att vid fastighetsbeskattningen göra samma

Ulla Werkell
Skattejurist,
Fastighetsägarna
Sverige

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

Fastighetsägarna har i olika sammanhang påtalat det orimliga i
dagens system för både politiker
och tjänstemän vid regeringskansliet, och vi kommer givetvis
att fortsätta att driva frågan så
länge fastighetsskatten ﬁnns
kvar i sin nuvarande form.
ULLA WERKELL

ulla.werkell @ fastighetsagarna.se

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

Medlemmen

Remisser

FOTO: PLATZER FASTIGHETER

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

P-G
Persson
Yrke: Vd,
Platzer Fastigheter
Bor: Göteborg

Varför är ditt företag
med i Fastighetsägarna?

sett enbart kontakt med
Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen.
Organisationen i Göteborg gör ett bra jobb även
om vi, som enbart har
kommersiella fastigheter,
ibland tycker att fokus är
lite väl riktat mot bostadsfastigheter.

– Fastighetsägarna har
en viktig roll i att representera fastighetsägandet gentemot omvärlden
samt att arbeta med
gemensamma frågor
som gäller branschens
utveckling. En väl fungerande branschorganisation är till nytta för alla
fastighetsägare oavsett
storlek.

Vilken är den viktigaste
fastighetsägarfrågan
just nu, som du ser det?
– Att tillväxten i ekonomin
kommer igång så att det
ﬁnns en stark efterfrågan
på lokaler och lägenheter.

Hur tycker du Fastighetsägarna fungerar
som organisation?
– Vi verkar i Göteborgsområdet och har i stort

INTERVJU OWE SJÖQVIST

NÄRINGSDEPARTEMENTET: Energimarknadsinspektionens rapport Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering
av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Slutdatum 30 juni (per.forsling@
fastighetsagarna.se).
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN:
Föreskrifter och allmänna råd om
nätkoncessionshavares föreslag till
intäktsram och insamling av uppgifter
för att bestämma intäktsramens storlek.
Slutdatum 30 juni (per.forsling@fastighetsagarna.se).

NÄRINGSDEPARTEMENTET: Mätning
av mindre anläggningar – förslag till
undantag från kravet på mätning. Slutdatum 16 augusti (bengt.wanggren
@fastighetsagarna.se).
NÄRINGSDEPARTEMENTET: Betänkandet Tredje inre marknadspaketet för el
och naturgas. Forsatt europeisk harmonisering. Slutdatum 3 september (yogesh.
kumar@fastighetsagarna.se).
Besvarade remisser, se fastighetsagarna.
se E Huvudfrågor E Remissyttranden.

DAGS ATT ANNONSERA I HÖSTENS BILAGOR:
ENERGI /MILJÖ / TEKNIK (MEDFÖLJER NR 7)
SAMT IT & FASTIGHET (MEDFÖLJER NR 10).
RING 08-587 86 538 OM DU VILL VETA MER!
Värderingar & löfte Fastighetsägarnas värderingar är Nära,
Aktiva och Ansvarstagande. Värderingarna beskriver hur man som medarbetare eller förtroendevald 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 E Om oss E Visioner & Mål.

Här hittar du oss
Fastighetsägarna Sverige
VD Reinhold Lennebo
Post Box 16132, 103 23 Stockholm
Besök Drottninggatan 33
Tel 08 613 57 00 Fax 08 613 57 01
www.fastighetsagarna.se
info@fastighetsagarna.se
1 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 803 20 Gävle
Besök Norra Slottsgatan 6, 4 tr
Tel 026 54 66 30 Fax 026 60 21 20
kontorschef Mats Gustafsson

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

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

1

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

2 Fastighetsägarna Norrbygden

VD Monika Lundberg
Post/besök Södra Järnvägsgatan
49C, 931 32 Skellefteå
Tel 0910 140 50
Fax 0910 166 78
www.fastig1
hetsagarna.se
info@norrbygden.
2
fastighetsagarna.se

3

5
6

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

Post/besök Åsgatan 41,
791 71 Falun
Tel 023 280 65 Fax 023 636 31
kontorschef Annelie Nisser
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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/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
4 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
5 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/besök Kapellgatan 5B,
553 17 Jönköping
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 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
6 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

Post Box 103, 651 04 Karlstad
Besök Drottninggatan 21
Tel 054 13 75 50 Fax 054 13 75 59
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Fråga Almega Fastighetsarbetsgivarna
Almega är en organisation för små och stora
tjänsteföretag inom
en mängd branscher.
Almega Fastighetsarbetsgivarna erbjuder
expertstöd i rollen som
arbetsgivare.

