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att ha koll på 
i Almedalen

VILL PRATA OM: Bostadsförsörjning.
JOBB: Kommersiell direktör vid Veidekke.
STYRKA: Utsedd av Socialdemokraterna till att ta fram en ny bostadspolitik 
åt partiet. Röstades i FV 2015 fram som branschens egen favorit till ny 
bostadsminister. Har sommarstuga på Gotland. 
SVAGHET: Förvillas lätt genom att lovorda lådviner, klaga på Brynäs samt 
diskutera olika falanger inom socialdemokratin.

VILL PRATA OM: Bygga och ta samhällsansvar.
JOBB: VD vid Rikshem.
STYRKA: Bolaget kallar sig kaxigt för 
”den nationella allmännyttan”. Och alla verkar tro på det. 
SVAGHET: Erfarenhet av det privata näringslivet.

VILL PRATA OM: Långsiktighet.
JOBB: Grundare av Samhällsbyggnads
bolaget, SBB, som på ett år köpt hus för 
20 miljarder kronor.
STYRKA: Har enorm energi och vilja att 
nå avslut. Besatt av demografi  och siff ror.  
SVAGHET: Nämn hans stora aktie
innehav i fl oppen Eniro.

VILL PRATA OM: Snabbare byggprocess.
JOBB: Bostadsminister (MP).
STYRKA: Diplomat. Inlyssnande.  
SVAGHET: Opinionssiff rorna och en icke 
högprioriterad ministerpost hos statsministern.

1 Lennart Weiss

2 Sophia Mattsson Linnala

3 Ilija Batljan

4 Peter Eriksson
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VILL PRATA OM: Energidemokrati.
JOBB: Hållbarhetschef vid Riksbyggen.
STYRKA: Att tränga igenom bruset. 
Utsedd till ”Infl uencer of the year” 2017. 
SVAGHET: Kan bli uppäten av ”gubbigheten”.

VILL PRATA OM: Segregation.
JOBB: Socialantropolog, White 
arkitekter.
STYRKA: Har nyckeln till varje lyckat 
stadsutvecklingsprojekt. Jordnära. 
Draghjälp av drottning Monica von 
Schmalensee. 
SVAGHET: Lämnat miljon
programmet för Bagarmossen.

VILL PRATA OM: Social hållbarhet.
JOBB: VD vid Boklok.
STYRKA: Bygga det mest efterfrågade. 
Billiga bostäder. Draghjälp av Johan Karlström 
som är på plats.
SVAGHET: Bjuder snålt.

VILL PRATA OM: Allt grönt. Inklusive 
Kymlinge.
JOBB: VD vid Vasakronan.
STYRKA: Leder 120miljardersbolag. Ett 
brett tänk kring hållbarhet. Vågar vara pionjär. 
SVAGHET: Gigant.

VILL PRATA OM: 
Framtidens stadsdel.
JOBB: VD Atrium 
Ljungberg.
STYRKA: Leder ett 
bolag som är världs... 
hmm, Sverigebäst på 
att bygga blandstad. 
SVAGHET: Får tuff t att 
leva upp till högt ställda 
förväntningar.

VILL PRATA OM: Trä.
JOBB: Marknadschef Folkhem.
STYRKA: Ligger rätt i tiden. Nästan 
alla är nyfi kna på att bygga i trä. 
SVAGHET: Det fi nns numera
intressanta konkurrenter.

5 Charlotta Szczepanowski

7 Viktoria Walldin

8 Jonas Spangenberg

10 Fredrik Wirdenius

9 Annica Ånäs

6 Sandra Frank

Ingång

2Många mäktiga 
personer är på plats 

inom ringmurarna. FV väljer 
ut tio branschpersoner att 
hålla ögonen på.

Bolagen på plats

6Fastighets och 
byggbranschen håller 

på att ta över Almedalen. 
Sedan något år är det rena 
vallfärden. 

Politikernas vilja

10Flera stora kom
muner och landsting 

berättar vad de vill uppnå 
under dagarna i Visby och 
hur erbjudandet till bygg
herrarna ser ut.

Höjdpunkter

16FV listar 64 höjd
punkter under de åtta 

dagarna när Gotland står i 
centrum för debatten.

ORTSANALYS: 
Visby

20Gotlänningarna 
Christina Gustafsson 

och Åsa Linder analyserar 
fastighetsmarknaden i 
Visby och ser att något kan 
vara på gång att hända. 

Försvaret

24Hotet från öst har 
medfört att det nu 

investeras 780 miljoner på 
Gotland.

 PORTRÄTTET 
Joachim
Kuylenstierna

27En av Gotlands 
större fastighets

ägare. Berättar vad han gör 
för att Gotland ska leva året 
runt. 

Mipim

30Den gotländska 
mötesplatsen ställs 

mot den sydfranska. En 
vinner smått överlägset. 



Den ökande urbaniseringen i Sverige i dag 
tillsammans med en hög tillväxttakt har 
gjort att många kommuner inte hinner 
planera och bygga tillräckligt med bostäder 
och infrastruktur i tid. Örebro kommun är 
den kommun i Sverige med störst tillväxt 
utanför våra tre storstadsregioner. Med 
2000 nya invånare per år står man för 
en tillväxt som lätt kan förknippas med 
bostadsbrist och infrastrukturella problem. 
Örebro har dock länge sett till att ligga 
steget före när det gäller stadsplanering.  

– Örebro gör till exempel inte detaljplaner 
mer detaljerade än nödvändigt. När det 
gäller den kommunala marken och möjlig-
heten att tillgodose en växande befolkning 

innebär det att nästa steg, det vill säga 
markanvisning och bygglov, enligt ”Öre-
bromodellen” kan utformas mer flexibelt 
och snabbt, berättar Erik Blohm, chef  för 
exploateringsenheten, Örebro kommun. 

Att ta fram en detaljplan är en komplex 
process, men Örebro har ofta en färdig 
detaljplan inom sex månader till ett år från 
det att man startar arbetet. I Örebro säljs 
inte heller den kommunala marken förrän 
detaljplan, markanvisning och bygglov är 
hanterade. Ett faktum som har lett till att 
kommunen under 2016 färdigställde drygt 
2000 nya bostäder.

Örebro är dock inte bara framgångsrika 

i bostadsfrågan. Örebro kommun rankas 
som ett av Sveriges bästa logistiklägen med 
70 % av Sveriges befolkning inom en radie 
av 30 mil. Örebro kan erbjuda utrymme 
för etablering såväl vid E18, E20 som i 
anslutning till tågförbindelserna. 

– Vi har i nuläget ungefär 1 100 000 kvm 
detaljplanerad mark för nyetablering av 
verksamheter i olika typer av områden. 
Dessa står redo att omvandlas till byggrät-
ter för industri-, handels- eller lagerlokaler. 
Att detaljplaneringen redan är klar för-
kortar tiden till byggstart, och vi erbjuder 
alltid ett fast markpris vilket förbättrar 
förutsättningarna för den som vill bygga, 
förklarar Erik Blohm

Vår stad är din stad.
Investera där bostadsproduktion och infrastruktur hinner med
- Örebromodellen ser till att det går snabbt och smidigt

orebroialmedalen.se

Örebro fortsätter framåt. 
-om social hållbarhet och hur Örebro kommun hittar nya angreppssätt

 
Vi skapar bostäder för fler - ny modell för social hållbarhet
Arrangör: Aktuell hållbarhet & Örebro kommun 
Plats: Gotlands museum 

 

Vi ger arkitekten makten - ett pilotprojekt som vill bråka 
lite med branschen. 
Arrangör: Sveriges arkitekter & Örebro kommun 
Plats: Arkitekturträdgården
 

Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror?  
Arrangör: Örebro kommun/Plats: Wisby Strand Congress & Event
 
Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till 
trygghet och minskad brottslighet?  
Arrangör: Örebro kommun/Plats: Wisby Strand Congress & Event 

Träffa oss i Almedalen.
 

 OrebroIAlmedalen      #orebroialmedalen

Måndag 3 juli 
10.00-10.45

 

 

11.00-11.45 

 

 
Tisdag 4 juli
13.00-13.45 
 
 

14.00-14.45 
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2012 berättade Fastig-
hetsvärlden över ett upp-
slag i magasinet nr 5/6 
att ett fl ertal bolag börjat 
sända små patruller till 
Almedalen för att scanna 

läget och bedöma be-
hovet av att fi nnas på 
plats i framtiden.

2017 kommer 
nästan alla större och 

medelstora bolag att vara 
på plats. För byggbolag 

liksom fastighetsbolag 
som vill köpa kommu-
nala och landstingsägda 
fastigheter eller är aktiva 
inom samhällsfastighe-
ter är det självklart att 
vara på plats.

Runt tusen 
– Almedalen är ett 
smörgåsbord av kun-
skap. En perfekt plats 
för nya kontakter och 

spontana möten. Det 
fi nns något för alla, säger 
Sara Jägermo, 
fastighetschef 
på Vacse som 
endast sysslar 
med samhälls-
fastigheter.

Vacses närvaro 
har vuxit genom 
åren och i år 
åker nästan alla 
anställda dit.

Det är nästan 
omöjligt att 
säga hur många 
från fastighets-
branschen som 
kommer att 
delta under Al-
medalsveckan eftersom 

det inte fi nns någon re-
gistrering, men sannolikt 

rör det sig om runt 
tusen personer – 
vilket är nästan 
en tiodubbling på 
sex–sju år.

