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FINANSIERING
En närmast extrem tillgång på
kapital eldar på fastighetsmarknaden. Samtidigt höjs risknivån.
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Lösningen som försvann i ett avgrundsdjup
I morse vaknade jag med lösningen på
hela den svenska bostadskrisen. Dess
värre lyckas jag nu inte hitta lappen där
jag punktade ner det hela. Jag misstänker
att min fru använde baksidan till dagens
inköpslista.
Det var ju synd. Särskilt när det råder
så goda förutsättningar att hitta finansie
ring för byggande, läs mer på sidan 22.
Nu får ni istället läsa om vad bostads
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ministern har i sin verktygslåda, sidan 38.
Han säger sig inte ha några ideologiska
skygglappar. Alltså borde han vara öppen
för Caroline Szybers (KD) förslag om
energisparlån, sidan 20.
Tyvärr tvingas jag konstatera att ingen
av dem svarar upp till den effektiva och
samordnade samhällsplanering för
att möta framtidens utmaningar som
Bostadsplaneringskommittén efterlyser.

Men som sagt, den lappen är nog för
evigt borta i det avgrundsdjup som
är min frus handväska.
Jag ber om ursäkt för detta.

Erik Hörnkvist
Redaktionschef

erik.hornkvist@fastighetstidningen.se
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Ledare/Reinhold Lennebo

Idéerna som bygger
samhället får kraft på MIPIM

V

VAD BETYDER MIPIM för branschen och vad

betyder egentligen MIPIM?
Frågans första del är helt onödig om man
är verksam i en bransch som bygger samhäl
let och om man vill vara med på avgörande
arenor. MIPIM är en oerhört viktig arena för
branschen. Självklart ska man åka till Can
nes om man representerar fastighetsbolag,
kommuner och organisationer som vill hämta
inspiration och kunskap från omvärlden. Att
mässan diskuteras och ifrågasätts är inte på
något sätt oväntat eller konstigt. Och att vi som
deltar med jämna mellanrum reflekterar över
hur vi använder vår tid och de medel vi förval
tar är också helt på sin plats. Uppdragsgivarna
ska känna att vårt deltagande är berättigat och
att det fyller en funktion.

DET HAR REDAN bloggats och twittrats om

mässan på olika håll och kanter och mycket
klokt har sagts. För egen del vill jag här kom
mentera några saker från årets mässa och
inledningsvis konstatera att det geopolitiska
läget även når MIPIM. Färre ryssar, färre
ryska projekt och ingen gigantisk Moskva
monter i år. Däremot har Istanbul en monter
på 300 kvadratmeter, Paris 1 200 kvadratmeter
och London samlar 300 företag i sin paviljong.
USA är självklart här och många tyska städer.
Sverige är väl representerat med monter för
Stockholm Business Region (med cirka 60
kommuner), Göteborgsregionen och förstås
en Öresundsmonter (där även Köpenhamn
ingår). Som vanligt får Sverige god
uppmärksamhet och det beror på
en blandning av kreativitet och
attraktion. Som ett litet exempel
deltog Björn Ulvaeus vid en av
presentationerna i Stockholms
montern – både kreativt och
attraktivt. Nej, han sjöng
inte. Och det handlar om att
locka. Att locka investerare
förstås. Men också att locka
de goda idéerna och de per
soner som kan få saker och
ting att hända.
Att mässan fokuserar på
stadsutveckling och region
utveckling är självklart för
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de stadsplanerare och urbanister som lig
ger längst fram. Bok efter bok om städernas
betydelse som tillväxmotorer kommer ut.
Städernas betydelse för miljö och hållbarhet
lyfts fram. Borgmästaren pekas ut som den nya
ledaren för utveckling. Och så är det.
Det lokala inflytandet på samhällsbyg
gandet är stort, inte bara i Sverige. Statens
betydelse gäller i första hand infrastruktur
investeringar, men inte heller dessa kommer
till stånd utan en kraftfull regional medver
kan. Se bara hur den så kallade Sverigeför
handlingen arbetar. Denna statliga utredning
försöker knyta ihop stat, region och företag
med kloka vinnvinnkoncept.
MIPIM HAR ETT mycket komplett konferens/
seminarieprogram. Mest välbesökta är de
frukost och lunchseminarier som ordnas
av kommuner, regioner, länder och enskilda
företag. Stadsutveckling och urbanism före
kom i många former. Det ges verkliga hög
nivåseminarier inne i själva mässan, dock
något mindre välbesökta vilket är synd. I år
fick jag till exempel lyssna till EUkommissio
nären Elzbieta Bienkowska och generaldirek
tören Dominique Ristori från EUkommissio
nen som gav sin syn på energieffektivisering i
byggnader och hur det ska finansieras. Något
för bostadsminister Kaplan, kanske. Men han
var inte där – ingen annan svensk rikspolitiker
heller så vitt jag kunde se. Och även dessa frå
gor kräver att vi agerar, genom rätt incitament
och genom att lyssna på marknaden.
DET KRÄVS FÖRSTÅS ett starkt och tydligt

politiskt ledarskap som kan och vågar ta ställ
ning och fatta kloka beslut. I det läget är det
ju bra om svenska politiker vågar lyfta blicken
och ta planet till Nice för att besöka MIPIM.
Vi är inte bäst än, men med rätt inspiration
och med rätt utblick kan vi bli bättre på att
utveckla både städer, regioner med en sam
hällsbyggnad som folk vill leva i och som
attraherar. Det känns som rätt väg för oss som
arbetar med dessa frågor.

”

SOM VANLIGT
FÅR SVERIGE
GOD UPPMÄRKSAMHET OCH DET
BEROR PÅ EN
BLANDNING
AV KREATIVITET OCH
ATTRAKTION.

REINHOLD LISTAR:
1 ETT STORT grattis till
White arkitekter som vann
”MIPIM-award” för bästa
industri- och logistikprojekt. Bra gjort i tuff
konkurrens!
2 666 ARKITEKTER
deltog i år på MIPIM. Måste
vara rekord. Byggboom
på gång i vår del av
världen, kan man tänka.
3 VÅREN HAR kommit
tidigt i år. Det gör inget.
Tvärtom, det behövs
vårkänslor i den ekonomiska situation som till
och med skapat negativ
ränta. Puh!

VD FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE
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Fastighetsägarna i fokus
Redaktör: Maria Odeh, maria.odeh@fastighetstidningen.se

TWITTRAT

Släpp in
bilen i stan
BILEN ÄR DET ALLRA vanligaste färdmedlet när svenskarna ska handla. Går
det inte att köra eller parkera i staden
så faller det sig naturligt att istället välja
att åka ut till ett handelscentrum. Därför
är det dags att tänka om och välkomna
bilen in i stadskärnan, till exempel med
bättre parkeringsmöjligheter.
Det är en av de fem huvudsakliga
ingredienserna i Fastighetsägarna
GFR:s recept för levande stadskärnor.
I februari släpptes rapporten
Levande stadskärnor som grundar sig
på en utförlig enkätundersökning bland
600 medlemmar i organisationen med
samma namn.
Rapporten påminner också om att
det inte är de enskilda handlarna eller
fastighetsägarna som individuellt kan
ta ansvar för hur handeln i staden ska
utformas. Istället efterlyses politiska
helhetsgrepp, på samma sätt som när
ett trafiksystem för en hel stad ska
organiseras.
Läs hela rapporten på fastighetsagarna.se

Feb 19
Varför ska alltid politiker försöka ändra
verkligheten så att den
passar egna agenda?
Lättare att ändra
politiken efter verkligheten!
Tomas Kruth
@TomasKruth
Feb 20
Bättre ha många
mindre byggprojekt i
hela Sthlm än satsa på
ett mastodontprojekt
säger byggexperten i
panelen hos @SthlmChamber #bopol
Marie Öhrström
@MarieOhrstrom
Mars 11
Förstärkta inlåsningseffekter på bostadsmarknaden sannolikt
större hot än skuldsättning. #bopol
Martin Lindvall
@MartinLindvall
Mars 15
If Hollywood could
do smoking cool,
than maybe they
can do cycling cool.
That’s why I’m here
says @TomSmuts
#SXSW2015
HelenaOlsson
@HelenainSthlm

”Vi måste sluta inbilla oss att
alla städer och samhällen
mellan Ystad och Haparanda
har samma framtid.”
I BÖRJAN AV MARS arrangerade Fastighetsägarna GFR den nationella
inspirationsdagen Urbant Forum. En av hållpunkterna under dagen var en
ungdomspolitiskt debatt där Linda Nordlund, ordförande i LUF, med ovanstående citat besvarade frågan om hela Sverige verkligen kan leva i framtiden.

Mars 19
Gotlandsdomen,
Prisavdragsfallet och
nu Enstegstätade
fasader. HD har tydligt
visat att nya tider gäller för entreprenörer.
#byggjuridik
Rikard Silverfur
@RSilverfur

Släpper ny upplaga efter lagändring

FÖLJ OSS!
Följ Fastighetstidningen på
Facebook och Twitter och
håll dig uppdaterad med
de senaste nyheterna från
branschen.
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DU OCH DIN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

1

MED ANLEDNING AV de ändringar som
infördes i bostadsrättslagen i fjol släpps
nu boken Du och din bostadsrättsförening i ny upplaga.
Det var den 1 juli som reglerna för
bostadsrättshavare blev mer generösa
i fråga om uthyrning. Numera krävs
endast att den som vill hyra ut sin
bostadsrätt har skäl för upplåtelsen.

De nya reglerna innebär att man som
förening kan ha anledning att se över
sina rutiner för andrahandsupplåtelse.
Därmed kommer en ny version
av denna uppskattade handbok till
nytta.
Du och din bostadsrättsförening finns
att ladda ner gratis för medlemmar på
Fastighetsägarnas webbplats.
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Nyheter

Bäst på jämställdhet

– men utvecklingen går fortfarande långsamt
När stiftelsen Allbright släpper sin
årliga rapport är det dystra siﬀror.
Majoriteten av börsbolagen rasar
ur ett jämställdhetsperspektiv. Men
några branscher står ut, däribland
fastighetsbranschen, som toppar
listan med mest jämställda styrel
ser och ledningar. Trots det är det
långt kvar till jämställdhet.

vittnar inte om någon ljusare framtid.
Antalet kvinnor i ledningsgrupper har
förvisso ökat med 0,5 procent och uppgår
nu till 19 procent. Men antalet kvinnor på
vdposter minskar och antalet jämställda
bolag minskar. Om utvecklingen fortsätter
som under de senaste åren kan vi räkna
med jämställda ledningar först 2063.
Men inom fastighetsbranschen ser det
faktiskt lite bättre ut. Branschen toppar
nu listan med mest jämställda lednings
grupper och styrelser, 27 procent kvinnor
i ledningen och 29 procent på styrelsepos
ter. Och längst fram ligger Kungsleden
med 50 respektive 57 procent. Något som
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, är
glad över men hon påpekar snabbt att det
fortfarande är långt kvar. Men att fas

Under flera decennier har kvinnor domi
nerat på högskoleutbildningar, bland
annat när det gäller ekonomer och jurister.
På ingenjörsutbildningen har kvinnor
sedan nittiotalet utgjort en tredjedel. Men
så fort man tar steget ut på arbetsmarkna
den ser verkligheten annorlunda ut och de
senaste siffrorna från stiftelsen Allbright
ANTAL KVINNOR RESPEKTIVE
MÄN I LEDNINGSGRUPPERNA

•
•
•
•
•

1 509

2012

Andelen jämställda bolag minskar
79 bolag har noll kvinnor i ledningsgruppen
71 bolag tar steg i rätt riktning
Stora bolag är bäst på att befordra kvinnor
Fastighets- och konsumentbranschen toppar
branschligan

Under de senaste åren har ledningsgrupperna
slimmats och det blir nu tydligt att när folk
har fått gå är det kvinnor som fått stanna på
sina poster, vilket har bidragit till en bättre
fördelning.

354

350

2015

Just nu står kvinnorna
för den förnyelsen och
det behövs.”
Eva Gottfridsson,
ordförande i Kungsledens valberedning

även kvinnor blir chefer i större utsträck
ning. Jag är mest förvånad över att det inte
skett tidigare och i ännu större utsträckning.
OCH ÄVEN OM branschen nu toppar listan
så finns också fastighetsbolag som är långt
ifrån jämställda. Victoria Park till exempel
hamnar på Allbrights svarta lista eftersom
de inte har en enda kvinna i vare sig ledning
eller styrelse. Jenny Claesson, konsult på
Add Gender som arbetar med att hjälpa
företag att bli jämställda, tycker trots de siff
rorna att det finns skäl att vara optimistisk.
– För bara några år sedan var det mest
”vad då jämställdhet” men idag finns en helt
annan mognad för frågan. Idag kommer
de till oss med konkreta förfrågningar, till
exempel kring hur man ska göra den externa
kommunikationen mer jämställd. Men själv
klart finns det mycket kvar att göra.
Gemensamt för de företag som har kom
mit långt med sitt jämställdhetsarbete är

Allbrightrapporten 2015
visar att:

2 150

tighetsbranschen ligger i bräschen är hon
inte förvånad över.
– Nej, det är jag inte. Redan när jag gick på
KTH kunde jag se att det var en stor andel
tjejer i klassen. Det är bara en tidsfråga innan

AGENDAN
16 FEBRUARI Ikea köper resterande 51 procent av aktierna
i Inter Ikea Center Group och
bildar nya köpcentrumbolaget
Ikea Centers.
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19 FEBRUARI
JM tar emot
pris för
högsta NKI i bostadsutvecklingsbranschen, för sjätte
året i rad.

1 MARS Nya byggregler
träder i kraft som skärper
energikraven för lokaler
och flerbostadshus med
10 procent.

20

25

21

22

23

24

26

27

28

2 MARS Torsplan etapp 2 blir
den första byggnaden i Sverige att uppnå milljöcertifieringen BREEAM:s högsta nivå
Outstandning.
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4 MARS Nio arkitektföretag bildar Föreningen
Byggande Arkitekter som
ska verka för att arkitektföretag i större utsträckning tar byggherrerollen.

4

5

6

7

FEBRUARI

8

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

FOTO: MAGNUS GLANS

Kungsledens ledning har tagit en paus från
dagens möte för att fotograferas till årsrapporten
och fotografen Måns Berg instruerar hur kavajerna
ska knäppas. I mitten står vd Biljana Pehrsson som
är stolt över bolagets jämställdhetsarbete. Fram
till årsskiftet var könsfördelningen 50/50 men
sedan Mats Eriksson tillkom som regionchef för
Västerås och Mälardalen är majoriteten män.

PÅ KUNGSLEDEN är jämställdhet idag en
självklarhet i alla delar av företaget.
– Vi vill vara ett bolag som har mångfald

6 MARS Regeringen tillsätter
en parlamentarisk
kommission som ska ta
fram förslag på ny politik
för den långsiktiga energiförsörjningen.
8
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12 MARS Würths huvudkontor och centrallager vinner
första priset i MIPIM Awards
kategorin Bästa industri- och
logistikbyggnad. Läs mer om
byggnaden på sidan 51.

12

13
MARS
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tag i det och nu har vi en kvinnlig majori
tet, säger Eva Gottfridsson, ordförande i
Kungsledens valberedning.
Hon tycker sig se en förändring i hur
man bygger upp styrelser.
– Det har tidigare varit så att många sut
tit länge och det har varit en ganska kon
centrerad klick som sitter i många styrelser.
Men styrelser behöver ständig förnyelse
och det är bra att sprida uppdrag på en
större mängd människor. Just nu står kvin
norna för den förnyelsen och det behövs.

i vår organisation och då menar jag mång
fald vad gäller kvinnor, män, ålder och
etnisk bakgrund. Det är den inriktningen
vi har valt att ta i vårt arbete och när vi
rekryterar. Att vi är jämställda är en fråga
om mindset, säger Biljana Pehrson.
Även för bolagets styrelse är jämställd
het prioriterat.
– Vi tror att en jämställd styrelse leder
till en bättre styrelse och i slutändan ett
bättre företag. Det synsättet är vi väldigt
överens om. Vi har arbetat med jämställd
het länge men förra året tog vi verkligen

att de tydligt kan svara på varför det är
något ledningen satsar på.
– Jämställdhetsarbete är en tacksam
organisationsutvecklare. Men man kan
inte göra det på något annat sätt än när man
driver övrigt arbete. Man måste avsätta tid,
hitta drivkraften och ta in kompetens om
man inte redan besitter den för att lyckas,
säger Jenny Claesson.

15

16

-0,25
18 MARS Riksbanken sänker reporäntan till −0,25
procent och köper
statsobligationer
för 30 miljarder
kronor.
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VICTORIA GILLBERG

15 APRIL Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB,
anordnar Förebyggandekonferensen
med inriktning på
brandskydd.

24 MARS Nu inleder
kommunen arbetet med
Frihamnen i Göteborgs
första detaljplan med
en första workshop.
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Altech Våtrumskassett (tidigare Columbivägg) sparar tid och
pengar, med en både smart och stilren lösning. Alla installationer
och rördragningar ﬁnns på plats direkt. Du slipper riva gamla
stammar och hyresgästerna kan bo kvar under tiden.
• Varje kassett prefabriceras
och anpassas till förhållandena i fastigheten.
• Kan förberedas för anslutning till kök, handdukstork,
dusch, vattenmätning och
tvättmaskiner.
• Du bestämmer ytmaterial och
färg: plåt, kakel och hörn.
• Energieffektiv − snålspolläge
och hel- eller halvspolning.

• Minimal utbyggnad från
väggen.
• Anpassad till Branschregler
Säker Vatten-installation.
• Läckagevarning förebygger
vattenskador.
• Vägghängd WC-stol – enkelt
att göra rent.
• Enkelt underhåll − alla installationer är lättåtkomliga
bakom frontluckan.

Dahl Sverige AB • www.dahl.se/prefab jacob.westberg@dahl.se • 08-627 26 61
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Nyanlända flyktingar, osäkra på om de kan bo kvar, har samlats utanför Grytans flyktingboende i Östersund.
Men efter dialog med Migrationsverket kommer de att stanna på flyktinganläggningen.

Utred bostadsanvisningslag
Ett förslag för att lösa akut bostadsbrist
Ska vi återigen få en bostadsan
visningslag som kan tvinga fastig
hetsägare att lämna lediga lägen
heter till de som bäst behöver dem?
För Boverket är det ett av flera
alternativ för att få fram bostäder
till nyanlända.
– På något sätt måste vi snabbt få fram
bostäder till alla nyanlända som nu sitter
på olika förläggningar. Idag handlar det
om 6 600 bostäder, men det kan snart röra
sig om ett behov av 14 100 bostäder. I detta
akuta läge måste vi se på hur det befintliga
beståndet bäst kan användas och då även
fundera på om dagens förmedling är funk
tionell, säger Micael Nilsson, utredare på
Boverket, som varit med och sammanställt
rapporten Nyanländas bostadssituation.
I RAPPORTEN, som bland annat föreslår
modulbostäder och ombyggnad av lokaler
till bostäder, förs även ett resonemang som
tar avstamp i den bostadsanvisningslag
som tillkom efter andra världskriget men
som togs bort 1993. Med den lagen kunde
en kommun bestämma om ett område
skulle vara mer socialt blandat och tvinga
fastighetsägare, även privata, att lämna
lägenheter till dem med störst behov.
– Lagen tillkom på grund av bristen på
bostäder som skulle ransoneras ut och jag
vill påstå att vi har samma situation nu.
Frågan är då om ett system som bygger på
kötid är rätt sätt att fördela lägenheter på
när man ska få ut folk i arbetslivet, säger
Micael Nilsson.
Han påpekar att Boverkets roll är att
visa alternativ och att han inte har en åsikt
i frågan. Den får politikerna ta hand om.
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Martin Lindvall, näringspolitisk chef
på Fastighetsägarna Sverige, förstår att
Boverket givits ett svårt uppdrag i en akut
bostadssituation men anser inte att tving
ande uthyrning är rätt väg att gå.
– Det finns andra sätt att få anvisnings
lägenheter som Boverket efterlyser, till
exempel förändringar som gör det möj
ligt att öronmärka lägenheter för sociala

På något sätt måste vi
snabbt få fram bostäder
till alla nyanlända.”
Micael Nilsson, utredare, Boverket

behov. Eller att skapa olika ekonomiska
incitament för dem som ordnar bostäder
till grupper som har svårt att etablera sig.
FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE anser att
problematiken behöver hanteras genom
reformer som får hela bostadsmarkna
den att fungera bättre. Bättre villkor för
investeringar och en ökad rörlighet så att
det befintliga bostadsbeståndet används
bättre skulle lösa problematiken för såväl
nyanlända som andra bostadssökande.
Marika Nordström, marknadschef på
bostadsförmedlingen i Stockholm, ser svå
righeter med en behovsprövad kö. Idag är
den strikt efter kötid.
– Att ställa människors behov av bostad
mot varandra är svårt att bedöma och kan
bli komplicerat. Vi har nu en förturskö
som hanterar ett hundratal ärenden per
år. Under 2014 förmedlade vi totalt 11 000
lägenheter.
DAVID GROSSMAN

Nu blir det svårare att kapa
bostadsrättsföreningar
REGERINGEN HAR BESLUTAT att ändra förordningen om ekonomiska föreningar. Nu ska
en person som registreras eller avförs som
företrädare för en bostadsrättsförening eller
en annan ekonomisk förening informeras om
registreringen. Syftet med beslutet är att försvåra kapningar av bostadsrättsföreningar, det
vill säga att personer på felaktiga grunder förs in
i registret över ekonomiska föreningar.

Ungdomsbostäder i Örebro beräknas vara klara 2017.

De satsar på boende för unga
FASTIGHETSUTVECKLAREN CONCENT tar sig
an ytterligare ett bostadsprojekt riktat till unga
och studenter. Nu ska 82 hyresrätter med mellan
ett och tre rum uppföras i centrala Örebro.
– Detta är ytterligare ett bevis på Concents
prioritering att utveckla bostäder som kan ge
fler unga möjligheten att flytta hemifrån, säger
Sara Johansson, projektutvecklare på Concent.

Vi behöver en social
bostadskommission.”
Anders Lago,
förbundsordförande HSB.

Stena storsatsar på
Brunkebergstorg
NU TAR ÄVEN Stena Fastigheter ett rejält kliv
fram i utvecklingen av Brunkebergstorg i Stockholm genom en omfattande renovering av
hotellfastigheten Sergel Plaza. Enligt Scandic
är det en helt ny typ av hotell som ska öppna i
Stockholm under våren 2017 – en cityresort.

Tyskland fortsatt mest
populärt att öppna butik i
DETALJHANDELNS INTERNATIONELLA expansion fortsätter, visar en ny undersökning från
CBRE. Men kostnaderna för att öppna nya
butiker avskräcker och företagen tvingas leta
utanför de mest populära områdena. Med ett
stort antal städer och stabila hyror sticker ett
land ut som överlägsen favorit för nya butiksetableringar. 40 procent av företagen i undersökningen planerar att öppna en butik i Tyskland
under 2015.
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Joanna Theland har studerat hur väl
Malmö stad är planerad för att hantera
kraftiga skyfall. En viktig lärdom är att
gröna ytor inte alltid är lösningen.