Se till att alla krav i
upphandlingen uppfylls

B

åde i offentlig och privat
upphandling av tjänster
brukar kravlistan på
beställaren vara lång.
De krav som ställs är
ofta relevanta i den mån
att det ska garantera att beställaren ska få en leverantör som är
seriös och uppfyller ställda krav
på kvalitet, utbildad personal,
miljö med mera.
Att ställa krav i en upphand-

ling är en självklarhet men innebär också ofta mycket administrativt arbete för företagen som
lämnar anbud.
De krav som ställs ska kunna
kontrolleras och bör alltid följas
upp. I annat fall riskerar kraven
att endast bli en pappersprodukt
som saknar inverkan i valet av
leverantör. Det minskar möjligheten för de företag som investerat i utvecklingen av verk-

samheten i form av exempelvis
utbildning, miljöfrågor och
kvalitetsförbättringar. Istället
riskerar prisnivån bli det enda
avgörande konkurrensmedlet
för företagen. Något som i sin
tur riskerar att urholka graden
av kvalitet och service.
Genom noggrann uppföljning
av ställda krav gynnas inte bara
branschen, utan beställaren kan
få den leverantör som faktiskt
lever upp till de krav som man
efterfrågade från början.

Almega svarar

JOHAN HULDT

johan.huldt @ almega.se

Ulf Ö Andersson
Telefon:
08-762 69 65

Claes Hedlund
Telefon:
040-35 25 25

Johan Huldt
Telefon:
08 762 68 64

Stefan
Lennström
Telefon:
08-762 69 66

Christer
Wejderot
Telefon:
040-35 25 37
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
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FRÅGA: Vårt företag funderar
på att överpröva en offentlig
upphandling. Hur gör vi?
SVAR: Alla leverantörer som
lämnar eller ska lämna anbud
kan begära att en upphandling
överprövas. Leverantören
skickar då en begäran om
överprövning till länsrätten om
att upphandlaren antingen ska
ändra eller göra om hela upphandlingen. Överprövningen
ska lämnas till den länsrätt där
den upphandlande enheten
ﬁnns.
Rätten att begära överprövning omfattar alla offentliga
upphandlingar såväl under
som över tröskelvärdena. Det
är endast leverantör som lidit
skada, eller kan komma att lida
skada, på grund av att reglerna
inte följts som kan överpröva.
Upphandlingen får inte heller
ha avslutats, vilket den anses
göra tio dagar efter det att
alla leverantörer fått ta del av
tilldelningsbeslutet. Efter de
tio dagarna tecknas avtal och
upphandlingen kan då inte
längre överprövas.
En leverantör kan dessutom
ansöka om att länsrätten
omedelbart ska fatta ett beslut
om att upphandlingen inte
får avslutas och då avstannar
processen.
Den part som förlorar i länsrätten kan överklaga till kam-

marrätt och vidare till regeringsrätt. Dock krävs prövningstillstånd för att ärendet ska tas
upp i dessa instanser.

MER PÅ WEBBEN

 Läs gärna mer om tjänsteupphandling på Almegas
hemsida www.almega.se

Det bullrar
så jag kan inte
höra tv:n!

För information om HyresgästdialogenTM
gå in på www.rotpartner.se

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

Vi sluter avtal som
inte blundar för
företagens verklighet

Nu har Fastigo tecknat ett historiskt avtal
med tjänstemannafacken. Utan siffror.
Utan centrala löneökningar.
Sifferlösa avtal är det som gynnar våra
medlemmar bäst. För då kan varje företag
skapa det löneutrymme som bäst matchar
deras lokala verklighet.
Framgångarna i avtalsrörelsen är ett
resultat av att Fastigo är den arbetsgivarorganisation som bäst kan fastighetsbranschen och dess löner.