Skanska tillhör 
de bolag inom 
bygg- och fast-
ighetsbranschen 
som varit på plats 
längst – och som 
har den största 
representationen. 
De senaste åren 
har bolaget haft 
totalt ett 60-tal 
medarbetare på 
plats någon gång 

under veckan. Troligen 

Branschen tar 
över AlmedalenFå koll på det 

lokala tugget
Ta dig fram snabbt i Visby 
genom att begripa mer eller 
mindre kända gotländska 
ord och begrepp. Många 
uttryck från gutamålet lever 
kvar i dagens gotländska.

Åji.

Fastighetsbranschen tvekade länge 
inför Almedalen. Efter en kort analys 
är det nu ”all in” som gäller. Jakten på 
politiker och tjänstemän är i gång.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Lyft med 84 
procent 
Det är inte helt lätt att hitta 
en fl ygbiljett till Visby under 
Almedalsveckan – speciellt 
inte om man vill göra som 
många andra, anlända 
söndag/måndag och åka 
hem onsdag/torsdag.

Visby Airport brukar ha 
lika många passagerare 
under den veckan som 
fl ygplatsen har i snitt under 
en månad under övrig tid 
på året.

2016 var det 31 918 
fl ygpassagerare under 
Almedalsveckan, totalt 
utifrån ankommande och 
avgående. Enligt statistik 
som Swedavia tagit fram till 
Fastighetsvärlden är det en 
ökning från 17 371 år 2011, 
vilket innebär en ökning 
med 84 procent på fem år.

I fj ol ankom 3 907 fl yg
resenärer under söndagen 
och 3 756 under måndagen. 
Följande dagar föll ankom
mande till 2 198 och 1 602. 

Det fi nns fl yg till Visby 
från fyra destinationer året 
runt. Under sommaren fi nns 
det 11 fl yglinjer till Visby 
och under Almedalsveckan 
läggs ytterligare fyra desti
nationer till på listan. 

Sara 
Jägermo.

Johan 
Karlström.

Nättrans = natten som var
I jåns = nyss
Ladingg = vår
Sårk = pojke
Töis = fl icka
Bodi = aff ären
Duri = dörren
Myssle = vissla
Baulä = gråta
Va mikke jär klucku = vad är klockan
Källingg = gift kvinna
Lumme = fl icka
Solbränne = solbränna
Soleld = stark 
solbränna
Raiduar = rejäl
Sjoen = havet
Träsk = sjö
Åji = ön 
Russ = häst
Pinnsvein = igelkott
Stickelsbär = krusbär
Pärar = potatis

ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSSON

BOLAGEN Invasionen

Pinnsvein.



Snart drar stora delar av fastlandet till Gotland och Almedalen. Självklart är 
vi där också. Vill du träffa oss och prata om hur man bäst tänker ut hur man 
bygger så finns vi på Business Arena. Annars står vi och beundrar ringmuren, 
ett bygge vi gillar. Snygg, hållbar och nytänkande i sin tid, precis som vi.

VI SES PÅ GOTLAND 

Sveriges Bästa
Arbetsplatser
Sweden

2016

UPPSAL A ■ STOCKHOLM ■ NORRKÖPING ■ LINKÖPING ■ GÖTEBORG ■ HALMSTAD ■ HELSINGBORG ■ MALMÖ ■ FORSENPROJEK T.SE

Namnlöst-1   1 2017-05-16   11:55
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blir det något liknande 
i år.

– Vi har fyra semi-
narier i trädgården på 
Rostockergränd 4, och 
det är tredje året vi 
håller till där. För oss 
handlar Almedalen om 
att bygga kontakter. Vi är 
den största aktören inom 
off entlig marknad, säger 
Emilie Schelin, projekt-
ledare vid Skanskas 
PA-team.

Ministrar gästar
Byggjätten skickar 
nästan alla sina höjdare 
till Visby. 

VD Johan Karlström 
deltar i ett eget semina-
rium om social håll-
barhet där bland annat 
inrikesminister Anders 
Ygeman deltar. Vice VD 
Pierre Olofsson deltar 
i ett seminarium kring 
kreativ infrastruktur 
där bland annat infra-
strukturminister Anna 

Johansson deltar.
Ilija Batljan, VD, 

storägare och grundare 
av Samhällsbyggnads-
bolaget, SBB, tillhör 
Almedalens största fans. 
Men så har han också 
en bakgrund som både 
kommun- och lands-
tingspolitiker. Som 
VD för SBB har han 
gjort fastighetsförvärv 
från fyra kommuner och 
i sitt tidigare jobb som 

vice VD på Rikshem 
gjorde han ännu fl er.  

– Vi förbereder för 
mycket möten och akti-
viteter. Almedalen, och 
även Mipim, är väldigt 
bra mötesplatser.  
Almedalen 
erbjuder breda 
möjligheter för 
kontaktskapande.

Från SBB 
åker fem–sex 
medarbetare till 
Gotland. Batljan 
planerar att åka 
måndag till 
torsdag.

”Stort brus”
Från Hemsö, som 
har ett fullstän-
digt fokus på 
samhällsfastighe-
ter, åker ett tiotal 
medarbetare till Visby, 
vilket är i nivå med de 
senaste åren.

– Det är ett av de vik-
tigaste arrangemangen 

under året. Det vikti-
gaste för oss är att träff a 
beslutsfattare inom 
kommuner och lands-
ting, säger Ingrid 
Östhols, tf kommunika-
tionschef vid Hemsö.

För några år 
sedan hade Hem-
sö egna arrange-
mang, men det 
skippar bolaget 
även i år.

– Rent gene-
rellt är det ett 
stort brus över 
Almedalen. Det 
är stor konkur-
rens om att väcka 
intresse och vi 
har valt att i stäl-
let medverka på 
andras arenor.

Boende är bo-
kat sedan länge.

– Några av medarbe-
tarna åker omlott, men 
det kan säkert bli aktuellt 
med luftmadrass eller 
liknande för någon. ■

Skanska 60

Veidekke 41

Riksbyggen 34

NCC 30

Peab 30

JLL 30

Ikano Bostad 25

Nordier 25

Einar Mattsson 18

Jernhusen 17

Skandia Fastigheter 15

Rikshem 15

Stena Fastigheter 15

Vacse 12

Stenvalvet 12

Botkyrkabyggen 11

Bolagen som skickar fl est till Almedalen 2017

10 största

Spel i fokus 
i Lotteriet 1
Det kryllar inte precis av 
kontorslokaler på Gotland. 
Ett av de mer välkända är 
Svenska Spels huvudkontor 
på Norra Hansegatan 17 i 
nordöstra Visby. Fastighet
en ägs av staten och inne
håller 6 615 kvm lokaler. 

1975 fl yttade Penning
lotteriets huvudkontor från 
Stockholm till Visby. De två 
statliga bolagen Penning
lotteriet och Tipstjänst (bil
dat 1934)  slogs ihop 1997 
och bildade Svenska Spel.

Svenska Spel har även, 
sedan 2016, en större 
för hyrning hos Union 
Invests fastighet Uarda 7 
i Arenastaden, Solna. Det 
handlar om den fastighet 
som Fabege byggt. 2007 
sålde Svenska Spel sitt 
dåvarande kontorshus i 

Sundbyberg till Fabege.

De tio största spelvinsterna hos 
Svenska Spel – alla på Drömvin
sten:
1) 237 697 528 kr (Norrköping)
2) 214 595 981 kr (Helsingborg)
3) 134 703 155 kr (Nacka)
4) 134 097 732 (Vimmerby)
5) 123 900 556 kr (Helsingborg)
6) 122 860 699 kr (Visby)
7) 110 551 909 kr (Helsingborg)
8) 105 315 432 kr (Borås)
9) 103 044 299 kr (Hedemora)
10) 101 798 290 kr (Katrineholm)

Fastigheten för huvudkon-
toret heter Lotteriet 1

10 största

Med 60 procents belåning 
skulle de tio vinstsum-
morna tillsammans kunna 
fi nansiera förvärvet av cirka 
2,2 Hötorgsskrapor.

(P)almedalen 
och fl aket
Ursprunget till Alme
dalsveckan är de tal 
som Olof Palme höll 
i parken Almedalen 
i Visby. Det första 
1968, stående på ett 
lastbilsfl ak, när han var 
utbildnings minister. 
1991 var första gången 
som alla partiledare var 
på plats.

Ilija 
Batljan.

Ingrid 
Östhols.

”Rent generellt är det ett stort brus över Almedalen. 
Det är stor konkurrens om att väcka intresse”

BOLAGEN Invasionen

Framtidskoncernen 11

Diös 10

Atrium Ljungberg 10

Vasakronan 10

Akademiska Hus 10

Hemsö 10

Gavlegårdarna 10

Heimstaden 10

Wallenstam 10

Newsec 9

Magnolia Bostad 9

HSB Riksförbund 9

Castellum 8

Serafi m 8

Älvstranden 8

AFA Fastigheter 8

Brunswick 8

AFA Fastigheter 8

Klövern 7

NAI Svefa 7

Stockholmshem 7

Fabege 7

Willhem 7

AMF Fastigheter 7

Specialfastigheter 7

Svenska Bostäder 6

SBB 6

Familjebostäder 6

Uppsalahem 5

Savills 5

Profi 5

Cushman & Wakef. 4

Pangea 4

Platzer 4

Mimer 4

Victoria Park 4

ICA Fastigheter 4

Botrygg 3

Catella 3

Olov Lindgren 3

D. Carnegie & Co 3

Huge Fastigheter 3

Folksam Fastigheter 3

Areim 3

Hufvudstaden 2

Fortifi kationsverket 2

SKB 2

Stångåstaden 2

Sammanställning: Fastighetsvärlden
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Vi ses i Almedalen!
Under tre kvällar bjuder Rikshem in till samtal om 
framtidens hållbara fastighetsbransch. Kom och 
lyssna, ställ frågor och låt dig inspireras! Du hittar  
oss på Visby Logi, S:t Hansgatan 31.