”Vi måste skapa plats för vattnet i staden”
Kraftiga regn och väderomställningar kräver nya lösningar
Öppna dagvattenlösningar och
grönare städer är i ropet. I många
fall är det en bra lösning för att
undvika översvämningar i en
framtid med kraftigare och mer
frekventa skyfall.
Detta skriver Joanna Theland, student på
avdelningen för teknisk vattenresurslära
vid Lunds tekniska högskola, om i sitt exa
mensarbete.
Där undersöker hon funktionen av

hållbara dagvattenlösningar och gröna
ytor vid det kraftiga skyfall som drabbade
Malmö i slutet av förra sommaren. På sex
timmar föll 100 millimeter. Framförallt
granskar hon stadsdelen Augustenborg,
omskriven just för dessa lösningar.
– Även om de räknas som hållbara är
dessa lösningar inte designade för den här
typen av skyfall, säger Joanna Theland.
Augustenborg höll måttet. Men en
viktig lärdom är att fler grönytor inte i sig
alltid är lösningen.

– Marken i Malmö lämpar sig mindre
bra för infiltration då den till stor del
består av täta moränleror. För att minska
omfattningen av översvämningar vid kraf
tiga regn måste ytorna i staden utformas
så att vattnet kan fördröjas kontrollerat
och sedan avledas när det finns plats i
ledningsnätet. Vi måste skapa plats för
vattnet i staden.
Rapporten kommer att publiceras på
www.tvrl.lth.se i april/maj.
ERIK HÖRNKVIST

Fönster för generationer
H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd.
Unik konstruktion!
www .h f o n s t r et .s e
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Inredningstrender kommer och går

1958

Folkhemmet andas framtidstro. Det experimenteras friskt med mönster och former.

1984

Vitt, glas och rena träslag tar över och
dominerar större delen av vårt kära 80-tal.

1965

En tid som präglas av elegans och stil.
Större och stramare mönster i dova toner.

1997

Kulörerna kommer tillbaka in i hemmen
i form av enklare former och mönster.
Det är viktigt att det känns äkta.

1976

Mys och starka kulörer. En fräck fondtapet
i gillestugan står högt på önskelistan.

2010

Medaljongtapeter och stormönstrat är högsta
mode. Fondväggen är på allas läppar.

Ett är säkert, saker och ting förändras med tiden. Men det finns saker
som är oföränderliga, 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.

FOTO: CHRISTOFFER EDLING

Flera branschprofiler bland
årets mäktigaste kvinnor
AV LANDETS 13 MÄKTIGASTE börs-vd:ar
kommer fyra från
fastighetsbolag när
tidningen Veckans
Affärer rankar årets
mäktigaste kvinnor
inom näringslivet.
Listan toppas av Azita
Shariati, vd för Sodexo.
Men inom topp tio landar fyra kvinnor från
Ingalill Berglund, vd
fastighetsbranschen.
Atrium Ljungberg, kom
Rankade efter börsvärpå plats tre.
det per den 6 februari
hamnar Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg,
på plats 3, tätt följd av Biljana Pehrsson, vd
Kungsleden. På samma lista placerar sig också
Eva Landén, vd Corem Property Group, (plats 6)
och Anette Frumerie, vd Besqab (plats 8).

Det är dock tydligt
att det finns ett starkt
samband mellan antalet
antagna detaljplaner och
antalet nya bostäder.”
David Björnberg,
utredare på Fastighetsägarna GFR

Här blir bostadsbristen störst
Antalet antagna detaljplaner har
minskat. Detta samtidigt som bo
stadsbristen ökar. I en ny rapport
från Fastighetsägarna GFR kon
stateras att det kommunala planmonopolet inte fungerar.

Försvarsmakten säger ja till Sernekes skyskrapa
Karlavagnstornet, 260 meter, i centrala Göteborg.
Höjden och dess placering riskerar inte att skada försvarets riksintresse genom att störa olika ”tekniska
system”, som var orsaken till att projektet Tellus
Tower i Stockholm först fick nej från Försvarsmakten. Nu har dock även det projeket fått tummen upp
efter att Stockholms stad omplacerat projektet.

En förutsättning för nya bostäder är nya
detaljplaner. I år har Boverket för första
gången tagit fram statistik över antalet
antagna detaljplaner per kommun. Dessa
siffror har David Björnberg, utredare på
Fastighetsägarna GFR, ställt mot antalet
nya invånare per kommun. Detta ger en
indikation om var bostadsbristen förväntas
öka mest. Störst är problemet i tillväxt
orterna. Medan det faktiska antalet detalj
planer har ökat kontinuerligt i både Stock
holm och Malmö mellan 2009 och 2013 är
situationen den omvända i Göteborg.
– Men samtidigt är det tydligt att regio
nerna har så stor inflyttning att det inte
räcker med att bara bygga. Det är tydligt
att vi måste utnyttja det befintliga bestån
det på ett bättre sätt, exempelvis genom att
reformera hyressättningssystemet, säger
David Björnberg.
Det finns berättigade invändningar att

antalet detaljplaner per ny invånare är ett
trubbigt verktyg. Det innebär inte nödvän
digtvis nya bostäder, där kan också rymmas
andra typer av byggnader. Från bland annat
Fastighetsägarna brukar det hävdas att man
bör undvika små frimärksstora planer till
förmån för större, mer generella planer.
– Det är naturligtvis viktigt att poängtera
att det inte finns ett egenvärde i att pro
ducera ett stort antal detaljplaner så länge
dessa inte skapar bostäder. Det är dock
tydligt att det finns ett starkt samband mel
lan antalet antagna detaljplaner och antalet
nya bostäder, säger David Björnberg.
SEDAN 1987 HAR kommunerna i Sverige

planmonopol. Det är alltså bara kommu
nen som kan ta fram de omfattande doku
ment som krävs för att komma igång med
det nödvändiga bostadsbyggandet.
– Det är tydligt att det kommunala
planmonopolet inte klarar att leverera den
mängd detaljplaner som kommer att behö
vas. Därför tycker jag att man bör öppna
för privata aktörer att ta fram detaljplaner
och sedan låta kommunen godkänna dem,
säger David Björnberg.
ERIK HÖRNKVIST

ENERGISPARTIPS!
Gör inga onödiga blandarbyten!

Vi tillverkar marknadens mest energieffektiva och långtidsverkande
sparstrålsamlare för kök och tvättställ (Sparlatorer ®), samt sparduschar.
Monteras på befintliga armaturer som oavsett fabrikat och ålder,
med bibehållen komfort, förvandlas till motsvarande Energiklass A–B

Läs mer på: www.elless.com

Halmstad 035-21 22 60 | info@elless.com
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rekommenderar ELLESS ®
vattensparprodukter för
god miljöanpassning!
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Läget i 155 kommuner med bostadsbrist
I UNDERSÖKNINGEN RANGORDNAS de 155 kommuner som uppgett att
de har ett underskott på bostäder. Antalet nya invånare ställs mot antalet
antagna detaljplaner under åren 2009 till 2013. I 29 kommuner har befolkningen minskat (mörkgrått i kartan). Rymmer detaljplanerna bostäder är
det därför rimlig att anta att den nuvarande bristen kommer att lindras.
Det bör påpekas att de kommuner som har flest nya invånare per plan
samtidigt är duktiga på att ta fram planer. Men den höga befolkningstillväxten gör att man ändå har flest nya invånare per antagen plan.
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Förening och entreprenör delar på risken
Partnering har vi hittills mest
sett i form av rejält stora bygg
projekt. Men nu testas avtals
formen i mindre skala när en bo
stadsrättsförening i Stockholm
bygger om sin innergård.
Innergårdar som riskerar att rasa är ett
stort problem för många fastighetsägare
i Stockholm. Stålbalkarna som bär upp
gårdarna i hus från 20 och 30talen hål
ler i många fall på att rosta sönder. Inte
sällan ligger de inbäddade i en fyllning av
koksaska som bildar frätande svavelsyra i
kontakt med läckande vatten.
– Vi blev varse problemet i samband
med att vi la om taket. Spygatterna fylldes
av skräp med översvämning och läckage
som följd, säger Arne Ellefors, ordförande
i Brf Musketören och pekar ut över gården
där renoveringsarbetet pågår för fullt.
Den läckande asfalten och fyllnads
massorna har fyllt åtskilliga skottkär
relass. Stålbjälkarna har börjat blottas.
Av vad som hittills framkommit är de i
hyfsat skick. Men eftersom det inte går
att bedöma omfattningen förrän man
har utfört en del av arbetet finns det stora
osäkerhetsmoment vid den här typen av
renoveringar.
– Att få ett fast pris är svårt och entre
prenörerna tvingas lägga på en rejäl säker
hetsmarginal, säger Arne Ellefors.

Handelsområdena med
störst omsättning,
miljoner kronor, 2013
1. KUNGENS KURVA

6 745

2. BARKARBY HANDELSPLATS

4 885

3. ERIKSLUND

4 570

4. BIRSTA KÖPSTAD

4 435

8 AV 10

a
sområden
av handel omsättning
t
rs
ö
smed st
land hyre
har Ikea b rna.
gäste

5. TORNBY HANDELSOMRÅDE

4 240

6. BOLÄNDERNA

4 205

7. NORDBY SHOPPINGCENTER

4 045

8. VÄLA VOLYMHANDEL

3 835

9. MARIEBERGS HANDELSOMRÅDE

3 520

10 NORDSTANS AFFÄRSCENTRUM

3 480
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Nu bygger Brf Musketören om gården med partneringavtal

Att få ett fast
pris är svårt
och entreprenörerna
tvingas lägga på en rejäl
säkerhetsmarginal.”
Arne Ellefors,
ordförande i Brf Musketören

Därför dök förslaget upp att genomföra
renoveringen som ett partneringprojekt.
Vad det handlar om är alltså en öppen
samarbetsform med mer transparens och
gemensam arbetsprocess än vid vanliga
byggprojekt.
– Vi har fått ett riktvärde på vad som
anses vara ett rimligt pris som vi förhåller
oss till. Den stora fördelen är att vi får en

öppen redovisning och kan vara med och
påverka beslutet, säger Arne Ellefors.
– Båda parter är med och delar på ris
ken. Överstiger kostnaderna riktvärdet
delar man på det, blir det billigare delar vi
på vinsten.
I slutet av maj hoppas föreningen kunna
inviga sin nya gård.
ERIK HÖRNKVIST

Ny era för handel
NYA SIFFROR FRÅN Handelns utredningsinstitut
slår hål på myten om den stora köpcentrumdöden.
Tvärtom går detaljhandeln in i en ny fas där aktörerna som hänger med väntas växa med flera
miljoner kvadratmeter de närmaste åren.

64

PROCENT som shoppat på nätet hämtar
hellre varorna direkt i butik än väntar på
hemleverans.

303

MILJARDER KRONOR. Så mycket väntas
detaljhandeln i köpcentrum och handelsområden omsätta år 2020. Förra året var
siffran 243 miljoner kronor.

17

Fastighetsmarknaden ser ut att
ha ännu ett bra år framför sig. Men
samtidigt har den goda utveck
lingen drivit upp priserna till nivåer
som gör det svårt att hitta köpvärda
objekt. Det visar Fastighetsägarnas
senaste Sverigebarometer.

HAN SPÅR SAMMA goda utveckling även

detta år. Räntorna lär bli fortsatt låga och
Sveriges ekonomi förväntas växa i hyfsad
takt. Den stora majoriteten fastighetsägare
kan därför räkna med oförändrade eller
lägre vakanser. Största optimism finns i
Stockholm och Göteborg. Många av lan
dets fastighetsägare tror att den fortsatta
lönsamheten kommer att skapa behov att
nyanställa. Men för de transaktionsdrivna
bolagen har framgången en baksida.
– Det finns också ett stort intresse för
att köpa fastigheter, men många upplever
nu att priserna har drivits upp för mycket.
Bristen på köpvärda objekt gör att hälften
av fastighetsägarna i enkäten inte tror att
det blir några köp under 2015. Det kan vara
en signal om att köptoppen nåddes förra
året, säger Tomas Ernhagen.
ERIK HÖRNKVIST

Bör bostadsbidragen höjas?

JA

NEJ
VET
EJ
14%
18

LKAB utlovar nya hus till
drabbade fastighetsägare
Gruvbolaget LKAB gör en kovänd
ning och utlovar nu nya hus till fastig
hetsägare i Kiruna och Malmberget
för att snabba på processen med
samhällsomvandlingarna.
– Glädjande, men tidplanen saknas
ännu, säger en lokal fastighetsägare.
LKAB har beslutat att ersätta fastighets
ägare som berörs av stadsomvandlingen
i Kiruna och Malmberget med nya hus.
Alternativet att få ersättning motsvarande
fastighetens marknadsvärde plus ett påslag
på 25 procent kvarstår fortfarande.
– Vi gör det här för att säkerställa att vi
klarar samhällsomvandlingen i planerad tid.
Sedan ser vi också att vi kan sänka våra kost
nader, säger Stefan Hämäläinen, direktör
för samhällsomvandling på LKAB.
På Fastighetsägarna MittNord är man
positiv till LKAB:s beslut.
– LKAB har ändrat ståndpunkt mot vad de
sa för ett år sedan. Det här är en mycket mer
konstruktiv hållning, säger Peter Sörman,
näringspolitisk chef på Fastighetsägarna
MittNord.
Formerna för hur ersättningsfastigheterna
ska uppföras eller hur processen ska behand
las juridiskt återstår att utarbeta.
– Det blir naturligtvis svårt att jämföra

BORÄNTOR
Lägsta boräntorna
3 mån:

40%

Vi vet fortfarande
inte om det kommer
att hända något nästa år
eller först 2025, det är en
stor otrygghet.”
Magnus Bäcktorp,
vd, Fastighetsmästaren

Merparten, eller närmare bestämt 82 pro
cent, av de 500 fastighetsägarna i Fastig
hetsägarnas Sverigebarometer är nöjda
med lönsamhetsutvecklingen det senaste
året. Förra året fick kommersiella fastig
heter till ett värde av närmare 160 miljar
der nya ägare.
– Det som drivit på utvecklingen är
kombinationen av låga räntor, brist på
bra investeringsalternativ och en positiv
utveckling av vakanser och hyror. Dess
utom har tillgången till finansiering fort
satt att förbättras, säger Fastighetsägarnas
chefekonom Tomas Ernhagen.

WEBBSVARET

2 år:
5 år:

1,99%
1,99%
2,17%

Källa: www.compricer.se
2015-03-24

46%
Så löd webbfrågan i förra
numret.
Så här tyckte
de läsare som
svarade.

KPI

312,93 0,23%
februari
2015
(1980=100)

FOTO: OSKAR KARLIN

Fortsatt högtryck
för fastigheter

Förändring
(jämfört med
motsvarande
period föregående år)

AKTIEKURSER
24 mars 2015

fastighet mot fastighet. Men det får bli en för
handlingsfråga. Det viktiga är att principen
är klar, säger Peter Sörman.
EN AV FASTIGHETSÄGARNA som berörs

av stadsomvandlingen är Magnus Bäcktorp, vd på Fastighetsmästaren. Han
tycker att LKAB:s beslut är ett steg i rätt
riktning. Men frågorna om hur han själv
kommer att påverkas kvarstår.
– Det är ett glädjande och bra besked, men
det går fortfarande inte att veta hur det kommer
att falla ut i praktiken innan vi privata fastig
hetsägare i centrum har fått en seriös tidsplan
för hur man har tänkt. Jag vet fortfarande inte
om det kommer att hända något nästa år eller
först 2025, det är en stor otrygghet.
LKAB försäkrar att de efterfrågade tid
planerna snart kommer att redovisas.
– I Malmberget finns en etappindelning för
när olika områden berörs av gruvbrytningen.
I Kiruna har vi tillsammans med kommunen
beslutat att vi inom kort ska ha en tidsatt
avvecklingsplan, allt för att skapa trygghet
hos berörda fastighetsägare. Vi har också en
förvärvstidplan som ska kommuniceras med
berörda sakägare närmaste tiden, säger Pia
Lindholm, chef för samhällsomvandlingen
i Kiruna.

1 mån, 12 mån,
%
%

Atrium Ljungberg B
0,86 36,39
Balder B
-3,08 80,83
Castellum B
-9,10 24,33
Corem Property Group -3,76 19,46
Diös Fastigheter
-1,06 31,60
Fabege
0,08 50,94
Fast Partner
-10,47 34,78
Heba B
-3,05 16,82
Hemfosa Fastigheter
-10,55 100,00
Hufvudstaden A
-0,83 34,45
Klövern
-5,42 52,60
Kungsleden
-3,68 32,18
Lundberg B
-2,30 29,86
Sagax B
-11,38 81,06
Wallenstam B
-7,34 33,72
Wihlborgs Fastigheter -4,02 31,24

MARIA ODEH

ATRIUM LJUNGBERGS nuvarande
styrelseordförande Dag Klackenberg, som suttit
i styrelsen sedan
2004, har avböjt
omval. Istället
Johan Ljungberg
föreslår bolagets
valberedning ordinarie styrelseledamoten Johan Ljungberg som
ny styrelseordförande. Även ledamoten Thomas Evers har avböjt
omval och som ny styrelseledamot
föreslås Hanna Graflund Sleyman,
vd för Department & Stores inom
RNB. Övriga styrelseledamöter
föreslås väljas om.
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Ögonblicket

KL. 14:43 DEN 3 MARS
VASATEATERN,
STOCKHOLM
Nu väcks nytt liv i den gamla teatern där Gösta
Ekman den äldre sägs spöka i en av logerna
bakom scenen. Vajern som hänger ner skvallrar
om den stora kristallkronan, som just nu befinner sig i Sunne för restaurering. Förvaltaren
Sebastian Pammer, från fastighetsägaren KLP,
och platschef Svante Birath, FSG Entreprenad,
inspekterar provborrningarna inför det stora pålningsarbetet som snart tar vid.
– Vi kommer att bygga ett rum-i-rummet så att
inget ljud ska sprida sig vidare till hotellet utan
gå rakt ner i berget, säger Sebastian Pammer.
Alla detaljer på väggarna och stuckaturer i
taket kommer dock att bevaras i sin forna prakt.
Hösten 2016 öppnar den anrika teatern på nytt.
FOTO: MIKAEL GUSTAVSEN
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#åsikten Caroline Szyber
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CAROLINE SZYBER, riksdagsledamot (KD):

”Med energisparlån
kan vi rikta satsningarna”
TEXT: VICTORIA GILLBERG

FOTO: JOHAN BERGMARK

Titta på Tyskland och ta fram en modell för svenska energisparlån med låg ränta och tydliga krav för
att lösa energieﬀektiviseringen av miljonprogrammet. Det tycker Caroline Szyber, kristdemokra
tisk riksdagsledamot, att regeringen bör utreda istället för att prata om subventioner.
Varför lån, när bristen på kapital
inte är något problem idag?
– För de allra flesta är bristen på kapi
tal inte ett problem men på kort sikt
är lånen ofta oekonomiska. Så för att
stimulera där man påbörjar upprust
ningen ser vi lån som ett instrument.
I Tyskland har det fungerat bra och
där har flera också sagt att dessa lån
hjälpt under den övergångsperiod då
det är stora kostnader.
Men är inte låga räntor bara en
annan form av subvention?
– Skillnaden är att vi kan rikta sats
ningen och det är också viktigt att det
är ett lån. Och med lånet ska tydliga
krav ställas på vad som ska genom
föras. Vi vill som sagt att energispar
lånen ska föregås av en utredning för
det är viktigt att de leder till att fler
genomför renoveringar.
Varför energisparlån enligt
tysk modell?
– Vår utgångspunkt är att subven
tioner, som just nu dominerar den
politiska debatten, ofta blir felriktade.
Hur gör man med de fastighetsägare
som redan genomfört effektivise
ringar, de får ju aldrig del av subven
tioner? Det måste löna sig att ta ansvar
för sitt bestånd. När vi i kristdemokra
terna tittar på de renoveringar som
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behöver göras tycker vi det viktigaste
är att de inte leder till att människor
måste flytta från sina hem.
– Vi har tittat på flera modeller
och hittat den tyska modellen med
energisparlån och om det ska fin
nas något stödsystem så tycker vi att
denna modell är värd att utreda.
Vad ser du som främsta fördelen?
– Tydliga krav på vad för energi
effektiviseringar som ska genom
föras. Det tycker jag kommer bort
i den svenska debatten som blivit
väldigt fluffig. Ska man rikta ett stöd
måste man ha ett tydligt kravstäl
lande.
Du har också sagt att regeringens miljardsatsning på energieﬀektiviseringar kommer att bli
obetydliga. Hur menar du då?
– Jag har pratat med flera fastighets
ägare, både de som genomfört och de
som planerar renoveringar. Det är
tydligt att de förslag som finns från
regeringen inte alls räcker till de upp
rustningsbehov som finns. Utslaget
per lägenhet motsvarar det bara kost
naden för en duschblandare.
Du säger att det viktigaste är att
hyresgästerna måste kunna bo kvar.
Ska man inte få höja hyran då?

