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Medlems- och  
branschtidningen  
för Fastighetsägarna 
Nr 4 maj Pris: 60 kronor

TEMA
FASTIGHETS-
SYSTEM & IT
Allt inför uppgraderingen  
av fastighetssystemet

Men Einar Mattsson driver ärendet 
om direktförhandling vidare

STOPP FÖR SPIKAD
HYRA I TIO ÅR

LÅNGT FRÅN 
FULLBELAGT

ALLT FLER FASTIGHETSÄGARE SATSAR PÅ HOTELL

Martin Tufvesson,  
AMF Fastigheter, framför det 
blivande hotellet på Brunke-
bergstorg i centrala Stockholm.

FASTIGHETER 
HETA PÅ BÖRSEN
Bolagen som just noterats,  
de som vill in och de som avstår
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Ett är säkert, saker och ting förändras med tiden. Men det finns 
saker som består, råvaror som ska hållas fräscha, mat som ska 
lagas och kläder som ska tvättas. Vi gillar vitvaror med snygga 
detaljer och smarta funktioner. Vi lever för att utveckla maskiner 
som förenklar människors vardag. Och för att förenkla din vardag 
rekommenderar vi att du börjar titta på pålitliga maskiner som 
bara går och går.

Byggtrender kommer och går

1958
Underhållsfritt är det nya. Många hus som 
byggs på 50-talet får en ljusgul tegelfasad.

1976
Vem drömde inte om en vit mexitegelvilla? 

Gärna med brunmålade fönster.

1984
Och så vänder det. Brunt är åter tillbaka.  

Nu ska fönstren vara vitmålade.

1965
Tillbaka till det klassiska. Det röda teglet  

kommer tillbaka och dominerar.

1997
Tegelfasad är helt ute. De hus som byggs  

får antingen trä eller putsad fasad. 

2010
Tegel återkommer och nu i alla möjliga kulörer  

och nyanser. Utbudet är större än någonsin.



Spara  
upp till 80 %
Med Philips helt nya innovativa system Pacific LED Green Parking  
får du extremt låga energikostnader och ökad säkerhet. Systemet,  
som består av armaturen Pacific LED Green Parking, trådlöst  
styrsystem och närvarokontroll, går snabbt och enkelt att installera  
– oftast med befintligt kablage. 
Perfekt ersättare för lysrörsbelysning. Under lugna perioder  
är belysningen tänd till 20 % och mer hektiska 100 %. Det bästa  
av allt – på bara tre år har belysningsinvesteringen betalat sig.

Shield_White_2013 

Version 1.1 – 25 October 2013

www.philips.se/greenparking

Green Parking System
Pacific LED wireless



Bara tanken att ett tak kan förbättra luftkvaliteten är 
fantastisk. För några år sedan förverkligade vi den idén 
med tätskiktsprodukten Noxite®.
När solen skiner på ett Noxite-tak startar en process där titandioxid omvandlar skadlig 
kväveoxid till nitrat. Sedan kommer regnet och sköljer bort nitratet helt naturligt. Faktum 
är att ett Noxite-tak på 2 000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en 
bensinbil släpper ut under 10  000 mils körning. 

När du väljer Icopal Mono Noxite tätskikt så får du ett tak som inte bara skyddar hus och 
byggnader, utan som faktiskt är med och aktivt renar luften. Samtidigt får du ett snyggt 
modernt tak med slitstyrka, lång livslängd och alla våra trygga garantier. 

Läs mer på icopal.se

Kan träden så kan vi

Icopal Noxite®
Inspirerade av verkligheten sedan 1915   |   icopal.se   |   Se hur Noxite fungerar på noxite.se

 Mono  
 Noxite®

Taket som
renar luften
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PÅ OMSLAGET: 
Martin Tufvesson är 
redo för hotell i de 
gamla kontorsloka-
lerna.       Se sid 20

Nyheter 8
#åsikten: Ethel Forsberg 18
Barometern: Lund 28
Affären 30
Krönika: Tomas Ernhagen 31
Bakom fasaden: Michael Nilforsen 34
Prylar: Badrum 41
Fall i rätten 49
Tema: Fastighetssystem & IT 50
Fastighetsägarna svarar 73
Fastigo svarar 75
Nytt från din förening 77

FÅR INTE DIREKTFÖRHANDLA
Besvikna boende hos Einar Mattsson 
efter hyresnämndens beslut.

BRANDTORNETS
STORSATSNING
Michael Nilforsen är vd för det lilla fastighetsbolaget 
som går mot strömmen och bygger hyreslägenheter  
när andra tvekar. Nu har de nya heta planer för det  
historiska tändsticksområdet i sitt älskade Jönköping.

8

Om att inte gå vilse i stora skogen
NI FÅR URSÄKTA eventuell brist på 
analys och sammanhang. Jag är ju fort
farande så där löjligt salig efter gårdagens 
skogspass. Efter uppehåll på en sisådär 30 
år har jag bestämt mig för att plocka upp 
orienteringen igen.

Gårdagens viktigaste lärdom var vik
ten av att lita på det egna omdömet. Bara 
några meter från skärmen ser jag hur alla 
andra springer upp på en bergsknalle.

Fan, hade jag inte dragits med där, hade 
jag hängt klungan på ett kick.

Rent stilistiskt vore det en snygg över
gång att nu raljera lite om de bransch
strömningar vi granskar i detta nummer. 
Men det ligger inte riktigt för mig att 
spå om börsen (läs istället vårt fokus på 
sidan 42). Och hotellboomen ger jag tum
men upp av rent principiella skäl (allt om 
trenden på sidan 20). Som stockholmare 

förutsätts man ju ha en lätt avog inställ
ning till ytterligare turisterhorder 
som är i vägen.Men det där har 
jag aldrig förstått. Återuppliva 
Vattenfestivalen, säger jag. 
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Erik Hörnkvist 
redaktionschef
erik.hornkvist@fastighetstidningen.se

Avdelningar

CHECKA IN HOTELLTRENDEN
Läs vårt fokus om fastighetsägarna 
som satsar på hotell.

Bara tanken att ett tak kan förbättra luftkvaliteten är 
fantastisk. För några år sedan förverkligade vi den idén 
med tätskiktsprodukten Noxite®.
När solen skiner på ett Noxite-tak startar en process där titandioxid omvandlar skadlig 
kväveoxid till nitrat. Sedan kommer regnet och sköljer bort nitratet helt naturligt. Faktum 
är att ett Noxite-tak på 2 000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en 
bensinbil släpper ut under 10  000 mils körning. 

När du väljer Icopal Mono Noxite tätskikt så får du ett tak som inte bara skyddar hus och 
byggnader, utan som faktiskt är med och aktivt renar luften. Samtidigt får du ett snyggt 
modernt tak med slitstyrka, lång livslängd och alla våra trygga garantier. 

Läs mer på icopal.se

Kan träden så kan vi

Icopal Noxite®
Inspirerade av verkligheten sedan 1915   |   icopal.se   |   Se hur Noxite fungerar på noxite.se

 Mono  
 Noxite®

Taket som
renar luften

F
O

T
O

: M
A

U
R

O
 R

O
N

G
IO

N
E



6 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

J INTE MINST  
VISAR DET HUR 
VIKTIGA  
FASTIGHETS- 
ÄGARE ÄR NÄR  
MAN BEHÖVER  
VÄNDA EN  
NEGATIV STADS-
UTVECKLING. 

”JOBBET TOG mig till Skåne häromveckan. En 
region med både framtidstro och stora ambitio
ner, något som också speglas i de frågor vi jobbar 
med. Det finns tre händelser från denna Skåne
resa som jag gärna delar med mig av, inte minst 
för att jag bedömer att de är viktiga för fastig
hetsbranschens sätt att samverka med samhället 
i övrigt.

FÖRST FICK JAG förmånen att besöka ett 
nystartat så kallat BID (Business Improvement 
District), Seved i Södra Sofielund i Malmö. 
Här fanns en problematik som var djupgående 
med bland annat ostädade fastigheter, dåligt 
underhåll, kök och tvättstugor i dåligt skick 
och en social oro som fått Janne Josefsson och 
Uppdrag granskning att vika ett helt program åt 
området. Det fanns helt enkelt en nedåtgående 
spiral som gjorde Sofielund till ett område med 
förfall och växande kriminalitet. 

Problematiken var allvarlig, men den togs 
tag i. Fastighetsägarna Syd bidrog i arbetet och 
lanserade idén om att skapa ett BID, där kom
munen och fastighetsägarna gemensamt tog 
ansvar för åtgärder. Hyresgästföreningen  
involverades tidigt, liksom miljöförvaltningen 
och räddningstjänsten.

I dag är Sofielund ett område som förvisso 
inte är fritt från problem, men nu ser man att 
utvecklingen har vänt. Hela området är på väg 
att rustas upp och det jag får se på plats är ett 
område där de flesta fastighetsägarna har tagit 
frågan på allvar. Inte minst visar det hur viktiga 

fastighetsägare är när man behöver 
vända en negativ stads utveckling. 

Och det behöver alltså inte handla 
om New York, som är förebild för 
många BIDs, utan även centrala 

delar av Malmö eller i stora miljon
program i nordvästra Stockholm. 

Modellen känns trovärdig 
och för egen del tror jag att 

vi kan göra mycket mer 
av detta. Det är därtill 

uttryck för det soci
ala ansvarstagande 

som många av 
våra medlem

mar vill bidra med, men inte alltid vet hur de ska 
kanalisera.

MITT ANDRA EXEMPEL kommer från den  
fantastiska utveckling som sker i Västra Ham
nen i Malmö. 

Högskolan, SVT och moderna tjänsteföretag 
har ersatt den gamla industrimiljön och det 
är ett område som växlar upp ordentligt. Här 
byggs kontor, lokaler och även bostäder i en 
takt och på ett sätt som tydligt tar ansvar för 
stadsutvecklingen i Malmö. Visst är det många 
aktörer inblandade, men det är tydligt att det 
nära samarbetet mellan fastighetsföretag, 
övrigt näringsliv, politik och förvaltning utgör 
en synnerligen värdefull framgångsfaktor även 
här. Och lite typiskt är att man gör det genom att 
våga ta ut svängarna lite grand, vilket gör att till 
exempel Malmö Live verkar bli en riktigt spän
nande skapelse.

SOM EN SISTA NOTERING från Skåne kommer 
skälet till att resan blev till över huvud taget. Under 
rubriken ”Bygga nytt i liten håla – aldrig, eller?” 
skulle jag tala om varför vi behöver fler hyreslägen
heter på ett nationellt seminarium i Sjöbo.

Ja, det byggs inte så många sådana just där, 
men det finns en ambitiös kommunledning 
som gärna vill ge Sjöbo ett bättre rykte. Därför 
ordnar man nu för tredje året i rad seminarium 
på teman som kan locka folk från olika delar av 
landet. Det kom nästan 100 personer för att för
djupa sig i frågan om hyresrätter på små orter. 

Det är aldrig svårt att argumentera för 
hyreslägenhetens betydelse för samhälls
utvecklingen och för människors möjligheter 
att förvekliga sina drömmar. Inte heller i Sjöbo. 
Seminariet fick frågan belyst från olika vink
lar: politik, regelverk, finansiering och mycket 
annat. Men det bestående intrycket från Sjöbo 
var att det finns så starka ambitioner att göra 
något bra av utvecklingen för sin stad eller ort. 
Det är verkligen ett sätt att ta ansvar för hur 
framtiden formas.

 

REINHOLD LISTAR:

1

2

3

        INFÖR VALET i 
september arbetar 
vi lika mycket med 
företrädare för de olika 
regeringsalternativen. 
Vi företräder våra 
medlemmars intressen 
oavsett regeringsfärg.     

        FLER FASTIGHETS-
ÄGARE engagerar sig i  
lokal stadsutveckling. Bra!

        DET FINA VÅRVÄDRET 
ÄR MYCKET UPPSKATTAT.  
Man ser många glada miner 
runt omkring sig och det 
ger ny energi! 

Ledare/Reinhold Lennebo

Att bidra till utveckling  
är att ta ansvar för framtiden

VD FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE
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Följ Fastig-
hetstidningen 

på Facebook och Twitter 
och håll dig uppdaterad 
med de senaste nyheterna 
från branschen, de mest 
debatterade ämnena och 
möt fastighetsägare och 
politiker.  
   Passa också på att prenu-
merera på vårt nyhetsbrev.

REINHOLD LISTAR:

  FÖLJ OSS!

Redaktör: Victoria Gillberg, victoria.gillberg@fastighetstidningen.se

        TWITTRAT  
Apr 16

Jag börjar bli uppbokad 
inför #Almedalsveckan. 
Har du några kul idéer 
där jag kan medverka om 
#stadsutveckling eller 
#bopol så hör av dig.

Rudolf Antoni
@RudolfAntoni 

Apr 16
Läser MPs budget-
motion. Tolkar dem som 
att bostadsproblematik 
beror på slöa/illvilliga 
byggherrar och för få 
studentbostäder.  
#bopol

Martin Lindvall 
@slumpnavigator

Apr 17
Energiskatt på egen-
använd el? Nej tack…  

Per Forsling
@PerForsling 

Apr 22
”Lex Västerås” lär oss att 
politiker inte ska sätta 
hyror i markanvisningar. 
#ncc #bopol

Rikard Silverfur 
@RSilverfur  

Apr 22
Tips: Fastighetsägar-
frukost 13 maj. Att upp-
handla förvaltning – ny 
Aff-mall.

Rikard Silverfur 
@RSilverfur  

Apr 23
Vi bjuder in till nytt nät-
verk för våra medlem-
mars miljö- och hållbar-
hetschefer!

Sara Haasmark 
@HaasmarkSara

Fastighetsägarna i fokus 

”Var fjärde fastighets-
företagare uppger att 

de kommer att öka 
personalstyrkan under året.” 

Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige, 
 i den senaste Sverigebarometern.

Förslag på system 
med sopsug
”AVFALLSHANTERINGEN 
i Stockholms innerstad är 
bedrövlig” skriver Fastighets-
ägarna 
Stockholms 
hållbar-
hetschef 
Sara 
Haasmark i 
en debatt-
artikel i 
Dagens 
Sam-
hälle. Hon menar att Stock-
holm behöver ett modernt 
sopsugssystem som kan 
hantera volymer upp till 
1  000  000 kubikmeter 
avfall årligen. En volym som 
motsvarar ett och ett halvt 
Globen.

Fastighetsägarna Stock-
holm har låtit Sweco analysera 
hur ett sopsugssystem för 
hela innerstaden skulle kunna 
utformas. Istället för Istället 
för dagens 10 000 soprum 
och 90 återvinningsstatio-
ner föreslås ett omfattande 
sopsugssystem implemente-
ras med 50 terminaler.

Sara Haasmark

Sök stöd för innovativa 
ungdomsbostäder
UNDER 2014 kommer Bover
ket att dela ut 20 miljoner i stöd 
till projekt för byggande av 
bostäder för unga. Nu uppma
nar Fastighetsägarna Sverige 
fastighetsägare att söka.

 – Bostadssituationen är 
problematisk för många 
unga. Vår förhoppning är att 
fastig hetsbolag söker stöd 
för att få bidrag att realisera 
projekt idéer och innovationer 
som syftar till att underlätta 
boende situationen för unga, 

säger Rikard Silverfur, 
näringspolitisk expert på 
Fastighetsägarna.

Hittills har bland annat pro
jekt som ”Flytande bostäder på 
vatten” av Belatchew Archi
tects fått 300 000 kronor och 
Jagvillhabostad.nu har fått 
300 000 kronor för projektet 
”Snabba bostäder”. 

På www.fastighetsagarna.se 
kan du läsa om andra projekt 
som fått stöd.

Bättre skydd mot brand i bostäder
NU HAR DEN nationella samverkansgruppen för brand-
skyddsfrågor, där Fastighetsägarna ingår, enats om rekom-
mendationer för tekniska lösningar för brandskydd i bostäder.

– Det är positivt att fler organisationer nu står bakom de 
gemensamma rekommendationerna, säger Rikard Silverfur, 
näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Rekommendationerna tar bland annat upp placering och 
förekomst av brandvarnare, pulversläckare och brandfilt,  
men också hur underhållet av brandskydden ska utföras.

https://twitter.com/stavegard
https://twitter.com/stavegard
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Nyheter

Majoriteten av hyresgästerna var 
för. Ändå nekades de erbjudandet 
om direktförhandlad hyra. Nu över-
klagar Einar Mattsson hyresnämn-
dens beslut.

Men än  hälften av hyresgästerna nap
pade på fastighetsägaren Einar Mattssons 
erbjudande om en i förväg fastställd hyra 
under tio år motsvarande en hyreshöjning 
med en procent per år. Hyresgästfören
ingen, å sin sida, visade på att 30 procent av 
hyresgästerna ville ha en traditionell för
handlingsordning istället. Detta räckte för 

att Hyresnämnden skulle gå på Hyresgäst
föreningens linje. Nu har Einar Mattsson 
överklagat beslutet till Svea hovrätt. 

SAMTIDIGT SOM Einar Mattsson gick ut 
med sitt erbjudande om förutbestämd 
hyra, lämnade Hyresgästföreningen in ett 
yrkande om att det skulle tecknas en för
handlingsordning. 

Motivet att erbjuda förutbestämda 
hyresnivåer är ur fastighetsägarens per
spektiv bland annat ett sätt att behålla 
hyresgästerna under en längre tid och att 
slippa ha hyresförhandlingar som i Stock

Nej till direktförhandlad  tioårshyra 
Nu går Einar Mattssons fall vidare  till hovrätten

HYRESGÄSTERNA Jane Ahlberg och Anne-
Marie Lundqvist uppskattade erbjudandet 
från Einar Mattsson och har engagerat sig för 
att informera sina grannar. Här tillsammans 
med Harry Björnström från Einar Mattsson 
vid kvarteret Gamen.

– Vi har knackat dörr i vår uppgång och har 
skrivit ett brev. Vi frågar om de verkligen för-
stått erbjudandet de fått från Einar Mattsson. 
Om de svarar nja, då diskuterar vi det. De flesta 
verkar tycka att det här förslaget är bra. Det 
som förvånade mig var att två unga personer 
var starka motståndare. Jag trodde nog mer 
att det skulle vara äldre som var emot, säger 
Anne-Marie Lundqvist.

Futuristiskt kontorshus 
planeras i Solna
SKANSKA PLANERAR för ett 45 000 kvadrat-
meter stort kontorshus intill Solna station. Den 
futuristiska byggnaden får namnet Solna United 
och rymmer en takterrass med så kallade pods, 
separata glasade rum som hyresgästerna kan 
inreda efter eget önskemål. Hösten 2017 väntas 
byggnaden stå klar.
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Solna Uniteds takterrass med separata glasade rum.

34 500
bostäder påbörjades under 2013, vilket nästan 
är 50 procent fler än 2012.  Källa: Boverket

Stark start på transaktionsåret
TRANSAKTIONSVOLYMEN under årets första 
kvartal uppgick till strax under 26 miljarder 
kronor, en ökning med 55 procent jämfört med 
motsvarande kvartal 2013. 

– Marknaden gynnas starkt av det låga ränte-
läget, den goda tillgången på eget kapital samt 
alltmer gynnsamma möjligheter att erhålla 
extern finansiering, säger Johan Bernström, 
transaktionschef hos Savills.

Hyresgäster blir delägare 
med ny upplåtelseform
NU HAR DE FÖRSTA kontrakten skrivits för den 
nya upplåtelseformen andelsägarlägenheter. 
Det är Botkyrkabyggen, i samarbete med 
andelsägarbolaget M2, som introducerat möjlig-
heten för befintliga hyresgäster i Norsborg att bli 
delägare i fastigheten. Upplåtelseformen bygger 
på att befintliga hyresgäster erbjuds att köpa en 
andel i fastigheten.

AGENDAN

27 MARS Atrium Ljung-
berg rankas som en av 
Sveriges bästa arbets-
platser av företaget 
Great place to work.

1 APRIL Första 
spadtaget tas 
för Skanskas nya 
projekt i Malmö. 
Tyfonen, som 
projektet kallas, 
döps samtidigt 
om till Studio.

9 APRIL Riksbanken beslu-
tar att lämna reporäntan 
oförändrad på 0,75 pro-
cent. Bedömningen är att 
räntan kommer att ligga 
fast ungefär ett år framåt. 

14 APRIL Nära hälften, 
47 procent, av fastig-
hetsföretagen tycker att 
Alliansens politik är den 
bästa för branschen. Det 
visar undersökningen 
Sverigebarometern från 
Fastighetsägarna.

15 APRIL Kristianstad 
och Västervik nomi-
neras till utmärkelsen 
Årets stadskärna 2014. 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
APRILMARS

47%R
IK

S
B

A
N

K
E

N



9FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

holm ”fungerar på ett stolpigt sätt och är 
väldigt energikrävande”, enligt Stefan 
Ränk, vd på Einar Mattsson.

– Vi såg framför oss att pröva ett erbju
dande till hyresgästerna som kan vara ett 
sätt att arbeta för en fungerande hyres
marknad. Därför gav vi hyresgästerna ett 
alternativ till förhandlingsordning med 
förutbestämd hyra i tio år. I det här fallet 
får alla hyresgäster i huset samma erbju
dande. Men i takt med att folk flyttar är 
tanken att vi ska kunna ge erbjudanden och 
förhandla direkt med den personen.

Hyresgästföreningen å sin sida tycker att 

direktförhandling skapar en osäkerhet hos 
hyresgästerna.

– Det som inte är bra med direktför
handling är osäkerheten i ett sådant 
system, genom att fastighetsjurister och 
hyresgäster i allmänhet inte är jämbördiga 
förhandlare. Risken för missförstånd bör 

vara uppenbar för var och en, säger Greger 
Björkegren, regionordförande för Hyres
gästföreningen i Stockholm.

STEFAN RÄNK på Einar Mattsson tycker 
att systemet omyndigförklarar hyresgäs
terna och pekar på hur hyresmarknaden 
såg ut innan hyresregleringen infördes på 
1940talet.

– Det finns absolut människor som vill ha 
råd i de här bitarna, och det är inget vi mot
sätter oss. Idag har vi dock en situation som 
innebär att när det finns en förhandlingsord
ning för fastigheten så företräder Hyresgäst
föreningen samtliga hyresgäster i huset vare 
sig de är medlemmar eller ej, en variant av 
kollektivanslutning, säger Stefan Ränk.

Marie Öhrström, chefsjurist på Fastig
hetsägarna Stockholm, pekar på att 
direktförhandling redan omfattas av det 
befintliga systemet och att erbjudandet från 
Einar Mattsson är förmånligt.

– Det system vi har idag är i första hand 
ett kollektivt system, men är det så att 
Hyresgästföreningen och hyresvärden inte 
kommer överens, finns alltid möjligheten 
att vända sig till hyresgästerna och direkt
förhandla, eller  till hyresnämnden.

Hon tror att de flesta hyresgäster har 

förmågan att ta ställning till hyreserbju
danden själva. 

– Nu var det fråga om 1 procent, varje 
år, och det är väldigt lågt. Ramavtalet för 
Stockholms stad är 1,75 procent i inner
staden. Det är alltså lägre än det generella 
påslaget. Från vår sida ser vi med förväntan 
fram emot att frågan går upp i hovrätten.

FREDRIK WASS

Hur ser du på 
direktförhandling?

CHRISTEL ARMSTRONG 
DARVIK, koncern-vd 
Stena Fastigheter.
– Det bästa är om vi kan 
nå en överenskommelse 
med en professionell 
part som kan förhandla. 
Om det inte är en fram-

komlig väg så måste vi som fastighetsägare 
få pröva andra möjligheter. Vi har ett tuf-
fare klimat att nå en framkomlig lösning i 
Stockholm. Stockholm är ju den stad som 
har störst bostadsbrist, men där differen-
tieringen av hyrorna är sämst. 

PELLE BJÖRKLUND, vd 
Svenska bostäder.
– Hela hyreslagstift-
ningen är en lagstiftning 
som ska stärka konsu-
mentintresset i relation 
till fastighetsägarna, för 
man hävdar att hyres-

gästerna är en svagare part. Men det är väl 
det enda område som finns kvar där man 
inte kan välja vem man ska företrädas av. I 
andra sammanhang anses man kompetent 
att göra de här valen. Du får välja bank, 
skola, elbolag och räntesatser – men du kan 
inte välja om du vill bli företrädd av Hyres-
gästföreningen eller inte. Dessutom drar 
det ut på tiden. Det går fortare att bygga 
huset än att sätta en hyra. Nej till direktförhandlad  tioårshyra 

Nu går Einar Mattssons fall vidare  till hovrätten
WEBBFRÅGAN
Skulle du kunna tänka dig att erbjuda dina 
hyresgäster tioårshyra?
Svara på www.fastighetstidningen.se.  
Resultatet redovisas i nästa nummer.

När en förhandlings-
ordning finns för  

fastigheten så företräder 
Hyresgästföreningen samt-
liga hyresgäster i huset vare 
sig de är medlemmar eller 
ej, en variant av kollektiv-
anslutning.”

Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson

23 APRIL Lennart Sten, 
tidigare chef för GE 
Capital Real Estate i 
Europa, utsågs till ny 
ledamot i CLS Holdings 
styrelse. 

24 APRIL Ikano Retails nya 
shoppingcenter i Kungens 
Kurva i Stockholm invig-
des. Första etappen med 
25 000 kvadratmeter och 
22 butiker står färdig.

28 APRIL  280 studentbostä-
der i Bredäng invigs. De byggs 
med prefabricerade moduler 
som kan omvandlas från till-
fälliga bostäder till permanent 
bebyggelse.

9 MAJ Fastig-
hetsägarna 
Stockholm 

delar i ut priset 
”Årets kvinna i fastig-
hetsbranschen” för elfte 
gången. Den 9 maj inleds 
nomineringsprocessen 
med ett seminarium i 
Fastighetsägarnas Hus.

25 MAJ EU-val i Sverige. 
20 ledamöter ska väljas 
för att representera 
Sverige i Europaparla-
mentet för fem år.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 9 25
APRIL MAJ

Lennart 
Sten

Det här är en mandominerad bransch, men vi vill ändra 
på det. Sedan 2003 har vi delat ut ett pris till en kvinna 
som gjort avtryck och är en förebild för andra.
 
Nominera den du tycker är Årets kvinna i fastighets-
branschen 2014. Motivera med några korta rader och 
maila till sara.haasmark@fastighetsagarna.se senast 
den 16 maj. 

Var är kvinnorna? 
Här är visst en! 

MIPIM, Cannes, 2014. Foto: Reed MIDEM
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Så vill Skanska lösa 
bostadsbristen
SKANSKA HAR presenterat en rapport med tio 
reformförslag för att minska bostadsbristen.  
Byggjätten vill till exempel att mer mark 
planläggs i förväg och att flyttskatten sänks. 
Bland reformerna finns också förslag om 
att tillämpa transparenta och förutsägbara 
prissättningsmodeller vid markförsäljning, 
avskaffa hyresregleringen, lätta på statliga 
byggnormer och att införa en avgift för 
överklagande till mark- och miljödomstolen.

50 miljoner till  minskat 
flygbuller över tätorter
TRAFIKVERKET SKA AVSÄTTA 50 miljoner kro-
nor till forskning som kan bidra till en begräns-
ning av flygbuller över tätorter. Satsningen är 
resultatet av ett förlikningsavtal mellan ett antal 
fastighetsägare och staten med anledning av 
bullerstörningar från Arlanda flygplats.

Vind, vatten och sol 
försörjde vår stad med 
värme och ström.”

Trubaduren Stefan Sundström sjunger 
om hållbar stadsutveckling, resiliens och 

nyttan av parker i låten GrönGrönGrön 
på senaste skivan ”Nu var det 2014”.

Balder storhandlar hotell
BALDER KÖPER 14 hotellfastigheter i Sverige 
med totalt 2 400 hotellrum, för 2,2 miljarder 
kronor av Pandox. Scandic är den största hyres-
gästen, står för 65 procent av intäkterna, och 
bland andra hyresgäster finns Nordic Choice och 
Winn Hotel Group.

Om det är en trend i vardande åter-
stå att se. Men hittills har i alla fall 
tre nya bolag uppstått där kom-
munala och privata fastighetsägare 
gått in som gemensamma ägare för 
att få fart på bostadsbyggandet. 

Fredagen den 25 april klubbade styrelsen 
för Öbo (Örebrobostäder) igenom beslutet 
att bilda ett gemensamt bolag med Asp
lunds fastigheter. Tillsammans ska man 
bygga runt 100 studentbostäder i centrala 
Örebro.

– Vi går in som hälftenägare i ett gemen
samt bolag. Att vi finns där som garant gör 
det samtidigt lättare för motparten att lösa 
sin del av finansieringen, säger Öbos vd 
Ulf Rohlén.

Planen är att Öbo om fem år ska kliva 
ur bolaget och sälja sin del till marknads
värde.

Dessförinnan var det nybildade KN9AB 
i Norrköping – Henry Ståhl Fas tig heter AB 
och Hyresbostäder i Norrköping AB som 
tillsammans utvecklar kvarteret Kroken i 
centrala Norrköping.

– Samarbetet innebär att ett viktigt 
projekt kan komma igång snabbare än vad 
parterna var för sig annars hade kunnat 
göra, säger Peter Karlström, vd på Henry 
Ståhl Fastigheter.

FÖRST UT VAR Simrishamns Bostäder  
som tillsammans med Näckström Fastig
heter AB, genom ett nybildat gemensamt 
bolag, bygger 130 nya bostäder.

– Sen i höstas är det full produktion. 
Tre byggkranar som är i gång samtidigt – 
det är en smärre sensation i Simrishamn, 
skrattar Per-Olof Järvegren, vd på Sim
rishamns Bostäder.

Kommunen hade till en början planer på 
att själva driva projektet.

– Men det hade inneburit för stora ris
ker. Vår kapacitet ligger i nivån 20–30 

miljoner kronor, medan det här projektet 
ligger i storleksordningen 200 miljoner 
kronor, säger PerOlof Järvegren.

MARTIN LINDVALL, näringspolitisk chef 
på Fastighetsägarna Sverige, ser det som 
naturligt att fastighetsföretag har gemen
samma intressen i utvecklingen av en ort 
och att det resulterar i samarbeten.

– I det avseendet spelar ägarförhål
landen mindre roll. Det finns ömsesidiga 
fördelar med att agera gemensamt och det 
vore ologiskt med vattentäta skott mellan 
aktörer baserat på ägarförhållanden.    

Men trots allt får man inte glömma 
att det också innebär en del utmaningar, 
menar Martin Lindvall. 

– Affärslogiken kan se olika ut i de bolag 
som samarbetar och det kan hända att 
lokalpolitiska överväganden och föränd
ringar påverkar förutsättningarna för 
enskilda projekt. Även med ny lagstiftning 
har ett allmännyttigt bostadsföretag ofta 
ett uppdrag från sin ägare som skiljer sig 
från flera privata aktörer.

ERIK HÖRNKVIST 

Kommunala och privata 
bolag slår sig samman

Vinst för lutande glashus 
ÄR VÄGEN I VÄGEN? Det hindrade inte arkitek-
terna bakom Aula Medica som istället lät ett av 
husets hörn luta 23 meter ut över Solnavägen. 
På så vis kunde man få plats med en stor hörsal 
högst upp i huset. Byggnaden är klädd i 6 000 
glasrutor som tillsammans väger 90 ton.

Fastigheten har vunnit utmärkelsen Årets 
Bygge som delas ut av tidningen Byggindustrin. 

N
C

C

Årets Bygge blev Aula Medica i Solna.

Kvarteret Kroken  byggs av KN9AB som ägs gemensamt av Henry Ståhl Fastigheter och Hyresbostäder.

Ulf Rohlén, vd Öbo, kan tänka sig att utveckla  
samarbetet med privata bolag ytterligare.

F
O

T
O

: T
E

R
É

S
E

 A
N

D
E

R
S

S
O

N



11FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

Stor besparing om EPC användes mer

För varje krona i bruttomarginal 
inom Airport City Stockholm ge-
nereras 5,2 kronor i ekonomin som 
helhet och för varje jobb som ska-
pas uppskattas att ytterligare 4,7 
jobb skapas i ekonomin som helhet. 

Det är PwC:s internationella arbetsgrupp 
som på uppdrag av Airport City Stockholm 
gjort en beräkning av vilket bidrag flyg
platsstaden kring Arlanda ger till Stock
holmsregionens och Sveriges ekonomi.

Enligt rapporten bidrar Airport City 
Stockholm idag med 82 miljarder i brutto
förädlingsvärde i ekonomin och 115 000 
anställningar i Sverige. Av dessa är cirka 
20 000 direkt anställda inom verksam
heterna och 33 000 är indirekta och består 
av underleverantörer och liknande.

– Många frågar när den stora utveck
lingen av Arlanda ska ta fart på riktigt. 

Men det händer redan. De flesta ser bara 
det som är närmast E4:an och på själva 
flygplatsen. Men det mesta sker i området 
runt omkring flygplatsen, säger Kristina 
Alvendal, vd på Airport City Stockholm.

MÅLET FÖR expansionsplanerna är 
50 000 arbetstillfällen till 2030. Per 
Taube, styrelseordförande för Arlanda
stad Holding, konstaterar att han sitter på 
ett guldläge. 

Från början visste han egentligen inte 
vad han skulle göra med outletbutiken 
som han köpt. Men när han började stu
dera hur expansiva andra flygplatsstäder 
varit insåg han potentialen.

– Arlanda var bara lite efter. Vi började 
köpa upp all mark vi kunde kring flygplat
sen. Och det var inga större problem, alla 
ville därifrån, säger Per Taube.

ERIK HÖRNKVIST

Det skulle gå att göra betydande 
energibesparingar om fler fastig-
hetsägare satte sig in i hur avtal om 
energiprestanda, EPC, fungerar. 
Detta enligt en ny EU-studie.

Fördelarna är många. Fastighetsägaren 
garanteras framtida energibesparingar 
som finansierar investeringarna i energi
effektiviseringsåtgärder. Med ett avtal 
om energiprestanda (på engelska Energy 
Performance Contracting, EPC) står leve
rantören dessutom för risken, om energi
besparingen inte blir av får denne stå för 

mellanskillnaden. Trots detta utnyttjas 
affärsmodellen inte i någon större omfatt
ning. Enligt en studie genomförd inom 
EUprojektet Transparense är den främ
sta anledningen att många beställare 
inte känner till eller förstår hur modellen 
fungerar. 

– Genom Transparenseprojektet hop
pas vi kunna stärka förtroendet för avtal 
om energiprestanda och därmed möjlig
göra genomförandet av fler energibespa
ringsåtgärder, säger Philip Thörn på IVL 
Svenska Miljöinstitutet.

ERIK HÖRNKVIST

Enorm tillväxt kring 
Arlanda visar ny rapport
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Airport City Stockholms expansion ska generera 50 000 arbetstillfällen till 2030.