Vi är renodlade specialister på fastighetsbranschens arbetsgivarfrågor.
Koncentrationen på en enda bransch ger
oss en unik styrka. Och våra medlemmar
ett unikt stöd.
Mer än 1.300 privata, kommunala och
kooperativa arbetsgivare över hela landet
har valt Fastigo.
Välkommen till en modern arbetsgivarorganisation vässad för den moderna
arbetsmarknaden!

fastigo.se

Fastighetsfolk

ENERGIEFFEKTIVITET

JUBILEUM OCH GENERATIONSSKIFTE

PÅ NYA JOBB

 Fastighetskonsulterna

 Wiksténs Fastigheter i

Niras utökar i Malmö med
byggnadsantikvarien Paul
Hansson, byggnadsingenjören Fredrik Kjellberg och
seniorprojektledaren Ola
Palmquist. De kommer närmast från respektive egna
företaget Minne, Fojab Arkitekter och Nidroc.

Boden ﬁrar 60-årsjubileum.
Samtidigt tar tredje generationen vid i familjeföretaget.
Grundaren John Wikstén byggde företagets första hus i Boden
1950, på Hermelinsgatan 2. John Wikstén
var verksam till 1970,
då han avled. Några
år därefter tog hans son Roland Wikstén över rodret.
Han lämnar nu över vd-stolen till sin brorson Dennis

 Petra Skoglund (bilden)
blir affärschef
för nya området Interim Management på Nai
Svefa. Hon var
tidigare företagets HR- och marknadschef
och efterträds av Malin
Bergman från NCC Property
Development.

trätt som transaktionschef
för AMF Fastigheter. Han
kommer närmast från konsultföretaget Savills.

Wikstén (bilden). Roland
Wikstén fortsätter som styrelseordförande.
I mitten av maj ﬁrade företaget jubiléet bland
annat genom att bjuda
cirka 500 hyresgäster
på middag och musikalshow. Samtidigt
ser Wiksténs framåt
med förvärv och projekterat nybygge.
– Vi tror på Boden och att
utveckla handeln i staden,
säger Dennis Wikstén.
DTZ för att arbeta med Property Asset Management. Han
kommer närmast från EFM.

 Karl Henrik Lenneryd har
 Ny vd för White arkitekter

 Peter Frische blir marknadschef i Köpenhamn för
Norrporten. Han kommer
från det danska mäklarföretaget Sadolin & Albæk.

 Hanns Rodell har anställts
av Stiftelsen Bergmangårdarna som konstnärlig
ledare för Ingmar Bergmans
fastigheter på Fårö.

 Marianne Falck är ny styrelseledamot hos HSB i
Malmö, där hon efterträder
Olle Strand. Falck är yrkesverksam som Senior Business
Analyst vid AstraZeneca.

vid kommande årsskifte blir
Monica von Schmalensee,
arkitekt och i dag vice vd.

rekryterats till uthyrningsteamet på Jones Lang LaSalle
i Stockholm, där han ska arbeta med kommersiella lokaler.

 Jan Perdahl har tillträtt

 Anna Forsberg är ny chef för

som förvaltningschef på
HSB Södertörn. Han har
ett förﬂutet
som konsult
för Kommunfastigheter i Täby och regionchef på Riksbyggen.

Asset Management vid Colliers Asset Management. Hon
har förvaltningserfarenhet från
Trygg-Hansa/SEB och AMF.

 Niklas Alm tillträder i augusti som kommunikationsoch marknadschef för Newsec.
Han är i dag vd och rådgivare
vid Cititgate Stockholm.

 Johanna Arne Engelbrekt
är ny ekonomidirektör för
samhällsutvecklarna
WSP Europe
med placering
i Stockholm.
Hon kommer närmast från
ITT Water & Wastewater.

 Martin Tufvesson har till Jonas Winter börjar i sepTEXT & BILD: BÖRJE CRONA

MASTODONT-MUMRICK

 Peter Jacobsson, vd för
Bygg-Fast, tillträder 1 juni
som vd för norskägda fastighetsbolaget Fem Hjärtan.

HALVERA
ENERGIKOSTNADEN!