– Absolut, det spelar ingen roll
vilket system man använder sig av,
oavsett så kommer det bli hyres
ökningar. Det här är också något jag
tycker kommer bort i debatten. Den
pedagogiska uppgiften att förklara
det här för hyresgäster har även vi
politiker. Men det är också viktigt
att fastighetsägare för en dialog med
hyresgäster om till exempel från
och tillval.
Men hur gör man då med de som
ändå inte har råd att bo kvar?
– Vi har höjt bostadsbidraget i flera
omgångar för att ge människor
möjlighet att bo kvar. Vi behöver
fortsätta utveckla det. Tittar man då
på den tyska modellen har den inte
alltid lett till enorma hyreshöjningar.
Ni är mycket aktiva i debatten just
nu och går hårt åt bostadsminister
Mehmet Kaplan. Hur lätt är det
egentligen att regera med en annan
regeringsbudget?
– För det första får jag ändå säga att
så stora skillnader mellan våra bud
getar är det inte. Så det argumentet
kan han inte använda sig av. För mig
är bristen på politisk vision ett bevis
på vad som händer när man inte för
bereder sig. Men man kan inte vara
ny på jobbet hur länge som helst. •
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Fastigheter
lockar kapital
Bankerna har välfyllda kassor och få fastighetsägare
får nobben på sin låneansökan idag. Jakten på
avkastning ökar också riskaptiten men varken
investerare eller utlånare är oroade – än så länge.
TEXT: DAVID GROSSMAN ILLUSTRATION: AMIGOS DESIGN FOTO: SUSANNE LUNDBÄCK, ANGELICA ZANDER

N

är Bob Dylan skrev låten The Times
They Are A-Changin’ hade han med
all säkerhet inte fastighetsfinan
siering i åtanke. Men en och annan
fastighetsägare har anledning att
nynna på denna klassiker från 1964 på väg till bank
kontoret. För om det för sex år sedan, efter Leh
mankraschen, var en Golgatavandring som oftast
slutade med att bankmannen med ett beklagande
nobbade pengar till det nya projektet, så är det idag
nästan så att låntagare måste freda sig för utlå
ningshungriga banker.
Sven-Olof Johansson, vd på Fastpartner, fyller
70 i år och har sett en och annan kris komma och
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

gå. Han funderar en stund på frågan där vi sitter
på kontoret med utsikt över Humlegården. Har det
någonsin varit så lätt att finansiera sig?
– Jo, kanske, precis före 90talskrisen. Då hade vi
inget belåningstak och än mer aggressiva banker.
Nu är det mer balanserat och de svenska bankerna
har klarat sig bra just på grund av kunskapen från
den tiden, säger han.
DET ÄR JU, påpekar SvenOlof Johansson, ändå inte
möjligt att trampa in på banken utan eget kapital att
lägga in. Belåningsgraden ligger numera, för kom
mersiella fastigheter, sällan över 65 procent. Men
gränserna tänjs.
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FAKTA/OM RÄNTESWAP, YIELD GAP MED MERA
Preferensaktier är inte ett lån utan
aktier som kan ge utdelning samt
eventuell positiv kursutveckling.
Preferensaktier betraktas som eget
kapital och bolagen kan bestämma att
betala eller inte betala utdelning. De
flesta bedömare är eniga om att den
utgivare som bestämmer sig för att
inte betala utdelningen riskerar sin trovärdighet och därmed att hamna i
rejäla problem.
Ränteswap innebär att banker
eller finansinstitutioner byter ränteinkomster eller utgifter med varandra
utan att ändra posterna i balansräkningen. I lånesammanhang kan det
liknas vid att man binder räntor.
Yield gap är skillnaden mellan lång
låneränta och fastigheternas
direktavkastning.
Yield är driftnettot (hyresintäkter

minus driftkostnader) dividerat med
marknadsvärdet. Hög yield har fastigheter som är lågt värderade och har
hög avkastning, till exempel
industrifastigheter.
Företagsobligationer är skuldebrev
som ges ut av företag och löper mellan
ett och tio år. Köparen av obligationen
får en ränta som bestäms av företagets
ekonomiska ställning och kreditvärdighet. Vid jämförelse med exempelvis en
statsobligation har företagsobligationer högre kreditrisk, men ger oftast
högre avkastning.
Icke-säkerställda obligationer saknar
underliggande säkerhet, vilket ökar risken i dem, medan säkerställda obligationer ger investeraren förtur till vissa
tillgångar om företaget skulle gå i
konkurs. De flesta obligationer som
emitteras för fastighetsbolag är
icke-säkerställda.

– Den knuffar mot 70 procent och vi får frågor på
75 procent, säger Per Lindblad, chef för fastighets
finansiering av större bolag på SEB.
De sistnämnda förfrågningarna, inflikar han,
medges sällan – än så länge kanske man ska tillägga.
Det är förstås den extrema tillgången på kapital
som eldar på marknaden. De stora centralbankerna
trycker ut mer pengar i systemet för att öka efter
frågan, ECB köper statsobligationer för 60 miljar
der euro i månaden, och här hemma med minus
ränta vill ingen bank betala för att lägga pengar på
hög hos Riksbanken vid Brunkebergstorg. Då är det
bättre om kapitalet hamnar i någon av fastigheterna
i samma kvarter. För det är just nu i princip bara
fastigheter och shipping som har behov av långa
lån. Hos övriga bolag finns ingen större investe
ringsvilja och därför flödar pengarna mot områden
där det finns stora kapitalvärden och bra belånings
värden. Ett bevis på det är förra årets transaktions
volym i fastighetssektorn med 156 miljarder kronor
– ett rekord enligt analysföretaget DTZ.
SKÄLET TILL DENNA HAUSSE är enkelt att förstå
menar Lennart Sten, en finansguru som fram till i
fjol var Europachef på GE Capital Real Estate. Nu är
han styrelseledamot i bland annat Victoria Park och
Fastighetsägarna Sverige.
– Det klassiska sättet att mäta lönsamhet inom
fastighetssektorn är att jämföra med en riskfri

ränta för en Triple A statsskuld
växel. En fastighet ger kanske fyra
procent i avkastning, en statsskuld
växel noll – en skillnad som är svår
att slå, konstaterar Lennart Sten.
Att låna ut till 50–60 procent på
en kåk i centrala Stockholm kan ju
inte bli så mycket bättre ur bankens
synvinkel, tillägger han.
Lennart Sten tror att bankerna
kommer att låna ut än mer pengar
om två år än vad de gör nu.
– Vad ska de göra? frågar han
retoriskt. Det finansiella systemet
tvingar dem att lägga upp väldigt
mycket pengar på sina balansräk
ningar. Det kapitalet måste ut och
jobba, med negativ styrränta finns
ju inga alternativ.

Sven-Olof
Johansson

Per Lindblad

FRÅGAN ÄR DOCK om kapitalet kan
hitta objekt. I Fastighetsägarnas
enkät Sverigebarometern anser de Lennart Sten
flesta tillfrågade att priserna är för
höga och att man därför inte planerar köp.
Tittar man på siffror för belåningsgraden för de
noterade fastighetsbolagen har den sjunkit ner till
54 procent vilket kan ge intrycket att bolagen de
facto lånar mindre. Det är dock en chimär.
– Efter Lehmankraschen gick bankerna till sina
kunder och sade att man inte gillade belånings
graden som då kanske låg upp mot 70 procent. Då
började bolagen täcka upp med preferensaktier som
i balansräkningen inte ser ut som lånade pengar.
Men i min värld är det samma sak eftersom man
garanterar en utdelning, säger Lennart Sten. Han
kallar ”preffen” för ett evigt skuldbrev.
Preferensaktien är också ett instrument med en
risk menar SvenOlof Johansson.
– Den dagen ett bolag ställer in utdelningen på
preferensaktier har vi stora problem. Då tar man
bort allt förtroendekapital på marknaden, så i prak
tiken kan du inte ställa in utdelningen på preffen
utan man får se det som ett evigt åtagande. Hos oss
är vi restriktiva och följer regeln att preferensaktier

ATT LÅNA UT TILL 50–60 PROCENT
PÅ EN KÅK I CENTRALA STOCKHOLM
KAN JU INTE BLI SÅ MYCKET BÄTTRE
UR BANKENS SYNVINKEL.
Lennart Sten, styrelseledamot i bland annat Victoria Park
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Nu ringer bankerna Magnus
Varje gång den senaste tiden som
Magnus Malm, vd på Magnentus,
har bundit räntan har han trott
att det inte kan bli så mycket
bättre. Snitträntan på lånen är nu
närmare fyra procent.
– Men jag är ändå nöjd.
Bra kontakter hos lokala banker har två
gånger varit räddningen för fastighets
bolaget Magnentus i Norrköping, under
finanskrisen på 90talet och efter Lehman
2008 då Magnentus mot alla odds lycka
des belåna ett köp på 30 miljoner kronor.
Men just nu, konstaterar Magnus Malm,
vd och ägare av bolaget är det köparnas
marknad och bankerna står på kö.
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– När bankerna har fått reda på att jag
gjort ett köp med någon av deras kon
kurrenter ringer de och säger att de vill
vara med och räkna på nästa affär, säger
Magnus Malm.
Tiden efter 2008 har även lett till att
marginalerna har pressats.
– På kontoren har jag fått höra mycket
om att det är kapitaliseringskraven som
är orsaken till att bankerna måste få
bättre marginaler. Det har i praktiken
lett till att vi nu betalar tre gånger mer
i marginaler på våra lån jämfört med
läget i mitten av 2008.
Att pressa bankens marginaler har
varit svårt tycket Magnus Malm.

– Jag har väl också varit nöjd med att
få finansiering och inte stått på mig för
att pressa marginalerna.
NU HAR MAGNENTUS 75 procent av
lånen bundna på mellan 5 och 10 år,
med en snittränta på 3,91.
– Jag började binda innan 2008 och
jag har många gånger det senaste halv
året bundit till nivåer som jag tyckt var
riktigt bra. Sedan har det ändå fortsatt
att sjunka.
– Men jag vet vad jag har att röra mig
med de närmaste åren även om det är
4 procent. Så jag känner mig lugn.
DAVID GROSSMAN
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NU HAR DEN allt lägre räntan ännu inte hunnit slå
igenom i fastighetsbolagens låneportföljer. Som
grafen ovan visar har medelräntan för de börsnote
rade fastighetsbolagen legat tämligen jämnt sedan
början av 2009. Noteringen för januari visar en
liten nedgång till 3,5 procent. Hos Fastpartner
sitter man med en låneportfölj med en genomsnitt
lig ränta på 2,7 procent.
– Den kunde varit en procent lägre om vi inte
säkrat upp med ränteswappar ända upp till 20 års
längd. Men nu har vi halverat risken mot att ligga
helt rörligt och jag betalar gärna för den trygghe
ten. Det har inte varit mitt kännetecken att vara
försiktig tidigare, men nu är jag det, säger SvenOlof Johansson.
– Se det så här, fortsätter han och ger en snabb
affärsanalys. Vi köper idag en fastighet med 6,25
procents avkastning. Vi tar en 10-årsswapp
och betalar 105 punkter plus bankens
marginal på 110 punkter. Det blir en
total finansieringskostnad på 2,25 pro
cent. Är det långa hyresavtal har man fyra
procents marginal i många år. Så har vi agerat
och det gillar bankerna. De vill kunna över
blicka säkerheten i våra flöden under
en lång period.
Kommer Sven-Olof Johans
son in med den affären på ett
excelark till Per Lindblad på
SEB skulle bankmannen
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Heidi Urbach, SEB

0

säkert nicka gillande. För trots att
många ”orakel” talar om att det nu
börjar lukta pre-fastighetskris så
sitter han lugnt i båten.
– Det går att räkna hem affärerna
vi ger lån till och vi ser nu en situa
tion med ett yield gap (skillnaden
Heidi Urbach
mellan lång låneränta och fastig
heternas direktavkastning) som är på all time high.
Man tjänar alltså mer pengar än någonsin i kas
saflödet. Betänk också att marknaden alltid ligger
före värderingarna, så i min kalender står det att
man kommer att värdera upp rätt snart, säger Per
Lindblad.
– Utmaningen, fortsätter han, är att om samma
hus som för tre år sedan avkastade 5,5 procent idag
avkastar 4 procent så ökar känsligheten i värde
ringen ju närmare nollstrecket man kommer. Om
man använder kassaflödet för att minska sin
belåning skyddar det mot den känslighet
som är inbyggd i en låg yieldmiljö.
HANS KOLLEGA Heidi Urbach, chef

för utlåning till mindre bolag i region
öst på SEB, kan inte minnas att hon
sagt nej till ett fastighetslån den senaste
tiden.
– De kunder vi har är otroligt stabila och
konservativa. De håller sig inom acceptabla
nivåer.
Men en viss försiktighet råder för utlåning till
nyproduktion.
– Många vill bygga bostäder och vi ser att det
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

circuscom.se

Låt inte oss störa.
Energiåtgärder pågår.
När vi på Skanska Direkt tilläggsisolerar, byter fönster eller
renoverar badrum i flerbostadshus ser vi till att att störa de
boende så lite som möjligt.
Ta del av vår kompetens från start och få en enkel resa.
Vid både enstaka uppdrag och rikskundsavtal får du en
kontaktperson som är med hela vägen. Vill du veta mer?

Skanska Direkt – Byggservice
010-448 00 00 • skanska.se/direkt

DET KAN LÖNA SIG ATT VARA OM SIG
OCH KRING SIG, GÅ RUNT MER OCH
LÅTA BANKERNA KONKURRERA MER.

Britt-Marie Nyman, Catella

är fler aktörer som ger sig in i denna produktion.
Det finns säkert de som har begränsad erfarenhet
av branschen. Vi skulle inte gå in i ett projekt med
personer som helt saknar den erfarenheten, säger
Heidi Urbach.
PÅ CATELLA, några hundra meter från SEBkon
toret, visar analyschefen Arvid Lindqvist några
grafer på vad som hänt på fi nansmarknaden de
senaste åren. Catella gör varje år en enkätunder
sökning hos fastighetsägare och banker (Credi)
för att pejla hur lätt eller svårt det är med fi nansie
ringen (se graf på sidan 26).
– Se här, säger Arvid och drar med pennan över
linjerna, det fi nns ett nära samband mellan BNP
tillväxt och branschens förväntningar på att hitta
kapital, och ett lika tydligt samband mellan
yielder och tillgång på kapital. Det vi ser nu
är att yielderna pressats ner även för sekundära
lägen eftersom de blir allt mer intressanta
för investerare. Tillgången på pengar gör
att fler jagar objekt, man tar mer risk för att
få avkastning och därmed trycks priserna upp
på tillgångarna.
Arvid Lindqvist kallar situationen med låga rän
tor och tillväxt i ekonomin för en ”perfekt mak
romix” för fastighetssektorn. Det märks även hos
pensionsbolagen som är villiga att gå in i fastig
heter till historiskt sett låga yielder. En investe
ring som ändå ger bra mycket bättre avkastning än
bankernas obligationer. Fondbolag som AP, Alecta
och AMF har under senare år ökat sin fastighets
exponering, en trend som förväntas fortsätta även
under kommande år.
Arvids kollega Britt-Marie Nyman, ansva
rig för kapitalmarknadsgruppen på Catella, ser
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dagens fi nansläge som ett ypper
ligt tillfälle att förhandla bättre
villkor med banken.
– För fem år sedan kunde man
sitta och syna varje punkts höj
ning. Nu med så låga räntor är det
lätt att köpa bankernas högre mar
ginaler eftersom det ”blir så billigt
ändå”. Det kan löna sig att vara om
sig och kring sig, gå runt mer och
låta bankerna konkurrera mer. Det
är dåligt med den konkurrensen i
Sverige.
ENLIGT BRITTMARIE NYMAN bör

Arvid Lindqvist

Britt-Marie Nyman

ett femårigt lån till en kommersiell
fastighet i Stockholm CBD ligga på max 150 punk
ter över Stibor. I en mindre stad och till en mer
okänd låntagare runt 200 punkters marginal.
Hur är det då med bubbelrisken i detta
extrema läge där alla, inte bara fastighetsägare, jagar avkastning?
– Vi sitter onekligen i ett makroläge som är
ovanligt och ingen är bekväm med det. Alla
är konfunderade, säger Per Lindblad på SEB.
Men det kommer inte vara en svensk bank som
utlöser något ras. Nu är det faktorer utanför vår
kontroll som styr.
Lennart Stens analys både lugnar och oroar.
– Det är låga räntor, stabil ekonomi i Sverige
som gör att man kan betala hyran, lågt byggande
som håller upp efterfrågan. Allt ser ljust ut, men
det är ju alltid så att när det ser som bäst ut så bru
kar det gå åt helvete.
The Times They Are AChangin’. •
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BOSTADSRÄTT:

Stabilt med
gemensam strategi
I bostadsrättsföreningen
Vårt Hem nr 6 låneﬁnansierar
de underhållsarbete, ser till att
amortera kontinuerligt och har
haft samma avgift i tio år. Men
bostadsrättsföreningar skiljer
sig i storlek och antal medlem
mar, därmed ﬁnns det heller
ingen gyllene regel för hur eko
nomin ska läggas upp.
Det blir till att ta trapporna upp till
fjärde våningen där Fredrik Liander,
ordförande i bostadsrättsföreningen
bor. Just nu pågår en omfattande hiss
renovering i föreningen, som snart
fyller 100 år. Eftersom det är en gam
mal förening har de inga stora skulder,
men för investeringar som ska göras
har föreningen en tydlig gemensam
strategi kring finansiering.
– Vårt finansieringsbehov är främst
kopplat till fastighetens underhåll. Vi vet
rimligt vad vi har framför oss, men inte
exakt när det faller ut i tiden. Därför har
vi en flexibilitet i underhållsplanen. Men
den är definitivt grunden till hur vi ser på
den långsiktiga finansieringen, berättar
Fredrik Liander.
Och när det blir dags för underhåll har
föreningen som policy att lånefinansiera
de större investeringarna.
– I konsultation med experter sätter vi
en rimlig avskrivningstid och amorterar
lånen i samma takt. På så sätt har vi haft
oförändrade avgifter sedan jag flyttade
hit för tio år sedan.
FREDRIK LIANDER, som varit ord
förande i fem år, arbetar för att arbetet
med ekonomi och finansiering ska fort
sätta på samma spår även om styrelse
medlemmarna skiftar.
– Även om vi inte har en nedskriven
policy ska det finnas en kontinuitet i arbe
tet. Så att vi inte helt plötsligt börjar spara
till framtida investeringar. Men det har
varit en diskussion kring det, och man har
tyckt att ”vore det inte bättre att vi höjer
avgifterna och samlar pengar på hög för
att sedan kunna göra investeringar när
vi får råd?” Men jag tror att risken finns
att de pengarna bränner i fickan, att man
tycker att man har det väldigt gott ställt
och då inte har rätt återhållsamhet.
VICTORIA GILLBERG
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Så här blir föreningen stabil:
Tips till bostadsrättsföreningar från
analytiker Anita Brink på SBAB.
– Man kan inte säga att det finns en väg
att gå för alla men målsättningen bör vara
att hålla jämna och stabila avgifter för
medlemmarna.
• Ta fram en räntestrategi och presentera
på årsmöte så att det är tydligt för medlemmarna hur ni tänker kring finansiering och lån.

• När det är dags att ta
in offerter från olika
banker se till att få ut
räntor från samma
datum och till och med
samma klockslag. För
att sedan kunna göra
korrekta jämförelser.
• Gör en långsiktig
underhållsplan.

Anita Brink
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Marknad Barometern Södertälje
Den gamla fabriksbyggnaden Tobaksmonopolet förvandlas
till bostäder för att minska bostadsbristen i staden.

Ökat intresse för inves
Transaktionsmarknaden i Söder
tälje har varit relativt stillastående
men spås, åtminstone för kontor,
bli mer aktiv. Samtidigt kräver ökad
inflyttning större satsningar på
infrastruktur och bostäder.

drygt 44 000 arbetstillfällen. Två världsle
dande aktörer på Södertäljes arbetsmark
nad är Scania och AstraZeneca, som med
sin närvaro driver näringslivet framåt.
KONTOR Södertälje kommun jobbar hårt

NÄRINGSLIV Kommunen är Stockholms

E3D CYRÉUS ARKITEKTUR

läns tredje största arbetsmarknad och har

Stora satsningar pågår just nu i Södertälje centrum,
där bostäder ska byggas och gågatan förlängas.

med att stimulera tillväxten på orten.
Kommunen har tillsammans med aktörer
på marknaden startat processarbetet med
”Södertälje city – i samverkan”. Planen
har ambitionen att tillföra orten 15 000
kvadratmeter ny lokalyta fram till 2029.
Kontorsmarknaden i Södertälje kommun
har under de senaste åren präglats av
relativt konstanta vakansnivåer, som för
fastigheter i a-läge l≈igger på mellan fem
till åtta procent.
Det ökade intresset för fastighetsinves
teringar generellt har även avspeglat sig
i Södertälje. Även om kontorsmarknaden

har varit relativt illikvid kan vi se att
avkastningskraven pressats ned något.
Idag bedömer vi ett intervall i A-läge till
cirka 6,5–7 procent. Detta är på lägsta
nivån (6,5 procent) cirka 25 punkter lägre
än föregående år.
HANDEL Detaljhandeln i Sverige omsatte

under 2013 cirka 596 miljarder kronor,
där dagligvaror stod för dryga hälften av
detta, resterande stod sällanköpen för.
Handeln har de senaste åren lidit av en
svag utveckling. Under 2014 kunde vi se
ett trendbrott på denna svaga utveckling
i detaljhandeln. Prognosen för detalj
handeln inom sällanköpsvaror höjdes från
3,0 procent till 4,0 procent i december
2014. Prognosen för dagligvaruhandeln
om 2,5 procent ser ut att hålla.
Den dryga 50 000 kvadratmeter stora

SÖDERTÄLJE I SIFFROR
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teringar
handelsplatsen Vasa i Södertälje vid E20
ska byggas ut. I dagsläget finns cirka 23
000 kvadratmeter handelsyta på fastig
heten. Utbyggnationen är en effekt av det
ökade intresset för handelsplatserna i
Södertälje. Det nya området inräknat kom
mer därmed innebära nära en fördubbling
av Vasa handelsplats. Totalt omfattas det
nya området av tre detaljplaner varav två
har vunnit laga kraft. Förhoppningen är
att den utökade handelsplatsen ska stå klar
om cirka två år.
BOSTÄDER Några av de största ägarna

av bostadsfastigheter är Södertälje
kommunen, Hyresbostäder i Sverige,
L E Lundbergföretagen och Akelius.
2014 har varit ett aktivt år på bostads
marknaden i Södertälje. Peab utvecklar
just nu ett nytt bostadsområde vid Berg

viks strand. I detta område ligger bland
annat en gammal Q-märkt fabrikslokal
känd som Tobaksmonopolet. I dagslä
get är 88 nya bostadsrätter färdigställda
och totalt kommer området att omfatta
cirka 250 nya bostäder. Området kommer
bland annat att ha utsikt över Södertälje
kanal. Området är det största projekt Peab
genomfört i Södertälje.
INVESTERINGSMARKNAD Transaktions
marknaden för kommersiella fastigheter i
Södertälje uppvisade under 2014 modesta
rörelser. Drygt tio procent av genomförda
förvärv under 2014 var portföljaffärer där
Södertälje var en av flera ingående orter.
Under 2014 utökade Rikshem sitt innehav
i Södertälje genom ett förvärv av Telge
Företagsinvest. Köpet omfattar tio fastig
heter om cirka 33 800 kvadratmeter. Fastig
heterna är lokaliserade till områdena
Södertälje centrum, Södertälje hamn,
Karlhov och Saltskog. NAI Svefa bedömer
direktavkastningen till cirka 5 procent,
varav bostadsdelen bedöms ligga inom
intervallet 4,25–4,75 procent.
SLUTSATS Södertälje har under 2000talet haft en god befolkningstillväxt.
Denna ökning kan till stor del tillskrivas
inflyttningen som sker från krisdrabbade
områden som Mellanöstern. Regeringen
och Migrationsverket spår också att
invandringen till Sverige kommer att öka
under 2015. Detta kommer att ställa höga
krav på en väl koordinerad organisation
inom Södertälje kommun, som står för Sve
riges största flyktingmottagande. Söder
tälje kommuns ekonomi, inklusive deras
bolag, har tillgångar vars värde överstiger
skulderna men under de senaste åren har
en viss upplåning behövts, för att klara
expansionen i kommunen.
Tillgångarna har dock ett underhålls
behov, då främst inom bostadsbeståndet.
Detta tillsammans med övriga infrastruk
tursatsningar, med mera, som krävs för att
möta behovet hos en växande befolkning
ställer stora krav på en välskött ekonomi.
ROINE STENIUS, NAI SVEFA

FASTIGHETSÄGARE I SÖDERTÄLJE

Vill fortsätta
växa i Södertälje
Rikshem har etablerat sig stadigt
i Södertälje sedan inträdet på
marknaden för två år sedan. Nu
hoppas man kunna växa ytterli
gare på orten.
För två år sedan köpte
Rikshem sina första
fastigheter i Södertälje.
Sedan dess har mark
naden utvecklats gynn
samt för bolaget. Idag
har beståndet vuxit till
Sven-Göran
cirka 90 000 kvadrat
Svensson
meter, varav ungefär en
tredjedel är samhällsfastigheter och res
terande bostäder. Så sent som i december
öppnade Rikshem ett områdeskontor på
orten.
– Vi har nått en volym om 700 lägen
heter och hoppas kunna växa på orten.
Södertälje faller in under våra kriterier
för var vi ska finnas, säger Sven-Göran
Svensson, förvaltningschef på Rikshem.
Vakansgraden i Rikshems Södertälje
portfölj ligger på en stadig nolla.
Sven-Göran Svensson ser inga speci
fika kommande utmaningar för Rikshem
när det gäller verksamheten i Södertälje,
men menar att bolaget berörs av samma
förändringar i samhället som alla andra
på orten.
– Det är allmänt bekant att den stora
invandringen till Södertälje är en tuff
utmaning för politikerna att hantera.
Frågan om var alla ska kunna bo är natur
ligtvis aktuell för oss också.
MARIA ODEH

Barometern publiceras i samarbete med

NAI Svefa med 17 kontor och 130 medarbetare är en av Sveriges
ledande rådgivare inom värdering, analys, transaktion, fastighetsrätt och samhällsbyggnad. www.naisvefa.se
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AFFÄRER
I KORTHET
1 635 MILJONER
TIAA Henderson
Real Estate förvärvar
Nova Lund av Unibail
Rodamco. Köpcentret
som omfattar nästan
26 000 kvadratmeter
säljs för 1 635 miljoner
kronor.
770 MILJONER
Hemfosa Fastigheter
förvärvar en samhällsfastighet i norska
Fredrikstad till ett värde
om cirka 770 miljoner
kronor. Uthyrningsbar
yta uppgår till cirka
20 400 kvadratmeter.
270 MILJONER
Akelius har investerat
i en före detta textillagerlokal i London.
Fastigheten innehåller
numera lägenheter
och köpesumman blev
270 miljoner kronor.
Säljare är ett syndikat
bestående av norska
investerare.
230 MILJONER
Hemfosa köper två
fastigheter i Stockholm
och en i västra Götaland
med avsikt att uppföra
två skolor respektive en
logistikfastighet.
120 MILJONER
Catena förvärvar via en
bolagsaffär Förmannen
4, en logistikfastighet
i Ängelholm, för en
köpeskilling om 120
miljoner kronor. Säljare
är Backahill – en av
Catenas största ägare.
75 MILJONER
Skanska säljer en tomträtt i Kista till Hedinkoncernen för 75 miljoner kronor. Tomträtten
innefattar industri- och
kontorslokaler med en
total yta om cirka 9 000
kvadratmeter.
58 MILJONER
Wihlborgs förvärvar
en kontorsfastighet i
Köpenhamn för cirka 47
miljoner danska kronor,
vilket motsvarar cirka
58 miljoner svenska
kronor. Samtidigt
avyttras en fastighet i
Malmö för 90 miljoner
kronor.
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De nyförvärvade husen i Söderhamn kommer att
samförvaltas med Gimmels fastigheter i Bollnäs.