Så lyckas 
flygplansstäderna
• Ökande trafikvolym.
• Goda förbindelser till  

och från flygplatsen, både 
spårtrafik och vägar.

• Samarbete mellan staten, 
regionen/kommunen och 
näringslivet i regionen.

Miljöpartiet målar 
med väldigt stora

penseldrag i stället för att peka 
ut vad som ska skyddas, de 
prio riterar skalbaggar och snig-
lar framför bostadslösa ungdo-
mar. Det är inte rimligt.”

Urban Edenström,  
Newsecs och Niams grundare

Få kvinnor på vd-poster
FÄRRE ÄN 20 PROCENT av 
fastighetsföretagen har en 
kvinnlig vd, däremot är det 
närmare 30 procent kvin-
nor bland styrelseledamö-
terna, enligt en undersök-
ning från Fastigo. 

– Det är förvånande att 
kvinnorepresentationen 
i styrelserna är så mycket 
högre än andelen kvinnor 
på vd-posten. Fastighets-
branschen har traditionellt 
sett varit en manlig bransch, vi tror att det 
avspeglas vid tillsättning av vd:ar, säger Mona 
Finnström, vd för Fastigo. 

V kräver hyrestak för  
nya markanvisningar
NU VILL vänsterpartiet i Stockholm ställa krav 
på byggherrarna att garantera vissa hyresnivåer 
om de ska få markanvisningar.

– Vi kräver att fastighetsägarna som ansöker 
om mark för att bygga hyresrätter ska ange vad 
hyran kommer att bli. Hälften av byggrätterna 
ska reserveras för dem som kan bygga med ett 
hyrestak motsvarande 7 500 kr/månad för en 
trerumslägenhet på 77 kvadratmeter, säger 
Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd i 
Stockholms kommun.

Hyresgäster i Tensta  
erbjuds DNA-märkning
500 HUSHÅLL i Tensta har fått möjlighet att 
DNA-märka värdesaker i sina hem, i syfte att 
minska antalet inbrott i området. Märkningen 
innebär att en fluorescerande färg, osynlig för 
blotta ögat men synlig med hjälp av UV-ljus, 
appliceras på det som ska märkas. Varje märk-
ning har ett unikt DNA som går att spåra inter-
nationellt och är omöjligt att avlägsna, då minsta 
partikel av blandningen innehåller en unik kod.

S
V

E
N

S
K

A
 B

O
S

TÄ
D

E
R

Svenska Bostäders hyresgäster  i Tensta erbjuds 
DNA-märkning av värdesaker.

Mona Finnström,  
vd för Fastigo.
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…Marie Linder, nuvarande kommuni-
kationschef på LO och nominerad till 
ny förbundsordförande för Hyresgäst-
föreningen.

Du är valberednings 
förslag till att efter-
träda Barbro Engman 
som förbundsordför-
ande. Hur kändes det 
när du fick reda på att 
du blivit föreslagen? 
–Det är självklart  
jätte roligt. Sen är  

man ju inte vald förrän man är vald så att 
säga, men jag är jätteglad och stolt över 
att ha blivit föreslagen av en enhällig  
valberedning.

Du har varit aktiv i Hyresgästfören-
ingen i över femton år. Varför har du 
valt att engagera dig i de här frågorna?
– Det finns många skäl till mitt engage-
mang, dels ville jag ha inflytande över 
mitt eget boende, dels vill jag verka för att 
hyresrätten ska vara en boendeform som 
man ska kunna välja under hela livet.

Vilka frågor kommer du att lyfta upp på 
agendan?
– Jag tycker att Hyresgästföreningen ska 
bredda sig och vara en aktiv samhällsaktör. 
Till exempel tycker jag att vi ska verka för 
att skapa goda uppväxtvillkor för barn, 
med bra lekplatser nära hemmet och att 
det inte blir för höga hyreshöjningar så för-
äldrarna kan bo kvar vid renoveringar. 

Val av ny ordförande kommer att ske vid 
Hyresgästföreningens stämma i Visby den 
14 juni, då nuvarande ordföranden Barbro 
Engman avgår efter 14 år.

VICTORIA GILLBERG

HALLÅ DÄR…

Nu kommer  
hjulmaten till Göteborg
DE AMBULERANDE restaurangerna blir allt van-
ligare och nu vill även Göteborg satsa på mat-

ställen på hjul. Staden 
planerar att ge tillstånd 
till tio food trucks på 
20 platser runt om i 
Göteborg under en test-
period på 14 månader.

Tyska 
arkitekter 
bakom nya 
Nobel Center
TRE FINALISTER VAR 
KVAR när vinnaren av 
arkitekttävlingen om att 
få förverkliga det nya 
centret för Nobelpriset i 
Stockholm skulle utses. 
Till slut blev vinnarna 
David Chipperfield och 
Christoph Felger och 
deras mässingsbygg-
nad. 2018 ska den nya 
fastigheten med plats 
för utställningar, och 
vetenskapliga semina-
rier öppnas.

Skanska satsar  
på nytt lagerkoncept
ETT OFÖRUTSÄGBART BETEENDE hos konsu-
menter har gjort att många företag tvekar att 
teckna långa kontrakt för lagerlokaler. För att 
möta behoven på logistikmarknaden satsar 
Skanska på ett helt nytt lagerkoncept.

– Det unika är att som kund hyr den yta du 
faktiskt behöver, varken mer eller mindre, under 
en avtalstid på minst tre år. Man kan till exempel 
enkelt dela av ytorna, installera extra lastportar 
eller bygga till kontorsutrymmen om kunden 
önskar det, berättar Henrik Ahnström, Skanska 
Fastigheter Göteborg.

100 miljoner kronor – så mycket 
kommer Fabege bidra med till 
utbyggnaden av tunnelbanan till 
Arena staden. 

– I det här fallet är vi stora vinnare 
och det är värt investeringen, säger 
Christian Hermelin, vd på Fabege.

Att fastighetsägare ska medfinansiera 
utbyggnad av kollektivtrafiken i områden 
där de äger eller planerar fastigheter är en 
omdiskuterad fråga. Senast i höstas var 
frågan på tapeten när Stockholms tunnel
bana diskuterades, där utredare och poli
tiker tyckte att fastighetsägare som gyn
nas av utbyggnaden också ska bidra till att 
bekosta det omfattande projektet. 

NU ÄR DET klart att fastighetsbolaget 
Fabege kommer att gå in med 100 miljoner 
kronor för att få tunnelbana till Arenasta
den i Solna.

– Alla situationer är unika men i det 
här fallet är vi också stora vinnare på en 
utbyggnad. Vi kommer att kunna räkna 
hem de här 100 miljonerna, säger Chris-
tian Hermelin, vd på Fabege.

Fabege äger 200 000 kvadratmeter kon
torsytor i Arenastaden och har byggrät
ter för ytterligare 250 000 kvadratmeter 
kontor i området. Utöver kontorsytorna 
är Fabege delägare till bostadsbyggrätter 
samt Friends Arena, som också kommer 
att gynnas av tunnelbaneutbyggnaden. 
Utbetalningarna kommer nu ske i jämn 
takt under utbyggnaden, som ska påbörjas 
2016 och vara klar 2022. Investeringen gör 
att Fabege även får vara mer delaktig i pla
neringen av utbyggnaden.

– Nu får vi möjlighet att påverka var till 
exempel tunnelbaneuppgångar kommer 
att vara. Vi kan ju den här stadsdelen bäst 
så det är väldigt bra om vi kan börja sam
arbeta mer.

ÄVEN OM Christian Hermelin i det här 
fallet tycker att en investering är rimlig, är 
han noga med att det inte ska vara ett krav. 
En uppfattning han delar med Fastighets
ägarna.

– Att avkräva medfinansiering är vi 
emot. Det får inte finnas något tvång, utan 
kostnader för infrastruktur ska bekostas 
av offentliga medel, säger Reinhold Len-
nebo, vd på Fastighetsägarna Sverige.

REINHOLD LENNEBO menar att proble
men uppstår när man säger att finansie
ringen ska krävas av dem som gynnas av 
en utbyggnad.

– Vad gör man då i en situation när vissa 
fastighetsägare missgynnas av en utbygg
nad? Ska de då få bidrag för en eventuell 
förlust?

VICTORIA GILLBERG

100 miljoner till tunnelbana
Fabege investerar i utbyggnad

Vad gör man då i en 
situation när vissa 

fastighetsägare missgynnas 
av en utbyggnad? Ska de 
då få bidrag för en eventuell 
förlust?”

Reinhold Lennebo,  
vd på Fastighetsägarna Sverige
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Numera är det lag (Boverkets Byggregler 5:534) 
på att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus 
ska vara både brand- och brandgastäthetsklassade. 
Ytterst handlar det om att rädda liv.  Är du 
fastighetsägare eller sitter med i en styrelse 
i en bostadsrättsförening är det dessutom ditt 
ansvar att dörrarna i trapphuset uppfyller 
kraven enligt lagen. 

Köper du din Daloc Säkerhetsdörr av Secor 
behöver du inte bekymra dig om någonting. 
Alla våra säkerhets dörrar är provade, 
typgodkända och certifi erade och uppfyller  
Bo verkets alla krav. Läs mer på secor.se.

mera är det lag (Boverkets Byggregler 5:534) 
att alla nyinstallerade dörrar mot trapphus

a vara både brand- och brandgastäthetsklassade.
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Kontorslokaler fyra gånger 
för dyra enligt rapport

Debatt kring slopad
tomträttsavgäld i Stockholm

Överreglering på bostads- 
och byggområdet hotar 
tillväxt och välstånd.  Det 
skriver ekonomer från 
Entreprenörsforum i en 
rapport och föreslår en 
reformering av plan- och 
bygglagen. 

Åke E Andersson, professor i 
nationalekonomi på Interna
tionella handelshögskolan i 
Jönköping, vill begränsa den 
statliga regleringen av sam
hällsplaneringen.

– Den kommunala detaljpla
neringen kan också förenklas. 
Just nu pågår en översyn av 
berörda parters överklagande
rätt. Vi vill inte begränsa över
klaganderätten men anser det 
nödvändigt att försvåra okyn
nesöverklagande, till exempel 
genom avgiftsbeläggning.

Han skriver, tillsammans 
med David Emanuel Anders

son, universitetslektor vid Not
tingham University Business 
School, att en minskad regle
ring där byggföretag eller andra 
frivilliga sammanslutningar får 
ta större plats, ger en mer effek
tiv markanvändning och ett 
mer elastiskt utbud av bostäder 
och kommersiella lokaler. 

AV RAPPORTEN framgår också 
att  det kan ta flera år att få ett 
bygglov och att det i vissa fall 
kan ta upp till tio år att påbörja 
ett byggprojekt. Resultatet är 
alltför höga bostads och fastig
hetspriser. Det kan röra sig om 
överpriser på 300 till 400 pro
cent i Stockholm, enligt förfat
tarna. Det är inte konsekvensen 
av en lånebubbla, utan resultatet 
av hårdhänt reglering av byg
gandet och utbudet under en 
lång tid av växande efterfrågan, 
menar Åke E Andersson.

VICTORIA GILLBERG

Fastighetsägare i Stock-
holm slipper tomträtts-
avgäld när de bygger nya 
kontor, hotell eller bostä-
der i egna fastigheter i 
city. Ett  system som 
skapat politisk debatt.

Tomträttsavgälden i Sveriges 
storstäder har varit uppe till 
diskussion flera gånger. En 
hämsko för cityutveckling 
menar fastighetsägare. Nu 
behöver fastighetsägare i 
Stockholms stad inte betala 
tomträttsavgäld för de nya 
fastigheter, och utbyggnader de 
bygger – i 20 år. 

– Det handlar om många 
miljoner varje år. Vi vill att 

man utreder hur det här syste
met kom till och vem som har 
bestämt att det ska vara gratis 
i 20 år, säger Marie Östberg-
Svanelid (S), vice ordförande 
i exploateringsnämnden, till 
Dagens Nyheter.

HON HAR begärt en utredning 
av hur det nya systemet införts. 
Joakim Larsson (M), ordfö
rande i exploateringsnämnden, 
menar att staden inte förlorar 
några pengar, och att ekono
miska uppgörelser är ett sätt att 
få fastighetsägare att investera.

– Vi får inga bostäder byggda 
och inga hotell heller om vi inte 
ger och tar, säger han.

VICTORIA GILLBERG

Den hårdhänta regleringen av byggandet leder till höga överpriser på nybyggt.
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www.hfonstret.se H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74

Fönster för generationer
H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminium-
fönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. 
Unik konstruktion!

Bostadsfrågan har blivit allt vikti-
gare inför riksdagsvalet i höst. Men 
en majoritet av fastighetsägarna 
själva har ingen uppfattning om 
vilket block som har den bästa poli-
tiken för att lösa bostadsbristen.

En undersökning från TNSSifo visar 
att bostadsfrågan blir allt viktigare för 
väljarna. På fem månader har frågan 
klättrat till tolfte plats över de viktigaste 
val frågorna efter att inte ens varit med på 
topp 15listan.

– Det är glädjande att allt fler inser hur 
viktig bostadsfrågan är. Vi möter ett stort 
intresse och engagemang bland både 
medlemmar och andra när vi är ute och 
pratar bostadsfrågor lokalt så vi ser ju hur 
brännhet och aktuell denna fråga är, säger 
Barbro Engman, förbundsordförande för 
Hyresgästföreningen, som beställt under
sökningen.

MARTIN LINDVALL, näringspolitisk chef 
på Fastighetsägarna Sverige, delar upp
fattningen att den bostadspolitiska dis
kussionen fått större utrymme och att fler 
deltar aktivt i den.

– Fler har sett kopplingen mellan 
bostadsfrågan och villkoren för ekono
misk tillväxt och fler jobb. Fler aktörer tar 
också politiska initiativ inom området, till 
exempel Skanska som nyligen presente
rade en hel önskelista med reformer. (Läs 
mer om Skanskas reformförslag på sidan 12.)

MEN ÄVEN OM bostadsfrågan blir vikti
gare så är osäkerheten kring de politiska 

alternativen stor bland de svenska fastig
hetsföretagen. I den senaste Sverigebaro
metern, en undersökning från Fastighets
ägarna, uppger så många som 48 procent 
av 500 tillfrågade fastighetsföretag att de 
inte har någon uppfattning om vilket av 

blocken som har den bästa politiken för 
branschen i stort. Bland de företag som 
har en uppfattning dominerar Alliansen 
som alternativ. Endast fem procent svarar 
att de rödgröna partierna har den bästa 
politiken för fastighetsbranschen.

TOMAS ERNHAGEN, som är chefekonom 
på Fastighetsägarna Sverige och som  
arbetat med undersökningen, är oroad 
men inte förvånad över osäkerheten bland 
fastighetsföretagen.

– Den sittande regeringen har förvisso 
tillsatt utredningar i en sällan skådad 
omfattning, men det har framför allt rört 
olika plan och byggregler. I de viktiga 
övergripande frågorna som rör hyressätt
ningssystemet och transaktionsskatter i 
samband med försäljning av bostadsrätter 
och villor duckar såväl regeringen som 
opposition.

MARIA LUNDMARK

Bostadsfrågan allt hetare
På tolfte plats över viktigaste valfrågorna 

Är bostadsfrågan viktig för dig inför valet i höst?
CALLE 
REIMERS, 
36, bor i 
villa:
– Ja, men 
det är 
svårt att 

få förtroende för alla stora 
byggplaner eftersom 
mandatperioderna är så 
korta medan ledtiderna 
för att bygga nytt är så 
långa.

VIVIANNE 
DIDRIKS-
SON, 69, bor i 
hyresrätt:
– Ja, i allra 
högsta grad. 
I Östersund 

där vi bor, byggs det alldeles för lite, 
särskilt för oss äldre.  
RICKARD DIDRIKSSON, 70:
– Ja, nya bostäder är alldeles för 
dyra. Det som behövs är lägre  
standard och vettigare hyror.

JESSICA 
GUSTAVS-
SON, 
23, bor i 
bostads-
rätt:
– Absolut! 

Det behövs fler bostadsrät-
ter så att alla får plats. Jag 
budade på fyra lägenheter 
innan jag köpte min första 
egna bostad efter en för-
handsvisning. 

35 000
bostäder kommer att påbörjas i år enligt 
Boverkets senaste indikatorer.

Fastighetsägarna Syd 
överklagar handelscentrum
NU ÄR DET KLART att Fastighetsägarna Syd 
kommer att överklaga kommunfullmäktiges 
antagande av detaljplanen för C4 Shopping i 
Hammar. 

– Kristianstad borde förstärka sin profil som 
handelsstad med stark cityhandel, fullfölja 
satsningen på sin nya citygalleria och avstå från 
slentrianmässig utbyggnad av externhandel.  
Det skulle göra staden ännu mer unik, säger 
Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastig-
hetsägarna Syd.

Fler har sett kopplingen 
mellan bostadsfrågan 

och villkoren för ekonomisk 
tillväxt och fler jobb.”

Martin Lindvall, näringspolitisk chef  
på Fastighetsägarna Sverige

NCC tappar TeliaSonera
TELIASONERA AVBRYTER samarbetet med NCC 
och flytten till Kristineberg på grund av försenad 
tidplan. Telekomföretaget tecknar istället nytt 
avtal med Fabege och flyttar huvudkontoret till 
Arenastaden.

– Vi har haft ett nära och bra samarbete med 
TeliaSonera, där vi gemensamt jobbat för att 
utveckla en modern arbetsplats för att stödja 
deras affärsverksamhet och vi har stor förstå-
else för deras behov av hålla fast vid sin tidplan, 
säger Carola Lavén, NCC Property Development.

TeliaSonera flyttar till Arenastaden.

Stationshus växer med fem 
våningar kontor
WIHLBORGS STA-
TIONSBYGGNAD 
Knutpunkten i Hel-
singborg ska växa 
med fem våningar 
kontor.

– Alla kontor i 
Knutpunkten får en 
sund och hälsosam 
innemiljö med hög kvalitet på ljud, ljus, luft och 
ventilation, fuktskydd och vatten. Vi använder 
bara miljögodkända material och kemikalier 
och byter ut det som eventuellt är miljöfarligt 
från byggåret 1991, säger Joakim Lindahl, avdel-
ningschef på NCC Construction Sweden.

Knutpunkten är en av Sveri-
ges mest trafikerade kom-
munikationsanläggningar. 
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Det har skett en markant ökning 
av vattenskador i kök. Fler vatten-
anslutna hushållsmaskiner tros vara 
en starkt bidragande orsak. Det vi-
sar vattenskaderapporten för 2013. 

Vattenskador i kök ökar för varje år och 
har snart gått om vattenskador i badrum.

– Troligen är det på grund av fler vatten
anslutna vitvaror i våra kök, säger Rolf 
Kling, teknisk chef på VVS Företagen.

En absolut majoritet av de skador 
som anmäls till försäkringsbolagen är 
droppskador från vattenledningar. Anled
ningen är helt enkelt att många hushålls
maskiner inte klarar av det tillåtna vatten
trycket i de svenska ledningarna.

FÖR ATT FÅ ned antalet vattenskador har 
Länsförsäkringar krävt att det ska installe
ras vattenfelsbrytare vid ny och ombygg
nad. Man föreslår även skärpta byggregler 
och krav på behörighet för hantverkare, 
liknande de som införts för våtrum.

– Jag håller absolut med om att vi 
behöver få bukt med det ökande antalet 
skador. Jag är dock inte övertygad om att 
skärpta byggregler är rätt väg. Det här är 

ju kaffe apparater och dylikt som de boende 
själva köper och kopplar in. Dessa rår inte 
byggreglerna på, säger Rikard Silverfur, 
näringspolitisk expert på Fastighetsägarna 
Sverige.

Fastighetsägarna har låtit genomföra en 
förstudie om hur skadekostnaderna kan 
sänkas med ökat förebyggande arbete.

– Vår bild är att många fokuserar på 
ansvarsfrågan om skadan skulle vara 
framme och kanske inte så mycket som 
vore önskvärt på det förebyggande arbetet, 
säger Rikard Silverfur.

I RAPPORTEN, som gjorts av Sweco, kon
stateras att det finns en rad förebyggande 
åtgärder som är lönsamma. Men frågan 
hur denna vinst fördelar sig mellan fastig
hetsägare och försäkringsbolag behöver 
utredas ytterligare. Idag finns (med några 
få undantag) ingen premiereduktion eller 
minskad självrisk kopplad till förebyg
gande åtgärder. 

– Varför inte exempelvis medfinansiera 
utbyte av läckande delar, på samma sätt 
som de gärna reparerar stenskott i bilrutor 
till rabatterat pris, säger Rikard Silverfur.

ERIK HÖRNKVIST

WEBBSVARET
Tror du att korruption är 
vanligare i fastighetsbran-
schen än i andra sektorer?

Så löd webb-
frågan i förra 

numret.  
Så här tyckte 

de läsare som 
svarade.

61%

JA

31%

N E J

V E T E J 8%

BORÄNTOR
Lägsta boräntorna

 3 mån: 2,62%
 2 år: 2,71%
 5 år: 3,46%

Källa: www.compricer.se 
2014-04-28

KPI
312,68 

Mars 2014
(1980=100) 

-0,6%
Förändring
(jämfört med 
motsvarande 
period före-
gående år)

AKTIEKURSER 
28 april 2014

1 mån, 
 %

12 mån, 
%

Atrium Ljungberg B 6,77 13,45
Balder 5,08 76,82
Castellum 4,29 12,33
Corem Property Group 1,24 21,29
Diös Fastigheter 1,40 35,63
Fabege 9,39 32,66
Fast Partner -2,44 25,87
Heba B 2,73 17,71
Hemfosa Fastigheter 7,30 -
Hufvudstaden A 6,99 14,76
Klövern 4,71 24,48
Kungsleden 0,94 22,99
Lundberg B 3,14 22,47
Sagax B -0,31 54,11
Wallenstam B 1,44 19,73
Wihlborgs Fastigheter 2,58 24,28

Under årets första 
kvartal ökade 
FABEGES förvalt-
ningsresultatet med 
11 procent.

– Stabila hyres-
intäkter tillsammans 
med den milda vin-
tern i inledningen av 
året gav ett förbättrat driftsöverskott 
och kassaflöde. Överskottsgraden 
uppgick till 68 procent, en avsevärd 
förbättring i jämförelse med motsva-
rande period under föregående år och 
den högsta vi någonsin redovisat i ett 
första kvartal, säger Christian Herme-
lin, vd på Fabege.

Han tror på ett fortsatt år med hög 
aktivitet på hyresmarknaden.

Christian Hermelin

Reformering av 
hyressystemet 
räcker inte
Det krävs mer än reformering av 
 hyressättningssystemet för att  
förändra bostadsmarknaden. Det 
konstaterades på Bokriskommit-
téns andra seminarium. 
 
Under seminariet diskuterades hyresmark
naden i andra europeiska länder. På den tyska 
bostadsmarknaden har konsumenterna ge
nom lagstiftning ett starkt konsumentskydd. 

– Tyskland är en nation av hyresgäs
ter och valet att hyra är inte en fråga om 
inkomst. Även personer som skulle ha råd att 
köpa sitt boende väljer ofta att hyra istället, 
säger professor Michael Voigtländer, från 
Institute for Economic Research i Köln.

Den tyska hyresrättslagen balanserar väl 
ett starkt konsumentskydd och god avkast
ning till fastighetsägare, vilket enligt Voigt
länder lett till en jämn prisutveckling .

KATHLEEN SCANLON, från London School 
of Economics, har studerat hur avregle
ringar och omregleringar påverkat den 
privata hyressektorn och konstaterade att 
sedan åttiotalet har det skett stora föränd
ringar i de flesta länder, medan det i Sverige 
skett mycket lite. 

– Men det som är intressant att se är att 
avregleringar, eller omregleringar, inte nöd
vändigtvis ger en ökad andel hyresbostäder.

Kathleen Scanlon sa också att det svenska 
unika hyressättningssystemet gör det svårt 
att implementera policyer från andra län
der. Bokriskommittén, som kommer ha en 
färdig rapport i juni i år, håller med Scanlon 
och skriver ”åtgärder som riktar in sig enbart 
på en reformering av hyressättningssystemet 
förefaller inte vara tillräckliga för att främja 
hyesbostadsmarknadens utveckling”. 

VICTORIA GILLBERG

Vattenskador i kök ökar
Många vitvaror håller inte måttet

63%
Ledningssystem

18%
Tätskikt  
i våtrum

19%
Utrustning

Orsaker till vattenskador

Källa: Vattenskadeundersökningen 2013
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KLOCKAN 18:56 DEN 9 APRIL 
STAFFANS HUS, GÄVLE
Roger Fagrell och Robert Hillstedt ser över dagordningen inför brf Agenten 18:s 
årsmöte som alldeles strax ska börja. Föreningen består av 64 lägenheter, men 
bara 16 medlemmar dök upp.

– Det brukar tyvärr vara så. Och det trots att vi i år skulle ta beslut om en 
avgiftshöjning, säger Roger Fagrell.

Höjningen klubbades i alla fall igenom utan några protester.
– Vi har väldigt låga avgifter och har inte höjt på tio år. Eftersom vi gjort många 

nya investeringar tyckte vi att det var dags.
Nya soprum, bredband som ingår i hyran och gemensamt brf-tillägg på för-

säkringen är några av de investeringar brf Agenten 18 har kunnat göra utan att 
hittills behövt höja avgiften.  FOTO: ALBIN BOGREN

Ögonblicket
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#åsikten Ethel Forsberg
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Som generaldirektör för Kemikalieinspektionen upplevde hon att hon belades med munkavle när 
hon från regeringshåll uppmanades att inte ta fler initiativ i kemikaliefrågan. Detta berättar Ethel 
Forsberg, numera samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland, om i sin nyutkomna bok ”Makt, 
plast, gift och våra barn”. Hon skriver om de skadliga ämnen som marinerar våra kroppar och kemi-
industrins mörkläggning. Inte minst varnar hon för de risker som vi bygger in i våra hem.

Du skriver att vi lagt ner mer 
pengar på att sanera än att före-
bygga problem.
– Ja, så är det. Vilket åskådliggör en 
situation där man släpper ut produk
ter på marknaden utan ordentlig koll. 
Det leder till kostnader senare, vilket 
inte bara behöver vara sanering.

Sanering av PCB pågår fortfa-
rande, bygger vi samtidigt in nya 
faror?
– Risken är alldeles uppenbar. I bygg
material finns det mycket plast och 
därmed också med stor sannolikhet 
en hel del farliga ämnen. Det börjar 
också användas nanomaterial och där 
är kunskapsläget oerhört lågt.

Men vi lever trots allt längre. Kan 
det då vara så farligt?
– Det argumentet får jag ofta höra. 
Men man måste förstå att det är 
långtids effekter vi pratar om. Jag är 
född i mitten av 1950talet. Expone
ringen hemma innehöll inte alls den 
mängd kemikalier som barnen utsätts 
för idag, så jag har sluppit mycket. 
När min mamma ammade mig slapp 
jag mycket av de miljögifter jag själv 
förde över när jag ammade min dotter. 
Vad jag menar är att de som når hög 
ålder idag är födda innan kemikaliese
ringen av samhället verkligen tog fart. 
Vad som händer i framtiden vet vi inte. 

I boken beskriver du hur industrin 
har stor makt och att kritik tystas 
ner. Finns det sådana exempel i 
fastighetssfären? 
– Ja, ett är ju relining och frågan om 
det hormonstörande ämnet bisfenol. 
De företag som marknadsförde detta 
ville tysta ner och var väldigt kritiska 
till att frågorna över huvud taget 
berördes. 

– Det finns ingen fastighetsägare 
som har intresse av att bygga in gifter 
i husen. Men ändå släpper man fram 
företrädarna som tillverkar dessa 
produkter.

Bör vi alls använda  
bisfenol i relining?
– Med det kunskapsläge vi har idag  
är det en olämplig användning.  
Barnen är särskilt känsliga och vi 
vet att hormonstörande ämnen kan 
stärka varandra så att effekterna för
värras ytterligare. Att inte bry sig om 
att vi förorenar vårt viktigaste livs
medel är ju fruktansvärt.

Men inte bara kemiindustrin  
mörkar, du skriver att myndig-
heter ibland gick i företagens  
ledband.
– Ja, när det gäller farliga ämnen  
i byggmaterial är myndigheterna  
relativt passiva. Jag tycker inte att 
regeringen har någon tydlig politik  

på området. Frågan faller mellan 
stolarna på Boverket och miljö
myndigheterna. Särskilt gäller det 
byggvaror som har kontakt med  
vatten.

Var ligger ansvaret?
– Jag tror att vi har låtit frågor som 
dessa i stor utsträckning vara en myn
dighetsfråga. Samtidigt har myndig
heterna inte haft så starka verktyg i 
form av regleringar. Den situationen 
har rått alldeles för länge. Myndig
heterna är jätteviktiga och behöver 
starkare verktyg. Men vi konsumenter 
måste också börja ifrågasätta. Politi
kerna behöver marknadens signaler 
så att de känner sig stärkta att driva 
dessa frågor. 

En stor del av beståndet ska reno-
veras, mängder av material ska 
bytas ut. Vad är ditt råd till fastig-
hetsägarna?
– Man bör inte nöja sig med att lita 
på leverantörerna. Byggindustrierna 
har tagit fram en vägledning för sina 
medlemmar, BASTA, som är en guide 
i syfte att undvika de material som 
innehåller ämnen som vi bedömer är 
farliga och inte är reglerade. 

Slutligen, något tips  
till mig som boende?
– Vädra! •

”Vi fortsätter att bygga 
in uppenbara faror”

ETHEL FORSBERG, samhällsbyggnadsdirektör Region Gotland:

TEXT:  ERIK HÖRNKVIST  FOTO: JOHAN BERGMARK
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Fokus Hotell

Bäddat för hotell
När hyresgästerna lämnar centrala kontor hoppar 
allt fler fastighetsägare på hotelltåget. Prognosen 
säger att 18 000 nya hotellrum behövs till 2020.  
Men skeptikerna pekar på risk för överetablering.  
TEXT: VICTORIA GILLBERG  FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON
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Bäddat för hotell
I maj slog HTL Kungsgatan upp 
dörrarna i AxFasts fastighet i 
centrala Stockholm. Hotellrum 
på mellan 9 och 15 kvadratmeter 
till rimliga priser ska locka den 
aktiva cityresenären som hellre 
sitter och jobbar i lobbyn än vid 
ett skrivbord på hotellrummet.  

21
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 Du reser säkert mer än dina föräld
rar. Och kommande generationer 
kommer garanterat att resa ännu 
mer än vad du gör. Besöksnäringen 
formligen exploderar och hotell, 
arenor och shoppingcenter pop
par upp som svampar ur jorden 

på sensommaren. Om bara sex år behövs 18 000 nya 
hotellrum i Sverige, varav 8 000 i storstäderna Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Detta enligt prognoser från 
Visita, branschorganisationen för den svenska besöks
näringen. I fjol ökade antalet utländska hotellgäster 
med 3,5 procent och i år väntas ännu högre siffror. 
Prognoser som vädrar ökad beläggning av hotellrum, 
och eventuell prisuppgång, lockar fler aktörer till 
marknaden. 

Samtidigt utmanas Sveriges stadskärnor av extern
handel och kontor som flyttar från sina citylägen. 
Fastighetsägare, som inte tidigare arbetat med hotell, 
börjar få upp ögonen för möjligheterna som hotell
marknaden ger. Levande områden, alternativa hyres
gäster och mer lönsamma omgörningar av lokaler gör 
att etableringarna blir flera. 

EN AV DE som nu satsar på hotell är AxFast som nyli
gen öppnat hotellet HTL i sin fastighet på Kungsgatan 
i centrala Stockholm. 7 000 kvadratmeter kontorsyta 
har konverterats till ett yteffektivt hotell med 275 rum.

– Vi förvärvade tre fastigheter i området Norra 
Klara hösten 2012 och halva kvarteret var då vakant. 
Det gav oss tillfälle att fundera över hur vi kunde 
utveckla fastigheterna och området, säger Tomas 
Henningsson, fastighetschef på AxFast.

Ganska snart blev det tydligt för AxFast att kvar
teret behövde vitaliseras. 

– Vi såg möjligheten att skapa ett levande kvarter 
med kontor och handel. Men efter kontakter med 

Scandic och deras nya koncept 
HTL så framstod ett hotellprojekt 
i fastigheten som det mest attrak
tiva alternativet. Förutom att det 
går att få lönsamhet i projektet ser 
vi att HTL och deras gäster på ett 
bra sätt kan bidra till att skapa ett 
ökat flöde i området och göra det 
levande dygnet runt. 

 
ANDRA SOM GJORT samma analys av fördelarna 
med hotell är fastighetsbolaget AMF Fastigheter. 
När Swedbank beslutat sig för att lämna centrala 
Stockholm stod de med en vakans på över 50 000 
kvadratmeter. Efter otaliga analyser av lönsamhet 
i olika alternativ – bostäder, hotell, kontor och han
del – kom de fram till att en del av kontoren skulle 
konverteras till hotell.

– Vi har som ambition att skapa en ny stadsdel av 
det här området och att öppna kvarteret för allmän
heten, där kan hotell hjälpa till. Hotellbranschen 
har länge varit duktig på att bidra till att städer blir 
levande dygnet runt, säger Martin Tufvesson, vice 
vd på AMF Fastigheter.

Martin Tufvesson tycker sig ana ett skifte från att 
fastighetsägare tidigare bara tittat på sina byggna
der och specifika segment, till att fler och fler tar ett 
helhetsgrepp kring sina områden. Det är en av orsa
kerna till att vi ser fler nya aktörer menar han.

– Idag är fastighetsägare mer bejakande till att 
man är en del av en cityomvandling och en stads
utveckling, där man tidigare var fokuserad på sina 
specifika fastigheter. Där tycker jag att vi ser att 
aktörer är mer expansiva idag. Och i vårt fall som 
har många fastig heter i city, så tänker vi hela city – 
inte bara olika kvarter. 

En mer erfaren ägare är Anders Nissen, vd på 

Sista skyltarna sätts 
upp på fasaden på 
Kungsgatan 53. När 
AxFast köpte kontors-
fastigheten hade den 
en hög vakans, men 
idag fylls huset med 
hotell.

Tomas Hennings-
son, Axfast.

En stor lobby 
med möjlighet 
att sitta och 
jobba ska  
komplettera 
de små rum-
men i nya HTL.
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På Brunke-
bergstorg i 
Stockholm 

växer handel, 
nya kontor och 

hotell fram.

 
FAKTA/HTL
HTL är Scandic Hotels 
nya hotellkedja. Det nya 
konceptet bygger på 
etableringar i citylägen, 
små kompakta hotellrum 
till rimliga priser med 
smarta digitala lösningar. 
Inom fem år är planen att 
20 HTL ska etableras i de 
nordiska storstäderna.
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hotellfastighetsägaren Pandox som 
har 25 000 hotellrum runt om i 
världen. Han tycker att nya aktörer 
underskattar hotellfastig heters 
särdrag.