3/7 Bygg mer i trä – om hållbart byggande för ett hållbart 
samhälle. Kl. 17:00–18:00. Med Catharina Winberg, 
styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB, och Tomas Nord, 
PhD, Linköpings universitet.

Förebygg brott och skapa trygga boendemiljöer – ett samtal 
om social hållbarhet. Kl. 17:00–18:00. Med Magnus Lindgren, 
generalsekreterare Tryggare Sverige, och Sevana Bergström, 
verksamhetschef Ronjabollen, TRIS (Tjejers rätt i samhället).

Framtidens äldreboende – så möter vi kommunernas 
utmaning. Kl. 17:00–18:00. Med Michael Ländin, ordförande 
omsorgsnämnden Kalmar kommun, och Mats Thorslund, 
professor, Age Research Center.

4/7

5/7
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Kommunernas heta  taktik för dagarna i Visby

KOMMUN INVÅNARE 2017 2018 %

Stockholm 939 238 7 173 7 556 +1,6%

Huddinge 107 867 229 956 +1,1%

Nacka 99 702 1 048 2 548 +3,6%

Södertälje 94 983 817 234 +1,1%

Botkyrka 90 992 476 485 +1,1%

Haninge 86 213 1 371 1 699 +3,6%

Solna 78 183 1 206 1 458 +3,4%

Järfälla 74 809 1 109 1 370 +3,3%

Sollentuna 71 090 716 1 475 +3,1%

Täby 69 561 405 615 +1,5%

Norrtälje 59 765 399 909 +2,2%

Sundbyberg 48 270 826 976 +3,7%

Tyresö 47 150 740 710 +3,1%

Lidingö 46 882 228 220 +1,0%

Sigtuna 46 612 610 772 +3,0%

Stockholms län – klara bostäder

15 månader kvar till valet. Det innebär 
ytterligare några få månaders möjlig-
het för kommuner att sälja fastigheter 
– för att få pengar till nybyggnation.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Under 2016 sålde landets 
allmännyttor samman-
lagt cirka 17 000 lägenhe-
ter. Stora volymer är att 
vänta även i år och 2018 
även om det lär ske en 
inbromsning inför valet 
den 9 september 2018. 

Inför tidigare val har 
det ansetts smart att 
avsluta bostadsförsälj-
ningar ett halvår innan 
invånarna ska avlägga 
sin röst. Tänkta bostads-
försäljningar är en av 
de frågor som kan röra 
upp mest i den politiska 

grytan och riskera att 
kasta om i mandatför-
delningen.  

Flera vill sälja
Efter att kommuner inför 
och direkt efter valet 
2014 ofta även avyttrade 
samhällsfastigheter har 
det under det senaste året 
varit ett tydligt fokus på 
försäljningar av bostads-
fastigheter, och så verkar 
det vara även framöver.

I var femte kommun 
diskuteras det, eller så 
finns det redan beslut 

ett

1 761 000

3 440

176 x 52

Allt är enkelt på Gotland. 
Det finns en kommun som 
även är län och stift.

är medelpriset för ett 
fritids hus på Gotland, 
vilket är 10  procent över 
rikssnittet.

kilometer. Så långt är det 
mellan ytterligheterna på 
Gotland. Förvånansvärt 
avlångt (Fårö inräknat).

meter lång är Visby 
ringmur. Tre varv runt i 
joggingfart och du är väl 
förtjänt av kvällens dryck. 

var året när danskarna 
tappade kontrollen. Avtalet i 
Brömsebro gjorde ön blågul.

Kikki Liljeblad, kom
munalråd och stads
planeringsnämndens 
ordförande:

”Jag och 
kommun
styrelsens 
ordförande 
Lars Stjern
kvist åker tillsammans 
med några tjänstemän. 
Vi har mycket att berätta 
om, bland annat Butängen 
som ska bli en helt ny 
stadskärna i samband med 
Ostlänken. Almedalen är 
en väldigt stark mötesplats 
och en perfekt plats för oss 
att marknadsföra oss som 
en av de kommuner i lan
det som erbjuder en riktigt 
stark tillväxt. Norrköping 
höll under många år en låg 
profil, men sedan några år 
är det full fart. 

Mats Gerdau, kommunal
råd och kommun
styrelsens ordförande:

”Almedalen 
är en väldigt 
viktig arena 
för oss när 
det gäller 
att träffa 
fastighets utvecklare. Vi 
ska bygga 20 000 nya 
bostäder till 2030 så vi har 
mycket att erbjuda. Inom 
tolv månader har vi 10–15 
markanvisningar på gång. 
Dessutom kommer vi 
behöva skolor, idrottshal
lar och kontor. Så vi har 
mycket att erbjuda och 
mycket mark att sälja. För 
oss blir Almedalen allt vik
tigare. I år kommer vi även 
driva frågan att vi vill ha en 
universitetsutbildning till 
Nacka.” 

”Ny utbildning 
och bygga”

”Vi bygger en 
ny stadskärna”

på, att sälja fastigheter 
2017 och/eller 2018, 
enligt Hem & Hyra. När 
NAI Svefa i en större 

enkät frågade kommu-
nerna blev svaret att 131 
av 191 kommuner/bolag 
uppgav att de sanno-

11
gånger av 27 möjliga har 
Visby vunnit SVT:s ”Sol
ligan” som mäter var solen 
skiner mest under sju som
marveckor. Södra Öland 
har vunnit nio gånger och 
Luleå fem. Visby har vunnit 
hela sex av de nio senaste 
åren, inklusive 2016 när 
solen till exempel sken 18 
procent mer än i Stockholm 
och hela 87 procent mer än 
i Göteborg.

2012

1645

var året när Visby utsågs till 
årets stadskärna.

KOMMUNER Strategi

Nacka Norrköping 
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Kommunernas heta  taktik för dagarna i Visby

KOMMUN INVÅNARE 2017 2018 %

Göteborg 558 638 3 665 5 360 +1,6%

Malmö 329 903 2 100 1 900 +1,2%

Uppsala 215 762 3 244 3 525 +3,1%

Linköping 156 381 782 1 890 +1,7%

Västerås 148 083 1 090 1 676 1,9%

Örebro 147 423 995 805 +1,2%

Helsingborg 141 300 1 404 1 054 +1,7%

Norrköping 139 950 1 063 1 077 +1,5%

Jönköping 135 783 1 405 1 637 +2,2%

Umeå 123 405 1 669 1 253 +2,4%

Lund 119 176 1 256 1 631 +2,4%

Borås 110 112 551 1 459 +1,8%

Eskilstuna 103 990 796 984 +1,7%

Gävle 100 060 655 655 +1,3%

Halmstad 98 743 560 508 +1,1%

Övriga riket – klara bostäder

Erik Pelling, kommunal
råd och med ansvar för 
plan och byggnads
frågor.

”Vi har 
mycket att 
erbjuda 
under 
Almedalen. Vi 
kommer bland annat att 
marknadsföra Östra Sala 
Backe, Rosendal och Ul
leråker där vi planerar för 
stora mängder bostäder. 
Vi har i dag ett 60tal 
aktörer som bygger 
bostäder, men vi är öppna 
för fler. Men vi vill även 
ha rätt aktörer som har 
fokus på social hållbarhet 
och ett långsiktigt fokus. 
Under Almedalen kom
mer vi även tala om vikten 
av att få fyra spår mellan 
Uppsala och Stockholm.”

”Spår och fler 
byggherrar”

likt kommer att sälja 
fastigheter under den 
kommande femårsperi-
oden. Läs FV:s samman-

ställning om några av 
de hetaste kommunala 
bestånden på nästa sida.

Men det finns även 

ett flertal landsting som 
under Almedalsveckan 
passar på att saluföra 
sina fastigheter. 

Stockholms läns 
landsting satsar rejält på 
att marknadsföra gamla 
Karolinska sjukhuset i 
Solna där de existerande 
byggnaderna ska byggas 
om till bostäder eller 
rivas för att ge utrymme 
för nyproduktion.

Försäljningarna ska 
ske i ett antal etapper 
och intresset från mark-
naden är på topp.

Vill skynda på
Enligt uppgift till Fastig-
hetsvärlden vill ledande 
politiker och tjänstemän 
snabba på försäljnings-
processen så mycket som 
möjligt av rädsla för att 

den kokande investerar-
marknaden ska vika.

Totalt ska det i områ-
det, som framöver ska 
kallas Norra Hagastaden, 
finnas plats för 3 000 
bostäder och 150 000 
kvadratmeter lokaler.

Nästan alla Sveriges 
snabbast växande större 
och medelstora kommu-
ner och landsting finns 
representerade i Visby 
under Almedalsveckan. 
Merparten skickar sina 
tyngsta politiker och 
tjänstemän, och allt 
större fokus läggs på 
dem med ansvar och 
kompetens inom stads-
utveckling.