Fastigheter: Fem
bostadsfastigheter med
sammanlagt 201 hyresrätter i Söderhamn.
Yta: 17 284 kvadratmeter.
Köpare: Gimmel.
Säljare: Faxeholmen.
Köpesumma: 100 miljoner
kronor.

Kommunalt blir privat
Konkurrensen på bostadsmarknaden ökar i enlighet med kommunens ambitioner, och
Gimmel kan slå ihop förvaltningen av sina nya hus med beståndet i Bollnäs. Både köpare
och säljare blev vinnare efter försäljningen i Söderhamn.
TEXT: MARIA ODEH
SÄLJARE: Söderhamns all
männyttiga bolag Faxeholmens
försäljning av 201 lägenheter innebär
två viktiga vinster för kommunen.
Dels finns ett politiskt fastställt
direktiv om att minska Faxeholmens
dominans på bostadsmarknaden i
Petri Berg
kommunen, dels möjliggör intäk
terna välbehövliga satsningar.
– Kapitaltillskottet möjliggör nyproduktion och
renoveringsinsatser. Det förstärker vår balansräkning
och ökar inte vår räntekostnadsbelastning, säger Petri
Berg, vd Faxeholmen.
Det var köparen Gimmel som tog initiativ till affä
ren. Processen från en första kontakt till den slutgiltiga
överenskommelsen tog allt som allt tre månader.
– Försäljningen har hela tiden varit under förutsätt
ning att vi hittar en långsiktig och seriös aktör. Vi har
träffats flertalet gånger och haft en tät kontakt under
hela processen. Vår bedömning är att detta är en lång
siktig och seriös aktör med hyresrätter som affärsidé.
Att köparen är en finansiellt stark aktör har ett signal
värde i och med att vi får den att satsa 100 miljoner i
Söderhamn.
Fastigheterna som omfattas av affären motsvarar
cirka sex procent av Faxeholmens bestånd i Söder
hamn. Affären är villkorad av slutgiltigt godkännande
i kommunfullmäktige den 30 mars.

KÖPARE: Med förvärvet i
Söderhamn etablerar Gimmel
Fastigheter sitt tredje bestånd sedan
bolaget bildades för två år sedan.
Gimmels strategi är att köpa till
räckligt många lägenheter åt gången
för att få ihop ett förvaltningsbe
Lennart Schuss
stånd. Gimmel vill nämligen själv
både äga och förvalta fastigheterna i sin portfölj. Den
ursprungliga tanken om att köpa upp miljonprograms
fastigheter för att renovera upp bestånden har lagts åt
sidan.
– Ja, priserna på den typen av fastigheter gick upp så
kraftigt att det inte riktigt gick att konkurrera längre.
Nu är ambitionen att få ihop ett portföljvärde på mel
lan 1 och 2 miljarder kronor inom fem år. Vi har än så
länge kommit upp till ungefär 650 miljoner kronor,
säger Lennart Schuss, en av Gimmels fem ägare.
Förvaltningen av bostäderna i Söderhamn kommer
nu att slås samman med verksamheten i Bollnäs, där
Gimmel gjorde sitt första förvärv i fjol.
Eftersom egen förvaltning är ett krav inför nya
affärer är Gimmel öppna för att investera mer på de tre
orter de hittills slagit sig in på.
– Vi kan tänka oss att köpa fastigheter på vilka nya
orter som helst där vi kan få ihop minst 400 lägenhe
ter, men vi hoppas också kunna köpa mer i Söderhamn
och i Sundsvall.

KOMMENTAR: ”En logisk affär för båda parter”
AFFÄREN HAR EN uppskattad köpeskilling om 100
miljoner kronor och fastigheterna, som håller en relativt god standard, bedöms ge en direktavkastning på
cirka 7,75 procent. I och med förvärvet minskar Gimmel
avståndet mellan förvaltningsenheterna då deras andra

I samarbete med

fastigheter är belägna i Sundsvall och Bollnäs. Samtidigt
frigör Faxeholmen kapital som kan användas till modernisering av befintligt bestånd och nyproduktion, så på
det här sättet är det en logisk affär för båda parter.
RICKARD HELLSTRÖM, VÄRDERARE PÅ NAI SVEFA
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Marknad Affären

Krönika Marknad

Dags att anpassa sig till
börsens högre värderingar

K

indexen och trots en rekyl nedåt i början av mars är nu rikt
KOMBINATIONEN AV TILLVÄXT och låga eller negativa räntor
ningen uppåt igen. Under senhösten och vintern gjordes två
har haft tydliga effekter på de finansiella marknaderna över
börsnoteringar av fastighetsbolag, norrländska NP3 och Göte
hela världen. De europeiska börserna har stigit rejält sedan
borgsbaserade Torslanda Property Investment. Efterfrågan
ECB annonserade sina kvantitativa lättnader i januari. Stock
på marknaden var hög för båda aktierna och kursen steg i båda
holmsbörsen har i skrivande stund gått upp cirka 15 procent
fallen med omkring 10 procent under den första handelsdagen.
sedan årsskiftet och omkring 30 procent sedan i oktober.
Även fastighetsmarknaden har varit påverkad av denna
utveckling och vi rör oss nu i rask takt mot toppen i investe
JÄMFÖRT MED AKTIEMARKNADEN är prissättningen på fast
ringscykeln. Catella har en unik databas med över 800 fastig
ighetsmarknaden trögrörlig och aktiemarknaden värderar i
hetstransaktioner genomförda under den senaste tioårsperio
dagsläget fastigheter 1020 procent högre än fastighetsmark
den och av denna statistik kan man
naden. Att börsen och traditionella
tydligt se hur marknaden har acce
fastighetsinvesterare prissätter
DAGENS STARKA
lererat under det senaste halvåret.
fastigheter olika talar för att dagens
MAKROMIX HAR INTE
Skillnaden i direktavkastningskrav
starka makromix ännu inte hunnit
HUNNIT PRISAS IN FULLT prisas in fullt ut på fastighetsmark
mellan primär och sekundärlägen
och även den genomsnittliga nivån
naden. Den mest troliga utveck
UT PÅ FASTIGHETSpå direktavkastningskraven har
lingen framöver är att vi kommer
MARKNADEN.
sjunkit markant.
att få se fler börsnoteringar av både
enskilda fastigheter och fastighetsportföljer, vilket kommer
att öka investerarefterfrågan och pressa ner direktavkast
FASTIGHETSÄGARNAS UPPFATTNING om situationen på
ningskraven ytterligare under 20152016.
kreditmarknaden mäts i Catellas kreditmarknadsbarometer
För investerare är det dock viktigt att komma ihåg att ju
Credi, som har en stark samvariation både mellan nivån på
hetare marknaden blir, desto större är risken att man betalar
direktavkastningskraven och standardavvikelsen mellan pri
för mycket för fastigheter med för låg kvalitet. Den fastighets
mär och sekundärlägen. Sedan mätningarna startade våren
specifika risken är den största riskfaktorn vid fastighetsin
2012 har fastighetsägarnas syn på situationen på kreditmark
vesteringar. Marknadskunskap och förvaltningskompetens
naden förbättrats betydligt, samtidigt som direktavkastnings
är därför avgörande för att lyckas med sina investeringar.
kraven och skillnaden mellan primär och sekundärlägen har
Fastigheternas driftnetto, inte förändringar i direktavkast
sjunkit markant. Kreditmarknadssentimenten samvarierar
ningskrav, är trots allt det som genererar totalavkastning på
tydligt med både BNPtillväxten och totalavkastningen på
lång sikt – ju högre priserna blir, desto viktigare är det att vara
aktiemarknaden. Utvecklingen på börsen är dessutom en
noga med fastigheternas kvalitet och läge.
ledande indikator för kreditmarknadssentimenten ett halvår
framåt i tiden. Den starka börsutvecklingen i kombination
Rättelse: Arvid Lindqvists krönika
med en förväntad starkare BNPtillväxt under det kommande
i föregående nummer skrev han också
året talar för fortsatt goda förutsättningar på kreditmarkna
i egenskap av analyschef på Catella.
den och en fortsatt stark fastighetsmarknad.
De flesta investerare, både privata företag och institutioner,
är intresserade av att öka sin fastighetsexponering, samtidigt
som relativt få aktörer är villiga att sälja. Många välbeställda
privatpersoner, samt mindre pensionskassor och stiftelser
som normalt inte investerar i fastigheter, uttrycker också ett
starkt intresse av att få fastighetsexponering i sina portföljer.
Arvid Lindqvist är analyschef på
Catella. Du når honom på
Intresset för fastigheter visar sig också på börsen där fastig
arvid.lindqvist@catella.se
hetsbolagen sedan i november 2014 har dragit ifrån de breda
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Nya domar
Året har inletts med en rad intressanta domar inom
entreprenadjuridiken. Här förklarar vi bakgrunden,
domslutet och framförallt hur utfallet kommer att
påverka framtida arbete och projekt.
TEXT: VICTORIA GILLBERG ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON

Vad betyder egentligen
fackmannamässig bedömning?
BAKGRUND: 2009 vann entrepre
nören Secora Region Gotlands upp
handling av muddringsarbete i Slite
hamn till ett fast pris på
11 miljoner kronor. Under
arbetet stötte Secora på
GOTLANDShårt kalkberg som före
DOMEN
tagets tekniska utrust
ning inte klarade av och
istället var de tvungna att
spränga bort berget. Spräng
ningen orsakade en merkostnad på
22 miljoner kronor, som Secora ansåg
att Region Gotland borde stå för
och begärde ersättning för detta av
regionen.
DOMEN: Högsta domstolen kom

fram till att Secora i sin fackmässiga
bedömning vid val av metod borde
ha funnit att det var troligt att de
skulle stöta på hårt kalkberg och att
de därför själva var ansvariga för de
merkostnaderna som sprängningen
medförde.
KOMMENTAR från John Hane,
advokat och delägare på Foyen, och
även den som företrädde kommunen

i målet: Domen
tydliggör entrepre
nörens ansvar för
okända förhållan
den. Entreprenören
måste, för att vara
fackmannamässig,
John Hane
beakta alla risker
för okända förhål
landen som är sannolika. Det kom
mer antagligen medföra att entre
prenörer i större utsträckning än
tidigare tar höjd för riskerna när de
tar fram sina kalkyler. Men samtidigt
är domen också ett förtydligande av
beställarens ansvar.
Domen tydliggör att om bestäl
laren inte har ett fackmässigt och
komplett förfrågningsunderlag, och
det på grund av ofullständigheter i
detta går att göra olika tolkningar om
vilka risker som föreligger, får istäl
let entreprenören kalkylera med den
för entreprenadarbetenas utförande
mest gynnsamma tolkningen. Kravet
på fackmässighet gäller båda parter i
ett entreprenadkontrakt. Domen har
förtydligat vad det ansvaret innebär i
båda riktningarna.

Vårdslöst användande av ny teknik vid husbygge
BAKGRUND: I ett trettiotal villor i Sve
dala valde byggbolaget Myresjöhus att
använda sig av enstegstätade fasader.
Detta är en metod som har ifrågasatts
och när villorna drabbades
av omfattande fuktskador
valde fastighetsägarna att
JÖ
S
E
MYR
stämma byggbolaget för att
N
HUSDOME
få ersättning för skadorna.
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Den första rättsinstansen, Eksjö tings
rätt, dömde Myresjöhus att betala åtta
miljoner kronor till villaägarna. Domen
upphävdes efter överklagan till Göta
hovrätt, som ansåg att företaget agerat
fackmässigt.
DOMEN: Högsta domstolen fastslår att det

föreligger fel i entreprenaden och ger där

med fastighetsägarna rätt. Nu kvarstår
att pröva hur vårdslöst Myresjöhus agerat
vid användandet av enstegstätade fasader
för att därefter fastställa den ersättning
som bolaget ska krävas på.
KOMMENTAR från Rikard Silverfur,
näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige: Jag tycker Högsta dom
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Rätt till ersättning
vid byggfel

BAKGRUND: 2007 var det dags
för Ramos Snickeri i Kalmar
att flytta till nya lokaler.
PRISAVDRAGSDotterbolaget Det Andra
DOMEN
Bolaget House Sweden fick
ansvar för byggnationen
av de nya lokalerna för han
del och industri. Ett avtal om
totalentreprenad slöts med John Svens
sons Byggfirma (JSB). Bygg firman skulle
utföra konstruktions och byggnads
arbete, bland annat avseende en betong
platta. Arbetet pågick och slutbesiktiga
des i december. Men därefter uppdagades
flera fel, till exempel att betongplattan var
för tunn. Ansvaret för kostnaden för att
åtgärda felen har de två parterna sedan
dess tvistat om och i januari kom Högsta
domstolens beslut.
DOMEN: Högsta domstolen ansåg att det

fanns fel i entreprenaden och gav Det
Andra Bolaget rätt till ersättning för de
kostnader som kan beräknas uppkomma
vid avhjälpandet av felet. Bolaget har
yrkat på en ersättning på fem miljoner,
men det är nu upp till hovrätten att
bedöma ersättningsnivån.

Kalkberget i Slite hamn
på Gotland blev en dyr
historia för entreprenören Secora. Fallet förväntas nu få betydelse
för andra upphandlingar framöver.

stolen gör en korrekt bedömning i frågan
om huruvida fel föreligger i entreprena
den eller ej.
Entreprenör som tillhandahåller hand
lingar jämte däri angivna konstruktioner,
som ska vara lämpliga för sitt avsedda
ändamål, svarar också för riktigheten i
dem och vad gäller enstegstätade fasader
finns uppenbara problem. Den fortsatta
prövningen i målet är intressant att följa
både vad gäller ersättning och hur domen
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i övrigt kommer att
påverka hur företag
använder sig av ny
teknik.
Högsta domstolen
tar fasta på den situa
tion som uppstår när
Rikard Silverfur
man som köpare inte
får det som man förväntat sig. Det kom
mer bli intressant att följa hur det kom
mer appliceras på andra situationer.

KOMMENTAR från Olof
Johnson, chefsjurist på
Sveriges Bygg industrier:
Branschen har nu fått
svar på frågan om bestäl
larens rätt till ersättning
för beräknade avhjäl
Olof Johnson
pandekostnader eller vär
deminskningsavdrag, för
väsentliga fel. Beställaren kan nu kräva
skadestånd av entreprenören motsva
rande beräknade avhjälpandekostnader;
under presumtionen att beställaren har
för avsikt att avhjälpa felen. Detta kan
förstås vara lite svårsmält för en praktiker
eftersom beställarna i praktiken ofta inte
avser avhjälpa felen på grund av kostna
der och till exempel störningar för hyres
gäster. Många gånger kan man också
fråga sig om ”felet” påverkar användbar
heten överhuvudtaget eller om kostna
derna för ett avhjälpande verkligen står
i rimlig proportion till felens betydelse
för beställaren. Vad händer då om bestäl
laren inte har för avsikt att avhjälpa felen?
Högsta domstolen uttalar i sin dom att om
beställaren inte avser avhjälpa felet ska
ersättningen enligt skadeståndsrättsliga
principer bestämmas till de ”ekonomiska
effekterna av det bestående felet”. Hur en
sådan bedömning ska gå till i det konkreta
fallet vet vi ännu inte.

35

ÄR DINA MILJÖKUNSKAPER UPPDATERADE?
om miljö och
hållbarhet inom fastighetsförvaltning.
I vår ger vi två kurser särskilt inriktade på
miljöfrågor: Gröna hyresavtal och Driv din
fastighet på ett effektivt sätt.
Läs mer om våra kurser på vår hemsida
www.fastighetsagarna.se/utbildning
uppdatera dina kunskaper

Ett av Fastighetsägarnas
mål är att höja kompetensen
inom fastighetsbranschen.
Fastighetsägarna Utbildning
erbjuder ett brett utbud av
aktuella kurser. Våra kursledare
är experter inom sina områden
och vi garanterar hög kvalitet
och högaktuell kunskap.

Fastighetsägarna
Utbildning

GRÖNA
HYRESAVTAL
EN
KURS FRÅN
FASTIGHETSÄGARN
A
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FOTO: ANGELICA ZANDER

Marknadskommunikatör Så jobbar jag

LINDA STÅHL, MARKNADSKOMMUNIKATÖR PÅ DILIGENTIA:

”Jag älskar Outlook”
Som marknadskommunikatör arbetar Linda Ståhl både
med marknadsföring och extern- och internkommunikation. Rollen är mångfacetterad och innefattar alltifrån
PR-arbete och eventplanering till att ta fram marknadsföringsmaterial, hyresgästinformation och publicera
information på externwebb och intranät.
Vilka är dina viktigaste verktyg i jobbet?
– Här måste jag definitivt svara mina kollegor. Att samarbeta är både kul och viktigt för att hålla kreativiteten
levande. Stöter jag på ett problem så diskuterar vi saken,
och jag får alltid nya infallsvinklar och idéer till lösningar.
Sen klarar jag mig inte utan min iPhone. Där finns allt:
kalender, mejl, uppgiftslistor och så vidare.
Hur jobbar man effektivt som
marknadskommunikatör?
– Jag är bra på att nätverka internt. Det är viktigt att vara
synlig och tillgänglig i organisationen. Alla ska kunna
fånga mig i korridoren och berätta vad de håller på med
eller behöver hjälp med.
På vilken plats jobbar du mest?
– Jag jobbar mest på kontoret. Vi sitter i en aktivitetsstyrd
arbetsmiljö med olika platser som svarar upp mot de uppgifter som jag behöver utföra.
Vilket är ditt bästa ”lifehack”?
– Älska Outlook! Utan uppgiftslistan och kalendern skulle
jag inte klara mig. Där prioriterar jag uppgifter och bockar
av när det är klart.
Hur får du tiden att räcka till?
– Det handlar om att ha en strukturerad kalender och attgöra-lista. Dessutom måste jag ständigt prioritera eftersom det ofta ramlar in oplanerade saker. Jag använder
alltid småstunderna, den där kvarten innan lunch när man
tänker ”hinner jag verkligen börja på någonting?” På den
kvarten kan jag få ganska mycket gjort, men det gäller att
vara fokuserad.

LINDA STÅHL
Ålder: 36 år.
Utbildning: Säljoch marknadshögskolan samt
Berghs School of
Communication.

Vilket är det bästa yrkesmässiga
råd du någonsin fått?
– ”Work hard and be nice to people”, det funkar i alla
lägen. Jag hörde det på ett seminarium och kände att det
talade till mig.
VICTORIA WAHLBERG
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Bakom fasaden Mehmet Kaplan
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Det är i miljonprogramsområdet på
Järvafältet han känner sig hemma,
bostadsministern Mehmet Kaplan som nu
har ansvaret för att 250 000 bostäder ska
byggas. Stressad? Nej, han tror inte att det
ﬁnns några snabba lösningar.
TEXT: DAVID GROSSMAN FOTO: BJÖRN LEIJON

Ministern som
inte är stressad
M

EHMET KAPLAN ÄR på hemmaplan.

– Det här är min hemby, säger
han när Fastighetstidningen möter
upp honom i Akalla en tidig morgon
innan han ska in till arbetsplatsen på
Näringsdepartementet. Han har lämnat yngsta dot
tern på skolan som ligger nära tbanan. Några boende
som passerar oss på väg till tunnelbanan hälsar på
bostadsministern med en snabb nick. Efter åtta år
i riksdagen och innan dess ordförande i Sveriges
Unga Muslimer i två år är han ett känt ansikte i
området. Och familjen Kaplan är också väl represen
terad på Järvafältet: Mehmets föräldrar, syskon och
andra släktingar bor i princip alla i omgivningarna.
– De är min trygghet och jag har svårt att tänka
mig att bo någon annanstans just nu, säger Mehmet
Kaplan och berättar hur han som liten grabb sprang
runt i husen och delade ut reklam. Han har koll på
gatuadresserna som alla har namn med finsk anknyt
ning. Och vilka pizzor som är godast på den lokala
pizzerian.
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– Den med svamp och mozarella är min favorit.
Pizza är generellt en bra ursäkt för att äta mycket ost,
skrockar han.
BOSTADSKARRIÄREN HAR GÅTT mellan olika

lägenheter, såväl allmännyttiga som privatägda, fram
till att familjen för några år sedan köpte ett av de få
radhusen i området.
– Jag hade då stått elva år i bostadskö men det
fanns inget alternativ som passade, nästan ursäktar
han sig. Man anar att han helst hade bott i en hyres
rätt eftersom det är en boendeform som passar en
rödgrön bostadsminister bäst.
Miljonprogrammet ligger honom varmt om hjärtat
och Mehmet Kaplan påpekar att det i regeringen bara
är han och infrastrukturminister Anna Johansson
(S) som bor i dessa områden. Anna Johansson i Berg
sjön i Göteborg.
– Miljonprogrammet är politikens blinda fläck,
säger Mehmet Kaplan och är sedan snabb på att
inflika att det även gäller orter som Vetlanda,
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JAG ÄR EN POLITIKER SOM ALDRIG VARIT
INTRESSERAD AV FORMFRÅGOR, UTAN ÄR
INRIKTAD PÅ SAKFRÅGORNA.