7135
ISO/IEC 17020 (C)

 Tomas Henrikson är ny på

 Blivande trädgårdsarkitekt-

Savills transaktionsavdelning. Han har tidigare arbetat
med fastighetstransaktioner
på Vasakronan och Diös.

erna Stina Höglund (t.v) och
Anna Fogelklou från Lantbruksuniversitetet i Alnarp
har vunnit JM:s stora balkongtävling med bidraget Odla i
färg. Enligt juryn är deras
balkong ”en plats för odling
och skönhetsupplevelse med
utvald design och som med
ett fyrverkeri av färger blir en
egen oas.” Bland växterna
ﬁnns murgröna, kryddväxter
och grönsaker.

 Petter Högberg har rekryEn hyresgäst bosatt i Lund
en dag sa: Jag ska om en stund
för en avsevärd slant
köpa en elefant,
för i mitt hus
får man inte ha hund.

UTMÄRKELSER

tember på Ariem där han ska
arbeta med fastighetstransaktioner. Winter kommer närmast från Savills Sweden.

terats som projektledare till
Jones Lang LaSalle. Han
kommer närmast från Newsec Transactions.

 Fredrik Mässing har anställts av fastighetsrådgivarna

✓ Bergvärme
✓ Styr och regler
✓ Värmepump
✓ Rörmokeri
✓ Fjärrvärme
✓ Elinstallationer
✓ Service och jour
✓ Ventilation
✓ Kyla
✓ Energideklaration
✓ Tekniska besiktningar
Vi värmer Sverige hjälper dagligen ca 20
fastigheter att minska energikostnaden.

08-708 75 00

Låt branschen få veta att du har bytt jobb eller att ditt företag gjort en ny spännande rekrytering! 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.

58

www.vivarmersverige.se
Rådgivning – Installation – Service

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSSYSTEM

Fastighetsrätt
Hyresrätt, lokaler - bostäder
Bostadsrätt, Arrenderätt
Utbildning
Harry Steinmann
Niklas Lidquist
Carl Westling
Anders Hildebrand

FÖNSTER

  
  

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

www.grundels.se

JURISTFIRMAN BRINK & PARTNERS
Vi är specialiserade på juridiken kring
fastighetsförvaltning, bl a hyressättning av bostäder och
lokaler, uppsägningar, hyresnämndsärenden, bostadsrättsfrågor samt övriga tvister.
Olle Brink
Robert Lidqvist
Jesper Hasselquist
i samarbete med: Björn Rydén, Juseco HB

Testade av:

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

www.bratexab.se

www.foyen.se
ww.foyen
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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.
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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
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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
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Per-Yngve Bengtsson
08-588 331 16, 0708-73 15 16
per-yngve.bengtsson @ jgcommunication.se
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Kerold Klang
08-588 330 14, 070-539 96 50
kerold.klang @ jgcommunication.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
Hans Öhman, 08-613 57 33
Tidningsproduktion
JG Communication

110 09 Stockholm

Repro
Pelle Cederlöf, Citat
Tryck Sörmlands Graﬁska AB
Katrineholm 2010

Vill du inte klippa i tidningen? Mejla monaliza.nordin @ fastighetsagarna.se eller gå in på www.fastighetstidningen.se

Postadress:

Svarspost

Fastighetsägarna
Namn:

Företag:

Jag beställer följande
nummer à 60 kr:

Jag vill prenumerera helår. 470 kr inkl
moms (studerande 50 procent rabatt)
60

Kundnummer 110 599 100
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Porto
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Adress:

  

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

Prenumeration
Katja Kalda, 08-613 57 81
prenumeration @ 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

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 sex 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 ﬁnns på
www.fastighetsagarna.se. Läs mer om EPF på www.epf-fepi.com.
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HOGIA KAN FASTIGHETSSYSTEM
Nyhet!
e-avisering i Hogia Fastighet

 !  
   
 !
 

En leverantör för din
fastighetsadministration
Vill du ha ett användarvänligt system med
smarta betalningsﬂöden?