– Fastighetsmarknaden och 
hotellmarknaden är två olika del
marknader som har olika drivkraf
ter och olika processer för värde
tillväxt. Det är vitt skilda branscher.

Han menar att många tror att det är en okompli
cerad investering, där hotellen sköter sig själva och 
ägaren kan åka snålskjuts. Efter den ekonomiska kri
sen på nittiotalet började specialiserade hotellfastig
hetsägare etablera sig på marknaden. En av dem var 
Pandox. 

– Ett av skälen till denna strukturomvandling var att 

ägare till hotell behövde kunna hotellmarknaden och 
drift lika bra som operatören, för att kunna hantera 
en eventuell ny kris. Men minnet är kort, nu kommer 
en rad aktörer in på hotellfastighetsmarknaden utan 
denna historik.

SAMTIDIGT FINNS DET RISK för överetablering när 
många nya hotell etableras under kort tid. Det har till 
exempel marknaden i Göteborg fått erfara. 

– Flera etableringar har ägt rum där de senaste 
åren och nu får de kämpa med både pris och 
beläggning. Förra året gick revPAR, logiintäkt 
per disponibelt rum, ner och det får de nog 
räkna med även i år, säger Hans-Åke Peterson 
på Annordia.

Hotelloperatören Scandic är en av de som 
expanderar snabbt på den svenska marknaden 

Så många nya hotellrum planeras i storstäderna

Stockholm

2 000
I år kommer 900 nya 
hotellrum färdigställas i 
Stockholm, av dem utgör 
ungefär hälften så kallade 
yteffektiva hotell. Fram 
till 2015 förväntas drygt 
2 000 nya hotellrum till-
föras i Stockholm. 

Göteborg

200

I Göteborg ser situatio-
nen något annorlunda 
ut, där rumsutbudet ökat 
mer än i Stockholm under 
de senaste åren. Men 
sedan har etableringarna 
fått kämpa med både pris 
per rum och beläggning. 

Malmö

1 000

Marknaden i Malmö står  
för tillfället stilla men för  - 
väntas växa inom de 
 närmaste åren då stora 
satsningar inom besöks-
näringen görs. Fram till 2016 
beräknas Malmöregionen få 
upp till 1 000 nya rum.

SVENSKA HOTELL- MARKNADEN I SIFFROR:• 2045 hotell.• 19,6 miljoner belagda  hotellrum.• 50,3 procents  beläggningsgrad.• Snittpris för ett  hotellrum: 940 kronor.• RevPAR: 473 kronor.*• 61 procent businessgäster och 39 procent privata gäster.
• 77 procent svenska gäster och 23 procent utländska gäster. 

*  RevPAR står för den genomsnittliga logiintäkten per tillgängligt rum.

Mer service utan  
traditionell reception
Boka och betala hotellrummet på 
internet och få din rumsnyckel direkt till 
mobilen. Så funkar det på Story Hotel 
vid Stureplan i centrala Stockholm. 
   – Jag tror att det kommer bli vanligare 
och vanligare. Men det tar tid för de 
stora hotellen att ställa om. Vi byggde 
ju på det här sättet från början, säger 
Sören Hullberg, vd för Story Hotel.

Eftersom det krävs färre medarbetare 
för hanteringar av incheckningar och 
utcheckningar kan hotellet ha färre 
anställda, men trots det tummas det inte 
på servicen, enligt Sören Hullberg.

– Vi hävdar att det är precis tvärtom. 
Våra anställda hinner verkligen prata 
med hotellgästerna. 
  

Källa: Annordia 

Anders Nissen, 
Pandox
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med nyligen förvärvade Rica Hotels och det helt 
nya hotellkonceptet HTL.

– Det finns fortfarande stor utvecklingspotential 
på den svenska marknaden men det gäller att hitta 
bra projekt med rätt läge och engagerade fastighets
ägare, säger Frank Fiskers, vd på Scandic.

När det gäller nya HTLkonceptet planerar de för 
två nya hotell i Stockholm inom det närmaste året 
och totalt 20 nya hotell i Skandinavien.

– Jag är optimistisk när det gäller den här inves
teringen. Speciellt eftersom vi etablerar oss i fastig
heter som kanske inte annars var tilltänkta som 
hotell men som har svårt att hitta hyresgäster, det 
gör att vi kan få ihop kalkylen. Till exempel vad gäl
ler Kungsgatan 53. Eftersom varje rum utnyttjar 
så liten yta har vi lyckats få in många rum och kan 
på så sätt maximera intäkterna och få lönsamhet i 
projektet. På så sätt kan vi tävla med andra uthyr
ningsalternativ.

HansÅke Petersson menar att det funnits ett 

hålrum på marknaden vad det gäl
ler yteffektiva och billiga hotell, 
som ombyggda kontorsfastigheter 
kan fylla.

– 40 procent av hotellrummen 
som tillkommit i Stockholms 
innerstad under den senaste tio
årsperioden har varit konverte
rade kontorslokaler. Siffran är 70 
procent för det som finns i pipeline. 

PÅ PANDOX planeras inga nya expanderingar på 
Stockholmsmarknaden. Istället arbetar de aktivt 
med de hotell de äger för att göra dem mer produk
tiva och på så sätt öka lönsamheten.

– I hotellbranschen är det en annan typ av aktivt 
ägande jämfört med den traditionella fastighets
branschen. Enkelt uttryckt fokuserar man på att 
utveckla hotellverksamheten medan i övriga fastig
hetsbranschen är det i högre utsträckning bygg
nadsutveckling. Vi jobbar tätt med våra hotell och 
är på många orter också fullt ansvariga för driften, 
säger Anders Nissen.

Ett exempel på hur de arbetar med aktivt ägande 
är satsningen Mobi, som gjorts tillsammans med 
Scandic, för att utveckla 38 väghotell i Norden. 180 
miljoner euro har investerats för att modernisera, 
renovera och skapa nya koncept för att hotellen ska 
vara flexibla och anpassade för många olika typer 
av hotellgäster.

– Produktivitet är en nyckelkomponent för att få 
värdetillväxt. Jag måste förstå alla marknader som 
mitt hotell verkar på och veta vilken andel av mark
naden som hotellet ska ha både i pris och volym. Jag 
ska veta vilken försäljningsmix som hotellet ska ha 
för att skapa bästa möjliga produktivitet. Det gäller 
att hotellet klarar av sina egna investeringar, då kan 
jag få en hög hyra och öka mina intäkter på grund av 
deras framgång.

På AxFast och AMF Fastigheter har man arbetat 
med rådgivare och experter för att tillgodogöra sig 
den information de saknar.
 – Vi har all respekt för den industri som hotell är. 

Det är något annat än kontor och det är något helt 
annat än retail, så vi får ta ombord kompetens både 
under etableringsfasen och förmodligen senare 
också, säger Martin Tufvesson och fortsätter:

– Om man jämför med kontor ser vi en mycket 
större efterfrågan än tillgång. Vi kommer att kunna 
ha färdiga hyresgäster med avtal redan innan vi 
börjar bygga. Så ser det ju oftast inte ut när det gäl
ler kontor. Där brukar vi få bygga en bra bit och 
därefter anpassa lokaler efter hyresgäster. Men här 
bygger vi mot ett avtal.

YTTERLIGARE EN SKILLNAD mellan branscherna, 
som är lockande för fastighetsägarna, är att där 
kontor ofta har hyresavtal som sträcker sig från tre 

VI KOMMER ATT KUNNA HA FÄRDIGA HYRES-
GÄSTER MED AVTAL REDAN INNAN VI BÖRJAR 
BYGGA. SÅ SER DET JU OFTAST INTE UT NÄR 
DET GÄLLER KONTOR.   MARTIN TUFVESSON, AMF FASTIGHETER

Frank Fiskers,   
Scandic

Hotell flyttar in. AMF 
Fastig heter med vice 
vd Martin Tufvesson i 
spetsen vill utveckla 

Brunkebergs torg i  
centrala Stockholm. Här 

ska  handel, hotell och 
kontor samsas.
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Koncepthotellen  
växer sig starka 
VAR I VÄRLDEN du än vänder dig 
för att prata hotell så är koncept 
ordet på allas läppar. Allt från hotell  
för barnfamiljer till sporthotell eller 
inriktat på musikälskande hotell-
gäster. Ett exempel är The Winery 
Hotel som Fabege nu bygger i 
Solna. Hotellet, som ska drivas av 
Ejnar Söder tillsammans med HKC 
Hotels, kommer att ha egen vintill-
verkning och husera Stockholms 
största vinotek.
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Hotell och bostäder i samma hus 
vid Stockholms centralstation
2016 ska det stå klart. Stockholms nya 
mötesplats, som fastighetsägaren 
 Jernhusen kallar det. Mitt emot 
central stationen, där gamla Scandic 
Hotell Continental låg, växer nu en ny 
byggnad fram där kollektivtrafikrese-
närer ska blandas med fastighetens 
hotellgäster och boende.

– Vi ville skapa en mötesplats och 
ett område som är levande dygnet 
runt och väl integrerat med staden. Därför har vi tillsam-
mans med Stockholms stad och Scandic tagit fram den 
här lösningen där allmänna ytor delas med hotell och 
bostadsrätter. Vi som fastighetsägare tycker det är väl-
digt bra med blandade funktioner i området, säger Ann 
Wiberg, fastighetschef på Jernhusen.

Eftersom Scandic redan var hyresgäst i byggnaden 
när projektet drog igång var det också naturligt att de 
följde med in i utvecklingen av fastigheten. Hotellet 
ska få 400 nya rum på 19 000 kvadratmeter och på de 
översta våningarna kommer 20 bostadsrätter att byg-
gas. Bostäderna som byggs går under konceptnamnet 
Continental Living, vilket anspelar på den internationella 
livsstil som de boende ska få uppleva i den nya mötes-
platsen.

Ann Wiberg

Så här kan de bostadsrätter som 
byggs i fastigheten komma att 
se ut. 20 lägenheter planeras 
stå inflyttningsklara 2016.

Stockholms nya mötesplats 
mittemot Stockholms 
 centralstation växer fram. 
Här ska kollektivtrafikens  
resenärer blandas med 
hotellgäster och perma-
nentboende.
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till sex år är hotellens hyresavtal ofta längre. Många 
hotell skriver avtal på mellan 10 och 20 år. En annan 
faktor som möjliggör den expansiva etableringen av 
hotell är att många av de befintliga kontorsfastigheter 
som finns i storstäderna inte når upp till de krav, bland 
annat på energieffektivitet, som nya hyresgäster har. 
Om fastighetsägare inte genomför omfattande ombygg
nationer kan lokalerna inte bli kontor med flexibla lös
ningar  – och då är det svårt att ta ut hyror i bra nivåer.

– När man ger sig in i ett konverteringsprojekt måste 
man först fundera på om byggnaden lämpar sig för en 
konvertering. Till exempel hur fönstersättningen ser 
ut så att man kan bygga rätt antal och rätt utformade 
hotellrum. Eller vilka logistikmöjligheter har fastighe
ten? Ett hotell är beroende av god logistik för att kunna 
hantera stora gästflöden, säger HansÅke Petersson.

PÅ SCANDIC är de tydliga – för att ett hotell ska lyckas 
måste det finnas ett bra och aktivt samarbete mellan 
fastighetsägare och operatör. Den gemensamma risken i 
potentiell värdeförlust när ett hotell går dåligt kräver att 
engagemang finns på båda håll. 

– Vi vill inte jobba med fastighetsägare som bara tar 
in oss som hyresgäst och sedan lägger avtalet i ett skåp i 
tjugo år till det är dags att skriva avtal nästa gång. Vi vill 
jobba med bra fastighetsägare och då menar jag fastig
hetsägare som antingen förstår hotellbranschen eller 
vill förstå. Det är oerhört viktigt att man samarbetar 
kring hur vi kan utveckla verksamheten och hitta rätt 
typ av hyresavtal, säger Frank Fiskers. 

AMF Fastigheter tittar på driftfrågan ur ett annor
lunda perspektiv.
– Typiskt sett är det nog mindre aktiv förvaltning efter
som hyresgästen gör rätt så mycket själv. De sköter sin 
verksamhet själva och är förhållandevis stor på en yta 
så att säga. Däremot så kommer vi att behöva mycket 
kunskap för att tillsammans med hotellägaren göra 
adekvata investeringar och investera rätt över tid. Och 
att man känner sig rätt informerad under tiden för att 
både kunna utvärdera och stödja verksamheten, säger 
Martin Tufvesson.

SAMTLIGA SOM FASTIGHETSTIDNINGEN talar med är 
rörande överens. De fastighetsägare som kommer gå 
vinnande ur kampen om det här segmentet, och dess 
intäkter, blir de som satsar tillsammans med operatören, 
kan investera långsiktigt och hittar rätt cityläge där 
resenärer lätt kan bli en del av staden.

– Hotellmarknadens utmaningar just nu är på makro
nivå. Vi är i en uppåtgående konjunktur med en okej 
början på året men nu hoppas vi att det tar fart under 
resterande månader. Hotellmarknaden följer ofta väl
digt snabbt den allmänna konjunkturen och det måste 
man vara duktig på att följa och säkra upp, säger Frank 
Fiskers.  •

FÖRRA ÅRET toppade gratis wifi listan över vad hotellgäster tycker 
är viktigast på ett bra hotell. Men i år kommer wifi först på tredje plats. 
Istället är det hotellfrukosten som utses till det viktigaste inslaget i en 
bra hotellvistelse. Åtminstone om man får tror de resenärer som deltagit 
i hotels.coms årliga undersökning. 

– Populära hotellbekvämligheter som parkering, rökfria rum och 
 pooler har blivit mer en standard. Vi ser istället att resenärer sätter 
större värde på mat av hög kvalitet och bra utbud än tidigare, säger 
 Taylor L. Cole, reseexpert på Hotels.com. 

DE GLOBALA distributionssys-
temen som affärsresebyråerna 
använder gav hotellen över 100 
miljoner rumsnätter 2012. Men 
fortfarande 
hänger inte 
hotellen med 
i den digitala 
världen menar 
Anders Johans-
son från Hospita-
lity Visions.

– De senaste 
åren har vi sett 
ett skifte vad det 
gäller hotellens 
bokningar till 
tredjepartskanaler som tar 25–30 
procent av intäkten på det som 
bokas via kanalen. Att ta tillbaka 
bokningarna till det egna hotellets 
webbplats skulle vara en hotell-
ägares våta dröm, men mellan-
händerna är väldigt starka då de 
har kontroll över hela utbudet. 
Besökare kan lätt se och jämföra 
utifrån prisklasser och kartor.

Han menar att hotellen måste 
ha bättre webbplatser och vara 

duktigare på att kontakt med 
hotellgästerna i sociala medier. 
Att använda sig av smarta och 
specifika erbjudanden kan  

också vara ett 
sätt att locka 
resenärerna till 
det egna bok-
ningssystemet.

Anders 
Johansson 
förvånas över 
att endast ett 
fåtal hotell valt 
att digitalisera 
incheckning och 
utcheckning.

– I branschen har det funnits 
en rädsla kring att ökad använd-
ning av teknologi skulle göra 
hotellen mindre personliga, men 
det behöver inte alls vara så utan 
tvärtom. Om man slipper ägna sig 
åt incheckningen kan man istället 
fokusera på att ge bra service, 
som ett värdskap där anställda 
möter gästerna när de kommer 
och beskriver bekvämligheter 
eller andra saker. 

VIKTIGAST PÅ HOTELLET

• Hotellfrukost
• Restaurangen
• Internet/gratis wifi
• Parkering
• Reception öppen dygnet runt
• Rökfritt hotell
• Pool
• Bar
• Luftkonditionering
• Kaffe/te i lobbyn

VIKTIGAST PÅ RUMMET

• Internet/gratis wifi
• Dusch
• Rummets storlek
• Tv
• Luftkonditionering
• Kaffe/te
• Rökfria rum
• Bäddade sängar
• Daglig städning
• Madrasstyp

78
procent av internetanvändarna 
bokar och betalar sina resor på 
internet.

Hemma vid datorn, eller vid skärm i lobbyn, får hotellgäster på 
Story Hotel checka in. 

Att ta tillbaka bokningarna  
till det egna hotellets webb-

plats skulle vara en hotellägares 
våta dröm men mellanhänderna 
är väldigt starka.”

Anders Johansson, konsult i  
affärsutveckling på Hospitality Visions. 

TREND PÅ HOTELL

Fler resenärer bokar via webben

Wifi och städning – men maten i fokus 
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0771-61 77 00
produktforsaljning@fastighetsagarna.se
www.fastighetsagarna.se/service/produkter

- i goda händer -

 Vi är en av 
branschens 

största 
återförsäljare!

Inomhusluft så 
bra att ingen vill 
gå ut 
Ett perfekt inomhusklimat 
gör oss piggare, smartare och 
mer effektiva. Precis som våra 
ventilationslösningar är! Med 
Swegons marknadsledande 
produkter för allt från 

Ring oss på 0512-32 200 så berättar vi mer – 
eller läs mer på swegon.com.
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I nordöstra delen av universitets-
staden Lund håller en ny stadsdel 
på att växa fram. I Brunnshög ska i 
framtiden 40 000 människor arbeta 
och bo. 

NÄRINGSLIV Lunds näringsliv utgörs till 
stor del av offentliga verksamheter. Sta
den har en stark ställning som ett ledande 
centrum för forskning och utveckling. 
Mycket tack vare universitetet har det 
i Lund skapats förutsättningar för till 
exempel Ideon Science Park och de kom
mande forskningsanläggningarna Max 

IV och ESS i Brunnshög. I Lund finns även 
stora industribolag som Alfa Laval och Te
tra Pak. Under senare år har det skett stora 
varsel inom industrin, men trots detta är 
arbetslösheten förhållandevis låg, betyd
ligt lägre än i riket i stort. 

KONTOR Lund har två tydliga Alägen, 
centrum respektive Ideon. Ideon har ett 
mer modernt bestånd, medan beståndet i 
centrum är av äldre karaktär. Inom Ideon
området skedde ett antal uthyrningar 
till goda nivåer mot slutet av förra året 
och hyrorna här är högre än i centrum. 

Lunds universitet förhyr en stor andel 
kontorslokaler runt om i staden vilket ger 
en stabiliserande effekt då de är en lång
siktig hyresgäst, om än med ett ständigt 
förändrande lokalbehov. Vakans och 
hyresnivåer bedöms ligga relativt stabila 
under 2014 med potential till förbättring. 
Effekterna av ESS och Max IV på fastig
hetsmarknaden och näringslivet i Lund är 
ännu svårbedömda. 

HANDEL Butiksmarknaden i centrum är 
– precis som i många andra skånska kom
muner – ansträngd och det finns ett antal 

Fokus på forskning och  kunskap
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Just nu pågår byggnationen av MAX IV för fullt i 
Brunnshög utanför Lund.
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NAI Svefa med 17 kontor och 130 medar-
betare är en av Sveriges ledande rådgivare 
inom värdering, analys, trans aktion och 
fastighetsrätt. www.naisvefa.se

Newsec är norra Europas enda fullservice-
företag inom fastighetsbranschen med  
över 500 medar betare i sex länder.  
www.newsec.se, tel 08-454 40 00.

Barometern publiceras i samarbete med

FASTIGHETSÄGARE I LUND

Stor efterfrågan 
efter satsningar 
Max IV och kommunledningens 
flytt gör att det händer saker på 
fastighetsmarknaden i Lund,  
menar Cecilia Larsson, region-
chef på Wihlborgs i Lund.

När kommun ledningen 
flyttar från Wihlborgs 
fastighet på Bygg
mästargatan, bara 
150 meter från Lunds 
centralstation, frigörs 
3 000 kvadratmeter. 
Nu står Wihlborgs 
i begrepp att renovera inför den nya 
hyresgästens inflyttning. 

– Vi har aldrig upplevt så stark efter
frågan i Lund som nu. Det beror på att 
Max IV börjar bära frukt och när kom
munledningen flyttar till nya kommun
huset Kristallen blir det tomma ytor 
centralt. Det byggs inte mycket vid cen
tralstationen så när det blir ledigt blir 
det hårt tryck på det som finns, säger 
Cecilia Larsson.

Den stora utmaningen är att hålla 
centrum levande. I city är vakansgra
den cirka 4 procent. Många handlare 
påverkas av ökad ehandel och de stora 
köpcentrum som byggs. Som univer
sitetsstad finns det många studenter 
men det är ingen köpstark grupp, menar 
Cecilia Larsson.

– Det gäller att komma på ett bra 
koncept och skapa mötesplatser som 
restauranger och  kaféer för att fylla de 
lokaler vi har.     

EVA-LISA SAKSI

Cecilia Larsson
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tomma lokaler i innerstaden. Konkurren
sen från externhandelscentrumet Nova är 
stor. De höga vakanserna bedöms kvarstå 
under den närmaste tiden och hyrorna 
kommer sannolikt att pressas nedåt.  

BOSTÄDER Det råder hög efterfrågan 
på bostäder i Lund och bostadsbristen är 
stor, trots relativt hög nyproduktion under 
senare år. Under 2013 passerade befolk
ningen 114 000 invånare. Befolknings
ökningen har uppgått till drygt 1,3 procent 
per år under de senaste tio åren. Men för 
att staden ska kunna fortsätta att växa 

krävs att bostadsbyggandet ökar. Vid 
årsskiftet infördes den andra etappen av 
Lunda modellen i syfte att bättre reflektera 
skillnaderna i bruksvärde för olika lägen
heter.

Det byggs också många studentbostäder. 
AF Bostäder genomför ett projekt på Käm
närsrätten med 22 kompakta lägenheter.

INVESTERINGSMARKNAD Transaktions
aktiviteten i Lund är traditionellt låg. De 
flesta etablerade aktörer har ett långsiktigt 
perspektiv vilket ger stabila avkastningskrav.  

Under förra sommaren skedde ett par 
intressanta affärer. Wihlborgs förvärv av 
Ikano Fastigheters bestånd inom Ideon, 
63 000 kvadratmeter, blev mycket upp
märksammat. Kungsleden förvärvade de 
kommersiella delarna av Sparta från AF 
Bostäder. Denna 3Dfastighet omfattar 
nästan 20 000 kvadratmeter och köpeskil
lingen uppgick till 173 miljoner kronor. 
En stor del av investeringarna framöver 
väntas ske i Brunnshög. Till 2026 ska här 
finnas 3 000 bostäder och 20 000 – 25 000 
arbetsplatser samt ytterligare utveck
lingsmöjligheter. Flera av regionens stora 
aktörer har intressen i området. 

SLUTSATS Lund är en universitetsstad 
men för fortsatt utveckling krävs ett ökat 
bostadsbyggande. Max IV och ESS, och de 
verksamheter som väntas växa upp kring 
dessa, är av stor vikt för utvecklingen. Det 
är stort fokus på Brunnshög, men det finns 
andra viktiga utvecklingsområden som 
är värda att lyfta fram, som Råbyholm, S:t 
Lars och området kring centralstationen. 

THOMAS GREEN, NAI SVEFA

Som en del av BoKompakt bygger AF Bostäder 
22 lägenheter på 10 till 40 kvadratmeter i Lund.

Fokus på forskning och  kunskap
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KÖPARE Årets hittills 
största fastighets affär 

utspelar sig i ett expansivt 
område i södra Stockholm. 
Genom förvärvet av fyra fastig
heter i området Globen City är 
nu hälften av fastighetsbolaget 
Klöverns bestånd förlagt till 
Stockholmsmarknaden.

– Förvärvet stärker Klövern väsentligt i  Stock   
holmsområdet. Klövern blir alltmer ett Stock
holmsbolag kombinerat med ett antal starka 
regionstäder, säger bolagets vd Rutger Arnhult.

Finansieringen av köpeskillingen på hisnande 
3,8 miljarder kronor sker genom lån hos fyra 
svenska storbanker.

Tidpunkten för affären bäddar för stora möj
ligheter i området för Klövern. Det var inte länge 
sedan både Tele2 Arena och nöjesanläggningen 
Tolv Stockholm färdigställdes i Globen City. 
Sedan Ikea och Ikano tecknat en avsiktsför
klaring om att utveckla handel och bostäder i 
området har det även ryktats om en etablering 
för Stockholms första innerstadsIkea i trak
terna. Rutger Arnholt räknar med en gynnsam 
utveckling.

– Vi tycker att Globen City är en fantastiskt 
spännande marknad som kommer att stärkas 
ytterligare framöver med den planerade utveck
lingen av Söderstaden.

AFFÄRER  
I KORTHET

140 000 kvadratmeter kontorsyta i expansiva Globenområdet, en fondförvaltare som  
nått vägs ände med beståndet och ett börsnoterat fastighetsbolag med fyra storbanker  
i ryggen. Lägg samman ingredienserna och du får årets hittills största svenska  
fastighetsaffär.          TEXT: MARIA LUNDMARK

Årets största affär klar 

SÄLJARE Efter klartecken 
från Konkurrensverket 

skedde det formella ägarbytet av 
fastigheterna i Globen City den 11 
april. Säljaren, den internationella 
fondförvaltaren Carlyle Group, för
värvade det aktuella beståndet för 
sju år sedan. Att sälja dem vidare 
var ett naturligt steg i bolagets 
affärsmodell.

– Vår verksamhet innebär att vi förvärvar, förädlar, 
utvecklar och säljer. I och med att vi investerar genom 
fonder som alltid har en begränsad livslängd, så har vi 
alltid en tänkt försäljningspunkt någonstans framåt 
i tiden i vår uttalade affärsplan. Nu var det helt enkelt 
dags att sälja, berättar Thomas Lindström, Norden
chef Carlyle Group.

För försäljningsuppdraget anlitades fastighetsråd
givaren Catella, som upplevde investerarintresset för 
fastigheterna som stort under uppdragets gång – såväl 
från svenska som internationella investerare.

Att ha varit med och genomfört Sveriges kanske 
största fastighetsaffär under 2014 är naturligtvis en 
fjäder i hatten för Catella, som var mycket nöjda när de 
kunde avisera att affären gått i mål.

– Försäljningen av Globen City är årets hittills 
största affär, så självklart är det prestigefyllt för oss 
att vi har genomfört försäljningen med gott resultat, 
säger Anders Nordvall, chef för den svenska fastig
hetsrådgivningen. 

1,8 MILJARDER 
Söderport köper en 
fastig hetsportfölj med 
totalt 300 000 kvm 
uthyrningsbar area och 
900 000 kvadratmeter 
mark från bolag inom 
Volvokoncernen. Totalt 
uppgår köpeskillingen 
till 1,8 miljarder kronor.

645 MILJONER 
Castellum AB har via 
dotterbolaget Harry 
Sjögren AB förvärvat 
nio fastigheter i hög-
skoleområdet i Halmstad 
och fördubblar därmed 
sitt fastighetsbestånd på 
orten. Den största hyres-
gästen är Hög skolan 
i Halmstad. Säljare är 
Alecta och investeringen 
uppgick till 645 miljoner 
kronor.

630 MILJONER 
Vasakronan avyttrar en 
kontorsfastighet i Solna, 
känd som If-huset, till 
Nordic Real Estate 
Fund. Köpesumman 
uppgår till 630 miljoner 
kronor.

265 MILJONER 
Atrium Ljungberg 
förvärvar fastigheten 
Malmö Dimman 11 av 
Profi Fastigheter Sve-
rige. Lokalerna, som 
innehåller kultur-, utbild-
nings- och kontorsverk-
samhet är fullt uthyrda. 
Affären är värd 265 
miljoner kronor.

148 MILJONER 
Genom Fabeges 
avyttring av den obe-
byggda tomten Luma 
3 har Besqab förvärvat 
byggrätter i Hammarby 
Sjöstad. Fastigheten, 
belägen vid Luma-
fabriken, har en färdig 
detaljplan för bostäder 
och fastighetsvärdet är 
148 miljoner kronor. 
Planen är att uppföra 
cirka 70 bostadsrätts-
lägenheter.

104 MILJONER 
Nordic Real Estate 
Partner förvärvar en 
handelsfastighet, fullt 
uthyrd till Coop av 
Skanska. Den nybyggda 
fastigheten omfattar  
3 700 kvadratmeter. 

Thomas  
Lindström

Säljare: Carlyle Group.
Köpare: Klövern.
Fastigheter: Arenan 2, 3, 
6 och 8 i Stockholm, samt 
Startboxen 3 i Solna.
Area: 140 000 kvadratmeter.
Köpesumma: Cirka 3,8  
miljarder kronor.

Marknad Affären

Rutger Arnhult
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DDE SENASTE ÅREN har kännetecknats av stora globala ekono
miska problem med svag tillväxt och stora risker. För Sverige 
har det visserligen gått hyfsat, men något riktigt drag i eko
nomin har det inte varit. Trots det har fastighetsbranschen 
utvecklats bra och så lär det fortsätta. Varför? Jo, därför att 
Sverige är unikt. 

Alla minns vi hur den amerikanska investmentbanken Leh
man Brothers kollapsade under hösten 2008 och kastade in 
världen i en finansiell mardröm. För det lilla exportberoende 
Sverige blev året som följde ett av de värsta i mannaminne. 
Under 2009 krympte ekonomin 
med 5 procent. Det såg en tid mör
kare ut än under 1990talskrisen. 
För fastighetssektorn målades 
domedagen upp. Hur skulle det 
vara möjligt att omsätta de stora 
lånestockarna, löd den givna frå
gan som ingen hade något svar på. 
Många räknade med att fastigheter 
skulle säljas i panik och att pri
serna skulle störtdyka. 

DOMEDAGEN KOM ALDRIG. Istäl
let reste sig den svenska ekonomin som Fågel Fenix ur askan. 
Tillsammans med en mindre skara lyckosamma länder gick 
Sverige mot strömmen och visade glimrande tillväxtsiffror 
mitt i den globala krisen. 2010 växte ekonomin med hela 6,6 
procent. Därefter har det visserligen lugnat ned sig betydligt, 
men med tanke på läget i omvärlden och vår hökaktiga riks
bank har det ändå gått hyfsat. 

För fastighetsbranschen har de senaste åren, kanske lite 
paradoxalt, varit gynnsamma. Efter Lehmans kollaps skakade 
det visserligen till. Tillgången till bankfinansiering försämra
des och många utländska investerare lämnade landet. 

Men sedan vände det. 
Intresset för fastigheter ökade plötsligt rejält då kapi

talstarka privata bolag och institutioner (pensions och 
försäkringsbolag) började söka trygga placeringsalternativ 
till lågavkastande statsobligationer. I stället för panikförsälj
ningar, inleddes något som nästan kan liknas vid panikköp. 
Avkastningskraven trycktes snabbt ned i attraktiva lägen i 
våra expansiva städer och därefter började köpintresset leta 
sig ut till mer sekundära lägen.   

Varför uppfattades fastigheter som ett tryggt alternativ till 

statsobligationer? Erfarenheterna från vår egen 1990talskris 
och den aktuella utvecklingen i länder som Spanien och Irland 
borde snarare avskräcka. Den bästa förklaringen är att Sverige 
är unikt. Till skillnad från vår omvärld ökade sysselsättningen 
i Sverige. Att arbetslösheten också ökade berodde dels på att 
svenskarna blev fler, dels på att arbetsmarknadsreformer 
gjorde att fler sökte sig ut på arbetsmarknaden. Sverige avvek 
också från omvärlden med en mycket låg nyproduktion av 
lokaler och i synnerhet bostäder. Skillnaden jämfört med 
de länder som sett sina fastighetsmarknader krascha under 

krisen kunde inte vara större. När 
lägenheter och kontor stod tomma 
i krisländerna, pressades vakan
serna ned i de svenska städerna. 
Stabila hyror och låga räntor ska
pade god lönsamhet i den svenska 
fastighetsbranschen, trots den 
osäkra ekonomiska utvecklingen i 
omvärlden. Inte undra på att inves
terarnas intresse för fastigheter 
ökade. 

JAG TROR ATT dessa ”unika” tren
der kommer att hålla i sig under det kommande året. Ekono
min återhämtar sig långsamt och sysselsättningen fortsätter 
att öka (vilket framgick av SCB:s senaste besked). Nyproduk
tionen av bostäder och lokaler går på sparlåga och inflationen 
fortsätter att lysa med sin frånvaro. 

Om inget oförutsett händer, kan vi därför räkna med  
fortsatt låga vakanser, stabila hyror och nedtryckta räntor. 

Det ser med andra ord fortsatt bra ut för fastighets
branschen. 

”STABILA HYROR OCH  
LÅGA RÄNTOR SKAPADE  
GOD LÖNSAMHET I DEN  
SVENSKA FASTIGHETS-
BRANSCHEN, TROTS DEN  
OSÄKRA EKONOMISKA 
UTVECKLINGEN I  
OMVÄRLDEN.

Marknad Krönika

Sverige är unikt och det  
är bra för fastighetsbranschen

Tomas Ernhagen, chefekonom,  
Fastighetsägarna Sverige
tomas.ernhagen@fastighetsagarna.se
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Någon att lita på. 
Välj alltid produkter som certifierats av  
Eurovent. Vi granskar tillverkarens upp-
gifter så att du får vad du betalar för. 
Kvalitet som håller i längden.



Det byggs  
allt högre hus,  
men bygger  
du på rätt kunskap?
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Bara lugn – brandsäkerhet, ventilation  

och Hagab är en svårslagen kombination. 

Vi vet vad som krävs, både i teorin och praktiken. 

I vårt RESQUE-program hittar du kompetenta 

komponenter som tillsammans ser till att trapp- 

rum och hissar venti leras om elden är lös. 

Ingen fastighet är den andra lik och det finns 

ingen patentlösning. Produkterna i RESQUE-

program met kan därför komponeras för många 

olika scenarier. Hör av dig till oss så bygger vi 

på rätt kunskap – tillsammans! 

www.hagab.com
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Detta är en så kallad 
text. Detta är en så 
kallad text.Detta är en 
så kallad text.

  Störande fåglar  Tips och råd
AJA BAJA!
Under häcknings-
säsong (1 april – 31 
juli)  är fåglarna  
fredade i hela 
landet. 
  Under denna tid 
får man inte plocka 
ägg eller röra bon.

HÖGA LJUD
Det finns elektroniska 
fågelskrämmor som 
avger skrämselljud. 
Problemet är att de som 
använder ultraljud även 
kan störa mer önskvärda 
djur – och människor.

PLATTA TAK
Bäst är att tänka 
till redan innan 
man bygger. 
Platta tak bör 
undvikas.

LINOR SOM HINDER
Genom att spänna 
upp linor över taket 
försvårar man för 
fåglarna att bygga 
bo. Linorna ska ligga 
cirka en decimeter 
över taket.

FÅGLARNA ÄR MARKÄGARENS ANSVAR
Allt mer av fåglarnas naturliga boplatser 
försvinner när städerna breder ut sig. 
Samtidigt gör god tillgång på mat att 
byggnader och parker blir eftertraktade 
boplatser.

Effektivast är att störa fåglarna tidigt 
i deras bobyggande. 