FAKTA/
MEHMET KAPLAN

Aktuell: Bostadsutvecklings- och
IT-minister.
Ålder: 44 år.
Familj: Fru och två döttrar, 8 och 15 år gamla.
Bakgrund: Född i Gaziantep i Turkiet (han har
kvar sitt turkiska medborgarskap), kom till
Skövde som ettåring.
Läst Lantmäteriprogrammet på KTH men
avslutade inte studierna.
Har varit ordförande i
Sveriges Unga Muslimer
och IOGT-NTO i Stockholm. Riksdagsledamot
för MP sedan 2006.
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Tidaholm och Jukassjärvi.
Han vill vara en bostads
minister för hela landet och
ett allt för ensidigt fokus
på förortens problematik
riskerar att slå tillbaka.
Att de första resorna som
minister gick till Turkiet och
till Hongkong väckte också
kritik på sociala medier och
på en konferens om stadsut
veckling, några dagar innan
vårt möte i Akalla, påpekar
hans tidigare partikollega
Maria Wetterstrand: ”nu är
det dags för Mehmet att åka
ut i landet”.
– Jag har redan varit på
många orter, bland annat
Kalmar och Eskilstuna.
Under 2014 besökte jag 90
miljonprogramsområden
och nu ska jag besöka många
igen, säger Mehmet Kaplan. På hans lista står
förstås även möten med olika intressenter inom
bostadsnäringen. Det är ingen brist på personer
som vill delge ministern sina råd om hur det ska
skapas 250 000 nya bostäder – målet som den röd
gröna regeringen satt upp för denna mandatperiod.
ETT HÖGT MÅL. Är du inte stressad, undrar jag när
vi senare under dagen möts på ministerns kontor
inhyst i det gamla posthuset vid Vasagatan.
– Nej, det finns inget skäl att stressa för det finns
inga snabba lösningar, säger Mehmet Kaplan. Vi
har strukturella hinder som byggts upp under lång
tid och det råder ett glapp mellan efterfrågan och
tillgång. Sådant går inte att lösa med massa små
åtgärder. Det visar den förra regeringens år vid
makten.
Hans svar är en tämligen lång utläggning och
under intervjun inser man att Mehmet Kaplan har
en förkärlek för utförliga inledningar innan han
svarar på en fråga, ibland tenderar även svaret på
frågan att försvinna i sammanhanget.
Han beskriver de gångna åtta åren med allian
sens och bostadsminister Stefan Attefalls politik
och 56 utredningar som ”små idéer med resultat
på marginalen”. Tidigare har han lite nedlåtande
sagt att det enda som förre ministern åstadkom var
Attefallshuset.
Men nu är tonen lite mer ödmjuk, kanske efter
insikten att det inte finns några enkla lösningar på
en fråga som stötts och blötts i snart tjugo år.

Att det länge rått stiltje på hans departement
skyller han på den parlamentariska diskussionen
(läs budgetsammanbrottet) som förlamade arbetet.
– Jag är en politiker som aldrig varit intresserad
av formfrågor utan är inriktad på sakfrågorna,
säger han som kommentar till de förhandlingar som
till sist utmynnade i decemberöverenskommelsen.
MEN VAD HAR DÅ Mehmet Kaplan för sakpolitiska

förslag i sin verktygslåda, åtgärder som ska leda till
förändringar och som inte är på marginalen? Det
han återkommer till gång på gång under intervjun
är infrastruktur och kollektivtrafik.
– Snabbjärnvägen som vi satsar på gör Sve
rige mindre. Den generar arbete och skapar nya
bostadsområden ut med spåret. Till det har vi även
även lagt två miljarder på så kallade Stadsmiljöav
tal, där vi medfinansierar kollektivtrafik och gör
det lättare för kommuner som inte har resurser att
utveckla mark som hittills inte varit så lönsam att
bygga på.
Nu är detta spörsmål som till viss del ligger
utanför hans ansvarsområde. Det gör även de stora
frågorna om skatteförändringar, som moms på
bostadshyra och ändrade regler för reavinstbe
skattning, det sistnämnda enligt många bedömare
det bästa sättet att öka rörligheten på bostadsmark
naden.
– En sak för finansen, säger Mehmet Kaplan och
vill inte gå in på sina egna åsikter i dessa frågor.
På hans bord ligger däremot förslag på olika
regelförenklingar där hans föregångare på posten
redan beställt ett försvarligt antal utredningar.
Några av dem är på ingång under året.
– Jag väntar på att se utlåtandet om konkurrens
situationen i byggsektorn. Jag får signaler från små
och medelstora byggbolag som säger att de har svårt
att få del av marknaden på lika villkor. Eftersom
det är långa processer är det svårt att ligga ute med
pengar så lång tid och vi får se om det behövs för
stärkning i form av bättre kreditgivning.
NÄR DET GÄLLER branschens krav på att få bygga
närmare bullerkällor, göra avsteg från vissa av till
gänglighetskraven och att få kortare demokratisk
process där ärenden inte överklagas i instans efter
instans befinner sig Mehmet Kaplan, liksom andra
miljöpartister i regeringen, i en besvärlig sits där
partiets grundläggande principer ställs mot beho
ven av nya bostäder och ny infrastruktur. En stor
del av alliansregeringens förslag för att förenkla
och förkorta byggprocesser gick Miljöpartiet emot.
På lokal nivå är även Miljöpartiet det parti som går
emot byggplaner mer än andra gör.
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- Där uppe på åttonde
våningen bodde vi en gång,
säger Mehmet Kaplan och
pekar upp mot ett av punkthusen i Akalla.
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Ali Juma, invandrad
från Irak med sönerna
Darin och Arin hälsar
på bostadsministern.

– Han ska ut i landet nu,
tycker partikollegan
Maria Wetterstrand.

EGENTLIGEN ÄR VI JU RÄTT ENIGA ÖVER
PARTIGRÄNSERNA KRING BOSTADSPOLITIKEN, OM MAN BORTSER FRÅN ATT
VISSA TROR ATT MARKNADEN LÖSER ALLT.
TIO FRÅGOR/
MEHMET KAPLAN

Vackraste byggnaden?
Dalhalla, en av de mäktigaste och vackraste utomhusarenorna i Europa.
Borde inte ha byggts?
Kolkraftverket i Värtan.
Min bästa egenskap?
Mitt goda humör.
Min sämsta egenskap?
Otålig.
Person jag beundrar?
Enrique Peñalosa
(colombiansk politiker).
Favoritpryl?
Telefonen.
Dold talang?
Har spelat hockey
i S:t Erikscupen.
Dit reser jag gärna?
Malmö.
Paradrätt i köket?
Fisksoppa.
Senast lästa bok?
”Spår” av Lena
Sundström.
Hockeyspelare
i sin
ungdom.
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– När det gäller förslagen i riksdagen så hade vi
andra alternativ som vi ansåg var bättre, menar
Mehmet Kaplan. Snabba processer är bra men
demokratin måste få ta den tid den tar. Rättsäker
heten får inte tummas på.
Partiets motstånd mot att lätta på bullerreg
ler och tillgänglighetskrav menar han bottnar i
omtanke om barn och funktionsnedsatta.
– Forskningen visar allt mer att långvarigt buller
kan skada unga och jag ser det som en viktig folk
hälsofråga. Jag har också svårt att förstå varför vi
ska bygga bostäder som inte alla kan bo i – även en
frisk student kan hamna i rullstol eller att en handi
kappad kompis ska kunna hälsa på.
SJÄLV HAR HAN som minister än så länge bara

initierat ett fåtal åtgärder – den som fått mest upp
märksamhet är en översyn av andrahandshyrorna.
En regelförändring som Miljöpartiet själva var med
att fatta beslut om, men som det enligt Mehmet
Kaplan eventuellt finns skäl att omvärdera.
– Det tycks som att hyrorna gått upp rejält på
denna marknad som i första hand vänder sig till stu
denter och nyanlända. Syftet med reformen var att
det skulle blir fler lägenheter att hyra men utbudet
ser nu ut att ha minskat i storstäderna. Därför vill
jag att Boverket tittar närmare på saken.
Några andra konkreta förslag på hur man kan
utnyttja det befintliga beståndet bättre finns inte
med i ministerns verktygslåda. Han tror i alla fall

inte att förändringar av hyressystemet leder någon
stans.
– När vi har en marknad där efterfrågan är så
enorm är svaret att bygga mer och inte att reglera
med friare hyror. Det är väl ingen som vill ha mark
nadshyror, inte ens moderaterna, frågar han reto
riskt. Men, tillägger han, jag har inga ideologiska
skygglappar i frågan. Är det ett sätt att lösa bostads
bristen kommer jag att sondera den politiska ter
rängen om det finns intresse för det.
– EGENTLIGEN ÄR VI JU RÄTT eniga över parti
gränserna kring bostadspolitiken, om man bort
ser från att vissa tror att marknaden löser allt.
Eftersom vi har ett parti i riksdagen (SD) som
kommer att rösta emot allt de inte gillar måste vi
agera efter vilket stöd vi kan få. Jag vill inte driva
frågor som med minsta möjliga marginal kan rivas
upp. Fastighetsbranschen behöver beslut som är
långsiktiga.
Intervjutiden är i princip slut och jag slänger
ut en sista fråga om bilden av Miljöpartiet som
ett antitillväxtparti. Den hittills timide Mehmet
Kaplan blir plötsligt upphetsad och höjer rösten ett
snäpp.
– Antitillväxt? Nej verkligen inte! Det är bara
rabulister som kallas oss så. Vi är inte emot till
växt och vi är definitivt inte emot att det byggs fler
bostäder – men det måste ske med hållbar tillväxt,
vilket jag menar är fullt möjligt. •
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Fokus Hot på jobbet

När hot och våld
Från lite otrevlig stämning till dödshot.
Arbetsmiljön är stundvis tuff för den som bemöter
kundernas problem och önskemål i bostadsbranschen.
Men måste man gilla läget? Tvärtom, säger två
branschaktörer som menar att fastighetsägare som
tar ansvar är mer attraktiva arbetsgivare.
TEXT: MARIA ODEH FOTO: JOHAN NILSSON / TT SAMT ANDRÉ DE LOISTED
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kryper inpå
H

ar någon blivit skadad?
Det var Peter Strands, vd på
Victoria Park första tanke. Ett par
dagar före julafton sprängdes en
bomb utanför bolagets områdes
kontor i Rosengård i Malmö. Flera fönster, både
i kontoret och lägenheten ovanför, splittrades av
explosionen.
Sprängladdningen detonerade mitt i natten när
ingen befann sig på kontoret. De boende på våningen
ovanför var skärrade, men oskadda. Men den mate
riella skadegörelsen var omfattande. Arbetet med att
evakuera boende och röja upp i området kunde inte
vänta. Medarbetarna hjälptes åt att hantera kontakt
med polis, massmedia och oroliga boende i området.
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– Vi var så klart chockade och frustrerade, men jag
skulle ändå säga att vi reagerade sansat genom att
försöka lösa de akuta praktiska problemen så snabbt
som möjligt. Vattenrör hade gått sönder, och det låg
glassplitter överallt, minns Peter Strand.

På julafton
inträffade ett
nytt sprängdåd.
Polisens tekniker
undersöker
Victoria Parks
områdeskontor
i Rosengård.

DET ÄR INTE ovanligt att personal inom förvalt
ning och uthyrning tvingas möta hot och otrygg
het i sin arbetsmiljö. I förvaltningsarbetet ingår att
ibland behöva informera om hyreshöjningar eller
besvärande underhållsarbete, eller i sällsynta fall
lämna besked om uppsägning av kontrakt. Kort
sagt – nyheter som kan väcka starka känslor hos
mottagaren. Som fastighetsägare måste man vara
beredd på ett brett spektrum av olika reaktioner.
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Kollegorna Rasha
Hossein och Vlora
Hyseni är tillbaka
i vardagen på sin
arbetsplats, Victoria
Parks områdeskontor
i Rosengård.

MAN KAN INTE SÄGA ATT MAN SKA SLÅ
IN SKALLEN PÅ NÅGON OCH SEDAN
FÖRVÄNTA SIG ATT FÅ BO KVAR.
Bo Strömvall, säkerhetschef Svenska Bostäder

– Våra erfarenheter visar att
de flesta företag har väl utveck
lade rutiner för att möta och
hantera våld och hot, säger Jonas
Stålnacke, chefsjurist på fastig
hetsbranschens arbetsgivarorgani
sation Fastigo.
Peter Strand
Kurser inom arbetsmiljöområdet
hör till de mest efterfrågade.
– Där går vi igenom vilka krav
som ställs. Företaget ska ha säker
hetsrutiner och det ska finnas
möjlighet att larma för att snabbt få
hjälp. Arbetsgivaren måste också
Jonas Stålnacke
vara tydlig med att våld och hot
inte är något som medarbetarna ska behöva accep
tera och att det därför är viktigt att incidenter rap
porteras och tas om hand. Om någon utsatts för
hot eller våld måste man som arbetsgivare erbjuda
hjälp och stöd.
VICTORIA PARKS drabbade områdeskontor ligger
i ett av de 55 så kallade ”riskområden” som polisen
pekat ut i Sverige. (Se faktaruta intill).
När Victoria Park tog över beståndet i Malmö för
drygt tre år sedan inleddes snabbt arbetet med att
säga upp hyresgäster som ägnat sig åt uthyrning
genom svarta kontrakt eller kriminell verksamhet.
Om denna upprensning i området ligger till grund
för sprängningarna eller inte låter Peter Strand
vara osagt med hänsyn till att brottsutredningen
i skrivande stund ännu pågår.

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

När händelserna i Rosengård inträffade hade
inga hot framförts mot någon specifik person i
organisationen, men händelserna väckte naturligt
vis rädsla hos medarbetarna.
–Vi satte direkt in informationsmöten och kopp
lade in företagshälsovården. Vi jobbar tillsammans
med externa konsulter och har en policy för hur vi
hanterar hot mot personalen, men det här var en
så osannolik situation. Det är ingenting som går att
förbereda sig för, säger Peter Strand.
Att stänga ner kontoret var aldrig ett alternativ,
trots att sprängdåden inträffade precis före jul
ledigheterna.
– Nej, för oss var det viktigt att så snabbt som
möjligt komma tillbaka till det vanliga. Därför
beslutade vi oss för att hålla öppet precis lika ofta
som innan.
Peter Strand tycker att samarbetet med polisen
fungerar bra i området och säger att händelserna i
julas inte har lett till några förändringar i verksam
hetens arbetssätt.
– Vi är oerhört nöjda med det samarbete vi
utarbetat både innan och efter den här unika hän
delsen. Vi har samma bemanning, egen personal,
samma öppettider och vi kommer att fortsätta
anställa boende från området till förvaltningen.
Chansen är ju mindre att du placerar en bomb på ett
kontor om din syster jobbar där.

FAKTA/
RISKOMRÅDEN
I Sverige finns i nuläget
55 geografiska områden
där lokala kriminella nätverk anses ha negativ
påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade över 22 kommuner
– från storstäder till mindre orter och anses vara
socioekonomiskt utsatta.
Vanligt förekommande
brott bland de lokala kriminella i områdena är
bland annat öppen narkotikahantering, kriminella
uppgörelser som yttrar
sig i grova våldsyttringar
på allmän plats, olika former av utpressning och
otillåten påverkan samt
utåtagerande missnöje
mot samhället.
Källa: Polisen

PÅ SVENSKA BOSTÄDER i Stockholm tog man ett

nytt grepp om säkerhetsrutinerna för ett par år
sedan. Idag rullar ett helt trygghetsmaskineri igång
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BERGSÄKER

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den
perfekta temperaturen. Tack vare dubbla kompressorer
möjliggörs produktionen av värme och varmvatten
samtidigt i fastigheten, vilket är unikt.

• Mindre än 3 kg köldmedium/aggregat
• NIBEs användarvänliga display
• 4 olika storlekar, upp till 540 kW i samma system
• Tystgående

NIBE Energy Systems Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433-73 000. Läs mer på nibe.se/F1345

när någon tar till hot. Är det rik
tat mot organisationen i allmän
het skickas ett varningsbrev ut
till hyresgästen, med kopia till
stadsdelsförvaltningen. Gäller
det hot mot enskilda medarbetare
omvandlas hyreskontraktet till
Bo Strömvall
ett korttidskontrakt under en
prövningstid eller sägs upp, beroende på hur all
varlig situationen är.
– Man kan inte säga att man ska slå in skallen på
någon och sedan förvänta sig att få bo kvar hos oss.
Det räcker inte att säga i efterhand att man var lite
upprörd, konstaterar Bo Strömvall, säkerhetschef
på Svenska Bostäder.
Under hans tid har medarbetarna varit försko
nade från fysiskt våld, men han har vid det här
laget sett exempel på alla varianter av hot och
psykisk terror. Det kan handla om hot om våld,
förföljelse eller hot om självmord. Det sistnämnda
scenariot är ett allvarligt problem även hos olika
myndigheter. Under 2014 rapporterade Kronofog
dens personal in fler än 140 fall av självmordshot.
– Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är ett
hot. Ibland handlar det om en obehaglig stämning,
ibland om skuldbeläggning, som att ”om du inte
gör som jag vill så kommer jag att hoppa från min
balkong.” Det är kanske inte ett hot mot medarbe
taren, men ändå ett väldigt tungt ansvar att lägga
i knäet på till exempel en receptionist, säger Bo
Strömvall.
INCIDENTER hos Svenska Bostäder som leder till att

Bo Strömvall blir inkopplad inträffar ungefär fem,
sex gånger per år.
– Vi erbjuder lösningar som personlarm, byte av
arbetsplats och krissamtal. Många kan bara skaka

av sig vad som hänt, men vi rekommenderar alltid
att man åtminstone tar ett samtal.
På bolagets kundcenter har Svenska Bostäder
lyckats förbättra tryggheten i arbetsmiljön för sina
anställda. Tidigare kunde hyresgästerna ta upp
problem direkt med förvaltningspersonalen ute i
området. När man startade kundcentret som bara
kan nås via telefon eller epost var många telefon
samtal hotfulla.
– Vi utbildade alla medarbetarna i svåra samtal,
och de senaste två åren har det inte kommit ett enda
hot till kundcentret. Då tar vi ändå emot tusentals
telefonsamtal varje vecka, säger Bo Strömvall.
Personalen som svarar i telefon talar aldrig om
vad de heter i efternamn. Om tonläget i telefonen
börjar stegras så talar medarbetaren om att en chef
kommer att ta över samtalet eftersom man inte
kommer vidare och lämnar över luren.
PÅ ETT AV SVENSKA BOSTÄDERS områdeskontor
har man nyligen beslutat att låsa dörren till loka
lerna under öppettiderna. Anledningen är en utdra
gen historia som tog sin början redan i oktober då
en hyresgäst vid upprepade tillfällen uppträtt hot
fullt och skrikit okvädesord åt medarbetarna inne
på kontoret. I väntan på beslut från hyresnämnden
bor mannen kvar i sin lägenhet.
– Besittningsrätten är oerhört stark i Sverige.
Även om vi vinner i hyresnämnden så får han ändå
bo kvar i tre månader innan han måste flytta, trots
att han kallat medarbetare för horor och dragit med
fingret över halsen mot dem. Men polisen rubrice
rar bara händelserna som ofredande. Vi kan ju inte
acceptera detta och undrar varför det förväntas att
vi ska tolerera mycket mer än andra tjänstemän.
Receptionen kommer åtminstone att vara låst fram
till juli, säger Bo Strömvall. •

TIPS/TA GREPP
OM TRYGGHETEN
Tre råd från Fastigo till den
som vill förbättra tryggheten för sina medarbetare:
• Gör en riskanalys av den
fysiska arbetsmiljön och
för in trygghets- och
säkerhetsaspekter i de
ordinarie arbetsmiljöronderna.
• Ta fram en kris- och
beredskapsplan som är
lätt tillgänglig för alla
anställda. Alla chefer ska
vara väl införstådda med
sin roll och sina
ansvarsområden.
• Ge de anställda utbildning i exempelvis boendesociala frågor, frågor
kring missbruk och
psykisk sjukdom samt
konflikthantering och
bemötande.
Tipsen kommer
från boken
För säkerhets
skull. Den vänder sig till chefer och
andra ansvariga på fastighetsföretag och innehåller
råd och tips till alla som
riskerar att utsättas för
hot, våld och kränkningar
på jobbet. Även ett utbildningsmaterial ingår.
Boken kan beställas genom Fastigos webbplats
www.fastigo.se.

MOTORCYKELKLUBBEN

Bandidos flyttade till slut från villan som de olovligen använt som
klubblokal i Huddinge sedan 2012.
Kommunen köpte villan på exekutiv auktion samma år och varslade
om vräkning, utan resultat. Ett år
hann gå och först ett par dagar
innan ärendet skulle prövas i Svea
hovrätt meddelade Bandidosledaren, som stod på hyreskontraktet,
att uppsägningen accepterades.
CHRISTIAN OTTOSSON, (C)

kommunalråd och ordförande
i brottsförebyggande rådet i
Huddinge kommun, var drivande
i kampen för att få bort klubben.
– Som kommun bör man ta ett
brottsförebyggande ansvar i samhället. Det låter självklart, men i lagstiftningen är det inte det. Ambitionerna varierar väldigt mycket.
Vi gjorde valet att inte överlåta
allting åt polisen. Att ett kriminellt

nätverk kan ha
en föreningslokal innebär
större intäkter
till nätverket
och att organisationens
makt stärks
i området.