Välkommen på en
lunchvisning i vår!
Låt oss visa dig som är intresserad av att byta
system vad Hogia Fastighet kan göra för din verksamhet. Visningen är kostnadsfri och vi bjuder på
lunch. Föranmälan krävs. Vi besöker följande orter:
STOCKHOLM
GÖTEBORG
MALMÖ
STENUNGSUND
SKELLEFTEÅ

LINKÖPING
VÄXJÖ
UDDEVALLA
STRÖMSTAD
HALMSTAD

Tid: Kl 11.30 - 14.00
För anmälan och mer info, läs mer på:

www.hogia.se/fastighetssystem

Hogia har tilldelats trippel-A
för högsta kreditvärdighet.

   
    
  !    
 !   
  
       
  
"  ! 

Samarbetspartner till

HOGIA FASTIGHETSSYSTEM AB
Hakenäs 444 28 Stenungsund
Tel 0303-688 20

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 5 JUNI 2010

www.hogia.se/fastighetssystem
info.fastighetssystem@hogia.se

888-*/%*/7&/54&t5&-
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Kalendariet
fastighetstidningen
@jgcommunication.se

Utställning Övergivna platser
Stockholm t.o.m. 29 augusti
Jan Jörnmark ställer ut fotograﬁer.
Info: tekniskamuseet.se, www.jornmark.se, www.globaliseringen.info

Building Blocks
Stockholm 24 april–12 sept
Lekfull utställning om arkitektur
där nio internationella arkitektkontor experimenterar med barn kring
nyskapande arkitektur.
Info: www.fargfabriken.se

Bostad 2010 – utmaningar
på framtidens bostadsoch hyresmarknad
Stockholm 25 maj
Bostadsdag kring framtidens bostadspolitik, konjunkturer, miljonprogram och varumärkesbyggande.
Info: www.seminardesign.se

Energieffektivisering
Stockholm 25–26 maj
Info: www.seminardesign.se

Lönsam hyresförhandling
Stockholm 26 maj
Seminarium om hur lokalintäkterna
kan ökas genom bättre hyresförhandlingar.
Info: www.seminardesign.se

BFAB:s nyhetsdag om den nya
plan- och bygglagen som avses
träda i kraft 2011.
Info: www.stf.se/kurser/kurs/
PBL-nyhetsdag eller www.bfab.se

Helhetsbelysning av lagarna kring
expropriation, fastighetsinlösen och
ersättning vid skada och intrång.
Info: www.vjs.se

Energieffektivisering
/fördjupning
Stockholm 1–2 juni
Hur du genomför analys av byggnadens energisystem, driftkostnader och
kostnader för energiupphandling.
Info: www.seminardesign.se

FOKUS

FREIBURG – EUROPAS
MEST HA° LLBARA STAD

Nordisk bærekraft – treet
som fremtidens inspirator
Bergen 3–4 juni
Konferens om de tekniska, miljömässiga och estetiska kvaliteterna i
träbyggande.
Info: www.nordicwoodcities.com
eller www.vaxjosamtalet.se

Skånes Energiting
Malmö 8 juni
Energikontoret Skånes mötesplats
med cirka 60 föreläsare och branchrepresentanter. Årets fokus: elenergi.
Info: wwww.ek-skane.se/energiting

BAKOM
FASADEN

Ingvar
Lyckby
vårdar
sin fastighet
med
kärlek

Smålands Trädagar
Virserum 29–30 juni
Seminarium om hållbart stadsbyggande och hållbar samhällsutveckling som anordnas i samband med
Virserums Musikdagar.
Info: www.virserumskonsthall.com

TIPS
& RÅD

Se
till att
hissen
är
säker

World Ecological Forum
Visby 1–2 juli
Sveriges första World Ecological
Forum med klimatåtgärder och
innovation i fokus. Information:
Info: worldecologicalforum.com

TEMA

Så tas fastighetsägarnas
intressen tillvara i EU

Kulturhuset – våning Plattan
Stockholm 10 augusti
Invigning av huvudentrén, biblioteket, scenen och restaurangen i det
ombyggda Kulturhuset i Stockholm.
Evenemanget ingår i Stockholms
Kulturdagar 10–15 augusti.
Info: kulturfestivalen.stockholm.se