Men det är inte alla 
kommuner som har 
officiell representation 
på plats under Almedals-

veckan.
– Det är ett otroligt 

slöseri med skattepengar 
och tid att åka dit. Det är 
endast ett stort mingel. 
Det är ingen som åker 
dit för Solna stads kassa. 
Mipim är mycket bättre, 
säger Pehr Granfalk, 
kommunstyrelsens 
ordförande i Solna, till 
Fastighetsvärlden.

Även om Almedalen 
ofta haussas så finns 
det fler som håller med 
Granfalk, men då ofta 
med motiveringen att 
det börjat bli väl dyrt 
med logi och även med 
transport.

Bostadsbrist
Det främsta alternativet 
för att åka till Almeda-
len för kommunerna är 

ILLUSTRATION: ROBERT HILMERSSON

Uppsala

KÄLLA: BOVERKET. PROGNOS KOMMUNERNA. 
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Lars Kallsäby, kommu
nalråd och ordförande 
i byggnadsnämnden:

”Vi ska 
prata om 
bland annat 
det nya 
stationsom
rådet som 
ska binda ihop området 
vid Mälaren och centrum. 
Vi har även ett stort 
nytt orört område där vi 
planerar för 2 000–3000 
bostäder, Sätra i norr, som 
vi gärna berättar om, lik
som ambitionen att få till 
snabbtåg från Stockholm 
till Oslo, vilket skulle gynna 
fl era städer i Mälardalen. 
Almedalen är en utmärkt 
mötesplats för möten på 
tu man hand och en bra 
uppföljning till Mipim som 
vi satsat hårt på.”

Claes Thunblad, 
kommunstyrelsens 
ordförande:

”Almedalen 
är viktigt för 
oss. Jag 
och de fl es
ta cheferna 
inom sam
hällsbyggnad åker. Vi blir 
nog sjuåtta personer. Vi är 
framgångsrika inom bost
adsbyggande sedan några 
år och nu ska vi lägga kraft 
på att visa vad vi kan erbju
da inom kontorsetablerin
gar. Veddesta/Barkarby är 
ett utmärkt läge som blir 
riktigt starkt med det nya 
resecentret. Vi har projekt 
med bland annat Skanska, 
Atrium Ljungberg och 
Serneke, men vi vill ha fl er. 
Vi vill ha fl er huvudkontor i 
Järfälla i framtiden.

Björn Sundin, kommu
nalråd och ordförande  
programnämnd 
samhälls
byggnad:

”Vi är 
fl er än 
tidigare år 
som åker för 
att prata om byggande 
och boende. Vi kommer 
att prata om att Örebro 
är en av de städer som 
bygger allra mest, och i 
år kommer vi ha fokus på 
att alla ska ha råd att bo i 
nyproduktion. I Örebro är 
marknaden snart mättad 
för dem som har mycket 
pengar. Vi har ungefär 
50 aktiva byggherrar på 
plats. Framöver kommer 
vi ställa diverse krav kring 
marktilldelningar för att 
få fl er billiga bostäder. 

Malin Danielsson, 
kommunalråd och ord
förande i samhällsbygg
nadsutskottet:

”Vi har 
mycket att 
erbju
da och 
prata om. KF 
Fastigheters område i 
Kungens kurva där det 
ska bli 3 000–4 000 
bostäder är en av de 
första utbyggnads
delarna längs den nya 
Spårväg Syd. Vi ska även 
berätta om Flemingbergs 
stadskärna där det ska 
bli mer bostäder och 
kontor. Där räknar vi med 
markanvisningar under 
första halvåret 2018. 
Dessutom säljer Huge 
fastigheter där vi inte har 
någon verksamhet.  

”Fokus på 
billigt boende”

”Växer runt 
nytt spår”

”Vi jagar 
huvudkontor”

”Nytt stations-
område”

Nästan alla uppmärksam
made fastighetstransak
tioner på Gotland sker i 
Visby (läs mer på sidorna 
20–22), men det fi nns en 
handfull undantag.

HAMMARS Ingmar Berg
man var tydlig i sitt tes
tamente vid sin bortgång 
2007. Sälj allt.

Norske ITmiljardären 
Hans Gude Gudesen köpte 
2009 de fem fastigheterna 
vid Hammars och Dämba på 
Fårö, totalt 341 000 kvadrat
meter, plus större delen av 
bohaget. För fastigheterna 
beräknas han ha fått betala 
omkring 50 miljoner kronor, 
enligt obekräftade uppgifter.

Skaff a en
egen grotta!

FÅRÖSUND Våren 2017 
köpte Hongkongkinesen 
Ming Wai Lau marinhamnen 
i Fårösund av den got
ländske entreprenören Joa
chim Kuylenstierna. Även 
Försvarsmakten ville köpa, 
men har nu fått erbjudande 
av Ming Wai Lau att nyttja 
hamnbassängen utan hyra.

LUMMELUNDA Det fi nns 
udda fastighetsinnehav som 
fl ygplatser, simhallar – och 
grottor. Nu är just en av 
Sveriges mest kända grottor 
till salu – Lummelundagrot
tan. Ihop med grottan, som 
ligger en mil norr om Visby, 
ingår även en herrgård med 
två fl yglar, om totalt 1 000 
kvm, samt två lador där det 
fi nns kafé och souvenir
försäljning. Marken är på 16 
hektar och det ingår egen 
strand mot Östersjön.

Det är familjen Ödin 
som säljer i samband med 
ett generationsskifte. 
Mäklaren räknar med att 
aff ären ska vara klar under 
sensommaren.

Bergmans 
hus såldes för 
50 miljoner

Kinesiskt köp 
av hamn att råda bot på bostads-

bristen. Det byggs som 
aldrig förr men inte 
nog. Enligt Boverket 
bedömer 219 av landets 
290 kommuner att 
de kommer att ha ett 
underskott av bostäder 
även om tre år. 

En handfull kommu-
ner inom två timmars 

färd från Stockholm 
hade för fem–sex år 
sedan ofta en handfull 
intresserade byggher-
rar som visade intresse 
vid en markanvisning, 
ofta ”de gamla vanliga 
lokala”. I dag har samma 
kommun ofta 30–60 
intressenter på olika 
projekt under ett år. 

Många ledande kom-
munföreträdare uppger 
till Fastighetsvärlden att 
det framöver kommer att 
bli ett allt större fokus 
på att bygga ekonomiskt 
och socialt hållbart.

– De med så tjock 
plånbok att de klarar av 
merparten av de projekt 
som byggs nu börjar ta 

slut. Det måste byggas 
billigare, säger Björn 
Sundin, kommunalråd i 
Örebro.

Enligt Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 
räknar landets kommu-
ner med att det färdig-
ställs 69 420 bostäder i 
år och 79 333 bostäder 
nästa år. ■

KOMMUN BESTÅND

Gotland 944 lägenheter säljs i fem paket, varav två större

Ronneby Ronnebyhus planerar sälja över 500 lägenheter

Gävle Har sålt, men kan komma mer

Karlskrona Vill sälja hyreslägenheter och äldreboenden för 600 mkr

Falun Nyligen sålt 450 bostäder. Kan sälja 400 under 2018

Södertälje Telge Hovsjö planerar att sälja 800 lägenheter

Älmhult 250 lägenheter kan säljas. Ytterst känslig fråga

Helsingborg Ska sälja 650 bostäder i två stadsdelar

Värmdö Begravt aff är om 625 miljoner, men kan komma ut igen

Sollentuna Säljer tre paket med totalt 1 886 lägenheter

Huddinge Externa verksamhetsfastigheter ska säljas

Kommuner som kan sälja
KOMMUN BESTÅND

Lidingö 120 bostäder säljs. Säljs hela bolaget nästa mandatperiod?

Eskilstuna Kan komma att sälja 92 lägenheter

Alingsås Nya ägardirektiv kan leda till försäljning

Trollhättan Möjligt sälja 60 till 650 lägenheter

Göteborg Älvstranden Utveckling ska fortsätta att avyttra

Stockholm Har några kommersiella fastigheter som kan säljas

Ekerö Redo sälja en 49procentig aktieandel i Ekerö Bostäder

Västerås Ska sälja fyra fastigheter med totalt 750 bostäder

Linköping Ska sälja cirka 1 100 bostäder

Sundbyberg Säljer tre stadsdelscentrum just nu

Ljusdal Vill sälja 500 lägenheter, en tredjedel av beståndet

KOMMUNER Strategi

Järfälla Huddinge Örebro Västerås 

SAMMANSTÄLLNING: FASTIGHETSVÄRLDEN



Missar du 80% 
av alla affärer?

 

 

Med Datscha Bolagstransaktion får du komplett information över                                                                                                                                        
kommersiella fastighetstransaktioner. Bland annat kan du se 
hur fastighetsaffärerna är uppbyggda när hela eller delar av                                             
bolag säljs och du ser vilka fastigheter, säljare och pris som                                                                                                                               
ingår i de olika affärerna. 

Mer än 80 procent av alla fastighetstransaktioner på den svenska                                      
fastighetsmarknaden sker genom att man säljer bolaget som äger                                                                                                                
fastigheten istället för att använda sig av en klassisk   
lagfartsändring. Det innebär att alla dessa transaktioner                                                          
saknas i de vanliga ”ortsprissystemen”. 

Oavsett om du söker efter jämförelseköp eller information om vilka                       
som är aktiva köpare och säljare på din marknad så har vi informationen.  
Med Datscha Bolagstransaktion missar du inga affärer! 