FOTO: STEFAN SÖDERSTRÖM/SCANPIX

Stark samverkan drev bort mc-klubben

Christian Olsson

LOKAL SAMVERKAN mellan

kommun, polis och den lokala
fastighetsägarföreningen var
nyckeln till att få bort motorcykelklubben från kommunen.
Arbetet utmynnade i en handlingsplan vars huvudsakliga syfte
är att minska risken för att organiserad brottslighet får fäste i Huddinge. Handlingsplanen inkluderar
det kommunala bostadsbolaget
Huges arbete med både mark och
lokaler.
Ett tips Christian Ottosson vill
skicka med till fastighetsägare
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Bandidos MC Stockholms högkvarter på Häradsvägen i Huddinge visas för
spekulanter inför kronofogdens försäljning.

som fått problem med kriminella
element i sina områden är att ta
tjuren vid hornen på en gång.
– Ju större plats de kriminella
organisationerna får ta, desto mer
stärks de. Om något pågår i områ-

det – agera snabbt. Ta kontakt
med andra som har erfarenhet
och fråga hur de gjorde. Vi fick
många goda råd av andra kommuner genom SKL.
MARIA ODEH
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Som kommunal eller privat fastighetsägare kan du ta del av Sveriges största kunskapsbank för renovering
av bostadshus byggda under efterkrigstiden och fram till slutet av 70-talet.
I Skanskas koncept ”Miljonhemmet” har vi samlat erfarenheter från vårt arbete med miljonprogrammen.
Dessutom har vi skapat unika och strukturerade sätt att arbeta med husen och människorna i dessa bostads
områden, där vi tar hänsyn till alla dimensioner på hållbarhet; från ekonomi och grönt, till sociala aspekter.
Vill du vara med och utveckla samhället tillsammans med oss?
Lägg några minuter på filmerna nedan och kontakta oss sedan för en förutsättningslös diskussion.

förändra
hur du ser på
möjligheter

Två filmer och Miljonhemmet™ kan

miljonprogrammets

Filmen om Miljonhemmet

Kostnadsfri konsultation?

Läs mer om Miljonhemmet, olika referensprojekt
och se filmen på skanska.se/miljonhemmet

Låt oss tillsammans titta på vilka åtgärder som bör
genomföras utifrån fastighetens behov, områdets
möjligheter och verksamhetens plånbok. Du hittar
din lokala kontaktperson på
skanska.se/miljonhemmet.

Bara nyfiken?
Slå en signal till Susanne Sjöblom,
ansvarig för Miljonhemmet, på
010448 72 96.

Ett hållbart samhälle börjar där
människor bor
Se filmen om Vivalla, vårt samarbete med Örebrobostäder,
där de boendes delaktighet leder till social hållbar ut
veckling av hela området:
skanska.se/vivallafilm

www.skanska.se

White Design/Arkitektur
En byggnad som andas fart och samtidigt tar vara på traditionella inﬂuenser från
området. Så kan man beskriva logistikföretaget Würths huvudkontor och svenska
centrallager i kärnan av logistiksverige.
TEXT: VICTORIA GILLBERG FOTO: WHITE

Viktora Buskqvist
är arkitekt och har
arbetat på White
i åtta år.

Bakgrund: White
startades 1951 av
Sid White och PA
Ekholm och har
idag kontor på flera orter runt om
i Sverige.
Andra projekt för White
i Örebro: Förortsförnyelse för
Örebrobostäder, Svarta Borgen,
kontor för Aspholmen Fastigheter,
Capio Läkargruppen i Örebro,
Framtidens studentbostäder för
Asplunds Fastigheter och pågående tävlingen om nya naturum
Oset i Örebro .
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tanför Örebro, där E18 möter E20, ligger området som
brukar kallas hjärtat i Logistik-Sverige. Och där har
logistikföretaget Würth byggt sitt huvudkontor och
centrallager.
– Vi ville förkroppsliga Würths varumärke, dra maximal nytta av skyltläget och göra en byggnad som passade in i det
snabba stadsrummet. En tydlig ikonbyggnad som inte bara gestaltar dynamiken i logistikflödena utan också företagets sociala hållbarhet och personalpolitik, berättar Viktoria Buskqvist, ansvarig
arkitekt för projektet på White.
Resultatet blev en svart och röd byggnad där flödena i logistiken
tydligt fått styra utformningen. Färgerna på byggnaden refererar
både till företagets varumärke och traditionella falurött och svart
tjära.
– Allt är utarbetat för att tjäna meter och sekunder i arbetet. Det
var också viktigt att stänga ute oönskat buller så att det blir en lugn
miljö både för de som arbetar i och besöker byggnaden.
Ytterligare en viktig aspekt var att förkroppsliga företagskulturen med högt i tak och ett tillåtande klimat – det sunda kontoret.
– Oavsett var man jobbar så möts alla på ett gemensamt plan.
Där finns utrymme för möten, konferenser och utbildningar.

Byggnaden vann förstapriset i MIPIM
Awards 2015 i kategorin Bästa industrioch logistikbyggnad.

•
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Prylar

Innovationer

Redskapen som vi är vana vid att
använda – men som nu har fått det
där lilla extra. Innovationen.
Redaktör: Malin Age, malin.age@fastighetstidningen

Skruvdragare
med känsla
Det tog två års utveckling,
100 timmars forskning och
över 20 000 skruvar att ta fram
BLACK+DECKER Autosense™.
Men så är den också smart och
använder automatiskt rätt kraft
beroende på material och signalerar när skruven är i jämnhöjd med
ytan. Har vunnit priser för sin innovativa teknik, användarvänlighet
och funktionalitet samt utsetts till
årets produkt i Plus X Award 2014.
www.blackanddecker.se

Tiger i trängda lägen
Tigersågarna är populära bland
hantverkare som vill ha stor kapkraft
i trånga utrymmen. Nu lanseras en ny
kompakt tigersåg med ergonomisk
design, låg vikt (2,92 kilo) och med
motorn centralt placerad för bättre
balans. www.dewalt.se

Inget vatten till spillo
Med vattenmätaren kan du se
vattenförbrukning per dag, säsong
eller per bevattningspass. Du kan
också se aktuellt flöde per minut.
Vattenmätaren är batteridriven och
kan kopplas till kranen eller vattenspridaren.
Vinnare av Reddot Design Award,
en av världens största designtävlingar. www.gardena.se

Arbeta skonsamt
Med hjälp av dämpande stålkulor och ett stålskaft med ergonomiskt handtag av santopren
kan man slå hela världen med häpnad – utan
att slita så mycket på kroppen. Studsfri hammare STFS har fått en ansiktlyftning.
www.hultafors.se

ALLA SKYLTAR TILL
DIN FASTIGHET
www.havaskyltar.se
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Prisat rent
Den mekaniska skurmaskinen
Mop Vac kombinerar det
bästa från den manuella golvstädningen med professionella skurmaskiners kapacitet.
Prisbelönt med ISSA Interclean stora innovationspris.
www.kärcher.se

ÖVER 4000 PRODUKTER

Tel: 040-671 77 50 E-mail: sales@havaskyltar.se

FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

019-25 21 00 | EcoGuard.se

Med EcoGuards trådlösa temperaturmätning är det lönsamt att installera temperaturmätning
i varje lägenhet eftersom du slipper en tidsödande och dyr process att placera ut loggrar i
lägenheter. Styrning på innetemperatur är en funktion i vår programvara CURVES som mäter
och förmedlar innetemperaturen till ditt styrsystem. Genom att mäta temperaturen i samtliga
lägenheter i fastigheten med våra temperaturgivare kan du enkelt justera framledningstemperaturen och ta bort toppar och bottnar som uppstår vid t.ex. plötsliga väderomslag eller tillfällig
solinstrålning. Temperaturmätningen möjliggör också en uppföljning av resultat efter genomförda energiåtgärder i fastigheten.

STOR PRODUKTLANSERING I MAJ!
Anmäl dig på ecoguard.se

MÄTA

ANALYSERA

STYRA

DEBITERA

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning.
Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning
och temperaturer. Telefon 019-25 21 00, www.ecoguard.se

EcoGuard erbjuder ett komplett och öppet IMD-system med mätare och givare och presentationsprogramvaran CURVES för statistik, uppföljning och styrning. Beroende på förutsättningar som finns i fastigheten kan ni välja mellan EcoGuards öppna trådlösa mätinsamling
med mycket bra räckvidd eller trådbunden M-Bus teknik. Systemet går sedan enkelt att
koppla till ditt ekonomisystem för debitering. Läs mer på ecoguard.se eller ring 019-25 21 00

TEMA

Energibesparing

En spaning på
framtidens energi
Boende som själva propsar på lägre inomhustemperatur.
Rasande prisstegringar när vi når ”peak fjärrvärme”. Eller
dyker det upp ett tekniskt genombrott som gör energin
till en ickefråga? Läs vad experterna tror om den framtida
energimarknaden.

D

TEXT: ERIK HÖRNKVIST ILLUSTRATION: HELENA HALVARSSON

u har nyligen investerat en nätt summa
i en energilösning, kanske borrhål och
en pump som ska förse huset med värme
under minst ett halvt sekel. Eller så
bestämde ni er nyligen för att trots allt
fortsätta köra på fjärrvärme. Troligen har åtskilliga
timmar ägnats åt att studera siffrorna i ett excelark.
En sådan lönsamhetskalkyl bygger alltid på en mängd
antaganden om framtiden. Här är ett antal scenarier
som kan komma att förändra sista raden i dina lön

1

Ond spiral när vi
når ”peak fjärrvärme”

Begreppet ”peak oil” har du sannolikt
stött på – alltså att vi pumpat upp stora
delar av den lättåtkomliga oljan och
enbart den dyra och svåråtkomliga oljan
återstår.
På samma sätt menar Per Forsling,
energiexpert på Fastighetsägarna, att vi
kan ställas inför ett ”peak fjärrvärme”. Så
här lyder resonemanget:
– Energieffektivisering, ny energief
fektiv bebyggelse och teknikutveckling
gör att behovet av köpt energi för upp
värmning ständigt minskar. Det påver
kar energimarknaden, särskilt fjärr
värmemarknaden, säger Per Forsling.
UNDER PERIODEN 1995–2012 mins

kade fjärrvärmeanvändningen i Sverige
med i genomsnitt 1,1 procent per år. Ett
inkomstbortfall fjärrvärmeföretagen
rimligen behöver kompensera för. En
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samhetsberäkningar. Naturligtvis är det antaganden
gjorda ur dagens perspektiv. Som alltid med framtids
spaningar är det troligt att det dyker upp någon helt
annan faktor som vi inte hade en aning om. Oavsett
är det bra att ha koll. •

prissteg
ring lär
dock få allt
fler kunder att
se sig om efter
alternativ. Ett
ekorrhjul där ännu färre kun
der ska dela på fjärrvärmens kostnader.
John Johnsson på konsultföretaget
Profu, som bland annat ligger bakom
rapporten ”Värmemarknaden i Sverige”,
motsäger inte resonemanget.
– Men jag tror snarare att vi ska prata
om ”peak energi” när det gäller det sta
tionära energisystemet. Det gäller inte
bara fjärrvärme. Om energieffektivise
ringen går snabbt blir det stora intäkts
bortfall som måste täckas. Det är svårt
i en infrastrukturbransch med stora
delar av investeringarna bundna i fasta
kostnader.

John Johnsson konstaterar att det är
svårt att sia om framtiden för en bransch
som är oerhört styrd av politiska beslut.
Men han pekar ändå på vad han ser som
nödvändiga förändringar.
– För det första måste fjärrvärmeföre
tagen bli bättre på kundbemötande. Som
fastighetsägare är det viktigt att veta
vad som gäller inför framtiden, man vill
inte ha några stora överraskningar när
det gäller prisbilden. Det är viktigt med
transparens kring miljöfrågor.
John Johnsson menar att fjärrvärme
företagen främst måste möta en krym
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Attitydförändringar
driver på klimatarbetet
DET ÄR KNAPPAST förvånande att
klimatfrågan gjort att svenskarnas atti
tyder har ändrats snabbt. I Naturvårds
verkets attitydundersökning från 2009
är en av de åtgärder där acceptansen
ökat mest att sänka temperaturen inom
hus, från 36 procent 2002 till 61 procent
2009. Men attityd är en sak, viljan att
verkligen gå med på det en annan.

pande marknad genom att se över sin organisato
riska effektivitet.
– Men jag tror också på mer samverkan av olika
slag. Ett ”peak energi” med en stagnerande total
marknad innebär ett helt nytt läge där aktörerna kan
agera genom att ta marknadsandelar av varandra.
Ett exempel skulle kunna vara att utnyttja vär
mepumpar som tar värme ur returledningarna i
fjärrvärmenäten.
– En värmepump använder lågvärdig värme av
något slag och pumpar upp till önskad temperatur.
En idé är då att ta lågvärdig värme och leda den i
enkla billiga rör till värmeglesa områden. Istället
för att värmepumpen då jobbar med markvärme
runt åtta grader utgår man från värme runt 35 till
40 grader. Det ger värmepumpen betydligt bättre
prestanda, säger John Johnsson.
Nils Holgerssonundersökningen visar på stora
skillnader mellan olika fjärrvärmeområden. Kom
mer den utvecklingen fortsätta?
– Nej, konkurrensen från värmepumparna blir
för hård. De nät som är dyrast är redan jobbigt dyra.
Därför måste man vara återhållsam, säger John
Johnsson.
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Elbehovet ökar
i transportsektorn

EN ANNAN FAKTOR som kan få en avgörande påverkan på

elpriset är om transportsektorn elektrifieras. Här spelar fastig
hetsägarna samtidigt en stor roll i arbetet med att bygga upp en
infrastruktur för laddning.

3

Glöm inte
geopolitiken

UR ETT DAGSAKTUELLT per
spektiv känns det väl inte allt
för avlägset att utvecklingen
i Ryssland och Mellanöstern
leder fram till en energikris
i större skala. Samtidigt
har oljekriser ofta varit den
”gamechanger” som drivit på
teknikutveckling.
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Energibesparing

Från storskaligt och centralt
till småskaligt och lokalt

EGENPRODUKTION AV EL har gått från
att vara något för en liten entusiastisk
skara till att de större bolagen inför tek
niken i sina projekt. Nu börjar det bli en
volymfråga där installationskostnaderna
blir allt lägre.
Det är en utveckling som ställer
krav på elnäten för att den småskaliga
produktionen ska kunna bli en resurs i
energisystemen. Nu måste näten kunna
användas i två riktningar och utgöra en
form av lagringsplats.
MEN KALKYLERNA bygger på stigande

elpriser, där egenproduktion blir det allt
mer lönsamma alternativet. Faktum är
att elpriset stått relativt stilla ett tag nu
och tittar man på terminspriserna så är
det inte mycket som talar för en kraftig
höjning heller.
– Samtidigt ska man vara medveten
om att det kan svänga snabbt och rejält.
Ingen hade till exempel kunnat förutspå
vare sig uppgång eller fall i oljepriset.
De höga priserna pressade fram ”shale
revolutionen” (skiffergas) i USA, vilket
ledde till prisfall. Men nu ser vi att priset
blivit så lågt att ”revolutionen” mattats
och priserna vänder åter uppåt. Som det
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fungerar på en dynamisk marknad,
säger Magnus Thorstensson,
elmarknadsexpert på Svensk Energi.
TILL DET KOMMER en politisk osäkerhet.
I Sverige framförallt kring kärnkraften.
och på kontinenten har massiva subven
tioner tryckt in mycket vind och sol
kraft med följden att elpriserna sjunkit.
– Men det innebär samtidigt att
åtgärder måste till för att klara leverans
säkerheten, vilket påverkar elpriserna.

På samma sätt innebär mer egenpro
ducerad el ett annorlunda utnyttjan
demönster av nätet och troligen högre
kostnader, säger Magnus Thorstensson.
Summa summarum är att det är
mycket svårt att sia om elpriset. Magnus
Thorstensson tror att de som väljer att
investera i egenproducerad el även i fort
sättningen kommer att göra det av andra
skäl än strikt ekonomiska.

E

Tekniskt genombrott gör
energifrågan till en ”no-brainer”
NÄRMAST ÄR KANSKE ett tekniskt
genombrott för bränsleceller.
I Sverige har vi mest talat om
bränsleceller som energikälla i bilar.
Men i Japan har det blivit relativt
vanligt med bränsleceller som ersät
ter husets värmepanna och produ
cerar både värme och el, det vill säga
mikrokraftvärme.
– Det bygger på att de i Japan har
ett stadsgasnät som förser husen med
naturgas. Gasen omvandlas i en process
till vätgas som driver bränslecellen.
Det ger betydligt bättre verkningsgrad än
att elda gasen, berättar KTHforskaren
Rakel Wreland Lindström.
Men hon är tveksam till om tekniken
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I en bränslecell
omvandlas kemisk
energi från bränsle
till elektricitet genom
en kemisk reaktion.
Detta sker utan någon
förbränning, vilket
innebär att utsläppet
av föroreningar minimeras.

kommer att få något större genomslag
i Sverige. För det första har vi inte lika
utbyggda gasnät. För det andra har vi
betydligt billigare och mer driftsäker el än
japanerna.

– I Japan slog denna lösning stort efter
Fukushimaolyckan, då man inte kunde
vara säker på elen i det allmänna nätet.
Det japanska systemet kostar också en hel
del att installera.
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

10-15 %
i energibesparingar
med optimal
balansering och
reglering av
värmesystem.

SNART VET DU
EXAKT HUR
LOKALERNA
ANVÄNDS...

KONTAKTA OSS
FÖR WEBBDEMO!

Öka effektiviteten
i värmesystemen
Kontroll på när och var energin används i
en fastighet innebär minskade
energikostnader, bättre inomhusmiljö och
mindre miljöbelastning.
Danfoss OPTIMAL 2 är en smidig och
beprövad metod för energisnål drift av
tvårörssystem som snabbt ger resultat och
flera fördelar:
• Bättre fördelning av värmen
ger högre komfort
• Lägre energikostnader
• Inga missljud i rör och
radiatorer
• Nöjdare hyresgäster
Läs mer om optimal injustering:
varme.danfoss.se/optimal2

Nu tar vi steget från
bara inneklimat till
smart affärsverktyg
Behovsstyrning ger optimal relation mellan
komfort och energianvändning.
Med vårt webbgränssnitt LINDINSPECT var
vi först med att presentera inneklimatet på ett
smart och intuitivt sätt på webben.
Nu har vi tagit det till nästa nivå - nu blir det
ett affärsverktyg till stor hjälp för att få koll på
beläggning, feldimensioneringar, energi och en
massa andra saker. Allt för att göra dina beslut
mer välgrundade och korrekta.
För bättre ekonomi över tid. Helt enkelt.
Behovsstyrning i dess smartaste form.

www.lindinvent.se
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Här forskas det
för att få friskare luft
Ofta går det att hitta enkla och billiga lösningar som kan förbättra
både inomhusmiljö och energieﬀektivitet. I laboratoriet på
Högskolan i Gävle hjälper forskarna bostadsbolagen att ta
TEXT OCH FOTO: ERIK HÖRNKVIST
fram de optimala ventilationslösningarna.

J

ag måste erkänna att jag först blir lite
besviken.
Jag vet inte vad jag hade väntat mig.
Men nog trodde jag att framtidens ven
tilationslösning skulle vara snäppet mer
hightech än det rör med en massa hål i som profes
sorn håller fram.
– Det ser faktiskt ut som något jag hade kunnat
göra hemma med en hammare och syl, säger jag lite
försiktigt.
Bahram Moshfegh, professor i energiteknik,
skrattar. Och så förklarar han att det ligger
åtskilliga timmar av forskning bakom
hålens mycket exakta placering.
Det handlar om hur samverkande
jetstrålar kan förflytta stora
luftmängder i ett rum och både
spara energi och ge bättre ven
tilation.

för upplevelsen av inomhusmiljön. Där ser jag stora
möjligheter för forskningen att hitta förbättrings
möjligheter, säger Bahram Moshfegh.
Ett vanligt problem är att den friska luften helt
enkelt inte når fram dit den behövs. När omgi
vande luft sugs in i luftstrålen tappar den fart. För
att få längre kastlängd behöver man tillföra stora
mängder energi. Med denna lösning blir det bättre
effektivitet. Bahram Moshfegh menar att lösningen
också ger en större flexibilitet för hur tillluftsdonen
kan placeras.
– Det är väldigt enkelt, men samtidigt
väldigt komplicerat. Avståndet mellan
dysorna och lufthastigheten måste
optimeras. Exempelvis är en av de
viktigaste parametrarna avståndet
från centrum till centrum, annars
kommer jetstrålarna inte att
samverka.

ATT TILLFÖRA FRISKLUFT via
VI FÖRFLYTTAR OSS till det stora
ventilationsdon med flera sam
labbet som ligger i en separat bygg
verkande jetstrålar är på intet sätt
nad. Här kan man, oavsett väderför
något nytt. Just denna lösning har
hållanden ute, studera produkterna i
företaget Stravent sålt i åtskilliga år.
vilket väderförhållande man önskar.
”Eleverna” används i ett projekt
Men ingen hade tidigare verkligen
– De finns många små företag som är
för att hitta rätt ventilationspå djupet studerat hur dessa strålar
jätteduktiga på att anpassa produkter
lösning i ett klassrum.
förändras beroende på dysornas
efter kundernas behov, till skillnad
(munstyckenas) form och avståndet
mot de större leverantörernas mer
mellan dem.
standardiserade lösningar. Många företag jobbar
– Ventilation står för en stor del av energianvänd med nischade produkter. De små företagen har
ningen i fastigheter. Därför finns det ett stort behov inte testrum och instrument för att analysera och
av förbättringar. Givetvis jobbar man med hur man
göra avancerade beräkningar. Vi kan vetenskapligt
kan effektivisera själva fläktarna, en stor del av
granska produkterna och hjälpa till att utveckla
energianvändningen handlar om hur man distri
tekniken ytterligare.
buerar luften i lokalen. Det är också en viktig fråga
Ett 30tal märkligt formade rör klädda i tyg av
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– Vi kan vetenskapligt granska
produkterna och hjälpa till att
utveckla tekniken ytterligare,
säger Bahram Moshfegh. Här med
Mattias Krantz, vd för Repus samt
doktoranden Harald Andersson.

EN STOR DEL AV ENERGIANVÄNDNINGEN HANDLAR OM
HUR MAN DISTRIBUERAR LUFTEN I LOKALEN. DET ÄR OCKSÅ
EN VIKTIG FRÅGA FÖR UPPLEVELSEN AV INOMHUSMILJÖN.
olika färger är utplacerade på stolar. Jag pekar
undrande på vad jag tror är någon ny innovation.
– Det där, det är våra elever, förklarar dokto
randen Harald Andersson.
Vid en närmare betraktelse syns en sladd sticka
ut ur varje ”elev”. Ett element ser till att hålla
rätt kroppstemperatur. Här simuleras nämligen
realistiska förhållanden för att hitta de ultimata
ventilationslösningarna för ett klassrum.
HARALD ANDERSSON FÖRKLARAR hur luften

i många svenska klassrum kommer in via ett stort
don i hörnet.
– Luften transporteras längs med golvet. Men
så fort luften stöter på något varmt ändrar den
riktning och försvinner upp i taket.
FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3 APRIL 2015

Harald Andersson är doktorand på forskar
skolan REESBE. Han utvecklar tillsammans med
sin handledare Bahram Moshfegh ett effektivare
tilluftsdon i samarbete med ventilationsföretaget
Repus. Även här handlar det om en i grunden
beprövad lösning.
Mattias Kranz, vd för ventilationsföretaget
Repus, berättar om hur företagets grundare
Leif Lind fick en snilleblixt under en nercabbad
bilfärd i slutet av 1970talet när han märkte hur
det gick att styra fartvinden med uppsträckta
kupade händer. Därifrån utvecklades de till synes
enkla plastbitarna som skapar ett jämnt luftflöde
i Repus dyskanaler.
En enkel lösning som alltså fortfarande går att
utveckla i laboratoriet snart 40 år senare. •
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Alla är vinnare när
värmetopparna toppas
Allt fler fjärrvärmebolag inför prismodeller baserade på eﬀekt.
Som värmekund får man då högre avgifter vid stora toppar
i fjärrvärmeefterfrågan. Men oftast är det en enkel åtgärd att
ställa om fjärrvärmecentralen så att eﬀekttopparna begränsas.
TEXT: BJÖRN ÅSLUND

D

ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD

et är en kall vintermorgon. De
flesta kliver upp, duschar och tvät
tar sig. Fullt tryck både på husets
värmesystem och tappvarmvattnet.
Samma sak sker i de flesta hus, vilket
orsakar en kraftig belastning på fjärrvärmenätet.
Vid sådana effekttoppar tvingas energibolaget dra
igång dyrare värmeproduktion, ibland med olja som
bränsle.
En följd av detta är att många fjärrvärmebolag

förändrar sina prismodeller. Kunder med höga
effektbehov får högre avgifter. Tanken är att skapa
incitament som får värmekunden att hålla igen på
effektbehovet under vintern, när värmeproduktio
nen är kortvarigt ansträngd.
– Ännu har inte alla fjärrvärmebolag sådana
effektavgifter, men det kommer att bli vanligt
om några år, säger Gunnar Nilsson vid Göteborg
Energi, som också är ordförande i Svensk Fjärr
värmes expertgrupp för fjärrvärmecentraler.