– En helt fågelfri stad vore hemskt, 
man bör inte gå till överdrift. Men vi 
behöver inte bekymra oss om vi tar bort 

deras bon från husen, de hittar andra 
platser, säger Sara Jarmakowski Svan-
bom, miljöinspektör i Malmö. 

Det är fastighetsägare och mark-
ägare som är ansvariga att se till att 
begränsa fåglars möjlighet att störa 
boende och människor som vistas kring 
fastigheter. Om störningen sker på 
kommunägd mark är det kommunen 
som är ansvarig.

HÅLL EFTER
Det bästa förebyggande 
arbetet görs innan 
häckningssäsong. Res-
ter av bon från tidigare 
häckningar ska bort så 
tidigt som möjligt. Rensa 
tak och hängrännor från 
påbörjade bon. Kolla 
helst varje vecka, måsar 
är envisa i sina försök att 
bygga nya reden.

PIGGAR STOPPAR PIPPI
Fågelpiggar förhindrar  
fåglar att landa och sätta sig 
på kanten av en avsats.

ROVFÅGEL SKRÄMS
Duvor kan skrämmas bort 
med hjälp av rovfågels- 
attrapper som kan köpas  
i jaktaffärer.

Far och flyg
Fåglar kan ställa till det för fastighetsägare.

– Många boende upplever obehag, framförallt av måsar, så man bör 
agera, säger Sara Jarmakowski Svanbom som är miljöinspektör i Malmö. 

Här är tips på några förebyggande åtgärder för att få fåglarna att söka 
sig till andra platser.

TEXT: ERIK HÖRNKVIST    ILLUSTRATION: SWEDISH GRAPHICS
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Bakom fasaden Michael Nilforsen

En ockuperad brandstation, ny glöd i historisk 
tändsticksfabrik och bakvänt tegel. Historien 
om Michael Nilforsen och fastighetsbolaget 
Brandtornet innehåller många intressanta 
vändningar. Men inte minst handlar  
det om en storsatsning på nya hyresrätter.
TEXT: ERIK HÖRNKVIST    FOTO: CARL-ROBERT JONZON
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På väg mot de  
höga höjderna

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

Torkställningen för brand-
slangarna skvallrar om varför 

tornet en gång byggdes. 
– Det  är många som frågar 

varför vi inte gör ett häftigt 
konferensrum eller en loftlä-

genhet här. Men väggarna är så 
tjocka att det inte finns plats för 

mycket mer än trappan, säger  
Michael Nilforsen.

 I fönstergluggarna hänger tunn spindelväv. 
Numer är det sällan någon gör sig omaket att 
ta den vindlande spiraltrappan upp i det gamla 
tornet. Men det är ändå här som det känns 
mest logiskt att inleda historien om fastighets

bolaget Brandtornet och dess vd Michael Nilforsen.
Mest uppenbart är såklart namnet. Tornet, som 

gett bolaget dess namn, pryder den pampiga byggnad 
som sedan invigningen 1898 tjänat som Jönköpings 
nya polishus och brandstation i nästan ett sekel.

Namn och datum inristade i den grova putsen 
skvallrar om att det var fler besökare förr. De äldsta, 
något försiktiga, spåren har brandmännen lämnat. 
Härifrån vakade de över staden, även om huvud
syftet var något mer prosaiskt. Torkställningen för 
brandslangarna hänger fortfarande kvar.

Michael Nilforsen pekar på en av de lite mindre 
diskreta ristningarna.

– Från 1982, det måste alltså varit under ockupa
tionen.

Historien om tornet, och inte minst historien om 
bolaget som tog dess namn, kunde mycket väl tagit 
en helt annan vändning. Och familjen Nilforsen var i 
högsta grad inblandad, om än i helt andra roller än nu. 

Tidigt 1980tal. Staden har på nytt invigt en ny 

brandstation och den gamla vet man inte vad man 
ska göra med. Men en grupp ungdomar, som länge 
sökt ett kulturhus centralt i Jönköping, beslutar sig 
för att ockupera den gamla brandstationen.

Den då 17årige Michael Nilforsen var på intet sätt 
inblandad. Det var däremot hans far, det moderata 
kommunalrådet Lennart Nilforsen, som kallades dit 
i ett försök att medla. Efter många vändor beslutade 
kommunfullmäktige att satsa på ett kulturhus i 
tändsticksfabrikernas gamla fabriksbyggnader. 

Och brandstationen fick alltså stå kvar.

VI LÄMNAR DEN HISTORIEN där så länge, men den 
kommer snart dyka upp igen.

Genom fönstergluggarna kan man med lätthet 
överblicka bolagets hela bestånd, 40 000 kvadratme
ter bestående av en mix av bostäder, lokaler, butiker, 
restauranger och hotell. Allting på promenadavstånd.

– Jag tror att man alltid ska vara nära marknaden. 
Vi har inget intresse av att etablera oss på någon 
annan marknad, på någon annan plats. Det är den 
här marknaden vi kan bäst. Vi brinner för Jönköping 
och det finns en enorm utvecklingspotential här, 
säger Michael. 

Trots att man relativt sett de senaste åren varit ett 
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av de mer expansiva fastighetsbolagen i Sverige, så 
stjäl inte fastighetsutveckling hela Michael Nilfor
sens fokus. Även om spiraltrappan tagit oss högt är 
det inget mot de höjder Michael Nilforsen är på väg 
mot.

– I april är vi ett gäng som ska vandra upp till 
Mount Everests basläger 5 364 meter över havet. 

Minst en månad om året spenderas tillsammans 
med familjen i det egna huset på den thailändska ön 
Koh Lanta. Det är en av fördelarna med att jobba i 
en tajt familjeorganisation. Michaels fru Lotta job
bar som bostadskoordinator i företaget och hans 
yngre bror Joachim, som formellt är fastighetschef, 
kan lätt ta över vdansvaret när så krävs. Även 
 svägerskan Maria jobbar i företaget.

Den andra faktorn som gör resedrömmarna möj
liga är den långsiktiga förvaltningstanken. Hade 
han varit vd för ett mer transaktionsdrivet bolag 
hade han jagats av marknadens blåslampa.

– Värdet på fastigheterna har ingen större bety
delse för oss. Det är egentligen bara när man ska gå 
till banken, då är de på en som hökar och ska ha sina 
kalkyler. Men vi är inte drivna av det, kan vi få ihop 
en dräglig tillvaro via förvaltningsarvodet är det 
mer än nog för oss.

DE VAR TRE BRÖDER från början, men den yngsta 
brodern avled i cancer 2008. En händelse som  
kommit att prägla Michaels syn på vad som är  
viktigt i livet. Sönerna drogs in i företaget i ett tidigt 
skede när Lennart Nilforsen efter valförlusten på 
åttio talet valde att satsa på det nybildade byggkon
sultföretaget. 

– Jag skulle jobba med ekonomi. Jag som var 
utbildad byggnadsmålare och visste inte ens vad 
debet och kredit var. 

Det blev att sätta sig i skolbänken och läsa fastig
hetsekonomi på gymnasie och högskolenivå.

JAG SKULLE JOBBA MED EKONOMI.  
JAG SOM VAR UTBILDAD BYGGNADS-
MÅLARE OCH VISSTE INTE ENS VAD 
DEBET OCH KREDIT VAR.

 
FAKTA/ 
BRANDTORNET
Bakgrund: Familje-
företag i andra genera-
tionen, fadern Lennart 
grundade bolaget.  
Verksamhet: Äger och 
förvaltar 40 000 kvm 
kommersiella lokaler och 
bostäder. 
Byggt närmare 500 
hyresrätter i Jönköping 
genom åren. 

Profilen av Jönköpings 
gamla brandstation tjänar 
som bolagets logotyp.

Michael Nilsforsen 
ser fram mot att 
krögarna Stefan 
Skotte och Jesper 
Rogö ska öppna 
uteserveringen. 

– Jag måste ge pappa en stor eloge för att han låtit 
oss ta över helt. Det har gjort att vi kunnat växa. Jag 
tror att det är en brist i många bolag att man inte 
släpper taget tillräckligt tidigt. 

De senaste tre åren har Brandtornet byggt 236 
lägenheter – nästan halva sitt nuvarande bestånd. 
Det senare nytillskottet är kvarteret Druvan 19 med 
85 lägenheter, varav 45 studentlägenheter. Nere på 
hörnet är den redan snyggt patinerade bardisken 
på bar El Duderiono på plats, annars återstår det 
mesta av inredningsarbetet. Lite skämtsamt frågar 
Michael de två krögarna Jesper Rogö och Stefan 
Skotte om de verkligen har tid att sitta och fika.

– De börjar betala hyra först när de öppnar, skrat
tar Michael.

MED NÅGOT SNARAST triumfatoriskt i rösten 
berättar Michael att huset byggts på en tidigare 
parkeringsplats. Delvis för att han inte verkar allt
för förtjust i parkeringar.

– Något borde göras åt pplatsnormerna. Det 
kostar oerhört mycket att bygga och vi kommer att 
sitta på för många pplatser i framtiden.

Men främst för att han är genuint intresserad 
av att bidra till stadens utveckling. Det riktigt 
skiner om honom när han målar upp bilden av hur 
uteserveringen kommer att bre ut sig över torget i 
sommar.



37FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

Inte så bakvänt som det 
kan låta. För att matcha 
den gamla brandstatio-
nen i bakgrunden, vände 
man den ruffa baksidan 
på teglet framåt, när man 
byggde nytt bredvid.

 
FAKTA/ 
MICHAEL NILFORSEN
Ålder: 49 år. 
Född: Jönköping. 
Bor: Lägenhet, som-
marstuga och så ett hus 
i Thailand, känner mig 
som hemma på alla tre 
ställena. 
Familj: Fru, två barn 
och två bonusbarn med 
barnbarn. 
Intressen: Resa, gärna 
med äventyrsinslag, 
nästa resa går till bas-
lägret på Mount Everest.
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– Restaurangutbudet i Jönköping var länge 
riktigt dåligt. Högskolan har verkligen inneburit 
ett lyft för stadskärnan. Det ger fastigheterna ett 
lyft men mest är det roligt av rent privata skäl, att 
kunna få en bit anständig mat.

På anslagstavlan i portuppgången meddelar ett 
anslag att fastigheten förvaltas av Katarakten AB. 
Dels för att minimera risken, dels för att underlätta 
en eventuell försäljning i framtiden (vilket vi inte 
hoppas sker, tillägger Michael) bildar Brandtornet 
ett separat bolag för varje nytt projekt.

NÅGRA KVARTER HÄRIFRÅN blev ytterligare 151 
studentlägenheter inflyttningsklara i augusti förra 
året. Michael är särskilt förtjust i den ojämna siff
ran – kommunens krav var minst 150 lägenheter.

Att ett så pass litet fastighetsbolag vågar gå mot 
strömmen när de flesta säger att det är svårt att 
bygga hyresrätter gillades av bostadsministern, som 
kom hit och klippte bandet.

– Stefan Attefall fick med sig budskapet att det går 
att bygga till ett rimligt pris om alla, fastighetsägare, 
byggbolag och kommun drar åt samma håll.

Det gäller att få ner produktionskostnaderna så 
att man kan hålla hyran på en rimlig nivå, menar 
Michael.

– Vi ser till att hålla bra standard, ingen lyx. Men 
kvalitet lönar sig i förvaltningsskedet. Jag tror att det 
skulle se annorlunda ut om det var en byggare som 
var totalansvarig och inte skulle förvalta senare.

Tegelfasader har blivit något av bolagets signum. 
Dels för hållbarheten, dels av historiska skäl.

Alldeles intill den gamla brandstationen upp
förde Brandtornet ett äldreboende i mitten av 1990

talet. Trots att det skiljer nästan 100 år smälter de 
två fastigheterna ihop fint.

I lokalerna alldeles under tornet sitter Tengboms 
och Brandtornets ”husarkitekt” Gunilla Gustafs-
son. Hon berättar hemligheten bakom tegelfasaden. 

– Vi var väldigt envetna och letade tegel som 
skulle passa. När vi gick och letade i högarna 
på tegelbruken kom vi på att man skulle kunna 
använda baksidan av teglet som egentligen är 
sämre.

Ännu mer tegel blir det – sannolikt bakvänt – om 
planerna på att köpa det gamla Tändsticksom
rådet går i lås. I mer än hundra år spreds Jönkö
pings rykte via små askar över världen. Men 1975 
lades produktionen av säkerhetständstickor ner. 
Sedan dess har området till viss del legat i dvala. 
Verksamheter finns, ni kanske minns brandtorns
ockupanterna som fick sitt kulturhus. 

– En del kulturpersoner tror väl att Lennart  
Nilforsen jagar dem, skrattar Michael.

NÄR NU BRANDTORNET vill väcka glöden på nytt  
i Tändsticksområdet fruktar en del det värsta.

– Men idag slumrar hela området och vi vill 
vitalisera det. Vi vill få in bostäder så att det lever 
dygnet runt, samtidigt som det är viktigt att behålla 
områdets karaktär.

Men skulle det inte gå att få högre avkastning om 
du fick in en annan verksamhet än den nuvarande?

– Men ett kulturhus behövs. Hellre skriver vi ett 
långt kontrakt med kommunen. Vi skulle säkert 
kunna tjäna mer pengar men vi är inte ute efter att 
krama ur de sista kronorna. Det är bättre att lämna 
något bra efter sig.  •

 
TIO FRÅGOR/ 
MICHAEL  
NILFORSEN
Vackraste huset:  
Petronas Tower 
 i Kuala Lumpur. 
Borde inte ha byggts: 
Flertalet av byggnaderna 
i miljonprogrammet. 
Bästa egenskap: 
Lyhördhet 
Mest stolt över: Familjen 
Favoritpryl: Passet 
Vilken händelse har för-
ändrat ditt liv? Min brors 
bortgång i cancer fick 
mig att inse att livet inte 
är evigt, ”lev i nuet, fram-
tiden sköter sig själv”. 
Äter du det godaste 
godiset först eller sist? 
Först, man vet aldrig hur 
länge man får behålla 
påsen. 
Paradrätt i köket: 
Gräddstuvad lever med 
lingon. 
Senast läst bok: 
Begravda i himlen av 
Peter Zuckerman. 
Favoritmusik: Pop och 
rock, typ Soundtrack of 
Our Lives, Coldplay,  
Lloyd  
Cole  
och U2.

Det senaste fastighetstill-
skottet förvaltas av det 
separata bolaget Katarakten 
AB. Namnet syftar på de stora 
forsarna i Nilen. 
– Det är ju så vi 
heter, Nil-forsen, 
säger Michael.

VI SER TILL ATT HÅLLA BRA STANDARD, 
INGEN LYX. MEN KVALITET LÖNAR SIG I 
FÖRVALTNINGSSKEDET. 

Marknadens bredaste sortiment. 
Vi har marknadens bredaste sortiment, 
med värmepumpar från 21–70 kW. 

Komplett systemhandbok. 
Heltäckande digital system
hand bok med fullständiga 
materiallistor och kompletta 
flödesschema med tillhörande 
funktionstext och doku mentation.

Rätt dimensionering.
Vårt beräkningsprogram hjälper 
dig att dimensionera din 
värmepump med tillhörande 
energikälla. 

Komplett fastighetsavdelning. 
Våra experter hjälper dig med 
dimensionering och kalkylering av 
värmepumpsanläggningar.  

Marknadens mest  
kompletta garanti. 
5 års trygghetsgaranti och 
tillhörande serviceplan. 

Värmepumpar med extra allt.

Vår fastighetsavdelning hjälper dig sänka dina värmekostnader.

Vi har över 30 års erfarenhet av värmepumpsinstallationer i allt från stora  
idrottsarenor till butikslokaler och hyreshus. Det gör att vi kan garantera  
drift säkra anläggningar som sänker dina värmekostnader med upp till  
70 procent. I normalfallet tjänar du in din investering på bara 36 år.  
Så om du tycker att dina värmekostnader är för höga, kontakta oss. 

014038 43 00 www.ivt.se/fastighet

Ingen idé att  
spara på godsakerna.
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Nyhet: 
Samma värme.
Mindre pengar.
Många hus med fjärrvärme har goda förutsättningar att eff ektivisera 

sin uppvärmning. Med hjälp av våra värmerådgivare är det o� a möjligt 

att spara tiotusentals kronor per år. Ring oss på 020 46 00 00 eller gå in 

på fortum.se/fjarrvarmerad och boka tid för ett kostnadsfritt besök, till 

exempel på styrelsemötet eller när det passar dig.
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Prylar Badrum

Smart i badrummet – vi har samlat några  
produkter som gör badrumsbesöket till en  

sinnlig upplevelse samtidigt som el- och  
underhållsnotan hålls i schack.

Redaktör: Maria Lundmark maria.lundmark@fastighetstidningen.se

Avlångt för snyggare placering
Till skillnad från den traditionella golv-
brunnen kan dessa placeras golvnära eller 
som duschavgränsning för en mer enhetlig 
golvyta i badrummet. Ett lås i konstruktio-
nen förhindrar lukt och stoppar bakvatten. 
De avlånga brunnarna finns i guld eller hög-
blankt svart och är godkända av samtliga 
branschorganisationer för säkra våtrum. 
www.purus.se

Flyttbar film
Insynsskydd i form av fönster-
film kommer i mängder av deko-
rativa mönster idag. Fönsterfil-
men kräver inget lim utan fäster 
själv mot fönstret genom att 
bli statisk och kan därför sedan 
avlägsnas utan att lämna mär-
ken. Filmen går även att fästa på 
duschkabiner. 
www.designtorget.se

Hygieniskt och vattensnålt
Med en beröringsfri tvättställsblandare kan  
både vatten- och energiförbrukningen hållas 
nere. Därtill blir badrummet mer hygieniskt och 
lättstädat utan vreden eller kranar. Blandaren  
Il Bagno Alessi från Oras är utrustad med smuts-
filter, backventiler och håller ett flöde på sex liter 
per minut.
www.oras.com

Stoppar avloppslukten
Bottenventilen PUM (Purus Uni-
versal Membran) hindrar lukt att 
ta sig upp från avloppet och ska-
par utrymme under tvättstället. 
Ventilen är lätt att rengöra och 
håller tätt även vid oregelbunden 
användning. PUM har testats på 
Sveriges Tekniska Forskningsinsti-
tut och godkänts av SITAC.
www.purus.se

Länge leve lampan
Med en livslängd på 50 000 
timmar och en mycket låg 
energiåtgång är LED- 
lampor ett alternativ som 
lönar sig i längden. Den här 
tunna varianten från Jula 
innehåller 18 LED-lampor 
som tillsammans motsvarar  
15 W halogen och har en 
färgtemperatur på 3100 K.
www.jula.se

Nyhet: 
Samma värme.
Mindre pengar.
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exempel på styrelsemötet eller när det passar dig.
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negie och Oscar Properties finns 
redan på First North.

För Mikael Söderlundh, analys
chef på Pangea Property Partners, 
som följt utvecklingen under en 
längre tid är trenden ingen över
raskning.

– Det har öppnats ett fönster 
och då är det många som tar chan
sen. Min bedömning är att vi de närmaste åren 
kommer att se fler bolag som vill in på börsen.

Fokus Börsnotering

Fastighetsbolag är heta hos investerare. Victoria 
Park och Hemfosa är två som tagit sig in på 
Stockholmsbörsen i år. Fler står i kulisserna och 
väntar. Med låga räntor och substanspremier gäller 
det att smida medan järnet är varmt.  

Mikael 
Söderlundh

Under 2007 gick bland annat Dagon, 
Corem och Sagax in på börsen. Sedan 
hände inget på fem år. Marknadens 
intresse var svalt och många fastig
hetsbolag lade sina börsplaner på is. 

Men den 21 maj 2013 tog Tribona steget in på OMX 
Stockholmsbörsens Mid Caplista. Sedan verkar 
proppen ha gått ur: Victoria Park, Platzer, Hemfosa 
är inne. Och i dörren väntar D. Carnegie, Besqab, 
Oscar Properties, SveaReal, med fler på att få 
komma in i värmen på OMX Mid Caplista. D. Car

TEXT: DAVID GROSSMAN    ILLUSTRATION: AMIGOS DESIGN

Besqab
vd Anette Frumerie

Oscar Properties
vd Oscar Engelbert

D. Carnegie
vd Ulf Nilsson

Svea Real
vd Claes Malmkvist

Fastighetsbolag i    kö till börsen
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låt säga 10 procent justerat för belåning så ökar vär
det på samma fastigheter från 100 miljoner till 110 
miljoner vid en notering. Just nu är premien över 
15 procent inom vissa segment och då skulle man 
kunna säga att fönstret står vidöppet för att gå in på 
börsen, säger Mikael Söderlundh. 

DET FINNS IDAG 23 fastighets och byggbolag på 
börsen och de står för drygt fem procent av börsens 
totala värde. Fortfarande en liten sektor med tanke 
på de stora tillgångsslag som fastigheter är i sam
hället.

– Egentligen borde det vara ännu fler och större 
noterade fastighetsbolag. I princip alla bolag med 
bestånd över tvåtre miljarder kan vara intres
santa som börsbolag. Är de för små riskerar de att 
bli in effektiva och uppköpta av andra, konstaterar 
Mikael Söderlundh.

Magnus Dagel på Nordea håller med.
– Jag tycker att ett tiotal av bolagen på börsen är 

för små. De skulle tjäna på att gå samman eftersom 
det är höga börskostnader för bolagens förvaltning. 
Små bolag får också sämre bevakning och upp
märksamhet. 

Ser man på utbudet av rena fastighetsbolag på 

Att de etablerade fastighets och byggbolagen 
gått bra den senaste tiden är förstås grunden till att 
marknaden har ett sug efter fler aktier i sektorn. 
PREXindex (Pangea Real Estate Index) för bran
schen under tolv månader var den 14 april 22 pro
cent, jämfört med 16 procent för OMX totalt. Många 
institutionella placerare, finanshus och banker har 
ökat sina viktningar mot fastigheter vilket pressat 
upp kurserna.

– Vår modellportfölj innehåller nu 15 procent 
fastigheter, vilket är en kraftig överviktning mot för 
några år sedan, säger Magnus Dagel, aktiestrateg 
på Nordea. 

MIKAEL SÖDERLUNDH på Pangea pekar också på 
att vi nu är inne i en period med substanspremier 
för noterade fastighetsbolag, alltså en börsvärde
ring som överstiger bolagets tillgångar i fastigheter. 
Förra gången det skedde var åren 2003 till 2007 då 
också många nya bolag kom in på listan, som Bal
der, Fabege och Diös. I diagrammen ser man också 
tydligt att många bolag köptes ut från börsen under 
perioden 1995 till 2000 då substansrabatten var 
stor.

– Marknaden är rationell. Finns det en premie på 

Tribona
vd Per Johansson

Platzer
vd PG Persson

Victoria Park
vd Peter StrandHemfosa

vd Jens Engwall

Fastighetsbolag i    kö till börsen
Några är redan inne och andra står på kö till Stock-
holmsbörsen. D. Carnegie och Oscar Properties 
finns under tiden på tillväxtlistan First North.
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Stockholmsbörsen är det en klar övervikt för aktö
rer på den kommersiella sidan, med tungviktarna 
Huvudstaden, Castellum och Fabege i spetsen.

– Det skulle vara bra om vi fick en större bredd, 
inte minst fler bostadsbolag vid sidan av Wallen
stam och nu senast Victoria Park. Och någon nord
isk aktör inom köpcentrum eller hotell. Att ha en 
unik prägel är inte fel när investerare söker alterna
tiv för sina pengar, säger Mikael Söderlundh.

HEMFOSA, SOM KOM in på Mid Cap i mars i år, var 
en sådan aktie som marknaden bevisligen har sak
nat. Ett bolag med stor andel samhällsfastigheter 
och med en opportunistisk affärsidé. Stor efterfrå
gan gjorde att tilldelningen långt ifrån räckte till 
när emissionen som tillförde bolaget 900 miljoner 
kronor släpptes ut på marknaden. Börskursen är 
i skrivande stund 106 kronor, en uppgång från 93 
kronor vid introduktionen.

– Vi har onekligen haft vinden i ryggen. Vänd
ningen kom andra halvåret 2013 då plötsligt investe
rare och banker visade respons. Det finns ju tillgång 
till kapital och det är en allmän brist på noterade 
fastighetsbolag, både i Sverige och övriga Europa, 
säger Jens Engwall, vd och delägare av Hemfosa.

Hemfosas fotarbete innan noteringen har inte 
bara skett på hemmaplan, utan lika mycket i städer 
som London, New York, Oslo och Helsingfors. 

– Vi tror att det är många utländska ägare som 

gått in i vår emission. Man vill in i sektorn helt 
enkelt. Tidigare har fastigheter betraktats som rätt 
defensiva och ospännande. Investerare har letat 
efter it, bioteknik och cykliska bolag. Men tittar 
man över en period på 10 till 20 år har placeringar 
i fastighetsaktier eller fonder varit de mest lön
samma, säger Jens Engwall.

Främsta skälet, i alla fall när man frågar bolagen, 
till varför man vill in på börsen är att söka nytt kapi
tal för att växa. Men det kan också vara ett sätt för 
ägarna att göra en exit och sakta minska sina egna 
innehav. Med en bra notering och ökade värden är 
det förstås också en bra affär för ägarna när det blir 
dags att sälja. 

– Vår huvudägare, norska fonden Fortin, vill ha 

TITTAR MAN ÖVER EN PERIOD PÅ 
10 TILL 20 ÅR HAR PLACERINGAR I 
FASTIGHETSAKTIER ELLER FONDER 
VARIT DE MEST LÖNSAMMA.

JENS ENGWALL, VD HEMFOSA

Jens Engwall, vd på 
Hemfosa, jublar på 
första börsdagen 
den 21 mars i år.  
Kursen har sedan 
dess utvecklats väl.
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Bra start för Hemfosa
      Hemfosa  – indexerat
      PREX Sweden* – index
      

Hemfosa, senaste  fastighets-
aktien in på OMX Mid Cap, har 
fått en bra start, upp 9 pro-
cent sedan introduktionen. 
Bolaget med stora innehav i 
samhällsfastigheter fyller ett 
tomrum på börslistan.

* Pangea Real Estate Index  
för svenska fastighetsbolag.
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en mer likvid aktie som passar deras verksamhet, 
säger Claes Malmqvist, vd på SveaReal som avise
rat att man vill in på börsen under 2014. 

SveaReal har idag en fastighetsportfölj värd 7 
miljarder och skulle sannolikt hamna på Mid Cap.

– VI ÄR UTE på en road show, säger Ulf Nils-
son, vd på bolaget D. Carnegie, när han 
äntrar scenen på Operaterrassen i Stockholm 
där ett hundratal presumtiva investerare 
samlats för att ta reda på om det nya bolaget 
kan vara något att satsa sina pengar i. De 
flesta ser ut att vara pensionärer.

Att marknadsföra sitt bolag inför en  
börsnotering är en viktig del av arbetet.  
Visserligen är en stor del av emissionen på  
690 miljoner kronor till First North redan 
säkrad. Men det gäller att sälja in resten och 
inte minst göra bolaget känt inför den pla-
nerade introduktionen på OMX Stockholms-
börs om cirka ett år.

Ulf Nilsson tillsammans med Knut Pous-
ette, vd på Stendörren (huvudägare i det nya 
bolaget D. Carnegie), kör sin dragning och 
lyfter fram det som man anser är D. Carnegies 
starka argument: stor bostadsbrist i Stock-
holm, renoveringar av miljonprogram till en 
kostnad av 5 000 kronor per kvadrat och 40 
procent högre hyra efter renovering.

– Med vår modell kan vi nå 8–10 procents 
avkastning där andra får högst 5 procent, 
säger Ulf Nilsson. Vi gör bara renoveringar 
i tomställda lägenheter och behöver inte 
förhandla med hyresgästerna om nya hyror, 
tillägger han.

PRESENTATIONEN är klar och besökarna 
får ställa frågor. Man undrar om en uppluck-
rad hyresreglering kan öka intäkterna, om 
valet kommer påverka affärerna och om hur 

konkurrensen är med andra bolag som är 
inne i samma nisch. Nilsson och Pousette 
svarar och man märker att de hört frågorna 
förr under sina presentationer.

Besökarna ser nöjda ut och faten med 
kanapéer står tomma. Ledningen har några 
möten kvar innan första handelsdagen.

Cecilia Lidgard, en av besökarna, har haft 

aktier i det gamla D. Carnegie och därför fått 
en inbjudan till träffen. Hon har inte bestämt 
sig för om hon ska teckna en post.

– Det låter som om bolaget får problem 
med sin affärsmodell om räntan stiger över 
fyra procent – det är ett orostecken. Men 
bostadsbristen är ju stor i Stockholm så det 
borgar väl för att man har intäkter.

Anette Frumerie, vd på Besqab som också vill in 
på börsen i år, pekar på att ett bolag som är på bör
sen blir mer känt och att det då inte bara blir lättare  
att hitta finansiering utan även kunder, samt att 
rekrytera personal. 

– För oss som projektutvecklare i Stockholm och 
Uppsala är det framför allt kapital till mer mark vi 
behöver. 

Baksidan av myntet, konstaterar Anette Fru
merie, är ökade kostnader för administration och 
arvoden till alla konsulter som ska förbereda en 
introduktion.

NU ÄR DET som sagt trots stort investerarintresse 
inte alla som lockas ut på börsgolvet. Akelius fastig
heter, med över 40 miljarder i fastighetsvärden och 
lysande vinster, är ett bolag som börsmarknaden 
säkert skulle gilla. Men att börsnotera finns inte på 
kartan för ägaren Roger Akelius.

Road show för att locka investerare

BÖRSNOTERING ÄR UTMÄRKT OM  
ÄGAREN SKA SÄLJA AV SINA FASTIGHETER, 
ELLER BEHÖVER STORT KAPITAL FÖR ATT 
KOMMA IGÅNG MED NÅGOT NYTT. FÖR OSS 
ÄR DET INGET ALTERNATIV.
                                                                                                                                                                                                                                                ROGER AKELIUS,  VD AKELIUS FASTIGHETER

Kanepéer, kaffe och pr för D. Carnegies aktie. Ett hundratal intresserade, mest privatpersoner, har bju-
dits in till Operaterrassen som en del i bolagets road-show inför börsnoteringen på First North. 
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Platzer sämre än index
      Platzer – indexerat 
      PREX Sweden* – index 
      

Platzer, ett bolag som till 
största delen förvaltar och 
utvecklar kommersiella 
fastig heter, har gått något 
sämre än fastighetsindex 
sedan introduktion. Förhopp-
ningar finns att nya satsningar 
ska öka resultattillväxten.

* Pangea Real Estate Index 
 för svenska fastighetsbolag.
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– Börsnotering är utmärkt om 
ägaren ska sälja av sina fastig
heter eller behöver stort kapital 
för att komma igång med något 
nytt. För oss är det inget alter
nativ. Vi arbetar inte som vissa 
med principen hög avkastning i 
dåliga lägen, vilket ger bra värde 
om man snabbt rafsar ihop ett parti och cashar hem.

– Ett börsbolag måste styras av hög vinst nästa kvar
tal och dela ut åtminstone hälften av årsvinsten. På 
Akelius återinvesterar vi allt, säger Roger Akelius.

Jens Engwall är väl medveten om att livet på bör
sen kommer att vara annorlunda än det Hemfosa 
levt sedan 2009 då bolaget bildades. Som bolag på 
börsen måste man se till att marknaden är nöjd.

– Det måste man ha i bakhuvudet och risken finns 
att det kan bli lite mer kortsiktiga beslut – även för 
transaktioner. Man tänker sig säkert för innan man 
gör spektakulära affärer som marknaden inte begri
per sig på och kan reagera surt på. Jag är inte säker 
på att vi köpt Saabfabriken som vi gjorde för något 
år sedan som noterat bolag. Man blir nog lite försik
tigare, tror Jens Engwall.

Hur det kommer rulla på i fortsättningen ligger 
till största delen i händerna på Riksbanken. Ökande 
realräntor är det stora hotet för alla fastighetsbolag, 
antagligen den mest räntekänsliga sektorn på bör
sen, och det som kan stänga börsfönstret denna gång.

 – Högre inflation kan bolagen föra över på sina 
kunder och det kan till och med vara positivt. Ris
ker är också krascher i Japan och USA, som påver

Roger Akelius

kar internbanksmarknaden, och som sedan leder 
till ökade kostnader för finansiering, säger Magnus 
Dagel på Nordea.

Bäst att smida så länge järnet är varmt alltså. •

      Tribona – indexerat
      PREX Sweden* – index

Tribona har varit en besvikelse 
för placerare som varit med 
sedan introduktionen i maj 
2013. Ner med 8 procent. 
Företaget har till stor del 
logistikfastigheter och är 
starkt beroende av ICA.

* Pangea Real Estate Index 
 för svenska fastighetsbolag.2013-05-21 2014-04-22

2013-11-29 2014-04-22
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Tribona – en besvikelse

      Victoria Park – indexerat
      PREX Sweden* – index

Victoria Park tog ett glädje-
skutt de första veckorna på 
börsen men har tappat en del 
senaste tiden. Affärsmodellen 
att bygga om miljonprogram 
och ta högre hyra måste upp 
till bevis innan marknaden 
känner sig helt lugn.

* Pangea Real Estate Index 
 för svenska fastighetsbolag.
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Victoria Park tog ett glädjeskutt



48 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

Vi är experter, låt oss  
göra jobbet. 
Nu finns möjligheten att få tak, fasader och markytor 
fria från påväxt genom att låta våra auktoriserade 
entreprenörer göra jobbet. Med rätt produkt,  
kunskap och utrustning gör vi ett effektivt  
och kvalitetssäkert arbete. 

Välkommen in på www.grön-fri.se för att  
hitta din närmaste entreprenör.

Rena tak 
fina fasader

VEM LAGAR  
DEN TRASIGA 
RULLTRAPPAN? 

Nu finns den branschgemensamma gränsdrag-
ningslistan för lokalhyreskontrakt tillgänglig som 
bilaga till lokalhyreskontrakt 12.B2 i Fastighets-
ägarna Dokument. 

www.fastighetsagarnadokument.se

– fördela ansvaret mellan 
hyresgäst och fastighets-
ägare med gränsdrag-
ningslistan för lokaler

Malux Sweden AB    •    Tel 0660 - 29 29 00    •    www.malux.se

Agata – svarsapparat 
Lågtalande svarsapparat för väggmontage  
eller bordsställ. Finns med eller utan video.

• Monitor 3,5" sv/v eller färg
• Dörröppningsfunktion
• Volymkontroll i tre steg
• Avstängning av ringsignal med LED-indikering.

Portregister och 
svarsapparater

Kod-/Proxläsare MAX
Stilren, prisvärd, användarvänlig och utbyggbar 
kod-/proxläsare. 

• Innehåller både kodlås och proxläsare
• Kan anslutas till TCP/IP (fri mjukvara)
• 748 användare + två st. programmeringskort
• Lästeknik EM 
• Fristående eller i system (RS485 Bus).