Erbjudande: 
Just nu erbjuder vi dig att testa Datscha Bolagstransaktioner kostnadsfritt. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 30 juni. Kontakta oss på info@datscha.com  
för mer information eller gå in på  www.datscha.se för att läsa mer. 
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64 höjdpunkter 
för fastighetsfolk
Söndag 2 juli Måndag 3 juli Tisdag 4 juli

08:15–09:15
Bostadssocialt arbete
Medv: Peter Strand, Jimmy 
Jansson och Jonas Nygren.
Plats: Mellangatan 18
Arr: Victoria Park

08:30–09:30
Det mötesfria livet
Plats: Teaterskeppet
Arr: Kairos Future

09:00–09:30
Vända miljonprograms
område och hel stad
Medv: Ola Serneke och 
Fredrik Alvarsson m.fl .
Plats: Strandgatan 9
Arr: Business Arena

09:30–10:30
Städer med människan 
i centrum
Medv: Gunnar Hagman, 
Magnus Meyer m.fl .
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska, WSP

10:30–11:00
Skolor och äldreboende 
åt alla?
Medv: Krister Karlsson och 
Nils Styf.
Plats: Strandgatan 9
Arr: Business Arena

11.00–11.30
Vad händer i omvärlden?
Medv: SO Johansson
Plats: Mellangatan 15
Arr: JLL

11.00–11.45
Bygg smartare skolor
Plats: Hästgatan 1
Arr: Skanska

11:00–11:45
Innovativa lösningar för 
framtidens infrastruktur
Plats: Rostockergränd 4
Medv: Anna Johansson och
Pierre Olofsson
Arr: Skanska

12:30–13:10
Hur skapas inkluderande 
städer?
Medv: Peter Wågström och 
Jonas Nygren
Plats: Strandvägen, H511
Arr: NCC

13:00–14:15
Framtidens kollektivtrafi k
Plats: Mellangatan 21
Arr: Branschföreningen 
Tågoperatörerna

13:00–13:45
Stadskärnans framtid
Medv: Roland Bäckrud, Maria 
Ahlestål m.fl .
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Dagens Handel

13:15–14:00
Äga eller hyra kommunala 
verksamhetslokaler
Medv: Hans Lind m.fl .
Plats: Strandvägen 4
Arr: Off entliga Aff ärer

13:00–13:30
Lagra solenergi
Nu kan fastighetsägare 
också lagra den producerade 
solenergin
Plats: Skeppsbron, H110
Arr: Rexel

15:00–15:45
Vad hände egentligen på 
EUtoppmötet?
Plats:  Strandvägen, H514
Arr: EUkommissionen

16:00–17:00
Skräpytor eller 
tillväxtmotorer
Synen på regioner utanför 
storstäderna
Plats:  S:t Hansplan 2
Arr: AlmeDalarna

16:30–17:30
Fighten om svenska 
myndigheter
Plats: Strandvägen, H528
Arr: Västsvenska Handels
kammaren

19:00
Jonas Sjöstedt (V)

08:30–09:15
Skattereform för att 
få fl er hyresrätter
Plats: Mellangatan 7
Medv: Ulla Werkell,  Anders 
Nordstrand, Reinhold Lenne
bo och Marie Linder
Arr: Sabo och Fastighetsägarna

09:00–09:45
Sju sätt att minska 
ungas utanförskap
Medv: Johan Skoglund m. fl .
Plats: Kilgränd 1
Arr: Mentor Sverige

10:00–10:55
Helt nya städer bättre 
än smarta?
Medv: Stefan Håkans
son (Eon), Elias Aguirre 
(Linköping) och Kikki Liljeblad 
(Norrköping)
Plats: Strandvägen 4
Arr: Region Östergötland

10:00–10:45
Arbetskraftsbrist 
i fastighetsbranschen
Plats: Strandgatan 35
Arr: HSB

10:00–11:00
Kulturinjicera staden 
för ökad tillväxt
Medv: Monica von Schmalen
see och Rudolf Antoni.
Plats: Donners plats 2
Arr: DI och White

10:30–12:00
Klimatneutralt 2045
Medv: Magnus Hall, Ibrahim 
Baylan, Anna Forsgren m. fl .
Plats: Mellangatan 9
Arr: Vattenfall

11:00–11:45
Arkitekten och makten
Medv: Peder Hallkvist och
Emma Jonsteg.
Plats: Strandgatan 16A
Arr: Örebro och Sv. Arkitekter

12:00  12:45
Framtidens äldreboende
Plats: Strandgatan 14
Arr: Hemsö

13:15–14:00
Så kan vi förena Malmö
Plats: Hästgatan 1
Arr: Malmö högskola

15:15–15:45
Social och ek. hållbarhet
Medv: Kristina Alvendal, Ilija 
Batljan m.fl .
Plats: Strandgatan 9
Arr: Business Arena

13.30–14.30
Politiken bygger utrednings
murar av ideologi
Medv: Linda Jonsson, Fredrik 
Hemborg och Kristina Schoug
Plats: Strandvägen, H528
Arr: Västsv. Handelsk.

19:00
Jan Björklund (L)

Proff sens tips: Se partiledarna! Fly till lugnet
Det brukar inte krylla av fastighetsfolk under partiledartalen. Men 
Almedalsproff sen uppmuntrar besökare att vara på plats i alla fall 
någon av kvällarna. För att ta del av debatten – och fortsätta den. 
I år är alla partiledare på plats utom Socialdemokraternas som 
ersätts av fi nansministern. Årets schema, med de två mest 
pressade på scen när merparten av fastighetsfolket åkt hem:

Sön 2 juli Jonas Sjöstedt (V)
Mån 3 juli Jan Björklund (L)
Tis 4 juli Annie Lööf (C)
Ons 5 juli Magd. Andersson (S)

Tors 6 juli Ebba Busch Thor (KD)
Fre 7 juli Jimmie Åkesson (SD)
Lör 8 juli Gustav Fridolin (MP)
Sön 9 juli Anna Kinberg Batra (M)

Gotland är bäst överallt förutom inom 
ringmuren under Almedalsveckan. 
I alla fall ibland. Så passa på att fl y 
en lite bit utanför – guldkornen fi nns 
överallt. 

Ta med aff ärskontakten eller 
kollegorna till något fi k längs kusten, 
till klipporna vid Högklint eller köp en 
engångsgrill (tänk på den ständiga 
brandfaran) och njut av lugnet. 

HÖJDPUNKTER



Storebrand Fastigheter förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) och investerar i 
fastigheter, infrastruktur och skog med ett mandat att investera 12 miljarder SEK från våra 
koncernbolag och externa investerare.

Storebrand Fastigheter är ett dotterbolag till Storebrand Asset Management och en del av 
Storebrandkoncernen som är en av Nordens ledande kapitalförvaltare med ett förvaltat 
kapital om ca 550 miljarder SEK. 

Vision och riktlinjer för hållbarhet
Vår vision är att äga, förvalta, samt att bygga hållbara fastigheter och att ligga i framkant 
vad gäller miljö, energieffektivitet och klimatarbete.
Vårt hållbarhetsarbete ska ske i nära samarbete med våra samarbetspartners, hyresgäster 
och leverantörer. Genom en ständig dialog med dessa kan vi ömsesidigt inspirera och 
utmana varandra att ta nya steg mot en minskad miljöbelastning. Den långsiktiga 
målsättningen är att 100 % av fastighetsportföljen ska inneha miljöcertifiering.

Sedan 2015 har SPP Fastigheter rapporterat till GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark), vilket är en internationell utvärdering som görs årligen 
och på portföljnivå.I år erhöll SPP Fastigheter GRESB högsta rating Green Star.
Välkommen till storebrandfastigheter.se för mer information!

Storebrand Fastigheter – Ett bolag med fokus på 
långsiktiga investeringar och hållbarhet

storebrand.pdf   1   2016-10-26   14:05:27



Sverige befinner sig just nu i ett bostadsbyggande 
jämförbart med miljonprogramsåren. Mycket 
byggs på kort tid men det som byggs är sällan 
goda livsmiljöer. Hur borde svensk stadsutveckling 
se ut och vad är egentligen goda livsmiljöer?

David Sim, Creative Director Gehl Arkitekter 
Mattias Gustavsson, vd/landskapsarkitekt Urbio 
Lena Steffner, planchef Sala kommun
Olov Schulz, Boverket 
Ludmilla Larsson, arkitekt, 
vice vd Brunnberg & Forshed.