VÄRMETOPPARNA

Fjärrvärmen används både till
radiatorsystemet och till tappvarmvattnet. Förbrukningen av
den senare varierar i regel kraftigt,
med tydliga toppar morgon och
kväll. Byggnaden behöver då
mycket energi för stunden
– en effekttopp.

SPETSVÄRME

För att klara effekttopparna i nätet
måste fjärrvärmeproducenten starta
ett extra värmeverk utöver den ordinarie produktionen. Spetsvärmen är
i regel dyr att producera och i många
fall miljömässigt sämre.

TOTAL FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING

TAPPVATTENFÖRBRUKNING

05.00

RADIATORTEMPERATUR

06.00
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MÖJLIGHET TILL SÄNKNING FINNS I NÄSTAN ALLA
MODERNA REGLERCENTRALER. INNAN MAN STÄLLER
IN DEN ÄR DET BRA ATT VETA TIDSPERIODEN FÖR
SÄNKNINGEN.

METODEN för att kapa effekttopparna i bostadshus

Det finns olika principer för att
styra effektuttaget:
• I husets fjärrvärmecentral kan
man ställa in tidsstyrd kortvarig
temperatursänkning av värmen.
• Mer avancerat är att använda sig
av energibolagets mätare som
känner av effektuttaget eller att
använda sig av en lokal varmvat
tenmätare. Vid ökat uttag sker en
snabb reduktion av effekten för
värmen.

går ut på att tillfälligt minska värmetillförseln,
för att kunna prioritera varmvattnet. Själva regle
ringen görs lokalt i husets fjärrvärmecentral.
– Man kan sänka tilloppstemperaturen till radia
torvärmen med exempelvis tio grader några tim
mar. Huset har ju en väldig värmetröghet, så det
fungerar bra.

– MÖJLIGHET till sänkning finns i
nästan alla moderna reglercentra Kennet Spennare
ler. Innan man ställer in den är det bra att veta tids
perioden för sänkningen. Då kan man vända sig till
energibolaget för att få veta byggnadens timvärden,
säger Kennet Spennare.

Så ser det exempelvis ut hos Norrenergi som
driver fjärrvärmenäten i Solna och Sundbyberg.
– I vårt fjärrvärmenät har vi ett förhöjt effekt
uttag under kalla vintermorgnar när många ska
upp och duscha. Det anstränger vårt nät och ibland
måste vi starta extra pannor, som är både dyrare
och sämre för miljön, berättar Kennet Spennare,
driftingenjör vid Norrenergi.
– Vi har även en topp på kvällen, men den är lägre.
På helgerna har vi inga toppar alls.

Gunnar Nilsson

STYR BORT TOPPARNA

DUBBLA VINNARE

Det finns olika principer för att
styra effektuttaget. Oavsett vilken
man väljer är det i regel relativt
okomplicerat att ställa in reglercentralen för effektsänkning. Vad
man gör är att helt enkelt sänka
radiatorvärmen när behovet av
tappvarmvatten är som störst.

Fjärrvärmebolagen blir glada
när de inte behöver starta den
dyra spetsvärmen. Därför har
många bolag infört taxor som
gör effektbegränsning lönsamt.

TOTAL FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING

TAPPVATTENFÖRBRUKNING
RADIATORTEMPERATUR
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14.00
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19.00

20.00
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– Effektstyrning med mätare innebär
lite kostnader, om man behöver instal
lera mätare och funktionen måste finnas
i reglercentralen. Eventuellt kan det
behövas lite programmering.
FÖRDELEN med styrning från mätare,

är att effektsänkningen görs vid verkliga
varmvattentoppar och blir mer flexibel.
Gunnar Nilsson understryker att infö
randet inte är speciellt krångligt:
– Har man en modern fjärrvärmecen
tral eller en datorundercentral (DUC) är
det som regel bara en enkel inställning.
Norrenergi har följt upp tre fastig
heter med effektstyrning och slutsatsen
är lite oväntad:
– Effektuttaget gick ned, men framfö
rallt sparade de energi. Utvärderingen
visade att de sparade 315 procent energi
när värmen reduceras några timmar,
säger Kennet Spennare.
GUNNAR NILSSON är också inne på att
energi kan sparas med effektbegräns
ning, men för att få resultat krävs kun
nighet vid inställning av fjärrvärmecen
tralen.
– Visst kan man spara energi, men det
kräver mer struktur när man ställer in.
Och storleken på energibesparingen är
mycket individuell, beroende på husets
konstruktion och hur värmesystemet
fungerar, säger han. •

I de flesta hus ökar
effektuttaget kraftigt
på morgonen när vi
duschar och diskar
efter frukosten.

Boende märkte inte sänkningen
Eﬀektbegränsning har funnits
i fem år i nästan alla de hyreshus
som John Mattson äger på
Lidingö. Resultatet är främst en
rejäl energibesparing, som snabbt
betalade installationskostnaden.
John Mattsons bestånd består av 24
höghus med vardera 60 hushåll. De är
anslutna till fjärrvärme från Fortum.
– Effektbegränsning var ingen stor
installation. Vi behövde bara göra en del
ändringar i det befintliga styrprogram
met, säger Christian Hernandez, som är
teknisk förvaltare.
KOSTNADEN för installationen var runt
300 000 kronor. Vinsten har inte handlat
så mycket om reducerade kostnader för
effektuttag, utan främst om att energian
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vändningen sjönk. Första året minskade
energikostnaden med cirka 1,5 miljoner
kronor.
Sedan har styrsystemet byggts på med
väderstyrning, som tar hänsyn till sol,
vind och fukt. Totalt sett har bolagets
energianvändning gått från 167 kWh/
kvm per år innan åtgärderna,till 120
kWh/kvm per år idag.

– De märker inte att vär
men minskar så kort tid,
ibland handlar det bara om
några minuter.
Till saken hör dock att
Christian
huset bebos av många
Hernandez
pensionärer, som inte är
så snabba upp på morgonen, vilket gör att
att John Mattson inte har någon riktigt
stor effekttopp på morgonen.

EFFEKTBEGRÄNSNINGEN hos John

Mattson styrs utifrån uppmätt effekt
uttag. När varmvattenflödet överstiger en
viss gräns sänks radiatorvärmen direkt
ett par grader. När varmvattenflödet
minskar kommer värmen snabbt tillbaka.
Christian Hernandez är väldigt nöjd med
funktionen, effektbegränsningen har fung
erat utan problem. Man har inte fått några
klagomål från hyresgästerna.

CHRISTIAN HERNANDEZ skickar med

några varningens ord innan eventuell
installation.
– Kolla att fjärrvärmeavtalet är av rätt
typ, som belönar reducerad effekt. Bola
gen har ju olika typer av avtal. Jag hört
om bostadsrättsföreningar, där man
fick betala mer för energin efter instal
lationen.
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frosting.se

Koncept för golvvärme i flervåningshus!

Thermotech MultiLevel™

Energismart
på flera
plan.

Thermotech

MultiLevel™
Lägre energiförbrukning.
Bantade byggkostnader.
Behaglig boendemiljö.
Självreglerande.

Bygg en miLjöSmart faStighet som uppfyller standarden för
passivhus, till bantade byggkostnader. Konceptet Thermotech MultiLevel™
tillför extremt lågtempererad vattenburen värme via både golv och tak i
varje våningsplan. Ingen individuell rumsreglering behövs och fastigheten blir
självreglerande. En behaglig inomhusmiljö med jämn temperatur och kylmöjligheter ger nöjda
boende på köpet.
Självreglerande uppvärmningssystem för moderna flervåningshus.
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Läs mer på www.thermotech.se/multilevel
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Ett självdiagnostiserande
övervakningssystem har under
lång tid varit en viktig faktor
i Vasakronans arbete med energi
eﬀektivisering i Uppsala.

FOTO: GUSTAV KAISER

Självdiagnos sparar energi
Vasakronan har sedan drygt tre år arbetat
med en ny typ av övervakningssystem för
sina anläggningar i Uppsala. För att för
enkla och skapa bättre överblick går det att
följa driften via en stor tvskärm, centralt
placerad där alla tekniker ofta passerar.
– Det handlar om ett specialanpassat
system från Schneider. Nu får vi snabbt
överblick utan att behöva logga in och
gräva ner oss i varje enskild del i syste
met. Det gör att våra tekniker snabbt kan
ta tag i de brister som fi nns, säger Ulf
Näslund, chef för teknik och service på
Vasakronan i Uppsala.
Istället för att bara visa aktuella mät
värden larmar systemet när det uppstår
fel och avvikelser.
– Vi har många stora hus. Även om vi
läser av mätvärden med jämna mellan
rum kan det hinna gå lång tid innan vi
upptäcker att något allvarligt har hänt.
Det kan bli mycket pengar på ganska kort
tid, säger Ulf Näslund.

Larmsystemet varnar för att
beräknad effekt och energiåtgång inte stämmer med utfallet.
Snabbt är Ida Egerstål på plats för
en första kontroll.

DET ÄR ALLTSÅ ett självdiagnostiserande

system. Precis som alla larmsystem bygger
det på indikationer från utplacerade givare.
– Men systemet är programmerat att
kunna dra sina egna slutsatser. Exempelvis
kan det genom att jämföra temperaturer
varna för att en ventil är öppen som inte ska
vara det.
På skärmen får teknikerna en enkel och
snabb överblick. Enklast är egentligen att
beskriva det som att man programmerat
systemet med all den kunskap som den
erfarne teknikern tidigare var tvungen att
logga in för att kontrollera. Nu ligger syste
met och bevakar allting momentant.
Det låter faktiskt inte så avancerat…
– Nej, egentligen är det inte det heller.
Men tyvärr upplever jag att ambitionsni
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vån hos leverantörerna inte är alltför hög.
Det är snarare aktiva fastighetsägare som
vi som driver på produktutvecklingen.
ULF NÄSLUND menar att investeringen i

ett system som detta är en viktig pusselbit
i Vasakronans arbete med energieffekti
visering.
– Det är inte bara den nya tekniken som
i sig är energieffektiv. Utan att man blir
mer närvarande i driften. Per automatik
snäpper teknikerna upp sig och tycker att
det är kul att jobba.
Ulf Näslund betonar att energieffektivi
sering väldigt mycket är en ledningsfråga.

– På Vasakronan premieras innovatio
ner. Därför är det viktigt att inte detalj
styra exakt vilka mål varje enskild med
arbetare ska uppnå, utan att uppmuntra
till att tänka utanför ramarna.
Det går så klart att komma åt systemet
från andra plattformar, som smarta tele
foner.
– Men när skärmen sitter där alla tek
niker passerar kommer tävlingsdjävulen
fram. Man vill ju naturligtvis vara först
med att inte ha några anmärkningar på
sina anläggningar, säger Ulf Näslund.
ERIK HÖRNKVIST
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Fastighetsägarna svarar
Ställ dina frågor till Fastighetsägarnas experter

Vad är ordförandes roll i styrelsen?

ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON

FRÅGA: Jag sitter i valberedningen för en bostadsrättsföreningen/brf. Vi har haft en del
avhopp i styrelsen och jobbar nu
intensivt för att fylla luckorna.
Vi har fått ihop kandidater så att
det räcker. Men ingen vill ta på sig
ordförandeskapet, eftersom man
anser det vara så betungande.
Vad gör vi?
SVAR: Som valberedning har ni

säkert gjort ett bra arbete. Kan
ske kan ni förklara lite tydligare
hur styrelsen är organiserad
och att det går utmärkt att dele
gera ansvar till samtliga i sty
relsen. Just ordförandeposten
måste inte vara tungt belastad.
När man tänker på ordet
ordförande så går tankarna till
en person som syns och hörs i
massmedia, åker på möten med
andra betydelsefulla personer
och representerar organisatio
nen i olika sammanhang. Men
hur ser det ut i en bostadsrätts
förening? Vad är egentligen
ordförandens roll?
En ekonomisk förening, vilket
en bostadsrättsförening egent
ligen är, måste ha en styrelse.
Varje styrelse måste enligt lag
ha en ordförande.
Oftast väljs hela styrelsen
utan att några poster fördelas
på stämman. Det är i stället
styrelsen själv som bestämmer
vem som ska ansvara för vad.
Oftast utser man internt poster
som ordförande, sekreterare
och ekonomiansvarig. Men
vissa bostadsrättsföreningar

Rikard
Silverfur

Näringspolitisk expert
Fastighetsägarna
Sverige

har i sina stadgar att det ska
väljas ordförande på stämman
och andra föreningar väljer
ordförande på stämman ändå,
vilket också går bra.
Det är styrelsen själv som utser
vilka poster man vill ha. Det är
oftast naturligt att ha poster
som en särskilt ansvarig sekre
terare, men just posten som
ordförande kan inte väljas bort.
ORSAKEN till bestämmelsen
är inte att föreningen behöver
ett ansikte utåt. Tvärtom är
det just det interna arbetet i
styrelsen som är det viktiga för
ordföranden. En ordförande
måste kalla till styrelsemöten
när det behövs eller om någon
annan styrelseledamot önskar
det. Det är han eller hon som
ytterst ansvarar för att det
finns ordentliga underlag inför
de beslut som ska fattas och
som ska hålla koll på när supp
leanter ska träda in för tjänst

Mikael
Gulliksson

Chefsjurist
Fastighetsägarna
Sverige

Ove
Schramm

Fastighetsjurist (brf)
Fastighetsägarna
Service

göring. Det är till och med så
viktigt att lagstiftaren har valt
att straffsanktionera brott mot
bestämmelsen.
Men det finns andra min
dre juridiska roller också. En
ordförande har ett moraliskt
ansvar för att styrelsearbetet
fungerar bra. Tveka inte att
delegera och dela ansvaret
inom styrelsen. Alla ledamöter
ska komma till tals och känna
sig delaktiga, då ökar engage
manget och ansvarstagandet
hos ledamöterna. Det är också
viktigt att hitta vägar framåt
när det finns olika viljor i
styrelsen. Att ordföranden är
lyhörd och försöker hitta kom
promisslösningar är därför
viktiga egenskaper. Det går
alltså att själv hantera rollen
som ordförande så att den blir
mer eller mindre betungande,
eller snarare att hela styrelsen
blir delaktig i styrelsearbetet.

Ulla
Werkell

Skattejurist
Fastighetsägarna
Sverige

JAG VILL UPPVAKTA –
ANSES DET SOM MUTA?
FRÅGA: Jag är fastighetsägare på en mindre ort där alla
känner alla. Jag är just nu mitt
uppe i en större affär där kommunen är inblandad. Detta
samtidigt som min fru och jag
har blivit bjudna till en 60-års
fest för frun till en av politikerna i Stadsbyggnadsnämnden. Då hon och min fru är
gamla barndomsvänner vill vi
gärna ge henne en fin present.
Men finns det risk att det kan
betraktas som en muta?
SVAR: Rent generellt kan

sägas att det är förbjudet
att lämna en förmån till
den som utövar myndighet
eller beslutar om offentlig
upphandling. En förmån
behöver inte lämnas till den
som ska besluta om myndig
hetsutövningen eller den
offentliga upphandlingen
för att vara otillåten, vilket
betyder att förmånen även
kan riktas till någon annan,
till exempel mottagarens
närstående.
Eftersom regelverket
är strikt när det handlar
om otillbörlig påverkan av
offentliga beslutsfattare
är det ur det perspektivet
mest lämpligt att avstå från
att lämna en fin present.
Ta gärna kontakt med
IMM (Institutet Mot
Mutor, www.institutetmot
mutor.se), som Fastighets
ägarna samarbetar med.

OVE SCHRAMM

Emma
Berg

Fastighetsjurist
Fastighetsägarna GFR

MIKAEL GULLIKSSON

Per
Forsling

Energispecialist
Fastighetsägarna
Stockholm

Line
Zandén

Fastighetsjurist
Fastighetsägarna
Sverige

Ställ din fråga till Fråga experterna, Fastighetsägarna, Box 16132 103 23, Stockholm eller maila info@fastighetsagarna.se Märk mejlet med ”Fastighetsägarna svarar”.
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Kampanjen
pågår till

30 april

En för alla, alla för en
Vi erbjuder ursprungsmärkt el från vind- och vatten. När vi är
partners får även hyresgästerna ta del av förmånliga erbjudanden.
En för alla, alla för en.
Våra energirådgivare kan dessutom hjälpa till att sänka energikostnaden med hjälp av våra energitjänster. Du når oss på
0910-77 25 00.
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Fastigo svarar
ILLUSTRATION: DENNIS ERIKSSON

Expertis för dina behov

DET SLARVAS MED
UTRUSTNING – VAD
KAN VI KRÄVA?
FRÅGA: Jag har en arbetstagare som ofta slarvar med
skyddsutrustningen. Hur
hanterar vi det?
SVAR: Alla i företaget har

Personlig skyddsutrustning
arbetsgivarens ansvar
FRÅGA: Olika arbeten och
arbetsmiljöer kräver olika
typer av arbetskläder och
skyddskläder. Men vad är
personlig skyddsutrust
ning och när ska den an
vändas?
SVAR: Personlig skydds

utrustning är den utrustning
som en arbetstagare har som
skydd mot risker som hotar
arbetstagarens säkerhet och
hälsa. Till exempel ögon,
hörsel och andningsskydd,
skyddsskor, skyddskläder och
skyddshandskar. Det finns
flera exempel på jobb kopplade
till fastighetsbranschen där
det finns lagkrav på att skydds
utrustning ska tillhandahål
las. Det gäller när anställda
arbetar med exempelvis
motorsåg eller röjsåg för att

Läs mer om personlig skyddsutrustning:
• Arbetsmiljölagen 2 kap 7 §.
• Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3
• AFS 2012:1 om Användning av motorkedjesågar och röjsågar
• AFS 1994:54 Högtryckssprutning
• AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

ta bort sly eller kapa buskar
och träd. Även när anställda
använder en handhållen hög
trycksspruta eller handskas
med kemiska ämnen finns det
utförliga krav i Arbetsmiljöver
kets föreskrifter kring vilken
skyddsutrustning som ska
användas.
ARBETSGIVAREN ska tillhan
dahålla och bekosta den per
sonliga skyddsutrustningen
för sina anställda. De anställda
är i sin tur skyldiga att använda
den utrustning som arbetsgi
varen tar fram. Det är alltså

inte frivilligt för den anställde
att välja att vara utan skydds
glasögon och hjälm när det är
dags att röja sly en varm som
mardag.
VANLIGA ARBETSKLÄDER

och profilkläder som inte
är utformade för att skydda
arbetstagarens säkerhet och
hälsa är inte personlig skydds
utrustning. Skydd mot normala
klimatförhållanden i Sverige
som regn och kyla, räknas inte
heller som personlig skydds
utrustning.
ROGER SOLAX

ett ansvar för att arbetet
utförs på ett tryggt och
säkert sätt. I chefens
ansvar ligger bland annat
att instruera och handleda
personal så att arbetet
kan utföras under trygga
former. Här ingår att se till
att personalen har tillgång
till och använder lämplig
och godkänd skyddsut
rustning.
En arbetstagare har
skyldighet enligt arbets
miljölagens 3 kap 4 § att
följa givna föreskrifter
samt använda de skydds
anordningar och iakta
den försiktighet som
krävs för att förebygga
ohälsa och olycksfall. Om
arbetstagaren slarvar
med detta måste du som
arbetsgivare säga ifrån
och tydligt markera att
han eller hon enligt lag är
skyldig att bära skydds
utrustning. Om den
anställde trots tillsägelser
inte använder skyddsut
rustning kan en skriftlig
varning ges. Att inte
använda skyddsutrust
ning är en allvarlig form
av misskötsamhet som i
förlängningen kan med
föra att arbetstagaren kan
riskera uppsägning.

JONAS STÅLNACKE

Fastigo, Fastighetsbranschens
Arbetsgivarorganisation, är
det självklara valet för arbetsgivare i fastighetsbranschen.
Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i ledarskapet.
Roger Solax

Charlotta Stensson

Jonas Stålnacke

Susanne Svensson

Mona Finnström

roger.solax@fastigo.se

charlotta.stensson@fastigo.se

jonas.stalnacke@fastigo.se

susanne.svensson@fastigo.se

mona.finnstrom@fastigo.se

Förhandlare och rådgivare
08-676 69 24

Förhandlingschef
08-676 69 18
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Chefsjurist
08-676 69 31

Förhandlare, rådgivare
och hr-konsult 08-676 69 05

VD
08-676 69 22

Du hittar oss också på:
Twitter: Fastigo_org
Facebook: Fastigo
LinkedIn: Fastigo
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ANNONSSIDA

Lätta på gasen!

Gashaltig vätska i VVS-system är en riktig energitjuv och miljöbov. Avgasning med QTF-metoden
är väl beprövad i tusentals fastigheter; bostäder,
företag och offentliga lokaler.
Vätskor renas, korrosionsangrepp stoppas och de
energibärande egenskaperna förbättras. Driften
säkerställs, energi och miljö sparas.
Läs i aQa-tidningarna på
www.qtf.se om hur du
kan lätta på gasen!

Nytt från din förening
FOTO: JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD

Redaktör: Maria Odeh, maria.odeh@fastighetstidningen.se

Charlotta Mellander talade på
Urbant Forum om de ungas
flykt från småstäderna.

VI PÅ FASTIGHETSÄGARNA

Annette Lööf, ny fastighetsjurist och förhandlare på Fastighetsägarna Syd.

I Växjö jobbar numera Annette Lööf med
att svara på medlemmarnas juridiska
frågor och delta i hyresförhandlingarna.

Inspirerande premiär för
ny stadsutvecklingsdag

Vad fick dig att söka jobb hos Fastighetsägarna?
– Framför allt för att jag tycker att det är
väldigt intressant med förhandling, det
har jag velat jobba mer med sedan länge.
Sen har jag alltid velat jobba mer med
fastigheter.