EAHSA’s third conference
Stockholm 27–28 maj

Facility Management i teori och
praktik
Stockholm 1–2 september

Konferens anordnad av International
Association of Homes and Services
for the ageing. Målgrupp är vårdgivare och bolag som äger och

Kurs för fastighets- och driftsfolk
för bättre styrning av FM-verksamheten.
Info: www.ibceforum.se

BAROMETERN

Växjö – från klassiskt till modernt

FOTO: LARS ARONSSON

Nyhetsdag om nya PBL
27 maj Stockholm

Fastighetsrätten vid intrång
och lösen
Stockholm 1–2 juni

FOTO: WIKIPEDIA

Utställning av designade grindar i
Ramnaparken.
Info: www.boras.se/konstmuseum

I nästa nummer – ute den 14 juni

FOTO: CHRISTER HANSSON

Grinden – drömmen om den
hemliga trädgården
Borås 25 maj–3 oktober

FOTO: TOBIAS B. KÖHLER / WIKIPEDIA

förvaltar omsorgsfastigheter.
Info: www.micasa.se/eahsa eller
www.eahsa.eu

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.
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Senaste nytt varje vardag på www.fastighetstidningen.se
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”Det snackas en förfärlig
massa här i huset!”
Nu kommer väl
hyrorna att bli
jättehöga?

Det känns inte
bra att lämna ifrån
sig nyckeln.

Hur ska vi klara
oss utan toalett
i 5-6 veckor?

Det bullrar
så jag kan inte
höra tv:n!

Kommer trapphusen
att stå ostädade
och belamrade med
bråte nu?

Låt mig
ta hand om
snacket!
Många problem i samband med renoveringsarbeten beror
på dålig kommunikation. Fastighetsägare och hyresgäster
pratar inte tillräckligt med varandra. Och får man inte
tillräcklig information är det lätt att missförstå och kanske
bli orolig i onödan.
Vi har utvecklat en lösning för det: HyresgästdialogenTM.
Det är ett väl utarbetat system som vi sedan många år som
projektledare integrerat med renoveringsarbetet, för att förbättra kommunikationen mellan hyresgäster och fastighetsägare. Den involverar hyresgästerna, ger dem möjligheter
att påverka och att förstå vad som händer och varför.
Resultatet blir en betydligt smidigare renoveringsprocess.

Vill du veta mer om HyresgästdialogenTM gå in på www.rotpartner.se

Det är här jag, Désirée Fäldt kommer in,
som ansvarig för HyresgästdialogenTM.
I mer än 20 år har jag haft förmånen
att arbeta för såväl hyresgäster som
fastighetsägare med kommunikation,
boendeutveckling och utbildningsfrågor.
Det har gett mig värdefulla erfarenheter
och ett brett perspektiv på den här typen av frågor.
Tveka inte att ringa mig på 0303-37 30 43 eller mejla till
desiree.faldt@rotpartner.se om du vill veta mer. Vissa saker
kan man inte tala nog om.

Posttidning B
Adressändring
ǩför medlem meddelas till resp. fastighetsägareförening;
ǩför direktprenumerant: lämna skriftligt meddelande
till Fastighetsägarna, Fastighetstidningen Prenumeration, Box 16132, 103 23 Stockholm.
Glöm ej ange abonnemangsnumret

SDKDRD

"DRSÊKKMÌFNSRNL
CT@KCQHFJNLLDQ
@SS@MUÊMC@

-DMRNLFDQCHFFK@C@QDGXQDRFÊRSDQ
6HG@Q46LDCE@MS@RSHRJSTSATC RTODQRM@AAS"QDCA@MCUH@46 
DKKDQC@S@TSS@FDSNBG4DKDENMH!KKSSHKKQHJSHFSAQ@OQHRDQEÚQRSÌR
"XSDQMHSHKK4DKDS@QUHG@MCNLGDK@HMRS@KK@SHNMDM NBGMHEÌQ
CDRRTSNLSHKKFÌMFSHKKUÌQ+TMCRDQUHBDEÚQ&@RSHFGDSRÊF@QD'ÌHMOÌ
SDKDRDE@RSHFGDSR@F@QDDKKDQQHMF EÚQLDQHMENQL@SHNM