Marika Khodr, stadsutvecklare, Brand Conversation

Människor behöver 
goda livsmiljöer 
inte spännande 
arkitektur I panelen

Moderator
 

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor  
bjuder in till panelsamtal på Almedalen. 
Tid: tisdagen den 4 juli kl 14.00
Plats: Arkitekturträdgården
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09:00–09:40
Hur skapas inkluderande 
städer?
Medv: Peter Wågström, Katrin 
Stjernfeldt Jammeh och Anna 
König Jerlmyr
Plats: Strandvägen, H511.
Arr: NCC

09:00–09:50
Solelskatten försvinner  
– boomar solel nu?
Plats: Cramérgatan 3
Medv: Anders Lago, Per  
Löfgren, Johan Tjernström 
och Anna Denell. 
Arr: Ekobanken, Solelkom
missionen

09:30–10:15
Glöm inte människan
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska

12:00–13:00
Bygg mer, bygg om,  
bygg rätt
Medv: Lennart Weiss, Char
lotta Szczepanowski, Misha 
Moeremans d’Emaus och 
Anna König Jerlmyr.
Plats: Volters gränd 8
Arr: Swedbank

13:00–13:30
Laddsystem och betal
lösningar för elbilar
Plats: Skeppsbron, H110
Arr: Rexel
13:00–13:50

Idrotten och förorten
Medv: Mikael Ahlerup och  
Ulf Nilsson.
Plats: Strandgatan 10
Arr: AIK och D. Carnegie & Co

13:45–14:15
Morgondagens arbetsplats
Medv: Magnus Behrenfeldt
Plats: Strandgatan 9
Arr: Business Arena

14:00–14:45
Städer under vatten?
Medv: Marita Loft, Johan 
Gerklev och Katarina Luhr
Plats: Hästgatan 2
Arr: SPP/Storebrand

14:00–14:50
Att få invandrarkvinnor  
i sysselsättning
Medv: Ulf Nilsson och  
Maria Borelius
Plats: Strandgatan 10
Arr: D. Carnegie & Co

15.00–15.30
Trender inom handeln
Medv: Martin Lindgren och 
Fredrik Kolterjahn.
Plats: Mellangatan 15
Arr: JLL

19:00
Magdalena Andersson (S)

Onsdag 5 juli Torsdag 6 juli Fredag 7 juli

Lördag 8 juli

Söndag 9 juli

08:30–09:00
Framtidens hållbara städer  
– hur ser de ut?
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska

09.00–10.00
2017 – året då hållbarhets
chefen får sparken
Medv: Christina Lindbäck m.fl.
Plats: Hästgatan 2
Arr: Narva

09:30–10:30
Ställ rätt krav
Förändringarna i LOU ökar 
fokus på kvalitet och  
hållbarhetskrav.
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska

16:15–16:45
Från oduglig till eftertraktad 
Hur offentligt privat part
nerskap skapar regional 
utveckling.
Plats: Korsgatan 24
Arr: Skanska och Botkyrka

19:00
Ebba Busch Thor (KD)

20.00
Trädgårdsfesten
Plats: Björngränd 15
Arrangör: Nordier
Endast anmälda

08:00–09:00
Långt liv eller roligt liv? 
Går hälsotrenden för långt?
Plats: Strandgatan 6
Arr: Max Matthiessen

09:00–10:00
Rätt till en bostad?
Medv: Björn Siesjö, Sima 
Zangiabadi, Marie Lindén och 
Ulf Kamne
Plats: Strandvägen, H528
Arr: Göteborgspriset

11:15–12:30
Hur löser arkitekterna  
bostadskrisen?
Medv: Tobias Olsson, Mia 
Åberg och Cecilia Holmström 
Plats: Strandgatan 9
Arr: Business Arena

15:00–15:45
Kreativitet – ny basindustri
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Almedalen weekend

19:00
Jimmie Åkesson (SD)

Gratis frukost?
Att komma över en frukost 
inom ringmuren är inte det 
lättaste. Det är överfullt 
överallt.

Smartaste sättet är att 
anmäla sig till ett frukost
seminarium där det ingår 
just frukost. 

Och den är ju gratis. 
Frukost med kunskap.

Välj annat!
Varför gå och lyssna på samma 
ämnen där du redan kan det mesta 
och där du känner talarna väl och 
vet vad de ska säga?

Överraska dig själv genom att gå 
och lyssna på något om biomedicin 
– det finns säkert något som går att 
applicera till fastighetsbranschen. 
Antalet evenemang överskider 
3 000 – så välj och vraka!

13:15–14:15
Flygplatsstaden 
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Airport City Stockholm

13.30–14.15
Varför bygga i trä? 
Plats: Wisby Hotel.
Arr: Växjö kommun

14.00–14.45
Nacka mot nya höjder
Medv: Mats Gerdau och 
Svante Jonsson m.fl
Plats: Mellangatan 12
Arr: JLL

16:00–16:45
Skattetsunamin
Plats: Hästgatan 9
Arr: PWC

16:00–17:00
Framtidens omsorgskvarter
Medv: Sara Östmark och 
Rahel Belatchew
Plats: Österväg 21
Arr: Stenvalvet

16:30–17:30
Eftertraktad kompetens
Plats: Strandvägen, H528
Arr: Platzer

19:00
Annie Lööf (C)

22.00
DJ och sommardrinkar
Plats: Bremengränd 1
Arr: JLL
Endast anmälda

19:00
Gustav Fridolin (MP)

11:00
Anna Kinberg Batra (M)

Almedalsveckan innehåller mer än 3 000 evenemang.  
Programmet ändras in i det sista. Dubbelkolla alltid en 
punkt med den officiella programmet.
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Satsningar ska   ge efterlängtat lyft

När Swedbank våren 2017 köpte hela gotländska PayEx  
ingick även tre fastigheter innanför ringmuren i affären.  
PayEx är hyresgäst i merparten av lokalerna.

Home Properties, ägt av norske Petter   Stordalen, äger fastigheten som 
innehåller Clarion Hotel Wisby. 2008    expanderade hotellet genom att 
två grannfastigheter köptes.

Visborg 1:15 såldes 2014 för 396 miljoner, motsvarade 22 100 
kr/kvm, av Kungsleden till Vacse. Region Gotland är hyres-
gäst. Samma år köpte Vacse polishuset från Allensford.

Sommaren 2013 köpte Hemsö 14 fastigheter, om totalt 
35 500 kvm, från Region Gotland och Gotlandshem för 456 
miljoner kronor. 90 procent av ytorna var äldreboenden.

INVÅNARANTAL 58 144   
(varav 42% i centralorten Visby) 

LOKAL OMSÄTTNING 
FASTIGHETER 2016

700miljoner
500 (2015) 1 500 (2014)

KÄLLA: DATSCHA

VIKTIGT OM  
GOTLAND
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
ÖKNING/MINSKNING PER ÅR

KÄLLA: SCB

STÖRSTA TÄTORER

1 Visby 
2 Vibble 
3 Hemse
4 Klintehamn

5 Romakloster
6 Slite
7 Fårösund

GOTLAND HAR nyligen listats 
som nummer två av tio euro-
peiska destinationer som ”bara 
måste besökas 2017” av Lonely 
Planet. Det kommer redan cirka 
650 000 besökare till Gotland 
varje år, nästan 90 procent 
kommer från övriga Sverige och 
hela 40 000 besöker Gotland 
under Almedalsveckan (v 27) i 
början på juli. Det är den vecka 
logipriserna liksom restaurang-
ernas omsättning ligger i topp. 
Stockholmsveckan (v 29) och 
Medeltidsveckan (v 32) är andra 
veckor med stort besökstryck. 

Turismen har länge varit en 
viktig näring under sommarmå-
naderna med kulmen i juli. 

Men Centrumföreningen 
och andra aktörer har under de 
senaste åren utvecklat kon-
cept som bidragit till att utöka 

säsongen och därmed attrahera 
weekendbesökare som bor på 
hotell, äter på restaurang och 
handlar i stadens 200 butiker. 
Handlarna håller helgöppet och 
har anpassat sig till färjetiderna.  

Kryssningsturismen har ökat i 
Östersjön med anlöp till Köpen-
hamn, S:t Petersburg, Stock-
holm, Helsingfors, Rostock och 
Kiel, men har samtidigt krympt 
i Visby. De största kryssningsfar-
tygen seglar Visby förbi eftersom 
hamnen inte är tillräckligt stor 
eller djup. Nu satsar Region Got-
land med partnern Copenhagen 
Malmö Port på en kryssningskaj 
550 meter ut från södra delen 
av hamnen till en kostnad på 
250 miljoner kronor. Detta för 
att kunna välkomna även de 
större kryssningsfartygen med 
längd upp till 340 meter och upp 

till 3 000 passagerare. Anlägg-
ningen ska stå klar i april 2018. 
Under senaste åren har 40–70 
fartyg per säsong anlöpt Visby, 
men redan 2018 räknas med 100 
kryssningsanlöp med 60 000 be-
sökare. Redan om några år kan 
antalet kryssningsgäster mer än 
dubbleras. Det kommer att ställa 
stora krav på besöksnäringen, 
men också ge turistbranschen 
nya möjligheter.

Befolkning och priser
Den medeltida ringmuren på 
3,4 kilometer som omgärdar in-
nerstaden är en given turistatt-
raktion. På Gotland bor 58 000 
personer, varav 42 procent i 
Visby. Innanför muren bor 
endast cirka 2 600 personer och 
många bostäder har omvand-
lats till fritidsbostäder eller ett 
andra boende. 

Priserna på bostäder har 
ökat kraftigt och för småhus 
i Visby innerstad ligger priset 
på i snitt på 70 000 kronor per 
kvadratmeter, medan man för 
lägenheter i innerstaden får 
betala i snitt 50 000 kronor 

VISBY: Flera nyckeltal har länge varit negativa 
för Gotland. Men nu finns flera ljus i tunneln,  
genom turistsatsningar och militär aktivitet.  
Det finns även flera intressanta projektplaner.

Text: CHRISTINA GUSTAFSSON OCH ÅSA LINDER

INDIKATOR Visby
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Satsningar ska   ge efterlängtat lyft

I SBB:s köp av Kuststaden 
ingick fem hus i Visby som 
såldes vidare i april 2017.

2014 sålde Axfast vid Österväg 
för 150 miljoner. Brovalvet,  
ägt av Tino Goetze, köpte.

Inre hamnen ligger ett stenkast från Almedalen och står inför stadsutveckling. Ett antal 
byggnader, nio meter höga, planeras för Nya Hamnplan. Totalt kan 10 000 kvm lokaler  
byggas. Antalet parkeringsplatser minskas från dagens 375 till 230 om förslaget går igenom.