Närmare 150 politiker, kommunala
tjänstemän, centrumutvecklare och
fastighetsägare anslöt sig när inspi
rationsdagen Urbant Forum ägde
rum för första gången.

i samma situation, utvecklas tillsammans
och få nya perspektiv på vårt arbete. Stads
kärnan är hela stadens vardagsrum och
det är viktigt att vi aldrig slår oss till ro i
utvecklingsarbetet, säger Eva Lindstén
från Lindsténs Fastigheter AB.

Hur har första tiden på jobbet varit?
– Det har varit väldigt bra, men jag kan
inte säga att jag efter bara två veckor
hunnit med så mycket än. Det kom ett
sportlov på en gång också. Men årets
hyresförhandlingar pågår fortfarande, så
jag kommer ha mycket att göra.

PROFESSOR CHARLOTTA MELLANDER

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
– Det är väldigt mycket juridik. Dels i förhandlingarna, dels i alla frågor som kommer in från medlemmar. Jag är ensam i
den här rollen på Växjökontoret.

Urbaniseringens utmaningar och möjlig
heter stöttes och blöttes ur nya, uppfris
kande perspektiv när Fastighetsägarna
GFR för första gången arrangerade Urbant
Forum.
Från Linköping deltog fem fastighets
ägare som gjorde resan till Göteborg till
sammans.
– Vi är alla engagerade i cityfastighets
ägarna i Linköping och Urbant Forum var
ett jättebra tillfälle för oss att träffa andra

fanns också på plats för att berätta om
de ungas flykt till städerna och hur läget
egentligen ser ut i Sveriges kommuner.
– Som det ser ut nu kämpar många kom
muner onödigt mycket. Vissa kommuner
borde ta bort tillväxtmålet och istället
krympa med kvalitet, söka samarbeten i en
vidare kontext och skapa nya plattformar
för samarbeten, säger hon.

Du är en återvänd Växjöbo – känner du
dig hemma igen?
– Absolut. Jag har jobbat nere i Lund tidigare och pendlat, det är skönt att slippa
det nu.

Dags att tänka klimatförändringar i vardagen
Det är dags att bli uppmärksam på
den inverkan som klimatföränd
ringarna redan har på fastighets
ägarens beslut i vardagen. Hjälp
på traven kommer från Fastighets
ägarna Stockholm som släppt en ny
skrift i ämnet.
Sara Haasmark, hållbarhetschef på
Fastighetsägarna Stockholm, vill under
stryka att den nya skriften inte är en prak
tisk handledning.
– Vi vill väcka tanken på att det är dags att
tänka till om den inverkan som klimatför
ändringarna redan har på fastighetsägarens
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beslut i vardagen. Både vad gäller underhåll
och vid nya investeringar. Framför allt vill
vi visa att det går att förbereda sig, men att
det krävs en riskanalys och en kartläggning,
säger hon.
Jordens klimat är under förändring, och
det innebär stora konsekvenser för såväl
fastighetsägare som boende och försäkrings
bolag. Syftet med den nya skriften är att få
fastighetsägare att fatta rätt beslut här och
nu, utifrån en medvetenhet om de stora ska
dor som ett extremt klimat kan åstadkomma.
Den pågående globala uppvärmningen
kan enligt FN:s klimatpanel begränsas
till max två grader, men det förutsätter att

utsläppen av koldioxid
minskar kraftigt inom de
närmaste decennierna.
Fastighetsbranschen
kan bidra genom olika
åtgärder, i både bygg och
förvaltningsfasen.
ÄR DIN FASTIG
HET
KLIMATSÄKRA
– Men parallellt med
D?
det energibesparande
arbetet är det viktigt att
anpassa sig till de förändringar som i viss
mån redan är ett faktum idag, och som kom
mer att bli än påtagligare framöver. Även om
vi stannar vid en uppvärmning på två grader,
avslutar Sara Haasmark.
FASTIGHETSÄGARE
I
ETT FÖRÄNDRAT
KLIMAT
1
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Nytt från din förening
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Bredband – lika självklart
som kallvatten i kranen
Nya ramavtal med två operatörer gör
det ännu enklare för fastighetsägare
att erbjuda supersnabbt bredband
till sina hyresgäster.

– Vi ser att internet är en viktig del i ett
boende. Man tar det som självklart – det
ska bara fungera. Vår tanke bakom den här
överenskommelsen är att på samma sätt
som man levererar kallvatten till hyres
gästerna levererar man internet med hög
I maj gjordes en överenskommelse mellan
kvalité, säger Per Forsling, utvecklings
Fastighetsägarna och Hyresgästfören
chef på Fastighetsägarna Stockholm, och
ingen om möjligheten att erbjuda hyres
en av dem som arbetat med utformningen
gäster supersnabbt bredband för 240 kro
av överenskommelsen.
nor extra på hyresavin varje månad.
I mitten av mars anordnade
Fastighetsägarna Stockholm ett
seminarium med information om
den nya överenskommelsen och
möjligheten att ställa frågor om
hur man kommer igång. Av antalet
detaljfrågor att döma var intres
set för supersnabbt bredband stort
bland åhörarna.
– Det är tydligt att många är
intresserade av att kunna erbjuda
bredband på det här sättet, och fler
kommer att kunna göra det eftersom
modellen går att använda på andra
Fastighetsägaren Peter Wiström passar på att ställa frågor till
orter också, säger Per Forsling.
Per Forsling efter seminariet.

Överenskommelsen på fem fingrar
• Den som upphandlar bredband inom ramavtalet får ta ut en avgift på 240 kronor i
månaden för varje ansluten hyresgäst.
• Hyresgästen behöver inte teckna eget
internetabonnemang utan kan koppla upp
sig på inflyttningsdagen.
• Bredbandsanslutningen ska klara 700Mbit/
sekund för både upp- och nerladdning.
• Fastighetsägaren har rätt att inkludera

tjänsten vid överlåtelse eller tecknandet av
nya hyreskontrakt. I andra fall har hyresgästen rätt att välja bort tjänsten.
• I överenskommelsen har man tecknat ramavtal med Telia och Stockholms stadsnät.
Priserna baseras på område och antal
lägenheter.
Läs mer: fastighetsagarna.se/stockholm

Satsar 120 000 kronor på Lilla Edet
Fastighetsägarna GFR:s styrelse har
beviljat 120 000 kronor i projekt
pengar för att stödja arbetet med
att utveckla Lilla Edets centrum.
Lilla Edet har tidigare
haft en svag utveckling
med minskande befolk
ning. Men sedan den nya
dubbelspåriga järnvägen
och motorvägen mellan
Göteborg och Trollhättan
Torbjörn Sjögren
invigdes i slutet av 2012
har utvecklingen vänt.
– Lilla Edet har tydligare blivit en del av
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Göteborgs arbetsmarknadsregion. Nu vill vi
vara med och ta ansvar för att denna positiva
utveckling fortsätter och förstärks, säger
Torbjörn Sjögren på Fastighetsägarna.
Fastighetsägarna har därför tagit initia
tiv till ett centrumarbete i samarbete med
Lilla Edets kommun och lokalt näringsliv.
Alla tre parter går in med varsin lika stor
andel pengar i projektet – i enlighet med den
modell för näringslivsutveckling som Fastig
hetsägarna använder på många andra orter
runt om i landet.
Det nya centrumarbetet ska praktiskt skö
tas av Lilla Edets nya handelsutvecklare Ylva
Laudon.

Magnus Malm värdesätter kvalité i både förvaltning
och kundrelationer.

Årets fastighetsprofil
siktar högt i Norrköping

Om Magnus Malm fick drömma fritt så skulle Norrköping snart ha en skyskrapa mitt i staden. Nu har
visionären bakom bolaget Magnentus utsetts till
Årets fastighetsprofil 2014 av Fastighetsägarna
MittNord.
Magnentus gör tydliga avtryck i Norrköpings
centrala delar och har gjort sig kända för att
skapa moderna och annorlunda lösningar.
– Vi lägger alltid lite extra krut på att hålla en
röd tråd genom allt vi gör, i allt ifrån färgsättning
och design till en bra hyresgästmix. Något som
jag tror syns i våra resultat, säger Magnus Malm,
Magnentus vd, grundare och ägare.
Högsta kvalitet är företagets ledord, inte bara
vad gäller skötsel och omsorg av fastigheterna
utan även i kontakten med kunder och hyresgäster.
– Vi är proaktiva vad gäller hyresgästkommunikation som är en viktig del i vårt dagliga
arbete. Vi är noga med att informera våra hyresgäster om vad som händer och är på gång, det
tycker jag är jätteviktigt, säger Magnus Malm.
Du möter Magnus Malm även på sidan 25.

Aktuella remisser hos
Fastighetsägarna
Här är de remisser som Fastighetsägarna
arbetar med. Om du vill veta mer, mejla eller
ring till Fastighetsägarna, 08-613 57 00.
Miljö- och energidepartementet
Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät + bilaga (bok
”Planera för effekt”). Slutdatum: 16 april.
per.forsling@fastighetsagarna.se
Miljö- och energidepartementet
Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
Slutdatum: 11 maj.
yogesh.kumar@fastighetsagarna.se
Miljö- och energidepartementet
Boverkets förslag till strategi för
miljökvalitetsmål, God bebyggd miljö.
Slutdatum: 15 maj.
yogesh.kumar@fastighetsagarna.se
Miljö- och energidepartementet
Remiss av SOU 2014:89. Slutbetänkande
från Elbehörighetsutredningen .
Slutdatum: 22 maj.
per.forsling@fastighetsagarna.se
Näringsdepartementet Boverkets rapport
2015:2. Genomförande av EU:s nya hiss
direktiv i svensk rätt. Slutdatum: 22 maj.
rikard.silverfur@fastighetsagarna.se
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Maria
Kraff t

Christer
Sjöqvist

Jannice
Johansson

Thomas
Martinsson

Marija
Zarins

Emelie
Lindberg

Jessica
Dagert

Arnold
Stifors

Fastighetsfolk
Maria Krafft blir ny måldirektör i Trafikverket.
Hon är idag chef för trafiksäkerhetsforskning och
miljö i Folksam.
Fredrik Thorgren börjar sin nya tjänst hos
Fastpartner den 1 april.

”MAN KÄNNER JU SIN
EGEN HEMMAPLAN BÄST”
Fredrik Thorgren tar plats i koncernledningen när han blir Fastpartners nya
regionchef för Gävleborg. Han kommer
närmast från Diös där han är aﬀärsområdeschef för Dalarna.
Vad var det med Fastpartner som
lockade dig?
– Jag tycker att det är ett spännande
företag under expansion och utveckling.
Jag drivs mycket av att få vara med och
utveckla, skapa någonting nytt. Sen bor jag
själv utanför Gävle och har behövt pendla
en hel del till jobbet, så det handlar om en
kombination av familjeskäl och karriärmöjligheter.
Då är du redan välbekant med Gävleborg
i dagsläget?
– Jodå, jag har tidigare jobbat mycket i
regionen till och från. Det är alltid roligt att
komma tillbaka till sina hemtrakter, man
tror ju i alla fall att man känner ju sin egen
hemmaplan bäst.
Vad kommer du att göra i din nya tjänst?
– Det är en annan titel, men jag upplever
att det kommer att bli liknande arbetsuppgifter. Jag kommer också att ingå i
koncernledningen på Fastpartner, vilket
jag inte gjort på Diös. Det innebär en annan
form av delaktighet och säkert lite nya
frågor av annan karaktär.

Christer Sjöqvist är ny avdelningschef för VVS
på WSP i Stockholm. Christer kommer närmast
från COOP Fastigheter. Tidigare har han bland
annat varit projekterande VVS/Energikonsult
och gruppchef på Sweco.
Arkitektkontoret Tengboms vice vd Jannice
Johansson har valts in som ny styrelsemedlem i
Samhällsbyggnadssektorns etiska råd.
Jannice Johansson har en lång erfarenhet av
arkitektbranschen och har varit vice vd för Tengbom sedan 2014. Parallellt med rollen som vice
vd arbetar hon i styrelsen för Tengbom i Finland.
Thomas Martinsson har fått tjänsten som
bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Thomas kommer närmast
från ett uppdrag som kommunalråd i Göteborg
där han representerat Miljöpartiet.

Citymoves
29 maj, Södra teatern, Stockholm
Tillsammans med KTH bjuder Fastighetsägarna Stockholm in till Citymoves, en
kostnadsfri konferensdag om framtidens
städer och infrastruktur. Citymoves samlar
makthavare och forskare för att diskutera
trender inom stadsutveckling och framtida
utmaningar inom infrastruktur. Under eftermiddagen hålls ”walkshops” med personal
från Stadshuset och fastighetsaktörer som
visar oss lokala projekt på olika platser i staden och kvällen avslutas med en ”talkshop”
på Södra Bar.
www.citymoves.se

Du har en lång erfarenhet från branschen.
Vilken är den största kunskapen som du
tar med dig till ditt nya jobb?
– Jag har jobbat rätt länge. Jag tar med mig
influenser från andra kommuner och från
tiden på Diös där man slagit ihop två relativt stora bolag. Det har varit en spännande
resa som haft både för- och nackdelar att
dra lärdom av.

Armatec har anställt Marija Zarins som ny marknads- och produktansvarig inom affärsområdet
industri. Hon har lång erfarenhet från processindustrin och kommer närmast från KSB Mörk.
Armatec har också anställt Emelie Lindberg som
marknads- och produktansvarig inom affärsområdet värme & kyla. Hon kommer närmast från
Plastal.
Jessica Dagert är ny chef för affärsenheten
anläggning på projektledningsföretaget Forsen
Projekt. Hon har jobbat nio år på Forsen och
senast i rollen som gruppchef.
Arnold Stifors blir försäljningschef på WSP och
kommer också att ingå i bolagets ledningsgrupp.
Han har tidigare arbetat inom Capgemini och
Accenture.
Tommy Karlsson har anställts som produktionschef på HSB Bostad. Han har arbetat inom branschen sedan 1998 och kommer närmast från det
egna bolaget Stadsmontage.

Kalendariet
E-handel och framtidens Kalmar
8 april, Kalmarsund hotell,
Kalmar kl. 07:30–09:00
E-handeln gör att stadens kommersiella infrastruktur ändras, logistiken utmanas och nya
lokalbehov uppstår. Hur påverkar detta stadslivet, fastighetsbranschen och det offentliga
rummet?
Välkommen på medlemsmöte där vi diskuterar e-handel och framtidens Kalmar. På plats
kommer du att få träffa Rudolf Antoni som är
näringspolitisk chef och vice vd på Fastighetsägarna GFR.
www.fastighetsagarna.se/syd
Klimatveckan
24–27 maj, Elmia, Jönköping
Klimatveckan 2015 är en mötesplats för att
sprida kunskap, skapa gränsöverskridande
nätverk och stärka det pågående energi- och
klimatarbetet.
På mässan hålls en årlig klimatkonferens som
bland annat behandlar nya affärsmodeller,
cirkulär ekonomi, urbanisering, hållbara städer, klimatanpassning och nudging.
www. elmia.se

Det är skillnaD på

Relining och Relining

Det är skillnad på metoder och material. Det är skillnad på
entreprenörerna som utför installationerna. Sacpipe connection
System jobbar därför med auktoriserade installatörer. De gör
skillnad för slutresultatet på era renoverade avloppsledningar.
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Läs mer om Sacpipe Connection System
och våra auktoriserade installatörer på:
www.sacpipe.se
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Till sist/Ragnhild Backman

Samarbeta för en ljus idé

A

i de upplystas skara, vem ska egentligen få
vara med och tycka, och vem anses tycka rätt?
Brist på idéer är det sällan. Inte heller sak
Men efter ett intensivt arbete lyckades vi få
nas det vare sig åsikter eller experter. Men när
hela 88 fastighetsägare att ställa upp och stå
det gäller att åstadkomma förändring och att
för en miljon av investeringen. Kommunen
kraftsamla för ett större projekt då är det all
hade garanterat 25 procent av investeringen
tid, just det, någon annan som man kallar på.
om näringen stod för resten. Vi kunde även
I min hemstad Örnsköldsvik, liksom säker
utöka omfattningen på det vi nu kallar Vin
ligen i de flesta svenska städer, dyker frågan
terljus med flera
om julbelysning
gator i centrum
upp på dagord
VI KAN INTE NÅ FRAMGÅNG
och med olika
ningen. Lika för
MED STADSUTVECKLING OCH installationer.
vånande varje
REGIONTILLVÄXT OM VI INTE
Fantastiskt och
år. Så även förra
roligt blev det
året, men nu
HJÄLPS ÅT.
att kunna inviga
med bud om att
vårt Vinterljus när det var som mörkast!
det skulle kunna bli en mörk juletid. Det gick
Men det viktigaste var att vi bet oss i tungan
inte ens att få tag på nya lampor att byta ut de
och bestämde att det går att göra saker om
trasiga mot längre.
Naturligtvis ropades det efter någon annan. man hjälps åt.
Borde inte kommunen stå för en sådan inves
tering? Eller köpmännen – det är väl ändå de
VÅR JULBELYSNING må vara ett lysande
som har den största nyttan av det hela?
exempel – i dubbel bemärkelse. Men vi fastig
Visst har det varit frestande att tala om
hetsägare behöver bli bättre på att samarbeta
vilka det var som försökte pruta på sin andel,
över gränserna inom fler och betydligt större
vilka som ville få garanti på att verk
områden. Vi kan inte nå framgång med
ligen alla andra var med innan man
stadsutveckling och regiontillväxt om
själv sa ja, eller vilka som helt enkelt
vi inte hjälps åt. Tänk om man skulle
bara sa nej.
kunna minska lite på prestigen och vara
Men vi lyckades trots allt än en
mer pragmatisk, då skulle man säkert i
gång kraftsamla. Detta tack vare
många av landets kommuner kunna ta
att vi sedan snart 20 år har ett
fram både klokare parkeringsnormer
aktivt och drivande bolag där
och rationellare hantering av till
kommunen, fastighetsägare
stånd för takskottning.
och handlare samverkar för
Om man är beredd att bidra, vara
att förbättra och utveckla
generös med kunskap och enga
handeln i centrum.
gemang samt vågar lyssna och ta
till sig andras kunskap och erfa
renheter så blir det resultat. Och
ÄVEN EN till synes
dessutom, ofta betydligt roligare.
enkel fråga som julbe
lysning visade sig vara
tämligen komplex. När
det rent praktiska är
löst – hitta leverantörer,
bestämma vem som mon
terar upp och ner hela här
ligheten och lösa var den
RAGNHILD BACKMAN är ledamot i
ska förvaras – återstår de
Fastighetsägarna Sveriges styrelse
riktigt kniviga frågorna –
och vd i Backmans Fastighets- och
vilka gatstumpar ska få ingå
Företagsutveckling.
ALLTID ÄR det någon annan…
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RAGNHILDS LISTA:
Utveckla handeln
Vi måste bli bättre på att
samverka med Svensk
Handel och Visita i frågor
som rör handelsutveckling.
Vi är väl inte rädda för
varandra?
Nödvändig reform
Dags att branschen
kliver fram och hjälper
till att reformera
hyressättningssystemet
på ett ansvarsfullt sätt.
Vi måste inse att omvärlden
förändrats och fortsätter
förändras.
Hurra för Umeå!
Vilken positiv upplevelse
med en första Business
Arena i Umeå! 2014 års
kulturhuvudstad passade
bra att arrangera detta i.
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PRENUMERERA!
Teckna en prenumeration – så riskerar du inte att missa
någonting av det som händer i fastighetsbranschen.
Fastighetstidningen ger dig alltid de senaste nyheterna inom politik,
ekonomi och juridik. Dessutom hittar du handfasta tips och råd om
fastighetsförvaltning och hur du kan sänka dina driftskostnader.
En helårsprenumeration kostar 470 kronor. Teckna din
prenumeration på www.fastighetstidningen.se eller mejla till
prenumeration@fastighetsagarna.se.

I NÄSTA NUMMER – UTE DEN 4 MAJ

Martin Lindvall
08-613 57 32, 070-829 57 32
martin.lindvall@fastighetsagarna.se
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Anna-Karin Elfverson,
040-35 01 77
Maja Ernelli, 019-12 63 32
Christina Lindström Olsson,
08-617 77 58
Martin Lindvall, 08-613 57 32
Johanna Starkenberg Fröjd,
031-755 33 36
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Intellecta Corporate
Repro Turbin
Tryck Sörmlands Grafiska AB
Katrineholm 2015
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Annika Borg, 08-613 57 12
prenumeration@fastighetsagarna.se
Bankgiro: 562-9662, Postgiro: 53 112-9
Abonnemang helår 10 nummer
470 kronor (ordinarie pris) inkl. moms.
Lösnummer 60 kr inkl. moms och porto.
Annonser
Simon Knudsen, 08-587 86 538
simon.knudsen@newsfactory.se
Magnus Johansson, 08-505 73 813
magnus.johansson@newsfactory.se
Niklas Nilsson, 08-505 73 838
niklas.nilsson@newsfactory.se
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Sätter relationerna i centrum
Vi träffar Christel Armstrong Darvik, vd på Sveriges
tredje största privata bostadsbolag, Stena Fastigheter.

De nya kontoren är redan här
Box 16132, 103 23 Stockholm
Telefon 08-613 57 00, Fax 08-613 57 01
www.fastighetsagarna.se info@fastighetsagarna.se
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra fyra regionala fastighetsägareföreningar har tillsammans drygt 17 000 medlemmar,
som är ägare av lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar.
Organisationen tillhör grundarna av och är medlem i European Property Federation, EPF, med säte i Bryssel.
Mer information om Fastighetsägarna finns på www.fastighetsagarna.se.

Hoﬃce, Cooﬃce och nu vill hyresgäster köpa kontor som en
tjänst – inte som kvadratmeter. Kontorstrender att ha koll på.
TEMA SÄKERHET:

Minska risken för anlagd brand

Ny metod kartlägger pyromanen. Du hittar också viktiga tips om
hur du bäst förebygger riskerna.

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.

Fastighetsvärmepumpar från Viessmann –
Effektiva, pålitliga och extremt tysta !
Viessmanns fastighetsvärmepumpar är
uppbyggda med den senaste tekniken
vilken ger mycket höga verkningsgrader och
en väldigt låg ljudeffektsnivå, <44dB(A),
tack vare ett unikt 3D-koncept.
Värmepumparna kan sammankopplas i
effekter upp till 428 kW och med framledningstemperatur upp till hela 72 °C för
effektiv varmvattenproduktion. Genom att
använda Viessmanns värmepumpar så spar
man både på miljön och får en bra ekonomi.
www.viessmann.se

Viessmann Värmeteknik AB · Gunnebogatan 34 · 163 53 Spånga · Tel.: +46 (0)8 - 474 88 00

Individuella lösningar med effektiva system
för alla energislag och användningsområden.

Master/Slav-Lösning
Vitocal 300-G med master / slav principen med en
sammankoppling upp till 10 maskiner med 42,8 kW per enhet.

Värmepumpar

Solvärmesystem

Pellets-, vedoch flispannor

Gaspannorkondenserande

Solcellssystem