• Display, infomodul och knappsats
• Integrerad proxläsare (EM/TF)
• Text-, bild- och ljudmeddelanden
• Enbart ljud eller ljud och kamera.

Digitha – elegant och stilren 
Lämpar sig utmärkt för t.ex. större  
fastigheter med många hyresgäster. 

NYHET!
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TEXT: KARIN RUTSTRÖM  ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON

Fall i rätten

Värden höjde standarden 
efter vattenskada
DET UPPSTÅR en vattenskada 
i en fastighet och hyresvär
den renoverar tre lägenheter. 
Samtidigt genomförs standard
höjande åtgärder. Hyresgästen 
lämnar nycklar till hyresvärden 

för att hantverkarna ska kunna 
komma in och göra renove
ringen. När arbetet är slutfört 
begär hyresvärden en hyreshöj
ning med 567 kronor per månad. 
Hyresgästen accepterar inte 

För hyresvärden är det viktigt  
att agera snabbt om en hyresgäst  
regelbundet blir sen med hyran.

hyreshöjningen och hävdar att 
han aldrig godkänt några stan
dardhöjande åtgärder som skulle 
kunna leda till att hyran höjs. 

Ärendet drivs vidare till hyres
nämnden och där förlorar hyres
värden. Hyresnämnden skriver i 
sitt beslut att hyresvärden måste 
ha hyresgästens eller hyresnämn
dens tillstånd för att göra en änd
ring som innebär att lägenhetens 
standard höjs, vilket ger hyres
värden rätt att ta ut en högre hyra. 
Ärendet överklagas till hovrätten 
men den delar hyresnämndens 
uppfattning. 

KOMMENTAR: Av rättsfallet 
framgår det att en reparation av 
en vattenskada inte utan vidare 
innebär att en hyresvärd samti
digt kan vidta standardhöjande 
åtgärder. 

Att göra standardhöjande 
åtgärder som innebär att bruks
värdet ökar och hyran kan änd
ras bör planeras i flera steg. 

Hyresgästen måste infor
meras skriftligt och godkänna 
de planerade åtgärderna. Om 
hyresgästen nekar eller inte 
svarar är nästa steg att ansöka 
om tillstånd i Hyresnämnden. 
Det kan göras tidigaste två 
månader efter att hyresgästen 
fått förfrågan. 

Görs standardhöjande 
åtgärder utan samtycke från 
hyresgästen eller tillstånd av 
hyresnämnden kan dessa inte 
användas som skäl för en hyres
höjning förrän tidigast efter 
fem år.           

MIKAEL GULLIKSSON,  
chefsjurist Fastighetsägarna

EN HYRESGÄST betalar genom
gående hyran några dagar för 
sent varje månad i tre års tid. 
Hon blir sjuk och halkar efter 
med tre av hyrorna med mellan 
1 och 3 månader. Hyresvärden 
hör av sig med påminnelser och 
säger slutligen upp hyresavtalet. 
Ärendet hamnar i hyresnämn
den. 

Hyresgästen som inte accep
terar uppsägningen visar i 
samband med att ärendet prövas 
i hyresnämnden intyg på att 
hon har blivit frisk, skaffat ett 
fast arbete och hävdar att hon 
vid de tillfällen hyran varit sen 
fått uppskov med betalningen. 
Hyresvärden nekar till att ha 
gett uppskov och hävdar att 
hyresgästen fått flera uppma
ningar att vidta rättelse i rekom

menderade brev men  
inte hämtat ut dessa. Hyres 
nämnden beslutar att hyres
avtalet ska upphöra eftersom 
hyresgästen under lång tid 
betalat sent samt att det finns två 
hyror som fortfarande efter flera 
månader inte är betalda. 

Hyresgästen överklagar till 
hovrätten som ändrar hyres
nämndens dom och låter hyres
gästen behålla hyresavtalet. De 
anser i motsats till hyresnämn
den att hyresvärden inte kan 
bevisa att det framgått tydligt i 
breven till hyresgästen att hyres
avtalet skulle sägas upp om hon 
fortsatte att regelmässigt betala 
hyran sent. Hovrätten slår också 
fast att hyresgästen kunnat visa 
att de hyror som hyresvärden 
påstod var obetalda när ären

det prövades i hyresnämnden 
faktiskt var betalda. Den menar 
också att hyresvärden inte lyck
ats bevisa att det tydligt framgått 
i den första rättelseanmodan 
som skickades till hyresgästen 
att hyresavtalet skulle sägas upp 
om hyrorna inte betalades i tid. 

KOMMENTAR: När en hyresgäst 
börjar släpa efter med hyres
inbetalningarna bör hyresvär
den agera i tid för att undvika 
att problemen förvärras. I det 
här fallet hade hyresgästen 
regelbundet betalat hyran för 
sent under tre års tid. Sägs hyres
avtalet upp och ärendet prövas 
i hyresnämnden eller hovrätten 

måste hyresvärden kunna visa 
att man agerat, att det tydligt 
framgått i den första rättelse
anmaningen som skickas till 
hyresgästen att hyresavtalet kan 
komma att sägas upp om hyran 
betalas försent. Det är viktigt att 
hyresvärden är noggrann med 
att dokumentera alla handlingar 
samt att de redovisas i samband 
med en prövning i hyresnämn
den eller hovrätten. I det här 
fallet har hyresvärden inte 
redovisat kopior på alla relevanta 
handlingar vilket fick betydelse 
när hovrätten fattade sitt beslut.

MIKAEL GULLIKSSON,  
chefsjurist Fastighetsägarna

Fick bo kvar – trots  
flera sena betalningar
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vi kompetenta medarbetare som enbart jobbar mot 
din bransch – allt för att stödja dina särskilda behov
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Hogia är en leverantör för hela 
din fastighetsadministration. 

Vi ger dig en helhetslösning för din fastighetsadministration. Du beh
öv

er
 b

ar
a 

en
 le

ve
ra

nt
ör

!

Hogia kan fastigheter! 

Vi erbjuder våra kunder ett komplett systemstöd 
för fastighetsbranschen.

Vill du veta mer, kontakta
Marie Hallberg
Tel. 0303-667 32
Mobil: 070-576 66 67
marie.hallberg@hogia.se
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Så blir du husets kung
1.  Inse att fastighetsadministration är en ledningsfråga.
2.  Skaffa dig en helhetssyn över företagets fastigheter.
3.  Styr arbetsflöden så att människor och system samverkar på bästa sätt.
4.  Njut av en bättre lönsamhet, medarbetare som trivs och känslan av att allt flyter.
5.  Eftersom du inte har möjlighet att göra allting själv, ta kontakt med oss på L.E.B System   
 och låt oss göra jobbet i stället.
6.  Koncentrera dig på punkt 4. www.lebsystem.se

Bli husets kung.



53FASTIGHETSTIDNINGEN NR 4 MAJ 2014

Fastighetssystem & IT  TEMA  

Digital prestanda som ryms i fickan
Det går inte att sköta ett helt fastighetsbolag utan att investera i ett modernt 
fastighetssystem. Men mycket som är gratis kan ta dig en bit på vägen. Här är 
några av våra favoritappar och annat digitalt godis just nu.

67,8  
procent av den svenska befolkningen (i åldern 16-74) 

har medelhög eller hög internet kompetens. Sverige  
ligger på tredje plats, efter Island och Danmark, i  

statistiken från Eurostat (EU:s statistikmyndighet)

Vem som 
helst kan kapa 
övervakningen

Byt lösenord på övervaknings
kameran, annars kan vem som 
helst surfa in och kika. Enligt en 

granskning av Computerworld Norge är det 
många användare som inte bytt ut standardlö
senordet på sina övervakningskameror. Det gör 
kamerorna lätt sökbara och tillgängliga med 
hjälp av leverantörens manualer.

1

1

2

2

3

3Intab har flera 
produkter som 

mäter olika saker i en 
fastighet, till exempel 
temperatur, ström
avbrott och luftfuk
tighet. Driftteknikern 
får information via 
sms och kan larmas 
vid akuta situationer. 

Nu kan Com
hems kunder få 

tillgång till sin hemte
lefon genom mobilen 
med appen Hem
telefon i mobilen. Med 
appen ringer man för 
samma pris som det 
fasta abonnemanget 
och samtal till hemte
lefonen kan kopplas 
till mobilen. 

Xtrakk är ett 
system för 

GPSpositionering 
av tjänstefordon som 
används för att pla
nera körsträckor, följa 
fordonet och hitta de 
bästa kör rutterna. 

Appen Room
Scan skapar en 

planritning genom 
att man rör rummets  
väggar med telefo
nen. När man behöver 
en snabb skiss över 
ytorna är detta verk
tyget.

4

4

UTVECKLINGEN av webba
serade applikationer för fastig
hetsförvaltning och fastighets
drift gör att fastighetsägaren 
blir mer oberoende gentemot 
leverantörer av systemen.

Företaget Iquest är en upp
stickare som börjat utveckla 
webbaserade applikationer 
för fastighetsförvaltning och fastighetsdrift, 
bland annat en lösning för larmhantering.

– Det finns inte så många andra lösningar 
på marknaden som vi känner till, förutom 
befintliga överordnade system som är 
knutna till enskilda fabrikat, eller omfattande 
så kallade SCADAsystem. Alla är dessutom 
belagda med licenspengar, säger företagets 
vd Farhad Basiri. 

Lösningen kan installeras i ett webbpubli
ceringssystem baserat på öppen och licens
fri källkod, vilket innebär att kunderna inte 
blir beroende av en leverantör. Dessutom 
kan vem som helst supporta, underhålla och 
vidareutveckla systemen åt kunderna. Via 
koppling till larmhanteringssystemet Nim
bus går det dessutom att komma åt larm 
från de flesta fabrikaten på marknaden.

– I en modern DUC (dataundercentral) 
finns numera all teknik inbyggd. Via en 
webbläsare kan man logga in sig direkt. Det 
gör alltså att man inte behöver ett stort cen
tralt hårdvarubaserat system om man inte 
behöver alla dess funktioner. Man kan samla 
länkarna till sina webbaserade system och 
sköta hantering och analys av larmen via vår 
lösning, säger Farhad Basiri.

Så blir du mer oberoende av leverantörerna

Farhad Basiri

Sverige surfar närmare målet
2013 hade hela 72 procent av svenska hushåll 
och företag tillgång till bredband om minst 
30 Mbit/s. Post och telestyrelsens (PTS) 
bedömning är att det finns goda 
förutsättningar att nå EU:s bred
bandsmål, att alla i Europa senast  
2020 ska ha tillgång till internet
hastigheter på över 30 Mbit/s. 

Tio hus på 24 timmar 
Ett kinesiskt företag, WinSun Decoration Design 
Engineering, har byggt tio hus på 24 timmar. 
Detta med hjälp av en gigantisk 3Dskrivare.
Huset printas inte ut på plats utan delarna 

skrivs ut var för sig och monteras sedan. Delarna 
görs i lager för lager av cement och återvunnet 
material.
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En hel liten by skrevs ut med 3D-skrivare.

Så blir du husets kung
1.  Inse att fastighetsadministration är en ledningsfråga.
2.  Skaffa dig en helhetssyn över företagets fastigheter.
3.  Styr arbetsflöden så att människor och system samverkar på bästa sätt.
4.  Njut av en bättre lönsamhet, medarbetare som trivs och känslan av att allt flyter.
5.  Eftersom du inte har möjlighet att göra allting själv, ta kontakt med oss på L.E.B System   
 och låt oss göra jobbet i stället.
6.  Koncentrera dig på punkt 4. www.lebsystem.se

Bli husets kung.

MAKING MAINTENANCE MANAGEABLE
System + Tjänster = Effektiva lösningar www.avector.com
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 T ekniken har tagit rejäla språng, ett 
fastighetssystem från 00-talets början 
kan upplevas trögjobbat. Det finns 
åtskilligt att vinna på ett byte till ett 
modernt fastighetssystem i jämförelse 

med ett 10–15 år gammalt system, menar Johan 
Kull, vd hos systemleverantören Vitec Fastighet.

– En stor skillnad är att moderna system är 
mer processorienterade, medan äldre system är 
funktionsorienterade. Äldre system kräver mer 
av användaren, medan ett modernare hjälper till 
från början till slut genom en arbetsprocess som till 
exempel debitering av hyror. 

I ett processorienterat system styrs användaren 
genom alla steg i en arbetsprocess och får dem då 
automatiskt i rätt ordning. Det kan exempelvis 
handla om kontraktsskrivning eller uppsägning av 
kontrakt, som innehåller många delmoment.

Ett funktionsorienterat system är istället upp-
byggt kring enskilda moment, varför det blir  
större ansvar för användaren att ta alla steg i rätt 
ordning.

Johan Kull pekar på avgörande skillnader i den 
bakomliggande tekniken, som gör att ett modernt 
system lättare kan anpassas till alla möjliga IT-
plattformar, som läsplattor, mobiler och vanliga 
stationära datorer.

– En drivkraft för övergång till nya system är 

molnet, som innebär att man köper system och 
infrastruktur som en tjänst. Med moderna system 
är det mycket lättare att flytta över allt till molnet, 
framhåller han.

Ett modernt fastighetssystem har också mobila 
funktioner, som kan betyda mycket för den tekniska 
förvaltning som rör sig mycket ute på fältet.

– Många stora fastighetsbolag har gått över till 
mobila lösningar, men alla har inte hoppat på tåget 
ännu, säger Johan Kull.

MODERNA SYSTEM rymmer även marknadsfunk-
tioner för både blivande och befintliga hyresgäster. 
Det kan vara hyresgästportaler för exempelvis 
felanmälan och bokning av tvättider, vilket kan 
avlasta bostadsbolagets anställda.

Förnyelsen behöver inte bara handla om att upp-
handla ett nytt fastighetssystem. Det kan också 
vara ett gyllene tillfälle att förändra hur företaget 
arbetar. Peter Propst, affärsområdeschef vid sys-
temleverantören Momentum, föreslår att man bör-
jar i den änden.

Kanske jobbar den tekniska förvaltningen inte 
tillräckligt effektivt. I detta fall gör man en analys, 
som ska visa vad som inte fungerar, och förstås en 
beskrivning av hur man vill jobba.

Denna beskrivning tar man sedan med sig i den 
fortsatta upphandlingen.

Vägen till ett nytt   fastighetssystem
TEMA   Fastighetssystem & IT

Utvecklingen går snabbt. Ett fastighetssystem med några år på 
nacken känns snart trögt och omodernt. Men att upphandla ett 
nytt system är krävande. Så här blir resan behagligare.

TEXT: BJÖRN ÅSLUND   
ILLUSTRATION:  
HELENA HALVARSSON
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RÄTT TIDIGT kan det vara läge att bekanta sig med 
marknaden. Då blir det mer uppenbart vad ett nytt 

fastighetssystem konkret kan tillföra av 
förnyelse.

– Börja med en första sondering,  
då man kallar in leverantörer för att 
få en inblick i var tekniken står idag. 
Det kan väcka tankar om hur organi-

sationen kan jobba och påverkar hur 
man beskriver önskade processer, säger 

Peter Propst.

SJÄLVA UPPGIFTEN att beskriva 
de önskade arbetsproces-

serna, och vem som 
gör det, kan utföras 

på väldigt olika sätt. 
Stora bolag har sannolikt 

egna experter, medan mindre 
och halvstora bolag kan ta stöd 
av en verksamhetskonsult med 
IT-kunnande. De kan analysera 
hur man arbetar idag och ge 
tydliga förslag på hur proces-
serna kan ändras. 

Visserligen kostar sådana 
utredningar en rejäl slant, men 
som regel tillför detta erfa-
renhet man själv inte har. Inte 
minst kan det förhindra att man 
klamrar sig fast för mycket vid de 
gamla sätten att jobba.

– Konsulter tar bra betalt, men 
de kan bidra med många goda idéer om 
hur nya system och ändrade arbetssätt kan spara 
tid och pengar. De kan också ställa frågor och krav 
på ett annat sätt än de flesta fastighetsägare, säger 
Björn Kidmark, vd för systemleverantören Dina-
fastigheter AB. 

Systemleverantörerna har egna affärskonsulter, 
som kan bistå med översyn av processer och arbets-
sätt. Men de kan knappast kallas oberoende, vilket 
nog leverantörerna själva inser. För så här resone-
rar Johan Kull:

– Vi får ofta kundfrågor om konsulttjänster. Men 
vi hänvisar istället till fristående duktiga upphand-
lingskonsulter som vi känner till. 

Systemleverantören bör alltså kunna hänvisa 

till tänkbara konsulter, sedan är det upp till 
beställaren själv att avgöra om man litar på 
deras oberoende.

DET HAR SKETT en påtaglig utveckling på sys-
temsidan under senare år. Det kan då finnas 
en viss risk att man har förväntningar, byggda 
på en verklighetsbild från ett äldre system, 
resonerar Peter Propst. Han manar därför till 
återhållsamhet med detaljerade krav på funktio-
nernas utformning.

– Med nya system kommer ny teknik som 
ändrar detaljer. Det viktiga är att 

kräva att funktionen finns, inte 
exakt hur man gör.

Att skriva kravspecar är en stor 
utmaning för många systemkö-
pare. De ska tolkas och förstås av 
leverantörer, vilket inte alltid är det 
enklaste.

– Man har inte alltid kunskapen om 
hur kraven ska formuleras, så det blir  
svårt för oss att förstå. Vi får ofta träffa 
de blivande kunderna för att beskriva 
och visa, så förstår de bättre vad vi kan 
erbjuda, säger Björn Kidmark.

EN DEL FÖRETAG vill ha företags-
anpassade versioner av fastighets-

systemet, vilket kan ha sina konsekvenser, 
varnar Peter Propst.

– Med anpassad version vill de kunna jobba 
vidare precis som de har gjort tidi-
gare. Då missar de också vad den 
nya tekniken kan ge och 
hindrar förnyelse.

Peter Propst fram-
håller att en standard-
version av systemet 
räcker för de flesta 
bolag och gör att man 
slipper bökiga upp-
graderingar:

– De flesta fastig-
hetsbolag är inte så 
unika. Man har likar-
tade processer och där 
räcker standard långt.

Vägen till ett nytt   fastighetssystem

Ta hjalp  
av oberoende  

konsult

 
Jamfor och  

fa inspiration

 
Undvik en 

alltfor detaljerad 
kravspec

Standard-
system har manga 

fordelar
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Just nu skriver han på 
hyreskontraktet. 
Och bokar tvättstugan.
Snabbare, mer flexibelt och alltid tillgänglig. Mina sidor, en 
modul i Momentums fastighetssystem, ger bättre service till 
er hyresgäst och effektiviserar er administration.

Genom en app eller via webben kan er hyresgäst enkelt 
hantera sitt hyreskontrakt, anmäla fel, se sin energiför
brukning och boka tvättstuga. Plus mycket mer.

Besök momentum.se för mer information!

momentum.se
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VERKSAMHETSANALYSER OCH KONSULTER kan 
låta som överkurs för ett litet fastighetsbolag med 
blygsamma behov. För att välja system kan det då 
räcka långt att granska de tänkbara programva-
rorna, anser Björn Kidmark. Man kollar de funk-
tioner man främst vill använda och jämför de olika 
systemen.

– Titta på användarvänligheten – hur bra är de 
funktioner som man använder i nuvarande system? 
Får man hjälp av systemet att komma igång, får man 
hjälp genom en process, som uppsägning, är frågor 
man bör ställa sig, enligt Björn Kidmark.

KONKRETA OCH TYDLIGA MÅL 
om förbättringar av verksamheten bör sättas inför 
upphandlingen menar Peter Propst. Detta för att 
kunna ställa frågor som försäkrar att systemet stöt-
tar de önskade upphandlingsmålen.

– Har exempelvis systemet ett användargräns-
snitt så att hyresgästen enkelt kan navigera och 
finna information på webbsida respektive mobilapp, 
och därmed mål om kundnöjdhet och användarvän-
lighet?

Målen bör vara så konkreta att de kan följas upp 
längre fram när det nya systemet är på plats och 
används. Det ska vara mål som visar förändringar 
och förbättringar så att man successivt kan följa 
utvecklingen. Mätbara mål blir också en sporre för 
organisationen att verkligen anstränga sig för att 

realisera de förbättringsmöjligheter som ett nytt 
system innebär.

Målen bör ta sikte på konkreta faktorer i verksam-
heten, som andelen nöjda hyresgäster eller tidsåt-
gång för visst typ av ärendehantering.

NÄR DET NYA SYSTEMET väl är på plats återstår att 
flytta över all värdefull data. Det finns alltid risk för 
felkonvertering, därför krävs manuell kontroll efter 
datakonverteringen. Hyresavtal är känsliga, varför 
de bör kontrolleras extra noga. 

– Konvertering av gamla data  brukar gå att lösa, 
även om det kan vara lite mer manuellt arbete än 
man förväntar sig, säger Björn Kidmark.

Framför allt är det angeläget att flytta över gam-
mal grunddata om verksamheten; om fastigheter, 
hyresgäster och avtal. Reskontra och annan löpande 
ekonomi brukar man avsluta i det gamla systemet, 
och börja om igen i det nya, upplyser Björn Kidmark.

Den tekniska konverteringen brukar inte vara 
svår. Ofta skapas rapporter i excel-format i det 
gamla systemet, som sedan läggs i den nya data-
basen. Sedan börjar det verkliga jobbet.

– Många tror att konverteringen bara är några 
knapptryckningar. Men man måste göra manuella 
kontroller efteråt. Framför allt strular det med 
uppgifter kring avtal, säger Björn Kidmark, som 
understryker hur viktigt det är att undvika sådana 
fel eftersom det kan leda till fel i hyresavisering.

– Kolla ordentligt, och gör sedan en testavisering, 
råder han. •

   Fastighetssystem & IT    TEMA

Jamfor de  
viktigaste  

funktionerna 

Tydliga mal  
blir en sporre

Hall koll pa 
vardefull data

LÄS MER  

SÅ GJORDE
FÖRVALTNINGS 

AB GRADEN I 
KATRINEHOLM.
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TEMA   Fastighetssystem & IT

FÖRETAGET GRADEN är inriktat mot 
förvaltningstjänster inom administration, 
ekonomi och bokföring, främst för  
bostadsrättsföreningar. Genom åren har  
företaget avverkat ett par fastighetssys-
tem, som inte uppfyllt förväntningarna.

– De har lovat mer än de kunnat hålla. 
Det har varit bristande funktioner i sys-
temen, de har inte ens uppfyllt lagkraven, 
berättar Urban Hielte.

Företaget har gått igenom den tunga 
resan att byta fastighetssystem flera gånger. 

Detta innebar att Gradens med arbetare bar 
på stor intern erfarenhet, några konsulter 
behövde aldrig anlitas. Dock är konsult-
hjälp något som Urban Hielte rekommen-
derar, åtminstone till mer oerfarna system-
köpare som kan behöva hjälp att granska 
leverantörer och deras löften:

– Vi har litat på leverantörer när de berät-
tat om funktioner. Men sedan visar det sig 
att det behövs tillägg och och att det till-
kommit utvecklingskostnader, säger han.

Till denna upphandling blev det hård-

granskning av de system och leverantörer 
som marknaden hade att erbjuda. 

Först gjorde man dock en översikt av 
marknaden och valde ut de system som 
lovade uppfylla kraven från Förvaltnings 
AB Graden. Man hade tydliga krav på vissa 
funktioner, främst för att kunna utföra 

tjänster åt bostadsrättsföreningar. Webb-
baserat system var viktigt, bland annat 
för att kunderna skulle kunna komma åt 
rapporter.

– Det skulle också vara enkelt och lätt-
tillgängligt. Vem som helst på kontoret 
ska kunna ta ut rapporter, även utan spe-
cialistkunskap, säger han och konstaterar 
att han mött en del ganska knöliga system 
genom åren.

SUCCESSIVT SORTERADES påtänkta 
system bort och mycket pekade mot fastig-
hetssystemet Real från Realgood AB.

I detta skede lät Förvaltnings AB Graden 
helt enkelt installera en demoversionen 
och en anställd fick utvärdera alla funktio-
ner i detalj. 

– Vi jämförde Real med det system vi 
hade, både layout- och funktionsmässigt. 
Sedan var vi flera medarbetare som fick 
granska systemet. Vi hade också kontakt 
med Realgood angående vissa funktioner. 

Och Real blev det slutliga valet.
Urban Hielte är av uppfattningen att 

man idag kan ställa höga krav på IT-sys-
temen. Användarna ska inte behöva vara 
specialister  och systemet ska i princip vara 
självinstruerande. En kortare instruktion 
ska räcka för att komma igång och man ska 
inte behöva lägga tid på utbildning.

 
BJÖRN ÅSLUND

Våga ställa krav på 
systemleverantören
Kolla fastighetssystemets funktioner ordentligt. Det finns leverantörer 
som lovar mer än de håller. Det är en erfarenhet Urban Hielte som är vd 
hos Förvaltnings AB Graden i Katrineholm fått. 

Vi har litat på leveran-
törer när de berättat om 

funktioner. Men sedan visar 
det sig att det behövs tillägg  
och att det tillkommit  
utvecklingskostnader.”

Urban Hielte,  
vd Förvaltnings AB Graden
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I farten. Med det nya fastighetssystemet kan Urban Hielte uppdatera sig om läget var han än är.
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08-730 56 90
WWW.FAST2.SE



Det är visserligen en fråga mellan dig och din chef, men 

Vitec kan hjälpa dig en bit på vägen genom att lösgöra tid 

för annat. Med Vitec Verksamhetsanalys får du marknadens 

bästa stöd för att styra och leda din verksamhet.

”Det bästa med Vitec Verksamhetsanalys är att alla berörda, såväl 

fastighetsförvaltare som vi på ekonomiavdelningen, varje dag får 

uppdaterade siffro
r och kan följa intäkter och kostnader för hela 

vårt bestånd. Alla får tillgång till samma information samtidigt”. 

Helena Berggren, Controller, Aranäs AB

Vill du jobba 75%?
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Rätt affärssystemlösning gör valen enklare
Vågar du chansa?

UNIT4 Agresso är Sveriges ledande affärssystemleverantör för den 
svenska fastighetsbranschen. Med våra system UNIT4 FastNet 
och UNIT4 Agresso kan vi erbjuda kompletta lösningar för såväl 
fastighetsägare och uppdragsförvaltare.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa Er – tveka inte att kontakta oss 
för en förutsättningslös diskussion.

www.unit4agresso.se

For Business AND PEOPLE living in change
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Nu ska BIM göra sitt intåg även i för-
valtningsskedet av byggnaderna.

– Intelligent informationshante-
ring, tillgänglig för alla och som kan 
utnyttjas under hela byggnadens 
livscykel i en massa olika aspekter, 
sammanfattar Olle Samuelson, vd 
för BIM Alliance, fördelarna.

BIM – Building Information Modelling 
eller på svenska; Byggnadsinformations-
modellering – handlar om att bygga virtu-
ella modeller av verkligheten, till exempel 
en fastighet. I modellen samlas all infor-
mation från en byggnads livscykel. 

– All den information som man kan 
tänka sig att man kommer att behöva, både 
i projekterings- och bygg- som i förvalt-
ningsskedet.  I BIM finns all information 
samlad och går att analysera. Men fram-
förallt så ska den leva under hela byggna-
dens livscykel, säger Olle Samuelson.

Det pågår idag utvecklingsprojekt för att 
få bättre fart i det senare skedet, alltså att 
öka användningen av BIM 
i förvaltningen av byggna-
der. Det viktigaste steget 
är kanske att fem statliga 
byggherrar (Specialfastig-
heter, Akademiska hus, Riks-
dagsförvaltningen, Statens 
fastighetsverk och Fortifika-
tionsverket) gått samman för 
att utveckla en gemensam strategi.

– Som byggherrar ställer de redan krav 
på BIM i projekterings- och byggfasen. 
Men de är mycket tydliga med att den 
långsiktiga nyttan ligger i att använda 
BIM i förvaltningen. Att man nu gått ihop 
ger styrka och det kan också få ringar på 
vattnet, säger Olle Samuelson.

RENT KONKRET handlar det om att man 
får bättre verktyg för att simulera och 
effektivisera användningen av sina ytor, 
och kontroll över vilken teknisk utrust-
ning som finns inbyggd i fastigheterna, för 

Standard för bättre  
digital kommunikation
VISS ”SPRÅKFÖRBISTRING” råder fortfa
rande i den digitala världen. Men initiativ 
har tagits för att underlätta kommunikatio
nen. BIM Alliance, där bland andra Fastig
hetsägarna är medlemmar, har i samarbete 
med Sabo tagit fram en branschstandard 
för kommunikation mellan fastighetssys
tem. Det är ett så kallat API (Application 
Programming Interface) som kan beskrivas 
som en uppsättning regler för hur olika pro
gram ska samverka.

API:et tillsammans med standarden 
fi2xml skapar förutsättningar för att und
vika inlåsning i enskilda system och enskilda 
leverantörer och kommer att spara både tid 
och pengar. 

– För att standarden ska få stort genom
slag uppmanar vi alla Saboföretag och andra 
fastighetsägare att ställa krav på systemleve
rantörerna att uppfylla branschstandarden. 
Särskilt viktigt är detta krav vid uppgra
dering, vid köp av nya moduler eller vid 
upphandling av nytt fastighetssystem, säger 
Anders Johansson, ITexpert på Sabo.

Så slipper du dokumentröran
Stora vinster när BIM blir ett verktyg i förvaltningen 

Olle  
Samuelson

   Fastighetssystem & IT    TEMA

Det kan vara enorma mängder av  
dokument kopplade till en fastighet.

effektivare drift och underhåll. Här finns 
mycket pengar att tjäna. Olle Samuelson 
jämför med dagens situation där mycket 
sker ad hoc baserat på kunskap som finns 
lagrad hos enskilda individer,

– I dag när en trasig lampa felanmäls, 
kommer en förvaltare dit, tittar vad det 
är för typ och beställer en ny. I BIM ser 
man direkt vad det är för fabrikat när man 
får felanmälan. Samtidigt får man också 
information om att det finns 430 stycken 
till likadana i byggnaden och var de sit-
ter. Då kanske det är läge att se över dem 
också. 

OLLE SAMUELSON MENAR att det stora 
hindret är att fastighetsbranschen idag är 
stor och fragmenterad. Det krävs mycket 
samordning innan informationen kan 
flöda fritt genom hela processen. 

– Det handlar också om helt nya arbets-
sätt. Som beställare måste man, utöver 
själva anläggningen, även ställa krav på 
leverans av all data som ingår.

ERIK HÖRNKVIST

I BIM FINNS ALL INFORMATION SAMLAD OCH 
GÅR ATT ANALYSERA. MEN FRAMFÖRALLT SÅ 
SKA DEN LEVA UNDER HELA BYGGNADENS 
LIVSCYKEL.   OLLE SAMUELSON, vd BIM Alliance

Rätt affärssystemlösning gör valen enklare
Vågar du chansa?

UNIT4 Agresso är Sveriges ledande affärssystemleverantör för den 
svenska fastighetsbranschen. Med våra system UNIT4 FastNet 
och UNIT4 Agresso kan vi erbjuda kompletta lösningar för såväl 
fastighetsägare och uppdragsförvaltare.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa Er – tveka inte att kontakta oss 
för en förutsättningslös diskussion.

www.unit4agresso.se

For Business AND PEOPLE living in change
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S
Spaning Fredrik Wass

SEDAN INDUSTRIALISERINGEN har vi i stor utsträckning sepa-
rerat arbete från privatliv och arbetsplatsen från hemmet. Den 
digitala utvecklingen hjälper oss att vrida tillbaka klockan till en 
tillvaro där våra roller blandas över både större delar av tiden, 
men också större delar av de platser – och byggnader – där vi 
befinner oss. 

1 ”Hemma är där min dator ansluter automatiskt till wifi-
nätverket”. Så lyder ett skämtsamt citat som många har delat 

i sociala medier. Jag gillar tanken att en arbetsplats inte är ett 
fysiskt rum utan snarare en 
aktivitet. Samma sak gäller 
i omvänd ordning för hur vi 
definierar ett hem. I den  mer 
rörliga definitionen av vad som 
kännetecknar en bostad eller 
en arbetsplats krävs digital tek-
nik för att dels stödja oss i alla 
de roller vi har, dels för att hålla 
reda på var människorna finns, 
både fysiskt och digitalt. Internet of things, eller ”sakernas inter-
net” är nästa stora steg bland de digitala trenderna och innebär 
att även våra prylar, saker, byggnader och fysiska objekt i största 
allmänhet blir uppkopplade mot internet. Av någon anledning 
har alltid det uppkopplade kylskåpet fått stå modell för Framtiden 
med stort F, du vet när kylskåpet berättar vilken mat som är slut. 
Men det är snarare sensorer och chip som går att fästa vid i stort 
sett allt, som kommer bli den riktiga revolutionen. 

Vi kommer att låta allt ifrån växter till elnät, glasrutor och 
dörrar ge oss realtidsinformation om aktuella förutsättningar 
för miljön i ett hus, eller varför inte statistik över ventilations-
systemet med små och billiga sensorer som möjliggör mängder av 
mätpunkter, allt via nätet? Det här finns redan idag, men tekniken 
för det blir billigare, mer tillgänglig och framförallt uppkopplad 
mot nätet. 

2 E-handeln växer så det knakar. Under 2013 omsatte den 37 
miljarder kronor och ökade 17 procent jämfört med tidigare 

år. Det är den största ökningen sedan 2007 och svenskarna är ett 

folk som gärna handlar på nätet. Men vissa produkter vill vi trots 
allt känna på innan vi lägger dem i varukorgen. För butiksinne-
havare och fastighetsägare med kommersiella fastigheter innebär 
utvecklingen att e-handel och fysisk handel kommer bli mer inte-
grerade. På klädkedjan MQ kan kunderna redan idag stå i butiken 
och via mobilen beställa en tröja som de hittat och sedan välja 
mellan att hämta den på plats eller få den hemskickad. Affärernas 
hemsidor måste bli mobilanpassade och fungera under hela 
köpprocessen, både på plats i butiken och hemma i soffan.

3 Att skriva om digitala trender 
utan att prata om sociala medier 

känns nästan konstigt, men faktum 
är att mycket tyder på att det sociala 
blir så integrerat i vår onlineupp-
levelse att vi inte behöver peka ut 
det som ett särskilt område. Vi har 
redan idag skapat ett socialt digitalt 
lager ovanpå verkligheten som vi når 
via våra uppkopplade enheter. Vår 

närmiljö och våra byggnader kommer att skicka information till 
det digitala lagret, eller molnet, och tillsammans med data som 
skapats av användarna, det vill säga oss själva, gör vi döda ting 
smarta.

DET FINNS nån slags tanke om att framtidens teknik isolerar oss 
framför skärmar, men människor kommunicerar mer med varan-
dra än någonsin. En framtida fastighetsmarknad förstår kraften i 
den utvecklingen och anpassar sig till en miljö där det fysiska och 
digitala rummet smälter samman, där människor 
interagerar med olika typer av föremål beroende 
på situation och där det sociala lagret hela tiden 
finns närvarande.