Home Properties, ägt av norske Petter   Stordalen, äger fastigheten som 
innehåller Clarion Hotel Wisby. 2008    expanderade hotellet genom att 
två grannfastigheter köptes.

NYCKELTAL VISBY

KONTOR

HYRA DIREKT
AVKASTNING

NOTERADE PRISER/ 
BEDÖMDA VÄRDEN

BUTIKER
Aläge

Bläge

BOSTÄDER
Innanför ringmuren m m

Visby utanför ringmuren

Övriga Visby

Innanför ringmuren

Visby utanför ringmuren

 950–1 400 6,25–6,75% 9 000–12 000

 800–1 200 7,00–7,50% 7 000–9 000

 

Hyra: Hyran avser bruksytan för kontor respektive säljyta för butiker.
Bostadshyra: Avser 2016 års nivåer. Fastigheter >30 år gamla
Direktavkastning: Hyresnetto (hyradriftunderhåll) genom köpeskilling.
Drift- och underhållskostnad: 250 kr/kvm lokaler, 370 kr/kvm bostäder.

 1 500–3 000 5,75–6,25%  17 000–28 000

 800–1 200 6,25–7,25% 8 000–11 000

 

 1 050–1 180 3,50–4,00% 12 000–18 000

 925–1 100 4,50–5,25%  8 000–9 500

 850–950 5,25–6,50% 7 000–8 000
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DIREKTAVKASTNING BOSTÄDER

per kvadratmeter, givetvis med 
stora variationer beroende på 
bland annat utsikt. 

Befolkningstillväxten på Got-
land har varit svag jämfört med 
riket. Sedan 1991 har ökningen 
varit 1,1 procent jämfört med 
rikets 15,6 procent. Den demo-
grafiska framskrivningen ger en 
befolkningstillväxt på knappt 
500 personer eller 0,8 procent 

under den närmaste tioårsperi-
oden. Men den prognosen har 
inte hunnit fånga upp försva-
rets storsatsning på Gotland 
2017–2018 (läs mer på sidan 
24). Region Gotland har också 
satt ett högre mål att nå drygt 
65 000 invånare år 2025.

Skattekraften per invånare är 
13 procent lägre än riksgenom-
snittet och bruttoregionalpro-

dukten per invånare endast drygt 
häften av den i Stockholms län 
och näst lägst av alla 21 län, före 
Södermanland. Det är dock låg 
arbetslöshet, endast 5,2 procent 
öppet arbetslösa och i program, 
jämfört med 6 procent för riket. 

Campus Gotland, som är en 
del av Uppsala universitet, har 
cirka 2 100 helårsstuderande. 
De största arbetsgivarna efter 

Region Gotland är Svenska spel, 
Payex Finance, Destination  
Gotland och Försäkringskassan. 

Bostäder
På ön finns 28 400 bostäder, 
varav 8 800 (31 procent) är 
upplåtna med hyresrätt. Kom-
munägda Gotlandshem är do-
minerande med 5 400 bostäder, 
vilket motsvarar 60 procent 
av hyresrättsbeståndet. Den 
största privata fastighetsägaren 
är det börsnoterade Balder 
som innehar 234 studentbostä-
der söder om Visby. HSB har 
etablerat sig under år 2016 och 
förvärvat 105 hyresbostäder 
spridda över ön. Äganderätt 
är den vanligaste formen av 
boende med 51 procent, medan 
bostadsrätternas andel endast 
är 18 procent av lägenheterna. 
Jämfört med riket är andelen 
äganderätt högre än snittet och 
hyresrätt och bostadsrätt lägre. 

Allmännyttan vill sälja
Gotlandshem har nyligen be-
slutat pröva marknaden för 944 
av sina lägenheter. Bolaget vill 

A
H

LQ
V

IS
T

&
A

L
M

Q
V

IS
T

 A
R

K
IT

E
K

T
E

R
 A

B



22 Almedalen  2017

0%

5%

10%

15%

G
ot

la
nd

 1
7

G
ot

la
nd

 1
6

R
ik

et
 1

7

R
ik

et
 1

6

I program

Öppen

7,5 7,5
6,8 6,6

  HANDELSINDEX SÄLLANKÖP
2015 (2013)

91 (89) 
En siff ra över index 100 innebär 
inströmning av handel från andra 
kommuner. KÄLLA: HUI

10 STÖRRE PRIVATÄGARE 
(TAX VÄRDE, MKR )
UBH Holding Gmbh 709
   Cementa Industrifast. 130 700 kvm
Brovalvet (Tino Goetze) 280
   20 200 kvm lokaler och 50 bostäder
Vacse  231
   25 700 kvm för Regionen och polis 
Stenvalvet i.u.
   30 700 kvm kontor och sam.fast.
Rettig Capital Oy 191
   Nordkalk mark och industri
Gotland Invest (Harry Karlsson) 155
   Planerar galleria i fd Flextronics
Trojaborg 146
   Rederi Gotland. 16 300 kvm lokaler
Home Invest (Petter Stordalen) 139
   Äger Clarion Hotel, 9 700 kvm.
Nordika 124
   11 900 kvm butiker (fd Domus)
Lantmännen ek. för. 104
   42 500 kvm industri, kontor, butiker

Flera transaktioner inom murarna och precis utanför murarna har ägt rum sedan 2014.

STÖRRE TRANSAKTIONER PÅ GOTLAND SENASTE ÅREN

FASTIGHET ADRESS ÅR AREA
(KVM)

PRIS
(TKR) SÄLJARE KÖPARE

1
2
3
4
5
6
7
8

Banken 1 S:t Hansplan 1 2017 135 000* 4 050 PayEx (Max Hansson) Swedbank

Kanonen 1 (Campus) Kaserngatan 2–8 2017*** 187 000 10 000 Region Gotland Uppsala Akademiförv.

Nunnan 1** Nunnegränd 2 2017 55 000 5 157 SBB Abd-El Ahad/Larsson

Stansen 3** (Mio) Skarphällsgatan 4a 2016 60 000 6 074 Liljeborgs Fast. Ove Jonasson

Kompaniet 5 Lybska Gränd 2 2015 19 300 840 Lindqvists Dödsbo Kuylenstierna

Dovhjorten 6 (Åhléns) Kung Karl Magnus 6 2014 150 000 8 800 Axfast Brovalvet

Visborg 1:15 (Regionen) Visborgsallén 2014 396 000 17 900 Kungsleden Vasce

Mullvaden 41** Artillerigatan 9 2014 i.u. 19 700 Roxanne (GE) Stenvalvet

* Bedömd köpeskilling   ** Flera fastigheter ingår  ***  Aff ären inte politiskt beslutad

sälja för att kunna bygga nytt 
och underhålla de äldre fastig-
heterna. Försäljningsplanerna 
gäller fem fastigheter, varav två 
paketeras med 403 respektive 
481 lägenheter i varje bolag, 
medan tre mindre fastigheter 
troligen säljs direkt via lagfart. 
Catella har fått uppdraget och 
räknar med att indikativa bud 
ska lämnas i augusti. Gotlands-
hem har internt beräknat hela 
sitt fastighetsbestånds mark-
nadsvärde till 4,8 miljarder 
kronor och försäljningen utgör 
17 procent av antalet lägenheter. 

Lokaler 
Samhällsfastigheter för polis 
och domstol, lokaler för regio-
nens verksamheter liksom för 
länsstyrelse, försäkringskassa, 
kriminalvård och Riksantikva-
rieämbetet med fl era domineras 
av tre privata fastighetsägare 

med följande rangordning efter 
storlek: Vacse, Stenvalvet och 
Gotlands Investment. 

Region Gotland avser att sälja 
Almedalsbibliotekets och Cam-
pus Gotlands lokaler, Kanonen 1, 
till Uppsala Akademiförvaltning. 
Aff ären är dock inte genomförd 
ännu. Under 2017 har SBB, 
med Ilija Batljan som grundare 
och VD, inkorporerat bolaget 
Kuststaden vari det ingick bland 
annat fem fastigheter i Visby, 
men dessa har sålts vidare i två 
paket, se transaktionslistan ned-
an. Den senaste större aff ären i 
Visby gjordes i maj när Swed-
bank köpte Payex Finance, vilket 
inkluderade tre kontorsfastighe-
ter innanför muren.

Projekt
Det påbörjades 278 nya bostä-
der på Gotland 2016, vilket är 
mer än vad som påbörjats under 

hela fyraårsperioden innan. 
En fastighetsägare med stora 

planer på att bygga nya bostäder 
i centrala lägen är Brovalvet För-
valtnings AB med Tino Goetze 
som huvudägare. Han vill dels 
bygga 120 bostäder på ÖoB:s 
parkering söder om Söderport, 
dels bygga 53 lägenheter ovanpå 
Åhlénsfastigheten i Östercen-
trum. Båda planförslagen är på 
samråd, och planbeslut kan vän-
tas kanske inom ett år. Nordika 
Fastigheter som äger Gallerian 
(före detta Domus) mittemot i 
Östercentrum har också planer 
på att bygga bostäder på taket.