 

” MÄNNISKOR KOMMUNICERAR 
MER MED VARANDRA ÄN 
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FASTIGHETSMARKNAD 
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UTVECKLINGEN�

Tillsammans gör vi döda ting smarta

Fredrik Wass är digital strateg 
på kommunikationsbyrån  
Intellecta Corporate. 
fredrik.wass@intellecta.se
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Tillsammans gör vi döda ting smarta

www.incit.se 
Tel: 031-725 43 00

”I Incit Xpand finns allt 

jag behöver. Systemet 

klarar allt från budget 

och resultaträkning till 

hyresadministration 

och attest av fakturor.”
CINA AHl,
BOVÄRD KAlMARHeM

Incit Xpand
- komplett fastighetssystem

Välkommen att kontakta oss:
Dan Olandersson 054-14 49 92
Anna Nömme 031-703 40 14
www.cad-q.se

Krångelfria fastigheter
Vi visualiserar och håller      

ordning på ritningar och modeller
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Är det egentligen så stor skillnad mellan 
analogt och digitalt?
På en liten tjocktv märks 
det ingen enorm skillnad. 
Men på en större lcd/
plasmaskärm blir den 
analoga bilden grynig och 
lite suddig.

Men varför inte bara köra på mobilt  
bredband?
Jo det funkar alldeles utmärkt – så länge man 
bara nätsurfar det vill säga. Men vill man ta 
del av tvtjänster som Netflix, SVT play och så 
vidare så har man efter bara några dagar nått 
abonnemangets kapacitetsbegränsning.

Hur löser vi vidaresändningsplikten?
Vidaresändningsplikten, eller ”must carry” som 
det ofta kallas, innebär att det finns en skyldig
het att sända vidare SVT:s kanaler i ett tvnät. 
Rent principiellt räcker det att man kan leverera 
detta utbud som en digital signal in i lägenhe
ten. Men det är inte säkert att det räcker för att 
hyresgästerna ska vara nöjda. Många väljer att 
finansiera digitalboxarna. Lösningarna kan se 
olika ut beroende på vilket avtal man har med 
sin operatör. I vissa fall kan man tvingas betala 
för ett större kanalpaket.

omhem, som är helt domi-
nerande som kabel tv-leve-
rantör, har länge tjänat bra 
på sina långa kontrakt om 
ensamrätt i kabelnäten hos 

bostadsrättsföreningar och i hyreshus. 
Men när nu kontrakt börjat löpa ut är det 
flera stora fastighets-
bolag som väljer att helt 
släcka ner sina kabelnät 
och i stället satsa på 
fiber. Det finns flera 
drivkrafter. En är att ge 
hyresgästerna större 
valfrihet i valet av tv- 
och bredbandsleveran-
tör. I takt med att utbu-
det av samhällstjänster, 
exempelvis vård via 
bredbandet ökar ställs 
också krav på säker-
het och kapacitet som 
många menar inte går 
att uppfylla i ett kabel-
nät. 

RENT TEKNISKT är det 
såklart fullt möjligt att 
låta det gamla kabel-
nätet existera parallellt 
med det nya fibernätet. 

Anders Edgren 
menar att det finns 
fördelar. 

– Framförallt får 
man ett större utbud. 

Dags att klippa kabeln
Allt fler fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar har valt att släcka ner 
sina kabelnät och i stället satsa på fiber. Men att ta det digitala klivet är inte 
alltid helt enkelt. Här ger Anders Edgren, från telekomkonsultföretaget 
Vicicom, goda råd på vägen.

TEMA   Fastighetssystem & IT

Och Com Hem, som är det största varu-
märket på marknaden, är bra på tv. Den 
gamla tablå-tv:n är fortfarande överlägsen 
när det gäller livesändningar. I nuläget 
håller de streamade livesändningarna inte 
tillräckligt bra kvalitet för att bli riktigt 
bra på stor skärm. Men utvecklingen går  
å andra sidan snabbt nu.

Hur slipper vi allt sladdtrassel?
Anders Edgren svarar på de vanligaste frågorna

Anders Edgren menar att det inte finns 
något egenvärde i att ta bort signalen i det 
analoga nätet – förutom kostnaden.

Kabeloperatören har ett intresse av 
att finnas kvar med möjlighet att kunna 
fortsätta sälja sina tjänster. Enligt Anders 
Edgren finns det exempel på fastighets-
ägare som lyckats få kabeloperatören att 
finnas kvar nära nog kostnadsfritt (då leve-
reras alltså enbart tjänster till de som väljer 
att betala för dem). Men de flesta får dock 
betala, även om priset kan förhandlas. 

MEN DET HANDLAR också om 
en alternativkostnad. Genom 
att helt släcka det analoga 
nätet ökar man attraktions-
kraften i fibernätet. Så har 
man exempelvis resonerat i 
Göteborg där de kommunala 
bostadsbolagen i Göteborg 
har satsat stora belopp på ett 
gemensamt öppet fibernät. 
De boende kan göra en rejäl 
besparing på att kunna välja 
fritt mellan konkurrerande 
bredbandsleverantörer. Den 
som tidigare köpte bredband 
för 400 kronor i det gamla 
behöver nu bara betala 150 
kronor för motsvarande 
tjänst (100 Mbit/s) i det öppna 
nätet.

Men ändå har projektet för-
senats efter en kraftig protest-

storm. Meningen var att nätet för kabel-tv 

C
TEXT OCH FOTO: ERIK HÖRNKVIST

Det är oftast priset som avgör 
om man ska ha kvar den ana-
loga signalen eller inte, menar 
Anders Edgren på Vicicom.
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SISTA NATTEN I MAJ tar bo stads
rättsföreningen Älvsjö badet 2 i 
Stockholm det digitala steget. Det 
gamla kabelnätet släcks och de första 
signalerna sänds ut i det nyinstallerade 
fibernätet.

Det var i och med att Stokab, Stock
holms stads ITinfrastrukturbolag, 
anslöt fastigheten till stadsnätet som 
frågan att installera ett fastighetsnät 
väcktes. Det blev en tydlig genera
tionsdelare, där de äldre ansåg att det 
väl funkade alldeles utmärkt med det 
nuvarande kabelnätet medan de yngre 
tyckte att man såklart skulle ha ett 
framtidssäkert fibernät.

Trots att Rolf Häggström nog får 
räknas till de äldre var det han som tog 
ledningen.

– Vi bjöd in ett par leverantörer till 
ett medlemsmöte som var betydligt 
mer välbesökt än stämmorna brukar 

vara. Det ställdes många frågor vilket 
var bra, för vi var på väg att teckna ett 
nytt avtal om något vi inte ens förstod.

Man beslutade sig för att göra sin 
läxa ordentligt och en arbetsgrupp 
tillsattes.

– En sak vi som tur var kom på i tid 
var att vi inte hade sagt upp vårt avtal 
med Com Hem, säger Ralf Häggström.

DET VAR MÅNGA VILJOR som skulle 
jämkas. Till slut kunde man enas om 
att teckna ett avtal med OwnIt och 
Canal Digital om ett basutbud till alla 
på 100 Mbit/s och ett grundpaket av 
tvkanaler.

– Det var viktigt att gå ut med tydlig 
information. OwnIt sammanställde 
en lista med de vanligaste frågorna 
som alla medlemmar fick. Det var bra, 
då tystnade telefonen, skrattar Rolf 
Häggström.

Blir det en massa trassliga sladdar?
De flesta fastighetsnät avslutas precis 
innanför lägenhetsdörren. Man måste 
alltså få in signalen i vardagsrummet. 
Antingen överlåter man det till den 
boende att själv lösa det eller så tar man 
med montage av lägenhetsuttag i det 
stora paketet. Det finns trådlösa 
alternativ, men säkrast överföring 
blir det med sladd ända fram 
till tv:n.

Vad händer om boende bundit sig  
för tjänster om vi släcker det gamla 
kabel-tv-nätet?
Eftersom kabeloperatören inte längre 

kan leverera tjänster kan de inte heller 
debitera för dem. Men rekommenda

tionen är ändå att informera boende 
i tid så att de kan säga upp sina 
enskilda avtal.

Håll koll på  
kontraktstider!
Vanligt är att fastig
hetsägarens kontrakt 
om kabeltv förlängs 
med fem år i taget. 
Funderar man på att 
gå över helt på fiber
nätet gäller det alltså 
att ha sagt upp avtalet i tid.

skulle vara helt släckt den 24 februari, nu 
är det framflyttat.

– Man ska inte underskatta behovet av 
information och tydlighet vid ett teknik-
skifte som detta, säger Göran Leander, 
projektansvarig för Framtidens Bredband 
som är namnet på det gemensamma fiber-
nätet.

Många hyresgäster upplevde att man 
drabbades av en kostnadshöjning. I kabel-
nätet hade man 15–16 kanaler som ingick 
i hyran. Vill man ha motsvarande utbud i 
det öppna nätet blir det dyrare.

– Nu ska man veta att det inte alls är 

samma kvalitet i det analoga nätet. Men 
om man var nöjd med det så blir det en för-
dyring, så är det, säger Göran Leander.

I EN ÖVERENSKOMMELSE med Hyres-
gästföreningen ingår nu nu tio kanaler 
gratis i det ordinarie utbudet. Men Göran 
Leander kan hålla med om att rättvisan i 
en sådan subventionering kan diskuteras.

Våra tv-vanor ändras i allt snabbare takt 
när tv-tjänsterna flyttar till nätet.  Allt fler 
i Sverige använder internet för att titta på 
tv. Enligt medieanalysföretaget Media-
vision hade 520 000 svenska hushåll någon 
form av abonnemang eller prenumeration 
på en streamingtjänst i slutet av förra året.  
Tillväxten förväntas fortsätta. Media-
vision spår att 20 procent av hushållen i 
Sverige prenumererar på en streaming-
tjänst om ett år.

Med andra ord, att betala kollektivt för 
tablålagd-tv kommer att vara bortkastade 
pengar för en allt större grupp människor 
som hellre prioriterar bredbandsanslut-
ning med hög prestanda •

Framtidssäkert vann i Älvsjö

Man ska inte under-
skatta behovet av  

information och tydlighet vid 
ett teknikskifte som detta.”

Göran Leander, projektansvarig  
för Framtidens Bredband

Ralf Häggström öppnar  
skåpet till brf Älvsjöbadets 
digitala framtid.
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Leverantörsfakta 

Avector levererar kundanpassade och kostnadseffektiva system och tjänster för 
fastighetsförvaltning och genom kunskap, kvalitet samt tillgänglighet öka lönsam-
heten för våra kunder.  
 Genom lång erfarenhet inom inventering, ritning, projekt och upphandling ger vi 
våra kunder det bästa tänkbara underlaget för deras verksamhet. Vilket innebär att 
Avector är bäst på att hjälpa våra kunder att få både större och bättre kontroll på sitt 
förebyggande underhåll.

FUNKtIoNS-/ProDUKtBeSKrIvNING: System V3i är ett webbaserat och an-
vändarvänligt systemstöd för den tekniska förvaltningen som är särskilt anpassat 
för en fastighetsägares verklighet. Med V3i optimeras underhållet och man får full 
kontroll över fastighetsinstallationernas status och beräknade livslängd. Genom en 
dator eller via en mobil applikation hanterar man enkelt felanmälan, ronderingar, 
statusbesiktningar och mätvärdesinsamling.

DAtorteKNIK: V3i är ett helt webbaserat system och är utvecklat med Microsoft-
teknologi kopplat till MS SQL server. Mobila system är utvecklade i HTML, JavaScript, 
Jquery och är anpassade för on-line/off-line hantering samt fungerar med alla mo-
bila plattformar så som IOS, Android och Windows. Möjlighet till kommunikation med 
andra system finns via API och/eller webservice. V3i kräver inga klientinstallationer.

KUNDUPPGIFter: Avectors kundportfölj är mycket bred med stora börsnoterade 
bolag, kommunala bolag samt mindre fastighetsägare och förvaltningsbolag.  
Exempel på kunder är Volvo AB, Volvo Personvagnar, Bollebygd Kommun, Båstad-
Hem, Melin Förvaltning.

PrISer: System V3i offereras utifrån varje kunds specifika behov och önskemål.  
Kan även erbjudas som en tjänst.

Hyresadministration

Affärs-/ekonomisystem

 Fastighetsanalys/ 
beslutsstödssystem

Ärendehantering/Processtöd

Styrning och övervakning

 Lånehantering

Teknisk förvaltning/underhåll

Driftuppföljning

Nyckelhantering

Ritningshantering

Marknadssystem/CRM

Kalkyl/budget

 Internetlösning

Handdatorlösning

Verksamhetskonsultation

Övrigt: Lägenhetsbesiktnings-
protokoll

Avector v3I   Helsingborgsvägen 45, 262 72 Ängelholm | info@avector.com | www.avector.com

företagsnamn ab Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritnings-
relaterad IT. Vi arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och 
IT-stöd av CAD-relaterade system till bygg-, fastighets- och industrisektorn.  
 Vi skapar krångelfria fastigheter genom att implementera system för grafiskt verk-
samhetsstöd för fastighetsägare. Systemen är tillgängliga via internet men kan även 
installeras i kundens IT-miljö, systemen stödjer FI2. 

fUnKtIOns-/PrODUKtbesKrIVnIng: Cad-Qs system stödjer hela byggproces-
sen från projektering till drift och förvaltning. Systemen är utvecklade för att förenkla 
det vardagliga arbetet där ritningar och ritningsinformation behövs.  
 Cad-Q Arkivtjänst är en tjänsteportal på internet där erfarna ritningsadministratö-
rer sköter kundens ritningar och modeller samt gör dessa enkelt tillgängliga på webben 
via HyperDoc.   
 HyperDoc är det vardagliga verktyget där enkelhet är honnörsordet, här visualise-
ras allt från scannade ritningar till BIMmodeller på ett mycket tillgängligt sätt. Hyper-
Doc integreras med fördel med kundens administrativa fastighetssystem. HyperDoc 
används idag av fastighetsägare motsvarande 85 milj. kvm byggnadsarea. 

 Cad-Q FM är en tilläggsmodul till HyperDoc för lokalplanering, hantering av intern-
hyror och städplanering.   
 Projekthotellet stöder och kvalitetssäkrar dokumentflödet med ritningar och övriga 
dokument som distribueras under byggprojekt.

DatOrteKnIK: Systemen är tillgängliga via web, läsplattor, IOS och Android, samt 
i windowsmiljö. 
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CaD-Q   Solna Strandväg 21, 171 54 Solna | tel 08-704 22 00, fax 08-704 80 75 | www.cad-q.se

Produktbeskrivning:   FAST2 är ett komplett affärssystem för fastighetsför-
valtning och kan med fördel installeras på licensfri plattform som Linux och mySQL 
som i Microsoftmiljö. Systemet är erkänt användarvänligt, och ger en översikt av fast-
ighetsbolagets affärsinformation, som givit stora framgångar inom både kommunal 
och statlig fastighetsförvaltning som i den privata sektorn de senaste åren. 
 FAST2 kombinerar standardsystemets styrka med anpassningsbarhetens förde-
lar och kan därigenom stödja kunders vitt skilda verksamhetsprocesser och behov. 
Systemet är specialiserat på förvaltning av fastigheter med tillhörande anläggningar 
och byggnader. I detta finns en fullständig hantering av  hyresobjekt som exempelvis 
bostäder och lokaler. Modulstrukturen möjliggör att systemet kan skalas upp eller 
ner för att passa olika bolags behov och storlek. Till systemet finns ett stort utbud 
av olika användargränssnitt såsom portaler, mobila appar och funktionsanpassade 
webbgränssnitt. Ett stort antal standardiserade integrationer finns att tillgå till popu-
lära kringsystem och tjänster. FAST2 förordar standardiserade utbyten av informa-
tion och aktiva inom FI2. 
  FAST2 har en hög utvecklingstakt, då flera av Sveriges största fastighetsbolag 
använder systemet. Samtidigt finns systemet tillgängligt för mindre kunder i form av 
standardkonfigurationer.

dAtorteknik:  Programeringsspråk: Java 
 Valfri databashanterare: MySQL, MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012, Oracle. OS 
klient: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Ubuntu Linux, Suse Linux m.fl. 

Valfritt serveroperativsystem: Windows 2003, 2008, Ubuntu Linux, Suse Linux m.fl. 
Mobila tekniker: HTML5, iOS, Android, Windows Phone

Priser:   Offert lämnas på begäran. Licensmodellen baserar sig på antalet lägen-
heter / lokalarea som förvaltas samt vilka funktionsmoduler som används. Licensen 
gäller för obegränsat antal användare.

kundreferenser: Bland FAST2’s helhetskunder återfinns ett flertal stora välre-
nomverade företag som exempelvis Statens fastighetsverk, Poseidon, Familjebostä-
der i Göteborg, Bostadsbolaget, AB Stångåstaden m.fl.

kontAktuPPgifter: FAST2 har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping,  
Västerås & Vellinge.  
Postadress: FAST2 Affärssystem AB, Körsbärsvägen 5, 114 23 Stockholm 
Vxl. 08-730 56 90, www.fast2.se
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Leverantörsfakta 

Fastighetssystemet dinafastigheter är framtaget av Fastighet & IT Kompetens 
Sverige AB med egen fastighetsförvaltning och många års erfarenhet av att utveckla 
flera fastighetssystem. Vi är förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga re-
gioner. Fastighetssystemet dinafastigheter är integrerat till affärssystemen Visma 
Business och Visma Administration samt till Fastighetsägarna Dokument. 

FUNKtiONs-/PRODUKtBesKRiVNiNg: Fastighetssystemet dinafastigheter 
erbjuder fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar en heltäckande och kom-
plett fastighetssystemlösning inklusive tilläggsmodulerna; e-Fakturering, Teknisk 
förvaltning, Bostadsrätt, Portal för hyresgäst & styrelse, Felanmälan via internet, 
Intresseanmälan via internet, Mobil & Mobil info, Integrationsmodul samt Inläsning 
förbrukningsdata.  
 Samtliga delar i dinafastigheter är utvecklade i .NET och ger därmed förbättrade 
integrationsmöjligheter till webbapplikationer och mobila enheter samt till partners 
produkter.  
 dinafastigheter kan antingen användas genom en lokal installation på server/
arbetsstation eller via internet (i molnet). 
 Systemlösningen är funktions och modulbaserad i två storlekar; dinafastigheter 
1 för mindre fastighetsförvaltare samt dinafastigheter 2 som är anpassat för stora 
fastighetsbolags krav och önskemål. 
 Programlösningen ger stöd för verksamhetsprocesser, integrationer och roller.

DatORteKNiK: Fastighetssystemet dinafastigheter är utvecklat i Microsoft .NET.  
Microsoft Access eller SQL server 2005 eller senare. 
Windows 8, Vista eller Windows 7.  
Programvaran är utvecklad i ny teknik vilken ger våra kunder fördelar och förbätt-
rade möjligheter.

KUNDUPPgiFteR: Fastighetssystemet dinafastigheter har idag 580 st kundföre-
tag. Kundintervallet sträcker sig från kunder med ett fåtal avtal till kunder med upp 
till totalt 4 000 st avtal och 50 st användare.

ReFeReNsKUNDeR: Se vår hemsida: www.dinafastigheter.se

PRiseR: Enligt offert. Priset är beroende av antalet uthyrningsbara objekt, antal 
användare, val av moduler samt databas.
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Fastighetssystemet DiNaFastigheteR  Boråsv 5, 435 31 Mölnlycke | tel 031-160 300, fax 031-881 685 | info@dinafastigheter.se | dinafastigheter.se

INCIT grundades 1966 och ingår i Aareonkoncernen som är Europas ledande kon-
sult- och systemleverantör för fastighetssektorn. Incit och har lång erfarenhet i bran-
schen av utveckling gällande fastighets- och ekonomisystem. Incit erbjuder både 
erfarenhet och nytänkande inom fastighetsförvaltning. Vi satsar stora resurser på 
utveckling och support – Incit Xpand utvecklas för morgondagens behov. Incit finns i 
flera nordiska länder och expanderar i övriga Europa. Vi har kontor i Mölndal, Stock-
holm, Karlskrona, Lund, Luleå, Piteå, Norrtälje, Oslo och Nederländerna.  
 Incit är inriktade på tre olika verksamhetsområden: 
 Fastighetssystem – Incit Xpand, ett komplett fastighetssystem. 
 Konsulttjänster – Uppdrag inom Fastighetsförvaltning. 
 Repab Faktaböcker – Årskostnads –och Underhållskostnadsböcker. 
 
 Incit Xpand är ett komplett affärssystem för förvaltning, drift, underhåll och 
ekonomi. Systemet är modulbaserat, vilket betyder att du kan välja vilka delar du vill 
av systemet.  
 Incits verksamhetskonsulter har ett gediget kunnande om hur affärssystemet 
Incit Xpand ska användas på ett effektivt sätt.

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: Med Incit Xpand får du ett enda system 
för ekonomi och fastighetsförvaltning. Du får heltäckande funktionalitet inom för- 
valtning, drift, underhåll och ekonomi. Systemet skräddarsys efter verksamhetens 
behov – Incit Xpand växer med dig. Det intuitiva användargränssnittet gör start-
sträckan kort för användaren. Via intranät kan du ha tillgång till kontoret överallt, 

du kan även ge kunder till- gång till era tjänster via Internet. Systemet går även att 
använda via smartphones, vilket effektiviserar arbetet för personal ute på fältet. Våra 
erfarna verksamhetskonsulter förstår kundens behov och gör implemente- ringen 
smidig. Incit Xpand finns översatt till flera olika språk och kan integreras med andra 
system.

DATORTEKNIK: Incit Xpand har ett processorienterat gränssnitt med användar-
upplevelsen i centrum tack vare användning av senaste tekniker inom Microsoft .NET, 
såsom WPF och WCF. Systemet är objektorienterat och utvecklas enligt flerlagers 
principen och kan på så sätt stödja flertalet plattformar såsom traditionell client/ 
serverstruktur, webblösningar för olika miljöer samt integration via web services. 
Webblösningar finns idag för traditionella webbläsare, smartphones och tablets, typ 
iPad. Som databas används SQL Server.

KUNDUPPGIFTER: Incit Xpand används hos drygt 400 kunder varav cirka 70 an-
vänder Incit Xpand som totalsystem med alla kategorierna: ekonomi, upplåtelser, 
underhåll och drift.

REFERENSKUNDER: Göteborgs Stad, Malmö Stad, Willhem och Bostads AB Mimer.

PRISER: Enligt offert. Pris baseras på antalet licenser och val av programmoduler.
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INCIT AB   Flöjelbergsgatan 10, 431 37 Mölndal | tel 031-725 43 00 | info@incit.se | www.incit.se

Hogia FastigHetssystem erbjuder våra kunder ett komplett systemstöd för 
fastighetsbranschen. 
 Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi en kompetent orga-
nisation som enbart jobbar mot din bransch – allt för att lära känna våra kunders 
särskilda behov och önskemål.  
 Hogia är en leverantör för hela din fastighetsadministration. Hogia kan fastig-
heter!

FUNKtioNs-/PRoDUKtBesKRiVNiNg: Med ett nytt fastighetssystem på mark-
naden, Hogia Fastighet Pro, kan våra kunder nu SMART, ENKELT och TRYGGT sköta 
sin fastighetsadministration. Med en helautomatiserad momshantering, tydlig och 
flexibel reskontra och ett överskådligt och användarvänligt gränssnitt underlättar 
och snabbar vi upp det dagliga arbetet.  
 Dessutom erbjuder vi branschanpassade system som Ekonomi, Lön med ”Self-
Service”, Bokslut, Skatt, Koncern, Elektronisk Fakturahantering med stöd för fastig-
hetsmomsen, Anläggningsavskrivningar där allt kan levereras som en webbtjänst.

DatoRteKNiK: Som Microsoft certifierad guldpartner arbetar vi i Hogia Gruppen 
med den senaste tekniken från Microsoft. Både i våra traditionella system och moln-
baserade SaaS lösningar använder vi oss av senaste version av Microsoft .NET och 
följer vedertagna  industristandarder. Våra traditionella program körs i Windows-
miljö medan våra webbaserade SaaS-lösningar är helt plattformsoberoende och körs 
via en webbläsare på både PC och Mac.

KUNDUPPgiFteR: Hogia Fastighetssystem har en starkt växande kundbas och har 
idag 1300 kunder. Tack vare att vi erbjuder marknaden ett modulluppbyggt stan-
dardsystem har vi en stor bredd av kunder, från medelstora till de största aktörerna 
på den svenska marknaden.

ReFeReNsKUNDeR: Lämnas gärna utefter kundens behov av systemstöd, geografi 
och inriktning.
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Leverantörsfakta 

Avector levererar kundanpassade och kostnadseffektiva system och tjänster för 
fastighetsförvaltning och genom kunskap, kvalitet samt tillgänglighet öka lönsam-
heten för våra kunder.  
 Genom lång erfarenhet inom inventering, ritning, projekt och upphandling ger vi 
våra kunder det bästa tänkbara underlaget för deras verksamhet. Vilket innebär att 
Avector är bäst på att hjälpa våra kunder att få både större och bättre kontroll på sitt 
förebyggande underhåll.

FUNKtIoNS-/ProDUKtBeSKrIvNING: System V3i är ett webbaserat och an-
vändarvänligt systemstöd för den tekniska förvaltningen som är särskilt anpassat 
för en fastighetsägares verklighet. Med V3i optimeras underhållet och man får full 
kontroll över fastighetsinstallationernas status och beräknade livslängd. Genom en 
dator eller via en mobil applikation hanterar man enkelt felanmälan, ronderingar, 
statusbesiktningar och mätvärdesinsamling.

DAtorteKNIK: V3i är ett helt webbaserat system och är utvecklat med Microsoft-
teknologi kopplat till MS SQL server. Mobila system är utvecklade i HTML, JavaScript, 
Jquery och är anpassade för on-line/off-line hantering samt fungerar med alla mo-
bila plattformar så som IOS, Android och Windows. Möjlighet till kommunikation med 
andra system finns via API och/eller webservice. V3i kräver inga klientinstallationer.

KUNDUPPGIFter: Avectors kundportfölj är mycket bred med stora börsnoterade 
bolag, kommunala bolag samt mindre fastighetsägare och förvaltningsbolag.  
Exempel på kunder är Volvo AB, Volvo Personvagnar, Bollebygd Kommun, Båstad-
Hem, Melin Förvaltning.

PrISer: System V3i offereras utifrån varje kunds specifika behov och önskemål.  
Kan även erbjudas som en tjänst.
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Avector v3I   Helsingborgsvägen 45, 262 72 Ängelholm | info@avector.com | www.avector.com

företagsnamn ab Cad-Q är Nordens ledande leverantör av modell- och ritnings-
relaterad IT. Vi arbetar med implementering av programvaror, utbildning, support och 
IT-stöd av CAD-relaterade system till bygg-, fastighets- och industrisektorn.  
 Vi skapar krångelfria fastigheter genom att implementera system för grafiskt verk-
samhetsstöd för fastighetsägare. Systemen är tillgängliga via internet men kan även 
installeras i kundens IT-miljö, systemen stödjer FI2. 

fUnKtIOns-/PrODUKtbesKrIVnIng: Cad-Qs system stödjer hela byggproces-
sen från projektering till drift och förvaltning. Systemen är utvecklade för att förenkla 
det vardagliga arbetet där ritningar och ritningsinformation behövs.  
 Cad-Q Arkivtjänst är en tjänsteportal på internet där erfarna ritningsadministratö-
rer sköter kundens ritningar och modeller samt gör dessa enkelt tillgängliga på webben 
via HyperDoc.   
 HyperDoc är det vardagliga verktyget där enkelhet är honnörsordet, här visualise-
ras allt från scannade ritningar till BIMmodeller på ett mycket tillgängligt sätt. Hyper-
Doc integreras med fördel med kundens administrativa fastighetssystem. HyperDoc 
används idag av fastighetsägare motsvarande 85 milj. kvm byggnadsarea. 

 Cad-Q FM är en tilläggsmodul till HyperDoc för lokalplanering, hantering av intern-
hyror och städplanering.   
 Projekthotellet stöder och kvalitetssäkrar dokumentflödet med ritningar och övriga 
dokument som distribueras under byggprojekt.

DatOrteKnIK: Systemen är tillgängliga via web, läsplattor, IOS och Android, samt 
i windowsmiljö. 
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CaD-Q   Solna Strandväg 21, 171 54 Solna | tel 08-704 22 00, fax 08-704 80 75 | www.cad-q.se

Produktbeskrivning:   FAST2 är ett komplett affärssystem för fastighetsför-
valtning och kan med fördel installeras på licensfri plattform som Linux och mySQL 
som i Microsoftmiljö. Systemet är erkänt användarvänligt, och ger en översikt av fast-
ighetsbolagets affärsinformation, som givit stora framgångar inom både kommunal 
och statlig fastighetsförvaltning som i den privata sektorn de senaste åren. 
 FAST2 kombinerar standardsystemets styrka med anpassningsbarhetens förde-
lar och kan därigenom stödja kunders vitt skilda verksamhetsprocesser och behov. 
Systemet är specialiserat på förvaltning av fastigheter med tillhörande anläggningar 
och byggnader. I detta finns en fullständig hantering av  hyresobjekt som exempelvis 
bostäder och lokaler. Modulstrukturen möjliggör att systemet kan skalas upp eller 
ner för att passa olika bolags behov och storlek. Till systemet finns ett stort utbud 
av olika användargränssnitt såsom portaler, mobila appar och funktionsanpassade 
webbgränssnitt. Ett stort antal standardiserade integrationer finns att tillgå till popu-
lära kringsystem och tjänster. FAST2 förordar standardiserade utbyten av informa-
tion och aktiva inom FI2. 
  FAST2 har en hög utvecklingstakt, då flera av Sveriges största fastighetsbolag 
använder systemet. Samtidigt finns systemet tillgängligt för mindre kunder i form av 
standardkonfigurationer.

dAtorteknik:  Programeringsspråk: Java 
 Valfri databashanterare: MySQL, MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012, Oracle. OS 
klient: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Ubuntu Linux, Suse Linux m.fl. 

Valfritt serveroperativsystem: Windows 2003, 2008, Ubuntu Linux, Suse Linux m.fl. 
Mobila tekniker: HTML5, iOS, Android, Windows Phone

Priser:   Offert lämnas på begäran. Licensmodellen baserar sig på antalet lägen-
heter / lokalarea som förvaltas samt vilka funktionsmoduler som används. Licensen 
gäller för obegränsat antal användare.

kundreferenser: Bland FAST2’s helhetskunder återfinns ett flertal stora välre-
nomverade företag som exempelvis Statens fastighetsverk, Poseidon, Familjebostä-
der i Göteborg, Bostadsbolaget, AB Stångåstaden m.fl.

kontAktuPPgifter: FAST2 har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping,  
Västerås & Vellinge.  
Postadress: FAST2 Affärssystem AB, Körsbärsvägen 5, 114 23 Stockholm 
Vxl. 08-730 56 90, www.fast2.se
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fAst2  Körsbärsvägen 5, 114 23 Stockholm | tel 08-730 56 90 | www.fast2.se

Leverantörsfakta 

Fastighetssystemet dinafastigheter är framtaget av Fastighet & IT Kompetens 
Sverige AB med egen fastighetsförvaltning och många års erfarenhet av att utveckla 
flera fastighetssystem. Vi är förmånsleverantör till Fastighetsägarnas samtliga re-
gioner. Fastighetssystemet dinafastigheter är integrerat till affärssystemen Visma 
Business och Visma Administration samt till Fastighetsägarna Dokument. 

FUNKtiONs-/PRODUKtBesKRiVNiNg: Fastighetssystemet dinafastigheter 
erbjuder fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar en heltäckande och kom-
plett fastighetssystemlösning inklusive tilläggsmodulerna; e-Fakturering, Teknisk 
förvaltning, Bostadsrätt, Portal för hyresgäst & styrelse, Felanmälan via internet, 
Intresseanmälan via internet, Mobil & Mobil info, Integrationsmodul samt Inläsning 
förbrukningsdata.  
 Samtliga delar i dinafastigheter är utvecklade i .NET och ger därmed förbättrade 
integrationsmöjligheter till webbapplikationer och mobila enheter samt till partners 
produkter.  
 dinafastigheter kan antingen användas genom en lokal installation på server/
arbetsstation eller via internet (i molnet). 
 Systemlösningen är funktions och modulbaserad i två storlekar; dinafastigheter 
1 för mindre fastighetsförvaltare samt dinafastigheter 2 som är anpassat för stora 
fastighetsbolags krav och önskemål. 
 Programlösningen ger stöd för verksamhetsprocesser, integrationer och roller.

DatORteKNiK: Fastighetssystemet dinafastigheter är utvecklat i Microsoft .NET.  
Microsoft Access eller SQL server 2005 eller senare. 
Windows 8, Vista eller Windows 7.  
Programvaran är utvecklad i ny teknik vilken ger våra kunder fördelar och förbätt-
rade möjligheter.

KUNDUPPgiFteR: Fastighetssystemet dinafastigheter har idag 580 st kundföre-
tag. Kundintervallet sträcker sig från kunder med ett fåtal avtal till kunder med upp 
till totalt 4 000 st avtal och 50 st användare.

ReFeReNsKUNDeR: Se vår hemsida: www.dinafastigheter.se

PRiseR: Enligt offert. Priset är beroende av antalet uthyrningsbara objekt, antal 
användare, val av moduler samt databas.
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Fastighetssystemet DiNaFastigheteR  Boråsv 5, 435 31 Mölnlycke | tel 031-160 300, fax 031-881 685 | info@dinafastigheter.se | dinafastigheter.se

INCIT grundades 1966 och ingår i Aareonkoncernen som är Europas ledande kon-
sult- och systemleverantör för fastighetssektorn. Incit och har lång erfarenhet i bran-
schen av utveckling gällande fastighets- och ekonomisystem. Incit erbjuder både 
erfarenhet och nytänkande inom fastighetsförvaltning. Vi satsar stora resurser på 
utveckling och support – Incit Xpand utvecklas för morgondagens behov. Incit finns i 
flera nordiska länder och expanderar i övriga Europa. Vi har kontor i Mölndal, Stock-
holm, Karlskrona, Lund, Luleå, Piteå, Norrtälje, Oslo och Nederländerna.  
 Incit är inriktade på tre olika verksamhetsområden: 
 Fastighetssystem – Incit Xpand, ett komplett fastighetssystem. 
 Konsulttjänster – Uppdrag inom Fastighetsförvaltning. 
 Repab Faktaböcker – Årskostnads –och Underhållskostnadsböcker. 
 
 Incit Xpand är ett komplett affärssystem för förvaltning, drift, underhåll och 
ekonomi. Systemet är modulbaserat, vilket betyder att du kan välja vilka delar du vill 
av systemet.  
 Incits verksamhetskonsulter har ett gediget kunnande om hur affärssystemet 
Incit Xpand ska användas på ett effektivt sätt.

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: Med Incit Xpand får du ett enda system 
för ekonomi och fastighetsförvaltning. Du får heltäckande funktionalitet inom för- 
valtning, drift, underhåll och ekonomi. Systemet skräddarsys efter verksamhetens 
behov – Incit Xpand växer med dig. Det intuitiva användargränssnittet gör start-
sträckan kort för användaren. Via intranät kan du ha tillgång till kontoret överallt, 

du kan även ge kunder till- gång till era tjänster via Internet. Systemet går även att 
använda via smartphones, vilket effektiviserar arbetet för personal ute på fältet. Våra 
erfarna verksamhetskonsulter förstår kundens behov och gör implemente- ringen 
smidig. Incit Xpand finns översatt till flera olika språk och kan integreras med andra 
system.

DATORTEKNIK: Incit Xpand har ett processorienterat gränssnitt med användar-
upplevelsen i centrum tack vare användning av senaste tekniker inom Microsoft .NET, 
såsom WPF och WCF. Systemet är objektorienterat och utvecklas enligt flerlagers 
principen och kan på så sätt stödja flertalet plattformar såsom traditionell client/ 
serverstruktur, webblösningar för olika miljöer samt integration via web services. 
Webblösningar finns idag för traditionella webbläsare, smartphones och tablets, typ 
iPad. Som databas används SQL Server.

KUNDUPPGIFTER: Incit Xpand används hos drygt 400 kunder varav cirka 70 an-
vänder Incit Xpand som totalsystem med alla kategorierna: ekonomi, upplåtelser, 
underhåll och drift.

REFERENSKUNDER: Göteborgs Stad, Malmö Stad, Willhem och Bostads AB Mimer.

PRISER: Enligt offert. Pris baseras på antalet licenser och val av programmoduler.
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INCIT AB   Flöjelbergsgatan 10, 431 37 Mölndal | tel 031-725 43 00 | info@incit.se | www.incit.se

Hogia FastigHetssystem erbjuder våra kunder ett komplett systemstöd för 
fastighetsbranschen. 
 Med personlig erfarenhet från branschen tillhandahåller vi en kompetent orga-
nisation som enbart jobbar mot din bransch – allt för att lära känna våra kunders 
särskilda behov och önskemål.  
 Hogia är en leverantör för hela din fastighetsadministration. Hogia kan fastig-
heter!

FUNKtioNs-/PRoDUKtBesKRiVNiNg: Med ett nytt fastighetssystem på mark-
naden, Hogia Fastighet Pro, kan våra kunder nu SMART, ENKELT och TRYGGT sköta 
sin fastighetsadministration. Med en helautomatiserad momshantering, tydlig och 
flexibel reskontra och ett överskådligt och användarvänligt gränssnitt underlättar 
och snabbar vi upp det dagliga arbetet.  
 Dessutom erbjuder vi branschanpassade system som Ekonomi, Lön med ”Self-
Service”, Bokslut, Skatt, Koncern, Elektronisk Fakturahantering med stöd för fastig-
hetsmomsen, Anläggningsavskrivningar där allt kan levereras som en webbtjänst.

DatoRteKNiK: Som Microsoft certifierad guldpartner arbetar vi i Hogia Gruppen 
med den senaste tekniken från Microsoft. Både i våra traditionella system och moln-
baserade SaaS lösningar använder vi oss av senaste version av Microsoft .NET och 
följer vedertagna  industristandarder. Våra traditionella program körs i Windows-
miljö medan våra webbaserade SaaS-lösningar är helt plattformsoberoende och körs 
via en webbläsare på både PC och Mac.

KUNDUPPgiFteR: Hogia Fastighetssystem har en starkt växande kundbas och har 
idag 1300 kunder. Tack vare att vi erbjuder marknaden ett modulluppbyggt stan-
dardsystem har vi en stor bredd av kunder, från medelstora till de största aktörerna 
på den svenska marknaden.

ReFeReNsKUNDeR: Lämnas gärna utefter kundens behov av systemstöd, geografi 
och inriktning.
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Hogia FastigHetssystem aB  Hakenäs, 444 28 Stenungsund | tel 0303-688 20 | fastighetssystem@hogia.se | www.hogia.se/fastighet
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Leverantörsfakta 

L.E.B System ger kunden en helhetssyn på fastighetsadministration som gör att 
människor och system kan samverka för maximal affärsnytta. Kunderna är oftast 
stora och medelstora fastighetsförvaltande företag och organisationer. L.E.B Sys-
tem är i grunden ett standardsystem med stora anpassningsmöjligheter inbyggt i 
arkitekturen. Därför blir det verksamhetens processer och behov som styr system-
strukturen, inte tvärtom. Målsättningen med vår utveckling är att ge bättre stöd för 
verksamhetens processer, bättre informationsflöden till alla berörda, bättre verktyg 
för olika roller, även sällananvändare. 

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: Övergripande funktioner för verksam-
heten är Ärendehantering, Dokumenthantering och Fastighetsregister. Specifika 
funktioner beroende på verksamhetens inriktning är Avtal, Arbetsorder, Beställ-
ningar, Reskontra, Förebyggande underhåll, Planerat underhåll, Media, Besiktning, 
Nycklar, Lager och Taxering.

Färdiga integrationer finns med Microsoft Office eller Fastighetsägarna Dokument 
för mallhantering, med Fastighetsägarnas standardblanketter via ItKett , med rit-
ningssystem (bl.a. AutoCad, Facility och HyperDoc) och GIS (integrationsgränssnitt 
mot karttjänster). Kundspecifika integrationer görs mot ekonomisystem, mobila 
lösningar, intranät, telefonsystem etc.

DATORTEKNIK: Windows-gränssnittet utvecklas i C och C++ genom Microsoft 
Visual Studio och fungerar i alla windowsmiljöer i client-serverlösning eller i en WTS/
Citrix-miljö. Portal- och mobilgränssnitt är utvecklat i HTML, Java, Javscript och 
fungerar med MS Inter net Explorer, Firefox och Opera. SQL-databasen är Oracle.
Systemet körs i egen drift eller som ”molntjänst”.

KUNDUPPGIFTER: Exempel på kunder är Akademiska hus, Locum, Fastighets AB 
Norrporten, Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, IKEA, 
Nordea Bank, Älvstranden Utveckling, Trafikverket, DHL, etc. Totalt är ca 40 kunder 
stora nyttjare av L.E.B System. Dessutom nyttjar ytterligare ca 150 kunder mindre 
delar av systemet.

PRISER: L.E.B System anpassas och offereras för varje kunds specifika behov och 
önskemål.
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Övrigt: Dokument, Media,  
Taxering, Lager, Inköp, GIS

L.E.B SySTEm AB  Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov | tel: 08-400 230 00 | info@lebsystem.se | www.lebsystem.se

MoMentuM   har funnits sedan 1994 och är en ledande leverantör av programvaror 
som hjälper fastighetsförvaltare att effektivisera och förenkla sina processer samt få 
kontroll på energi- och miljöfrågor.

Genom ständig utveckling och stor branschkunskap kan vi idag erbjuda ledande 
produkter till våra kunder anpassade efter deras exakta behov. 

På Momentum står vi aldrig still. Vi drivs av att hitta nya smarta lösningar för 
våra kunder och utvecklar ständigt nya koncept för att kunna hantera framtidens 
utmaningar. 

Vi har kontor och representation i Falun, Malmö, Uppsala, Gävle och Ängelholm. 

KRAFten I RoReLSen: Momentum betyder rörelseenergi. Ett ganska bra namn 
för ett företag vars löfte är att aldrig stå stilla. Vår drivkraft ligger nämligen i den 
ständiga rörelsen som består av utvecklingen av våra produkter, oss själva och fram-
för allt våra kunder. 

Utan den ständiga rörelsen skulle vi inte kunna erbjuda våra kunder ledande 
produkter, vi skulle inte känna till deras framtida utmaningar och vi skulle inte kunna 
ge dem den support de kräver. Vi skulle helt enkelt inte kunna kalla oss Momentum. 
Därför är det väldigt enkelt för oss att fortsätta sträva framåt utan att ens vilja stanna 
upp. Vi vet att detta är en framgångsfaktor som under åren gett oss en rad nöjda 
kunder, vilket vi hoppas är en utveckling som aldrig stannar upp.

FunKtIonS-/PRoDuKtBeSKRIVnInG: Fastighetssystemet Momentum PM: är 
ett modernt heltäckande IT-system i webbmiljö för såväl privata fastighetsbolag, 
kommunala bostadsföretag och förvaltningsbolag. 

Momentums fastighetssystem omfattar väl utvecklade funktioner för ekonomisk 
och teknisk förvaltning, ärendehantering samt marknadsföring och uthyrning av 
lägenheter, lokaler och bilplatser. 

För att öka tillgängligheten och effektiviteten i fastighetssystemet jobbar man 
med de enheter som passar bäst t.ex. smartphone, surfplatta eller webbläsaren i 
datorn.

Energi- och miljouppfoljningssystemet Momentum RC: är ett modernt webbase-
rat system som håller rätt på användningen av alla typer av energislag. På så sätt får 
man klarhet i energiåtgång, kostnad och miljöpåverkan. Det blir därmed tydligt var 
man bör sätta in sina åtgärder och vilket resultat redan gjorda åtgärder gett.

ReFeRenSKunDeR: Örebrobostäder, Järfällahus, Jernhusen, Locum, HSB, NCC, 
Diös Fastigheter, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Svenska Kyrkan i Norrkö-
ping, Lidköpings kommun, MKB Fastighets AB och Kopparstaden.
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MoMentuM  Box 333, 791 27 Falun | tel 023-70 44 00 | info@momentum.se | www.momentum.se

REALGOOD AB utvecklar och säljer sedan 1991 ett datorsystem för ekonomisk fastig-
hetsförvaltning av hyresrätter, bostadsrätter, lokaler, arrenden och samfälligheter.   

 REAL Fastighetssystemet helt webbaserat. Det innebär att inga lokala installa-
tioner behövs, bara en dator kopplad mot Internet. PC eller Mac spelar ingen roll. Du 
kopplar upp dig där du just nu befinner dig. På kontoret, hemma i köket eller på tjäns-
teresan.

 I och med att systemet driftas centralt är du till 100% skyddad mot lokala disk- el-
ler datorhaverier. 

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: REAL Fastighetssystemet är lättanvänt och 
självinstruerande. Systemet hanterar kontrakt, dokument, avtal med mera.

 REAL har alla nödvändiga funktioner för avisering/debitering, Autogiro och OCR-
rutiner, Hyresändringsfunktion med mera. Dessutom ingår behörighetssystem, teknisk 
förvaltning, utskriftsservice och dokumenthantering samt en rad övriga tillägg. REAL har 
integration mot de webbaserade ekonomisystemen Fortnox och e-conomic.

En nyhet är vår webb-Portal där hyresgäster och brf-medlemmar samt ägare och 
styrelsemedlemmar kan nå information från systemet.

DATORTEKNIK: Nya webbaserade REAL är serverbaserad applikation i LAMP-miljö 
(Linux, Apache, MySQL, PHP). REAL driftas centralt och körs i webbläsare (ex Internet 
Explorer eller Firefox). Inga lokala installationer behövs. Om du har PC eller Mac spelar 
ingen roll. REAL09 är helt plattformsoberoende.

KUNDUPPGIFTER: REAL har drygt 900 kunder. Allt från den lilla bostadsrättsfören-
ingen till det stora kommunala fastighetsbolaget.

REFERENSKUNDER: Primär Fastighetsförvaltning, Cent Företagsutveckling, BRF-Eko-
nomen i Stockholm AB, Lerstenen AB, Westbarn Invest AB, Viskaforshem AB och J Wen-
nergren Bygg AB. Vill du ha en lokal referens eller en referens med verksamhet liknande 
din så ordnar vi självklart det.

PRISER: Från 1 900 kr beroende på funktionalitet och omfång. Standardversion som 
innehåller obegränsat antal bolag, fastigheter och hyresobjekt: 9 900 kr. Specifik brf- 
och/eller lokalfunktionalitet finns som tillägg. 

 Likaså tillägg för webb-portal, bostadskö, OCR/Autogiro, Mätarinläsning, Felan-
mälan, EAS/E-faktura från 69 kr/månad.
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REAL FASTIGhETSSySTEmET  Gärdesvägen 10, 693 32 Degerfors | tel 010-602 32 00, fax 0586-421 19 | info@realgood.se | www.realgood.se
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Leverantörsfakta 

L.E.B System ger kunden en helhetssyn på fastighetsadministration som gör att 
människor och system kan samverka för maximal affärsnytta. Kunderna är oftast 
stora och medelstora fastighetsförvaltande företag och organisationer. L.E.B Sys-
tem är i grunden ett standardsystem med stora anpassningsmöjligheter inbyggt i 
arkitekturen. Därför blir det verksamhetens processer och behov som styr system-
strukturen, inte tvärtom. Målsättningen med vår utveckling är att ge bättre stöd för 
verksamhetens processer, bättre informationsflöden till alla berörda, bättre verktyg 
för olika roller, även sällananvändare. 

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: Övergripande funktioner för verksam-
heten är Ärendehantering, Dokumenthantering och Fastighetsregister. Specifika 
funktioner beroende på verksamhetens inriktning är Avtal, Arbetsorder, Beställ-
ningar, Reskontra, Förebyggande underhåll, Planerat underhåll, Media, Besiktning, 
Nycklar, Lager och Taxering.

Färdiga integrationer finns med Microsoft Office eller Fastighetsägarna Dokument 
för mallhantering, med Fastighetsägarnas standardblanketter via ItKett , med rit-
ningssystem (bl.a. AutoCad, Facility och HyperDoc) och GIS (integrationsgränssnitt 
mot karttjänster). Kundspecifika integrationer görs mot ekonomisystem, mobila 
lösningar, intranät, telefonsystem etc.

DATORTEKNIK: Windows-gränssnittet utvecklas i C och C++ genom Microsoft 
Visual Studio och fungerar i alla windowsmiljöer i client-serverlösning eller i en WTS/
Citrix-miljö. Portal- och mobilgränssnitt är utvecklat i HTML, Java, Javscript och 
fungerar med MS Inter net Explorer, Firefox och Opera. SQL-databasen är Oracle.
Systemet körs i egen drift eller som ”molntjänst”.

KUNDUPPGIFTER: Exempel på kunder är Akademiska hus, Locum, Fastighets AB 
Norrporten, Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen i Stockholms stad, IKEA, 
Nordea Bank, Älvstranden Utveckling, Trafikverket, DHL, etc. Totalt är ca 40 kunder 
stora nyttjare av L.E.B System. Dessutom nyttjar ytterligare ca 150 kunder mindre 
delar av systemet.

PRISER: L.E.B System anpassas och offereras för varje kunds specifika behov och 
önskemål.
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Övrigt: Dokument, Media,  
Taxering, Lager, Inköp, GIS

L.E.B SySTEm AB  Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov | tel: 08-400 230 00 | info@lebsystem.se | www.lebsystem.se

MoMentuM   har funnits sedan 1994 och är en ledande leverantör av programvaror 
som hjälper fastighetsförvaltare att effektivisera och förenkla sina processer samt få 
kontroll på energi- och miljöfrågor.

Genom ständig utveckling och stor branschkunskap kan vi idag erbjuda ledande 
produkter till våra kunder anpassade efter deras exakta behov. 

På Momentum står vi aldrig still. Vi drivs av att hitta nya smarta lösningar för 
våra kunder och utvecklar ständigt nya koncept för att kunna hantera framtidens 
utmaningar. 

Vi har kontor och representation i Falun, Malmö, Uppsala, Gävle och Ängelholm. 

KRAFten I RoReLSen: Momentum betyder rörelseenergi. Ett ganska bra namn 
för ett företag vars löfte är att aldrig stå stilla. Vår drivkraft ligger nämligen i den 
ständiga rörelsen som består av utvecklingen av våra produkter, oss själva och fram-
för allt våra kunder. 

Utan den ständiga rörelsen skulle vi inte kunna erbjuda våra kunder ledande 
produkter, vi skulle inte känna till deras framtida utmaningar och vi skulle inte kunna 
ge dem den support de kräver. Vi skulle helt enkelt inte kunna kalla oss Momentum. 
Därför är det väldigt enkelt för oss att fortsätta sträva framåt utan att ens vilja stanna 
upp. Vi vet att detta är en framgångsfaktor som under åren gett oss en rad nöjda 
kunder, vilket vi hoppas är en utveckling som aldrig stannar upp.

FunKtIonS-/PRoDuKtBeSKRIVnInG: Fastighetssystemet Momentum PM: är 
ett modernt heltäckande IT-system i webbmiljö för såväl privata fastighetsbolag, 
kommunala bostadsföretag och förvaltningsbolag. 

Momentums fastighetssystem omfattar väl utvecklade funktioner för ekonomisk 
och teknisk förvaltning, ärendehantering samt marknadsföring och uthyrning av 
lägenheter, lokaler och bilplatser. 

För att öka tillgängligheten och effektiviteten i fastighetssystemet jobbar man 
med de enheter som passar bäst t.ex. smartphone, surfplatta eller webbläsaren i 
datorn.

Energi- och miljouppfoljningssystemet Momentum RC: är ett modernt webbase-
rat system som håller rätt på användningen av alla typer av energislag. På så sätt får 
man klarhet i energiåtgång, kostnad och miljöpåverkan. Det blir därmed tydligt var 
man bör sätta in sina åtgärder och vilket resultat redan gjorda åtgärder gett.

ReFeRenSKunDeR: Örebrobostäder, Järfällahus, Jernhusen, Locum, HSB, NCC, 
Diös Fastigheter, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Svenska Kyrkan i Norrkö-
ping, Lidköpings kommun, MKB Fastighets AB och Kopparstaden.
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Övrigt: B2B Portal

MoMentuM  Box 333, 791 27 Falun | tel 023-70 44 00 | info@momentum.se | www.momentum.se

REALGOOD AB utvecklar och säljer sedan 1991 ett datorsystem för ekonomisk fastig-
hetsförvaltning av hyresrätter, bostadsrätter, lokaler, arrenden och samfälligheter.   

 REAL Fastighetssystemet helt webbaserat. Det innebär att inga lokala installa-
tioner behövs, bara en dator kopplad mot Internet. PC eller Mac spelar ingen roll. Du 
kopplar upp dig där du just nu befinner dig. På kontoret, hemma i köket eller på tjäns-
teresan.

 I och med att systemet driftas centralt är du till 100% skyddad mot lokala disk- el-
ler datorhaverier. 

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: REAL Fastighetssystemet är lättanvänt och 
självinstruerande. Systemet hanterar kontrakt, dokument, avtal med mera.

 REAL har alla nödvändiga funktioner för avisering/debitering, Autogiro och OCR-
rutiner, Hyresändringsfunktion med mera. Dessutom ingår behörighetssystem, teknisk 
förvaltning, utskriftsservice och dokumenthantering samt en rad övriga tillägg. REAL har 
integration mot de webbaserade ekonomisystemen Fortnox och e-conomic.

En nyhet är vår webb-Portal där hyresgäster och brf-medlemmar samt ägare och 
styrelsemedlemmar kan nå information från systemet.

DATORTEKNIK: Nya webbaserade REAL är serverbaserad applikation i LAMP-miljö 
(Linux, Apache, MySQL, PHP). REAL driftas centralt och körs i webbläsare (ex Internet 
Explorer eller Firefox). Inga lokala installationer behövs. Om du har PC eller Mac spelar 
ingen roll. REAL09 är helt plattformsoberoende.

KUNDUPPGIFTER: REAL har drygt 900 kunder. Allt från den lilla bostadsrättsfören-
ingen till det stora kommunala fastighetsbolaget.

REFERENSKUNDER: Primär Fastighetsförvaltning, Cent Företagsutveckling, BRF-Eko-
nomen i Stockholm AB, Lerstenen AB, Westbarn Invest AB, Viskaforshem AB och J Wen-
nergren Bygg AB. Vill du ha en lokal referens eller en referens med verksamhet liknande 
din så ordnar vi självklart det.

PRISER: Från 1 900 kr beroende på funktionalitet och omfång. Standardversion som 
innehåller obegränsat antal bolag, fastigheter och hyresobjekt: 9 900 kr. Specifik brf- 
och/eller lokalfunktionalitet finns som tillägg. 

 Likaså tillägg för webb-portal, bostadskö, OCR/Autogiro, Mätarinläsning, Felan-
mälan, EAS/E-faktura från 69 kr/månad.
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REAL FASTIGhETSSySTEmET  Gärdesvägen 10, 693 32 Degerfors | tel 010-602 32 00, fax 0586-421 19 | info@realgood.se | www.realgood.se

Leverantörsfakta 

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: Pondus PRO är ett helt webbaserat  da-
torstöd för teknisk och ekonomisk förvaltning. Våra kunder använder Pondus för sin 
dagliga kvalitetssäkring av verksamheten Pondus PRO har ett kraftfull ärendehante-
ringsverktyg för att bygga egna ärendeprocesser. En databas för förvaltningsinfor-
mation, planerings-/ uppföljningsverktyg för drift, underhåll och media, samt hyres-
administration finns att tillgå.  Programmet är uppbyggt kring en fastighetsdatabas 
(BAS) enligt FI2 modellen som sedan utökas med funktionsmoduler efter kundens 
önskemål. Bas innehåller alla specifika uppgifter om fastigheterna ned till kompo-
nent och materialnivå. All administration av dessa uppgifter sköts centralt i BAS, 
oavsett vilka moduler som kopplas till. (BAS) innehåller förutom dokumenthantering 
och rapportgenerator även smarta objektskort  som sammanställer läges informa-
tion  från olika nivåer i basen. Informationen kommer från alla moduler i forma av 
ärenden, mängder, status, m.m. en rad tilläggsmoduler finns.

DATORTEKNIK: Pondus Pro levereras för installation på Webbserver med MS SQL 
databas.  Mobila enheter med  Surf på 3G eller W-lan samt Android ”smartphone” 
för synkning. Umefast AB erbjuder även kunden Molnet-lösning med tillgång till 
programmet över Internet. 

Programmeringsspråk: VisualStudio .Net , C# 
Databashanterare: MS SQL 2005 – 2008  
Server: Dubbla processorer eller bättre 
Arbetsminne: 4 GB eller mer 
Disk: Efter behov.  
Webb: Microsoft Internet Information Server 7.0 eller senare

KUNDUPPGIFTER: Pondusprogrammet har cirka 5000 användare fördelat på 200 
företag.

REFERENSKUNDER: Specialfastigheter Sverige AB, Victor Gerdevåg, 013-24 92 00 
AB Bostaden i Umeå, Åsa Axelsson, 090-177636.

PRISER: Pris på programvara offereras från fall till fall. Pris beror av antal använ-
dare, storlek på fastighetsbestånd.
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UmEFAST  Östra Strandgatan 26b, 903 33 Umeå | tel 090-71 10 00, fax 090-71 10 11 | info@umefast.se | www.umefast.se

UNIT4 Agresso erbjuder egenutvecklade fastighets- och ekonomisystem med 
funktioner för projektredovisning och elektronisk fakturahantering, serviceorder- och 
ärendehantering via handdatorer, portallösningar och system för byggprojektstyrning. 
Hos många kunder har våra olika system och moduler integrerats till heltäckande af-
färs- och verksamhetssystemlösningar.

FUNKTIoNs-/ProDUKTBesKrIVNINg: UNIT4 Agressos systemportfölj har 
utvecklats under en följd av år parallellt med att den svenska fastighetsbranschen 
förändrats och ställts inför nya utmaningar. UNIT4 Agressos system har all den kapa-
citet och anpassningsbarhet som krävs för att hjälpa till i denna förändringsprocess. 
 UNIT4 Agressos lösningar för fastighetsbranschen är heltäckande med ett inte-
grerat systemkoncept för alla centrala verksamhetsområden: Hyresadministration, 
Ekonomi, Ärendehantering, Teknisk drift, Byggprojektstyrning, Anläggningsredovis-
ning och Lånehantering. Systemet hanterar enkelt förändringar t ex vid försäljning 
och köp av fastighetsbestånd. Vidare kan även alla typer av hyresavtal hanteras. Det 
finns även Tekniskt anläggningsregister som förenklar drifts- och underhållsplane-
ring och Flexibel projektredovisning integrerat med anläggningsregister

DATorTeKNIK: Windows-gränssnittet utvecklas i .NET C# genom Microsoft Visual 
Studio och använder Windows Presentation Foundation (WPF) som användargräns-
snitt. Även molnbaserade installationer finns att tillgå via UNIT4 Agressos drifttjänst.

KUNDUPPgIFTer: Bland UNIT4 Agressos många kunder i fastighetsbranschen finns 
stora börsnoterade bolag, kommunala bolag, medelstora privata fastighetsägare och 
större uppdragsförvaltande företag. Totalt har vi drygt 120 fastighetskunder som valt 
UNIT4 Agresso som totalleverantör, eller som leverantör av mer avgränsade system-
lösningar.

PrIser: Systemet offereras utifrån varje kunds specifika behov och önskemål
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UNIT4 Agresso AB  Gustav III:s Boulevard 18,  169 27 Solna | tel 08-553 331 00 | marketing.se@unit4.com | www.unit4agresso.se

FUNKTIONS-/PRODUKTBESKRIVNING: Strifast Hyra hanterar register för 
fastighetsägare, område, fastigheter, byggnader, uppgångar, lägenheter och hy-
resgäster. Sköter hyresavisering, reskontra och kravhantering. Hanterar alla kända 
hyressättningsmodeller och har datumstyrda tillägg. Bygg på med de delar ni be-
höver t.ex. OCR, autogiro, samavisering, index, lokalkontrakt med flera lokaltyper, 
dokumenthantering, BRF och utskriftsservice. Valfria debiteringsperioder, retroak-
tiva hyresförändringar. Stöd för BG inbetalningar (BG MAX). Redovisningsdata kan 
exporteras till olika redovisningssystem. 

 Strifast Säljstöd för att registrera sökande till lägenheter, garage m.m. 
 Strifast Serviceanmälan för uppföljning av avhjälpande underhåll på fel- och 
serviceanmälningar.

 Strifast Underhåll för såväl HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) som för 
historisk registrering av vidtagna underhållsåtgärder med faktiskt nedlagda kostna-
der.

 Strifast Underhåll Enhet för planerat underhåll av byggnader och markanlägg-
ningar m.m.

 Strifast Dokument för att koppla ritningar och andra dokument till önskad fastig-
het, byggnad eller lägenhet. Valfri dokumentläsare kan användas.

DATORTEKNIK: Strifast är en Windows-applikation utvecklad i Delphi med fullt 
stöd för Windows 8, Windows 7 och Vista. Databasen är en Microsoft Access-data-
bas. Vänder sig till installationer på upp till 15 samtidiga användare. 

KUNDUPPGIFTER: Bland kunderna finns alla typer av fastighetsförvaltning (bo-
städer, BRF och lokaler).

PRISER: Kontakta oss för aktuella priser.
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Leverantörsfakta 

Vitec erbjuder marknadens bredaste produktsortiment av affärssystem för bygg-
bolag och fastighetsbolag. Systemen stödjer och optimerar processerna för uthyrning 
& försäljning, kundservice, ekonomistyrning och uppföljning, teknisk förvaltning och 
energiuppföljning. Funktioner nås på ett effektivt och användarvänligt sätt på dator, 
surfplatta och mobil.

FUNKtiONS-/PRODUKtBeSKRiVNiNG: Uthyrning & försäljning – Fullt stöd och 
kontroll av hyresadministration, uthyrning, hyresgäster och sökande.  Vi hanterar 
också projekt och försäljning av nyproducerade bostadsrätter och äganderätter. Vi 
bygger webbplatslösningar för bygg- och fastighetsbolag med färdiga kopplingar 
och funktioner mot uthyrningsdelarna.  
 Mina Sidor – Självbetjäning för hyresgäster med tillgång till smarta funktioner 
och tjänster. Via webb och mobil kan många funktioner göras tillgängliga för hy-
resgästen att själv hantera, som felanmälan, tvättstugebokning, Min hyra, HLU och 
digital hyrespärm. Kommunikation med hyresgäster hanteras också här. 
 Ekonomi – Effektiv hantering av alla aspekter inom den ekonomiska förvalt-
ningen för byggbolag som ekonomisk redovisning , frivillig skattskyldighet, successiv 
vinstavräkning, låneadministration, byggnation och projektredovisning. Vårt ekono-
misystem för fastighetsbolag hanterar effektivt alla aspekter inom fastighetsförvalt-
ning som redovisning upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, budget & progno-
ser, komponentavskrivning, klienthantering, anläggnings- och inventarieredovisning 
och låneadministration.  

 Teknisk Förvaltning – Effektiv hantering av inre och yttre underhåll, felanmälan, 
besiktning, drift och kontroller. Med vår webbklient har servicetekniker ett effektivt 
verktyg för handläggning av ärenden. Med våra appar utförs många arbetsuppgifter 
på fältet. 
 Energi – Driftstatistik med en effektiv uppföljning av energi, vatten och energins 
miljöpåverkan. Våra program stödjer automatisk import av förbrukningar och avläs-
ningar till vårt energisystem. Miljöredovisning ger möjlighet att redovisa miljöpå-
verkan och kostnadsuppföljning fås genom utförliga rapporter och budgeträkningar. 
Funktioner och moduler finns även tillgängliga som appar.

DAtORteKNiK: Våra system finns som molntjänst eller egen installation, hos kund 
eller hos oss. Gränssnitten är webbläsare, app och Windowsklient och de fungerar på 
mobil, dator och surfplatta.

KUNDUPPGiFteR: Drygt 1 100 kunder spridda över landet. Privata och kommunala 
fastighetsbolag, förvaltningsbolag, byggbolag och bostadsrättsförvaltare.

ReFeReNSKUNDeR: Kontakta oss för referens inom privata och kommunala fastig-
hetsbolag, förvaltningsbolag, byggbolag och bostadsrättsförvaltare.

PRiSeR: Priser offereras beroende på lösning och leverans.
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Vitec AFFÄRSOMRÅDe FAStiGHet  090-15 49 00 | infofastighet@vitec.se | www.vitec.se

Öka ditt värde på 
arbetsmarknaden!
Anmäl dig till en av höstens utbildningar:

newton.se  – utbildar för framtiden

Stockholm
Malmö

  Fastighetsförvaltare   6 mån

  Energiexpert   3 mån

  Fastighetsekonom   3 mån

  Projektledare inom bygg och fastighet   3 mån

  Affärsutvecklare   3 mån

Annonsera i 
Fastighetstidingen

w w w.new s fac to r y. se

mAgnus johAnsson 
Tel :  08 -505 7 38 13 

magnus.johansson@newsfactory.se 

nikl As nilsson 
Tel :  08 -505 7 38 38 

niklas.nilsson@newsfactory.se 
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 svarar

KAN VI  
FLYTTA FRISK- 
LUFTSINTAGEN?
Vi står i begrepp att renovera 
vår fastighet från sent 1950-tal.  
I samband med detta har vi fått 
rådet att flytta friskluftsinta-
gen så att de hamnar bakom 
radiatorerna. Vad är din åsikt 
om detta?

SVAR: Det är svårt att ge ett 
uttömmande svar på detta 
utrymme. Rent teoretiskt 
bör det inte göra någon 
markant skillnad. Kall luft 
ska värmas upp, oavsett om 
det görs direkt eller indi-
rekt. En positiv effekt är att 
kalldraget minskas med 
den här lösningen jämfört 
med spaltventil i fönster-
karm.

Problematik kan möjli-
gen uppstå i driftskedet. 
Filterbyten är en klassisk 
gränsdragningsproble-
matik. Vem ansvarar för, 
och vem bekostar filter? I 
bostadsföreningar kan det 
variera.

Under normala förhål-
landen fungerar denna lös-
ning mig veterligen. Kanske 
kan det uppstå problem om 
termostatventilen stängs 
av, till exempel vid solin-
strålning. Då riskerar man 
kallras eftersom luften då 
inte värms upp av radia-
torn. Men detta är i och för 
sig en generell problematik 
som beror på termostatens 
placering. 

PER FORSLING

Fastighetsägarna svarar
Ställ dina frågor till Fastighetsägarnas experter

Måste jag betala pumpen?
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Ulla  
Werkell
Skattejurist 
Fastighetsägarna  
Sverige

Ove  
Schramm 
Fastighetsjurist (brf) 
Fastighetsägarna  
Service

Ställ din fråga till Fråga experterna, Fastighetsägarna, Box 16132 103 23 Stockholm eller mejla info@fastighetsagarna.se Märk mejlet med ”Fråga experterna”.

Mikael
Gulliksson 
Chefsjurist 
Fastighetsägarna  
Sverige

Per  
Forsling
Energispecialist 
Fastighetsägarna  
Stockholm

Line 
Zandén
Fastighetsjurist  
Fastighetsägarna  
Sverige

Rikard 
Silverfur
Näringspolitisk expert 
Fastighetsägarna  
Sverige

Emma  
Berg
Fastighetsjurist  
Fastighets- 
ägarna GFR

 SVAR: Jo, det är faktiskt så 
lagen säger. Detta rör sig om 
en så kallad ”Särskild anord-
ning” enligt Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, också 
kallad vattentjänstlagen. För 
dessa särskilda anordningar är 
det fastighetsägaren som ska 
tillhandahålla både utrymme 
och el, samt fortlöpande se till 
anordningen och rapportera 
eventuella fel och skador till 
huvudmannen. 

Huvudmannen, det vill 
säga VA-bolaget, ansvarar 
och bekostar själva pumpen 

Vid mycket regn trycks spillvatten upp i våra brunnar i källaren. Detta 
problem har vi haft sedan 1950-talet. 

Halva fastigheten, som tidigare varit fabrik, byggdes om till lägenheter 
för ett par år sedan. Det hade då inte varit några översvämningar i fastig-
heten på tolv år. Vi hade fått uppfattningen att kommunen hade åtgärdat 
problemet och att det därför var riskfritt att bygga en lägenhet i källaren. 
Men i november 2010 och juni 2013 fick vi åter översvämning. Båda gång-
erna har vi fått ersättning från kommunen. 

Vi kom överens om att kommunen ska sätta in en pump för spillvattnet 
till vår fastighet. De skall stå för drift och underhåll av pumpen men vill 
att jag betalar strömmen till pumpen. Men är jag verkligen skyldig att 
betala för detta? 

Det är ju inte vårt fel att kommuns ledningar är felaktiga.

och eventuella mätare samt 
installation och underhåll av 
dessa.

Det kan samtidigt vara på 
sin plats att påtala vikten av 
att se över sina VA-ledningar i 
marken och inte bara fokusera 
på stambyte.

Om man tittar tillbaka på 
de senaste tio åren ser man 
att frekvensen av intensiva 
regn har ökat. I klimatföränd-
ringarnas spår är de kurvor 
som används för att förutspå 
nederbördsmängderna inte 
längre aktuella. Det är kom-

munerna som ansvarar för att 
ledningsnätet ska klara ett sky-
fall som statistiskt drabbar en 
ort vart tionde år. Det har från 
flera håll påtalats att bered-
skapen och säkerhetsmargi-
nalen är bristfällig. Men man 
har också ett ansvar att själv 
informera sig om riskerna. Det 
gäller att hålla koll på vatten-
nivåer.  Ställ frågan till kom-
munen: ”Hur pass säker är jag i 
systemet?” Det kan man kräva 
att de ska kunna svara på. 

Om man ligger i ett utsatt 
läge bör man inte inreda käl-
lare, man kan förbereda sig 
genom att köpa länspumpar 
och inte minst bör man i sam-
råd med kommunen se till att 
det installeras backventiler 
eller pumpar. Men det är också 
viktigt att veta att en stor del 
av avloppsnätet ägs av enskilda 
fastighetsägare, det vill säga 
underhållsbehovet ligger inte 
bara hos VA-bolagen.

RIKARD SILVERFUR
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Leverantörsfakta 

Vitec erbjuder marknadens bredaste produktsortiment av affärssystem för bygg-
bolag och fastighetsbolag. Systemen stödjer och optimerar processerna för uthyrning 
& försäljning, kundservice, ekonomistyrning och uppföljning, teknisk förvaltning och 
energiuppföljning. Funktioner nås på ett effektivt och användarvänligt sätt på dator, 
surfplatta och mobil.

FUNKtiONS-/PRODUKtBeSKRiVNiNG: Uthyrning & försäljning – Fullt stöd och 
kontroll av hyresadministration, uthyrning, hyresgäster och sökande.  Vi hanterar 
också projekt och försäljning av nyproducerade bostadsrätter och äganderätter. Vi 
bygger webbplatslösningar för bygg- och fastighetsbolag med färdiga kopplingar 
och funktioner mot uthyrningsdelarna.  
 Mina Sidor – Självbetjäning för hyresgäster med tillgång till smarta funktioner 
och tjänster. Via webb och mobil kan många funktioner göras tillgängliga för hy-
resgästen att själv hantera, som felanmälan, tvättstugebokning, Min hyra, HLU och 
digital hyrespärm. Kommunikation med hyresgäster hanteras också här. 
 Ekonomi – Effektiv hantering av alla aspekter inom den ekonomiska förvalt-
ningen för byggbolag som ekonomisk redovisning , frivillig skattskyldighet, successiv 
vinstavräkning, låneadministration, byggnation och projektredovisning. Vårt ekono-
misystem för fastighetsbolag hanterar effektivt alla aspekter inom fastighetsförvalt-
ning som redovisning upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, budget & progno-
ser, komponentavskrivning, klienthantering, anläggnings- och inventarieredovisning 
och låneadministration.  

 Teknisk Förvaltning – Effektiv hantering av inre och yttre underhåll, felanmälan, 
besiktning, drift och kontroller. Med vår webbklient har servicetekniker ett effektivt 
verktyg för handläggning av ärenden. Med våra appar utförs många arbetsuppgifter 
på fältet. 
 Energi – Driftstatistik med en effektiv uppföljning av energi, vatten och energins 
miljöpåverkan. Våra program stödjer automatisk import av förbrukningar och avläs-
ningar till vårt energisystem. Miljöredovisning ger möjlighet att redovisa miljöpå-
verkan och kostnadsuppföljning fås genom utförliga rapporter och budgeträkningar. 
Funktioner och moduler finns även tillgängliga som appar.

DAtORteKNiK: Våra system finns som molntjänst eller egen installation, hos kund 
eller hos oss. Gränssnitten är webbläsare, app och Windowsklient och de fungerar på 
mobil, dator och surfplatta.

KUNDUPPGiFteR: Drygt 1 100 kunder spridda över landet. Privata och kommunala 
fastighetsbolag, förvaltningsbolag, byggbolag och bostadsrättsförvaltare.

ReFeReNSKUNDeR: Kontakta oss för referens inom privata och kommunala fastig-
hetsbolag, förvaltningsbolag, byggbolag och bostadsrättsförvaltare.

PRiSeR: Priser offereras beroende på lösning och leverans.

Hyresadministration

Affärs-/ekonomisystem

 Fastighetsanalys/ 
beslutsstödssystem

Ärendehantering/Processtöd

Styrning och övervakning

 Lånehantering

Teknisk förvaltning/underhåll

Driftuppföljning

Nyckelhantering

Ritningshantering

Marknadssystem/CRM

Kalkyl/budget

 Internetlösning

Handdatorlösning

Verksamhetskonsultation

Övrigt: 

Vitec AFFÄRSOMRÅDe FAStiGHet  090-15 49 00 | infofastighet@vitec.se | www.vitec.se

Öka ditt värde på 
arbetsmarknaden!
Anmäl dig till en av höstens utbildningar:

newton.se  – utbildar för framtiden

Stockholm
Malmö

  Fastighetsförvaltare   6 mån

  Energiexpert   3 mån

  Fastighetsekonom   3 mån

  Projektledare inom bygg och fastighet   3 mån

  Affärsutvecklare   3 mån

Annonsera i 
Fastighetstidingen

w w w.new s fac to r y. se

mAgnus johAnsson 
Tel :  08 -505 7 38 13 

magnus.johansson@newsfactory.se 

nikl As nilsson 
Tel :  08 -505 7 38 38 

niklas.nilsson@newsfactory.se 
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Någon att lita på. 

Camfil  |  Dinair  |  Fläkt Woods  |  IV Produkt  |  Lindab  |  Swegon  |  Systemair  |  Vokes Air  |  Ultramare

Välj alltid produkter som certifierats av Eurovent.  
Vi granskar tillverkarens uppgifter så att du får vad 
du betalar för. Kvalitet som håller i längden.

Takkunnig
Våra medlemsföretag förverkligar dina byggprojekt

Entreprenörföretagens medlemmar är företag 
professionella inom:  

•  Byggnadsplåt – tak och fasad
•  Ventilation
•  Stål- och lättbyggnadsteknik

På vår hemsida hittar du rätt företag för ditt byggprojekt  

www.entreprenorforetagen.se 

fastighetstidningen_183x61mm.indd   1 2014-04-09   13:49:11
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HUR MYCKET  
FÅR UNGDOMAR
ARBETA?  
Vi vill anställa en 15-årig 
tjej för ett sommarjobb. 
Hon kommer att arbeta till-
sammans med en av våra 
bovärdar. 

Kan hon arbeta lika länge 
som ordinarie personal, 
det vill säga i vårt fall åtta 
timmar per dag och 40  
timmar per vecka?

Vi vill också anställa en 
tolvåring några dagar i  
sommar för enklare  
pappersarbete. Är det 
okej?

SVAR: Nej, det är inte 
tillåtet för arbetstagare 
som inte har fyllt 16 år 
att ha samma arbets-
tidsmått som en vuxen 
arbetstagare. Arbets-
tagare som är under 16 
år får arbeta sju timmar 
per dag och 35 timmar 
per vecka. Särskilda 
regler gäller vid arbete 
under terminstid.

Beträffande tolv-
åringen så får han eller 
hon inte jobba. Enligt  
5 kap 2 § arbetsmiljö-
lagen måste en minder-
årig ha fyllt tretton år 
för att få utföra lättare 
arbetsuppgifter.

Fastigo svarar

Allt färre unga väljer idag utbild-
ningar riktade till jobb inom 
fastig hetsbranschen. Orsakerna 
är flera men en av dem är att 
många inte känner till den bredd 
av jobb som finns. 

Ett sätt att ”visa upp sig” är 
att anställa sommarjobbare. 
Genom att ge fler chansen till 
jobb kan branschen mark-
nadsföra sig som ett attraktivt 
yrkesval. 

När du anställer ferie-
arbetare är det viktigt med en 
grundlig introduktion. Då kan 
ungdomarna lättare ta till sig 
information och instruktioner 
för arbetet. 

FERIEARBETET bör ske under 
ledning och tillsyn av en kun-
nig och intresserad handledare 
som finns till hands under hela 
arbetsperioden för att ge råd 
och stöd. 

För den som inte fyllt 18 år 
gäller specifika regler, och här 
är några av dem i korthet:

Arbetsgivaren måste ta 
särskild hänsyn till den minder
åriges fysiska och psykiska 
förutsättningar för arbetet. 
Skyddet mot olycksfall, belast-
ningsskador, skador från buller 
och vibrationer och annat som 
kan medföra skadlig inverkan 
på hälsa eller utveckling i 
fysiskt, psykiskt eller socialt 
avseende ska vara betryg-
gande.

Arbetsgivaren måste göra en 
undersökning och riskbedöm
ning med särskild hänsyn till 
den minderåriges fysiska och 
psykiska förutsättningar för 
jobbet. 

Den minderårige ska gå ige
nom utbildning och tillgodogöra 
sig instruktioner om arbetet 
som behövs ur skyddssynpunkt 
och med hänsyn till den min-
deråriges ålder och mognad.

Arbetsgivaren ska informera 
vårdnadshavaren till barn under 
16 år om den minderåriges 
arbetsuppgifter, risker och 

Expertis för dina behov

eventuella skyddsåtgärder. 
Vårdnadshavaren måste ge sitt 
medgivande till anställningen. 
Om det finns skyddsombud på 
arbetsplatsen, ska han eller hon 
underrättas om att företaget 
anställt en minderårig.

Minderårig ska ha minst 30 
minuters rast om arbetsdagen 
är längre än fyra och en halv 
timme.

I ARBETSMILJÖVERKETS 
föreskrift AFS 2012:3 ”Minder-
årigas arbetsmiljö” kan man 
läsa mer. Där finns regler om 
arbetstider för minderåriga 
i olika åldrar och hur arbets-
tiden får förläggas. 

I bilagan till föreskriften 
finns en uppräkning av risk-
fyllda arbetsuppgifter. 

Huvudregeln är att min-
deråriga aldrig får utföra de 
riskfyllda arbetsuppgifter som 
finns i listan om inte något av 
undantagen är uppfyllt.

CHARLOTTA STENSSON

 

Fastigo, Fastighetsbranschens 
Arbetsgivarorganisation, är  
det självklara valet för arbets
givare i fastighetsbranschen.  
Vi ger råd och stöd i arbets
givarfrågor och i ledarskapet. 

Du hittar oss också på:
Twitter: Fastigo_org
Facebook: Fastigo
LinkedIn: Fastigo

Jonas Stålnacke
Chefsjurist
08-676 69 31 
jonas.stalnacke@fastigo.se

Mona Finström
VD
08-676 69 22  
mona.finnstrom@fastigo.se

Susanne Svensson
Förhandlare, rådgivare  
och hr-konsult 08-676 69 05 
susanne.svensson@fastigo.se

Charlotta Stensson
Förhandlingschef
08-676 69 18  
charlotta.stensson@fastigo.se

Roger Solax
Förhandlare och rådgivare
08-676 69 24  
roger.solax@fastigo.se

Många regler vid sommarjobb
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TIPSET
Arbetsmiljöverket har tagit 
fram en vägledning för 
minderårigas arbetsmiljö 
med råd och tips som 
kompletterar föreskriften. 
Vägledningen och före-
skriften kan laddas ner från 
arbetsmiljöverkets hem-
sida, www.av.se.
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Nytt från din förening

I projektet Nya Uddevalla har 
gymnasie ungdomar på Thorén  
Innovation School tagit fram kreativa 
stadsutvecklingsförslag för Udde-
valla centrum. 

Projektet Nya Uddevalla bör-
jade som ett sätt för skolan 
att närma sig näringslivet 
och har lett till att många 
kreativa förslag hamnat 
hos föreningen Uddevalla 
Centrumutveckling, där 
Fastighetsägarna GFR är en 
av parterna.

– Samarbetet med Fastighetsägarna har 
betytt mycket för oss. Det är lätt att titta på 
vad kommunen kan göra, men när stads-
miljön ska utvecklas är fastighetsägarna 
en av de viktigaste aktörerna att ha kon-
takt med. Fastighetsföretagen kan också 
vara framtida arbetsplatser för våra elever, 
så det här ger dem en möjlighet att bygga 
ett nätverk, säger Karin Ljungström, 
lärare i samhällskunskap på Thorén Inno-
vation School och drivande i projektet.

Eleverna har kommit med idéer som 
ska lyfta Uddevalla centrum  som kämpar 

med konkurrensen från köpcentret Torp 
utanför stan. Några av de kreativa försla-
gen var bänkar på gågatan med möjlighet 
att ladda telefonen, nya studentbostäder 
på den tomma tomten i centrum och ett 
Ungdomens hus.

Efter intervjuer med Uddevallabor på 
stan sammanställde förstaårseleverna idé-
erna i en analog modell. Eleverna i årskurs 
3 återskapade sedan modellen digitalt i 3D 
och presenterade den för allmänheten i 
en lokal utlånad av Erik Hembergs fastig-
hetsbolag. 

– Det var verkligen ”knökefullt” som 
man säger på bohusländska, berättar 
Karin Ljungström.

TVÅ AV ELEVERNA har varit med i en sär-
skild arbetsgrupp om Uddevalla centrum 
som arbetat med förslagen.

– Jag hoppas att några av elevernas för-
slag kommer att förverkligas. Att kunna 
ladda datorer på gatan är en idé som jag 
tror på. Även studentlägenheterna står 
högt upp på önskelistan. Men för eleverna 
var det ett fantastisk viktigt projekt för 
motivationen att ha direktkontakt med 
näringslivet, säger Karin Ljungström.

NU FINNS EN GEMENSAM utbildningsportal för 
alla regionföreningar inom Fastighetsägarna 
som samlar samtliga kurser i hela landet. Utbild-
ningsportalen ger en överblick över vilka kurser 
som finns inom olika ämnesområden, inom regi-
oner och på enskilda orter. Alla kurser är öppna 

för deltagare som tillhör en annan region. Även 
anmälningssystemet är nytt.

– Nu är det mycket enklare att se vilken stor 
bredd vi har i vårt gemensamma kursutbud, 
säger Anna-Karin Elfverson, regional utbild-
ningssamordnare på Fastighetsägarna Syd.

Unga utvecklar Uddevalla 
Gymnasieelever deltar i ett stadsutvecklingsprojekt i Uddevalla.

Ny gemensam utbildningsportal
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Karin  
Ljungström

VI PÅ FASTIGHETSÄGARNA

Nu blir de två fastighetskonsulter på 
Fastighetsägarna GFR:s kontor i Kalmar.
Magnus Mabler och Magnus Björnstedt 
ska jobba tillsammans för att kunna ge 
ett bredare stöd. Fastighetstidningen 
har pratat med  Magnus Mabler som 
dessutom arbetar halvtid som närings-
politiskt ansvarig.

Hur kom det sig att ni nu blir två fastig-
hetskonsulter på Kalmarkontoret?
– Det är viktigt att vi har en bemanning 
på våra lokalkontor som både har den 
nödvändiga kompetensen och tillräckligt 
många händer för att kunna hjälpa våra 
medlemmar och leverera med hög kvalitet.

Vad innebär den här kombinationen för 
fastighetsägarna i Kalmar?
– Att vi är två innebär både att vi kan täcka 
upp för varandra vid behov men fram-
förallt att vi kan fokusera på och vidare-
utveckla våra specialistområden.

Hur ser uppdelningen ut?
– Jag kommer att arbeta mer med närings-
politik, stadsutveckling och lokalfrågor 
medan Magnus Björnstedt fokuserar på 
hyresförhandlingar för bostäder. Men det 
är inga vattentäta skott mellan oss.

Vad ser du fram emot i rollen som 
näringspolitisk ansvarig?
– En av de prioriterade frågorna som jag 
ska jobba med är stadsutvecklingen i  
Kalmar, jag kommer också sätta fokus på
handelsutvecklingen på de mindre 
orterna.

Magnus Mabler har arbetat på Fastighets-
ägarnas Kalmarkontor som fastighetskon-
sult sedan 2013 men börjar nu som närings-
politiskt ansvarig på halvtid. 

Magnus Mabler och Magnus Björnstedt.

Snabb information  
på Twitter och Facebook
DU VET VÄL att du kan få de senaste nyhe-
terna från branschen direkt i ditt Twitter- och 
Facebookflöde? Följ Fastighetstidningen i 
sociala medier och håll dig uppdaterad.
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Nytt från din förening

Fastighetsägarna MittNord agerade 
seminarievärdar när Socialdepar-
tementet höll den nationella kon-
ferensen Bostad Sökes. Temat var 
hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. 
Under 8–9 april hölls många föreläsningar 
och seminarier av både svenska och 
utländska föreläsare på Socialdepartemen-
tets konferens Bostad Sökes i Västerås. 
Under seminariet Vräkningsförebyggande 
arbete i samverkan och Ekonomin i fokus 
berättade Mimers bostadssocialchef Helén 
Sundin och Tina Molander från social-
kontoret i Västerås om det vräknings-
förebyggande arbete som bedrivs mel-
lan Mimer och socialkontoret i Västerås. 

UNDER SAMARBETETS GÅNG 
har det  funnits en nära dialog 
mellan alla parter och ambi-
tionen har varit att utföra så 
få vräkningar som möjligt.

– Vi ser tydliga tecken på 
ett lyckat resultat då antalet 
vräkningar i Västerås minskat 
sedan vårt samarbete upprätta-
des, säger Helén Sundin.

Eva Marzocchelli Skärvall från Stock-
holms stad presenterade den strategi 
regeringen upprättat för att motverka 
hemlöshet i ett projekt där ekonomin och 
människors förhållande till pengar stod i 
fokus. Eva Marzocchelli Skärvall arbetar 
med budget- och skuldrådgivning vid 
hyresskulder.

– Hyresskulder är en indikation på att 
ekonomin har havererat. Många personer 
befinner sig i både en ekonomisk och social 
kris, säger Eva Marzocchelli Skärvall.

EN AV FÖRELÄSARNA var psykologen 
och grundaren av organisationen Path-
ways to Housing, Sam Tsemberis, 

som berättade om sin Bostad Först-
modell där man arbetar för att få 
in personer med psykisk ohälsa, 
missbruksproblem eller andra 
komplexa problem på bostads-
marknaden. Modellen har testats 
på flera platser runt om i världen, 
bland annat i åtta svenska städer.

MittNord värd på  
konferens om hemlöshet

Här är de remisser som är aktuella och som 
Fastighetsägarna arbetar med. Om du är 
intresserad av att veta mer, skicka ett mejl 
eller ring till Fastighetsägarnas växel på 
08-613 57 00.

Näringsdepartementet Bättre och 
tydligare regler av elnätsföretagens 
intäkts ramar – förslag till ändringar i för-
ordningen om fastställande av intäktsram 
inför tillsyns perioden 2016–2019. 
Slutdatum: 5 maj 
per.forsling@fastighetsagarna.se 

Socialdepartementet Betänkande  
Framtidens valfrihetssystem inom  
socialtjänsten.  
Slutdatum: 10 maj 
rikard.silverfur@fastighetsagarna.se 

Näringsdepartementet Kontrollstation 
för elcertifikatsystemet 2015. 
Slutdatum: 12 maj 
per.forsling@fastighetsagarna.se 

MSB Förslag till reviderade föreskrifter 
och allmänna råd om rengöring (sotning) 
och brandskyddskontroll. 
Slutdatum: 15 maj 
rikard.silverfur@fastighetsagarna.se 

Justitiedepartementet Upplåtelse av 
tomträtt i hyreshusbebyggelse. 
Slutdatum: 28 maj 
mikael.gulliksson@fastighetsagarna.se 

Näringsdepartementet EI rapport  
Regelförändringar som möjliggör  
nordisk balansavräkning.  
Slutdatum: 23 juni 
per.forsling@fastighetsagarna.se

Miljödepartementet Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag med förslag på  
etappmål. 
Slutdatum: 30 juni 
yogesh.kumar@fastighetsagarna.se 

Socialdepartementet Två rapporter  
från Boverket. 1)  Uppdrag att utreda  
definitioner på byggnadshöjd, nockhöjd, 
totalhöjd, vind, suterrängvåning och  
källare. 2) Uppdrag att utreda och undan-
tag från bygglovsplikt för skyltar och 
ljusanordningar. 
Slutdatum: 1 juli 
rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

AKTUELLA REMISSER

Förmånligt avtal hos Scandic
MEDLEMMAR i 
Fastighetsägarna 
får rabatt hos 
Scandic. Avta-
let gäller i hela 
Norden. I Sverige 
får medlemmar 
minst tio pro-
cents rabatt på 

allt boende. Frukost är alltid inkluderat. I Norge, 
Finland och Danmark är rabatten sex procent. 
Ange bokningskod D000031452 vid bokning, 
som måste ske via Scandics webb eller per tele-
fon. Avtalet gäller under hela 2014. Avtalet gäller 
även för konferens på Scandic.
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Samarbete ökar byggandet
UNDER FRUKOSTSEMINARIET Sätt spaden 
i marken presenterade Fastighetsägarna 
Stockholm och Stockholms Handelskam-
mare rapporten Hinderbana för byggande i 
Stockholm. Slutsatsen är att de olika parterna 
i byggprocessen samarbetar för dåligt och 
därmed hindrar ett ökat byggande i den väx-
ande regionen.

I paneldebatten efter presentationen tog 
deltagarna bland annat upp att de långa 
handläggningstiderna uppehåller planpro-
cessen, vilket påverkar slutkostnaderna för 
projekten men att ett bättre samarbete mel-
lan aktörerna under planeringsprocessen 
skulle kunna få fart på byggandet.

Bostadsföretaget Einar Mattsson är en 
av de medverkande i Stockholmsgruppen 
för tillväxt. Vd Stefan Ränk deltog i debat-
ten och och konstaterade att behovet av en 
fungerande hyresmarknad blir allt tydligare 
och en förutsättning för att alla andra förslag 
ska fungera. Han tog upp att alla inblan-
dade intressenterna i processen behöver en 
gemensam målbild och föreslog en gemen-
sam projektledare som samordnar och ser till 
hela projektet.

– Det naturliga gemensamma målet för 

alla inblandade bör vara värdeskapande – att 
det som ska byggas på den här markplätten 
måste vara något som efterfrågas och gör 
markplätten mer efterfrågad än vad den var 
tidigare. Med det här gemensamma målet för 
ögonen skulle det skapas en helt annan dyna-
mik och andra förutsättningar för samarbete 
mellan de olika aktörerna, säger Stefan Ränk.

I paneldebatten deltog Anette Scheibe Lorentzi, 
stadsbyggnadsdirektör, Lennart Weiss, kom-
mersiell direktör på Veidekke, Stefan Ränk, vd på 
Einar Mattsson och Anna Wersäll, näringspolitisk 
expert på Stockholms Handelskammare.  
Även statssekreterare Ulf Perbo deltog (ej med 
på bild).
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I Västerås har vräkningarna 
minskat tack vara bättre 
samarbete mellan Mimer  
och socialkontoret.
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” Det känns  
bra i hjärtat”
Så svarade en av våra auktoriserade 
installatörer på frågan om varför 
de installerar Sacpipe Connection 
System. De vet att de lämnar ifrån 
sig en produkt som är bra. De instal-
lerar verkligen nya rör i kundernas 
dåliga avloppsrör.

www.sacpipe.se/installatorer

ALLA SKYLTAR  TILL 
DIN FASTIGHET

Tel: 040-671 77 50   E-mail: sales@havaskyltar.se

ÖVER 4000 PRODUKTER

www.havaskyltar.se

I ÅR LIKSOM TIDIGARE deltog Fastighetsägarna 
på den stora branschmässan Nordbygg genom 
samarbetet Renovera Energismart – ett projekt 
initierat av Nordbygg i samarbete med Fastig-
hetsägarna och Energimyndigheten. Fastighets-
ägarnas energi- och miljöexperter beskrev tjäns-
ten Grönt hyresavtal från seminariescenen varje 
dag under hela veckan som mässan pågick.  

Nytt för i år var att Fastighetsägarna denna 
gång även deltog med egen monter där exper-
terna från regionerna fanns på plats för rådgiv-
ning kring Fastighetsägarnas miljö-och energi- 
tjänster.

 – Nordbygg är en mässa där många spän-
nande och intressanta produktnyheter presen-
teras, både vad gäller tekniska innovationer och 
systemlösningar, för till exempel energieffekti-
visering. Det är ett utmärkt tillfälle att inhämta 

kunskap på för våra medlemmar som står i 
begrepp att renovera eller bygga om, säger 
Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna.

Grönt fokus på Nordbygg

Kalendariet
Seminarie: Moms för fastighetsägare
Karlstad, 8 maj kl 9–12 
Seminarie om momshanteringen för fastighets-
ägare: frivillig skattskyldighet i specifika situa-
tioner och reglerna om omvänd skattskyldighet 
inom byggsektorn (byggmoms).
www.grantthornton.se

Lågenergihus
Malmö 13–14 maj, Pajala 20 maj, Gällivare 21 maj, 
Kiruna 22 maj
Fackmässa som riktar sig till fackfolk i bygg- och 
fastighetsbranschen som vill skaffa kunskap om 
produkter, nya tekniker och konceptlösningar 
för ett energieffektivt byggande.
www.skanskbyggtjanst.se

Tak och Fasad
Pajala 20 maj, Gällivare 21 maj, Kiruna 22 maj
Fackmässa för arkitekter, konstruktörer, inkö-
pare och projektledare hos de större byggföre-
tagen samt beställare inom fastighetsförvalt-
ning för privat, industri, handel, stat, kommun 
och allmännyttans sektorer.
www.skanskbyggtjanst.se

Seminarium: Öka värdet på ditt fastighets-
ägande – nyheter inom skatt, redovisning  
och moms
Stockholm, 20 maj kl. 8–9.30
Skattenyheter för branschen som exempel-
vis effekter av regelverken K2/K3, kompo-
nentavskrivning samt nya momsregler.
www.grantthornton.se

Möte om brandskydd för flerbostadshus
Vällingby brandstation, 20 maj kl. 19
Storstockholms brandförsvar informerar om 
brandskydd i flerbostadshus.
www.fastighetsagarna.se/stockholm

Malmö Garden Show
Malmö, 30 maj–1 juni
Inspirationsutställningar för trädgårdar och 
balkonger i Slottsträdgården samt trädgårds-
marknad.
www.malmogardenshow

Marlies Pieterse, specialist 
inom energi- och miljö från 
Fastighetsägarna MittNord 
pratade om Grönt hyresavtal 
på seminariescenen.

Marlies Pieterse visar egenkontrollsystemet för 
besökare i montern. Till höger Yogesh Kumar. 
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Redaktör: Eva-Lisa Saksi, evalisa.saksi@fastighetstidningen.se

Fastighetsfolk

SKA FÅ RIKSBYGGEN ATT SYNAS I BOSTADSDEBATTEN
Mårten Lilja har utsetts till ny vice vd på 
Riksbyggen. Parallellt med rollen som kom-
munikationschef kommer han att ha ansvar 
för koncernens samhällsrelationer och se till 
att Riksbyggen syns i bostadsdebatten. 

Varför tackade du ja?
– Större delen av mitt yrkesverksamma liv  
har jag jobbat i bostadskooperation. Det 
handlar om en affärsdrivande verksamhet 
som bygger på idéer och värderingar jag 
delar. Att då få en ledande position i Riks-
byggen är lockande.

Hur kommer Riksbyggen att synas mer  
i bostadsdebatten framöver?
– I debatten handlar bostadsfrågan allt mer 
om vilken betydelse bostadsförsörjningen 
har för hela samhällsutvecklingen – vi tappar 
i tillväxt för att den inte fungerar. Riksbyg-
gen formulerar en bostadspolitisk plattform 
som kommer i juni. Ambitionen är att ha ett 

bredare perspektiv, 
analysera och lägga 
förslag som berör 
hela bostadsmark-
naden. 

Vad ser du mest 
fram emot i den nya 
rollen som vice vd?
– Jag skulle upp-
skatta om Riksbyg-
gen kan påverka 
bättre förutsätt-
ningar för ökat 
byggande av nya 
bostäder i tillväxtregionerna och i andra delar 
av landet, så att de grupper som har svårt att 
ta sig in på bostadsmarknaden får en chans. 
Det är bra för vår ekonomiska tillväxt och 
utveckling om fler får möjlighet att jobba och 
bo i närheten där det finns jobb och studera 
där det finns en utbildning som lockar.

Mårten Lilja är ny vice vd 
för Riksbyggen.

Fastighetsfolk
Knut Rost tillträder tjänsten som 
Diös Fastigheters nya vd när 
Christer Sundin går i pension. 
Närmast kommer Knut Rost från 
tjänsten som fastighetschef hos 
ICA Fastigheter Sverige AB.

Jacob Blom har sedan novem-
ber förra året varit tillförordnad 
HR-direktör för NCC men kliver 
nu i rollen som koncernens nya HR-direktör. 
Han har drivit flera stora HR-projekt i olika 
chefsroller såväl inom NCC-koncernen, som  
i andra större företag.

Mikael Lannerheim tillträdde som vd för  
Limhamnshus i mars och lämnar därmed tjäns-
ten som regionansvarig på NAI Svefa. 

Lars Thoréus har rekryterats till tjänsten som 
förvaltningschef vid Ludvikahem och ersätter 
Vesa Panula. Tidigare har Lars Thoréus varit vd 
vid Hedemorabostäder.

Från och med 1 april är Helena 
Tellberg ny regionchef för 
region Syd-Väst i Svevias divi-
sion Anläggning. Helena Tellberg 
går från NCC Construction Sve-
rige AB där hon var affärschef.

Björn Mattson, regionchef i 
Stockholm för Skanska Nya Hem, 
blir vd för Skanska Fastigheter 
i Norge. Hans ersättare är Alexandra Laurén, 
som har varit på företaget sedan 1997, senast 
som distriktschef inom region Hus Stockholm 
Bostäder.

Från och med 1 maj börjar Dan Vähä som Umeå 
kommuns nya fastighetschef. Dan Vähä arbetar 
sedan 2013 som administrativ chef för Umeå 2014 
– Europas kulturhuvudstad.

Olle Knaust slutar som vd för Paulssonsfärens 
finansieringsbolag Svensk Fastighetsfinansie-
ring och Claes Helgstrand tar över, som också 

Helena  
Tellberg

ersätter Knaust i styrelsen. Claes Helgstrand har 
sedan bolagsstarten varit finanschef på SFF.

Temas styrelse har utnämnt Annika Persson 
till ny vd för Temagruppen Sverige AB (Tema) 
och efterträder Håkan Persson från och med 1 
juli. Hon kommer närmast från rollen som vice 
vd och hållbarhetsansvarig på företaget. Håkan 
Persson blir arbetande vice styrelseordförande 
för Tema och fortsätter som konsult inom före-
taget.

Graflunds har rekryterat Jens 
Berglund som ny regionchef för 
region Väst och efterträder Ulrika 
Frank. I samband med rekry-
teringen lämnar Jens Berglund 
tjänsten som projektchef hos Ica 
Fastigheter AB.

Peter Bohman har utsetts till tillförordnad regi-
ondirektör för Akademiska Hus Region Upp-
sala, där han har varit biträdande regiondirek-
tör och fastighetschef sedan oktober 2013. Han 
efterträder David Carlsson, som fortsätter som 
region direktör i Akademiska Hus region Norr. 

Jacob Sahlqvist blir ny marknadschef på 
White, där han ska arbeta med affärsutveckling 
och strategiska marknadsfrågor. Närmast kom-
mer han från Tengbom som affärsområdes-
ansvarig för inredningsarkitektur och produkt-
design.

Urban Fredriksson är utsedd till teknisk chef 
för Newsec Technical Services. Han kommer 
bland annat att ansvara för, och arbeta med, 
bolagets övergripande affärs- och verksam-
hetsutveckling.

Knut Rost

Jens  
Berglund

1. Förlängd  livslängd på rörsystemen 
 
2. Sänkt underhållskostnad 
 
3. Minskad energiförbrukning 
 
4. Klart bättre vatten 
 
5. Naturligtvis utan kemikalier 

Bauer Watertechnology AB
Box 243, 177 24 Järfälla

Tel. 08-580 380 66
www.bauer-wt.com

email: info@bauer-wt.se

5
Starka skäl för

ORIGINALETmed   bevisad

ef fekt!

09

Annonsera i 
Fastighetstidingen

w w w.new s fac to r y. se

mAgnus johAnsson 
Tel :  08 -505 738 13 

magnus.johansson@newsfactory.se 

niklAs nilsson
Tel :  08 -505 738 38 

niklas.nilsson@newsfactory.se 



Det här är en mandominerad bransch, men vi vill ändra 
på det. Sedan 2003 har vi delat ut ett pris till en kvinna 
som gjort avtryck och är en förebild för andra.
 
Nominera den du tycker är Årets kvinna i fastighets-
branschen 2014. Motivera med några korta rader och 
maila till sara.haasmark@fastighetsagarna.se senast 
den 16 maj. 

Var är kvinnorna? 
Här är visst en! 

MIPIM, Cannes, 2014. Foto: Reed MIDEM
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I nästa nummer – ute den 2 juni

TEMA: RELINING
Så lyckades bostadsrättsföreningen  
Årsta i Uppsala med sitt reliningsprojekt.

HUR BILLIGT 
GÅR DET ATT BYGGA?
Ska man kunna hålla nere hyrorna i nyproduktion 
krävs enkla och effektiva bygglösningar. 
Läs hur några gjort.

DISKRIMINERING PÅ 
BOSTADSMARKNADEN
Ny lagstiftning skapar osäkerhet  hos många 
fastighetsägare.

Tel 040-16 40 50
www.swema-trading.se

DÅLIG LUKT?

Airmaster ozonaggregat bryter ner 
bakterier, virus och mikroorganismer.

Eliminerar lukter från:
nikotin, parfym, husdjur, mögel mm.

Scanna för att 
se produktfi lm.

EFFEKTIV
LUKTSANERING

Scanna för att 
se produktfi lm.

DÅLIG LUKT?NY
HET
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Längtar du också ibland efter en förvaltningspartner som tänker lite
mer som du och som verkligen förstår bostäder. Som förstår vad som
krävs för att skapa attraktiva boendemiljöer. Som redan idag förvaltar
170000 lägenheter. Som balanserar de boendes krav med dina behov
som ägare eller fastighetsutvecklare. Och som finns på 180 orter över
hela landet och kan leverera vad du behöver på ett sätt som verkligen
adderar värde till din affär. Vill du prata vidare om dina behov, är du
välkommen till riksbyggen.se

Vi förstår inte 
bara boende, 
vi vet vad  
du behöver 
också

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Vi ses 

i Almedalen!

Riksbyggen_A4_Fastighetstidningen.indd   1 2014-04-09   11:20



Posttidning B

Adressändring
•  för medlem meddelas till resp. fastighetsägareförening;

•  för direktprenumerant: lämna skriftligt meddelande  
till Fastighetsägarna, Fastighetstidningen  

Prenumeration, Box 16132, 103 23 Stockholm.
Glöm ej att ange abonnemangsnumret.
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