Nu i vår lanseras från Regio-
nen ett stadsbyggnadsprojekt på 
holmen utanför den inre hamnen 
Katträngen i närheten av Kallis 
och Campus Gotland. Ett visons-
förslag har tagits fram som anger 
en byggrätt på 10 000 kvadratme-
ter BTA lokaler i 2,5 våningar. ■ 

SKATTEKRAFT
 Kr/inv Index
Gotland 176 600 87
Riket 201 900 100

KÄLLA: SCB

NÄRINGSLIV (lokalt/riket)
Vård och omsorg 18% 16%
Utbildning och kultur 10% 15%
Handel 10% 12%
Byggverksamhet 9% 7%
Off entlig förvaltning 9% 6%

KÄLLA: SCB

BRP PER INVÅNARE
 Kr/inv Index
Gotlands län 309 000 76
Stockholms län 576 000 142
Kalmar län 315 000 78
Söderman. län  298 000 73
Riket 406 000 100

KÄLLA: SCB

BOSTADSBYGGANDE
 Påbörjade Färdig
  ställda
2017/Q1 35 6
2016 278 73
2015 37 8
2014 57 65
2013 124 50
2012 17 16

KÄLLA: REGION GOTLAND

STATISTIK: DATSCHA

ARBETSLÖSHET 
ÖPPEN/TOTAL, MAJ

INDIKATOR Visby
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VI FÖRVALTAR 1 350 000 KVM 
SOM OM DE VORE VÅRA EGNA, 
 

VAD KAN VI GÖRA FÖR ER?
FASTIGHETSFÖRVALTNING - LOKALUTHYRNING - FASTIGHETSUTVECKLING - TRANSAKTIONER
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Investerar hela 780 
miljoner på Gotland

FOTO: JESPER SUNDSTRÖM/FÖRSVARSMAKTEN (STORA BILDEN)

Vid försvarsbeslutet 
2015 meddelades att 
Gotland åter skulle få 
ett permanent förband. 
Detta efter att Gotlands 
regemente (P 18) avveck-
lades 2005 och ön i stora 
drag avmilitariserats 
efter att tidigare haft fyra 
regementen.

Statliga Vasallen över-
tog då Visborgsområdet 
för att omvandla det till 
en ny attraktiv stadsdel. 
Vid halvårsskiftet 2012 

såldes området, om to-
talt 50 hektar och ett 70-
tal byggnader, till Peab. 
Aff ären var en del av en 
paketaff är där tidigare 
försvarsfastigheter i fyra 
orter ingick. Något pris 
avslöjades aldrig. Värdet 
på Visbydelen anses, 
av många med insyn i 
transaktionen, varit låg.  

Nu ska statliga Forti-
fi kationsverket investera 
780 miljoner kronor i att 
bygga den nya garniso-

nen vid Tofta skjutfält. 
Motgångarna har 

dock avlöst varandra. De 
båda upphandlingarna 
har överklagats, liksom 
bygglovet. Ursprungligen 
hoppades Fortifi kations-
verket sätta spaden i 
backen i januari 2017, 
därefter i maj och nu är 
det september som är 
förhoppningen.

14 000 kvm byggs
Det som ska byggas i 
Tofta är bland annat 
14 000 kvm varma ytor, 
2 500 kvm kalla förråd 
och 7 500 kvm skärmtak. 
Det inrymmer bland 
annat verkstäder, driv-
medels- och spolanlägg-
ning, skärmtak, kontor 
och gym. Boende får de 

anställda lösa själva.
Stridsgruppen är 

underställd Skara-
borgs regemente (P 4). 
Stridsgrupp Gotland var 
från början planerad att 
etableras den 1 januari 
2018, ett datum som se-
dan tidigarelagts till 1 juli 
2017. Fastighetsvärlden 
såg dock ett fl ertal militä-
ra fordon rulla på Visbys 
vägar i samband med ett 
besök i slutet av maj.

Stridsgruppen kom-
mer att bestå av fyra 
kompanier och ha en 
personalkader på cirka 
300 soldater, av vilka 
cirka hälften är heltids-
anställda.

”Den som kontrollerar 
Gotland, kontrollerar ock-
så Östersjön”, är ett mi-

litärt mantra. Rysslands 
annektering av Krim-
halvön, striderna i östra 
Ukraina och det högre 
tonläget mot de baltiska 
staterna ligger bakom det 
svenska beslutet.

Språngbräda?
– Den som kontrollerar 
Gotland har ju också en 
avgörande betydelse för 
kontrollen av sjö- och 
luftvägar, sa förvarsmi-
nister Peter Hultqvist i 
samband med beslutet 
om investering. 

Wilhelm Agrell, 
professor i underrättelse-
analys, till SR:

– Gotland är viktigt 
för Natos möjligheter 
att förstärka de baltiska 
staterna. ■  

Gotlands regementes före detta 
kasernområde såldes för nästan en 
spottstyver. Nu investerar Fortifi ka-
tionsverket 780 miljoner i en ny 
förläggning vid Tofta söder om Visby. 

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Olika typer av stridsfordon blir åter allt vanligare på Gotland, inte minst runt Visby.

INVESTERING Försvaret



Newsec erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning till fastighetsbolag  
på den svenska marknaden. Erbjudandet fokuserar på disciplinerna Investor 
Relations, Corporate Communication och Public Affairs.
 
Genom att vara en del av Newsec ges tillgång till marknadens vassaste  
analysavdelning och unik branschkunskap. Tillsammans med lång och 
gedigen erfarenhet inom kommunikationsområdet skapar vi värde och 
bidrar till att nå affärsmålen för våra kunder.

www.newsec.se

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE
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www.bergsundetgruppen.se

Johan Perslow. Bergsundet Development AB

Som samhällsutvecklare vill vi ta ansvar och 
driva utvecklingen mot ett mer hållbart 
Sverige. Bland annat genom att bidra till: 

En bättre blandning av människor, något vi tror uppnås genom 
varierade upplåtelseformer, samt en förenklad vardag och fler 
möjligheter till socialt samspel. Vi mår bra av att ses och prata. 
Kanske på ett café eller vid en boulebana. Olika verksamheter 
skapar dessutom liv och rörelse i området vilket bidrar till en 
större trygghet. 

Genom att samarbeta kan vi samhällsutvecklare skapa schyssta 
samhällen där människor mår bra och där alla får plats. Kort 
sagt, områden som vi själva vill bo i. 

Bergsundet Development är redo att samarbeta. Är ni?

Johan Perslow. Bergsundet Development AB

Bergsundet Development är redo att samarbeta. Är ni?
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Joachim Kuylenstierna är uppväxt i Visby och Stock-
holm och vet nästan var alla gator i Visby ligger. Unge-
fär hälften av värdet på hans privata fastighetsbestånd 
om 850 miljoner kronor fi nns på Gotland. Mer publikt 
är hans innehav i Fastator och Off entliga Hus, med hus 
värda 3,5 miljarder kronor, där han är största inneha-
vare – och där det ingår fem fastigheter på Gotland.

I Visby äger Kuylenstierna sex fastigheter – alla 

inom ringmuren. Och eftersom han är mån om att 
Visby och hela Gotland ska leva året runt har han en 
princip som han följer. 

– Jag vill inte hyra ut till någon som har säsongs-
öppet. Då tar jag hellre halv hyra. Det är ett sam-
hällsansvar som alla fastighetsägare borde ta, säger 
Kuylenstierna till Fastighetsvärlden.

Han konstaterar att det fi nns fl era fastighetsägare 
som maxar hyrorna under sommaren och att en del 
nästan till och med försöker räkna hem året på 
Almedalsveckan.

KUYLENSTIERNA ÄR INTE LÄNGRE precis helt 
lyrisk inför Almedalsveckan.

– Förr var det trevligt och riktigt bra reklam för 
Gotland. Nu kan man undra om det är det. Det är 
mest fullt av fula plasttält överallt och en massa 

”Jag hyr bara ut till 
helårshyresgäster”

3 restauranger

3 kaféer

3 platser

3 aktiviteter

Joachim Kuylenstierna är en av 
Gotlands största fastighetsägare. 
Han tycker ön är underprissatt och har 
satt en heder i att endast hyra ut till 
verksamheter som är öppna året runt. 

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Bästa tips 
till besökarna
Fastighetsägaren och gotlännin
gen Joachim Kuylenstierna tipsar 
här nedan Almedalsbesökarna om 
sina personliga smultronställen i 
och i närheten av Visby.

G:A MASTERS
”Trevlig och prisbelönt restaurang 
mitt i Visby med höga ambitioner. 
Drivs av krögaren Gabriel Sahlin.”

MUNKKÄLLAREN. 
”Uteservering på tak och torg. 
Stänger aldrig. Klassiskt ställe i 
kryssvalv från 1150talet. Typisk 
krogmat. Där är det roligt och 
stökigt.”

LINDGÅRDEN
”Värdshus med klassisk mat
lagning och en fantastisk vacker 
park.” (Kuylenstierna äger stället)

SJÄLSÖ BAGERI
”Ligger enormt vackert, 
en liten bit norr 
om Visby.”

LEVA
”Även det i en 
vacker miljö, strax 
söder om Visby. Har även en 
trevlig gårdsbutik”.

KONDITORI NORRGATT
”Nära gångavstånd för alla 
Alme dalsbesökare. Underbara 
bakelser.”

UTSIKTEN
”Flanera längs Trappgatan och 
upp mot Nygatan. Njut först av 
snygga oförstörda hus och sedan 
av utsikten.”

DOMKYRKAN
”Väldigt vacker. Och en plats att 
fl y till – det är kanske enda stället 
som Almedalen inte tagit över.”

BOTANISKA
”En enormt vacker trädgård som 
ligger nära”.

KÄRLEKSSTIGEN
”En vacker promenadväg längs 
med klinten i norra Visby. Den som 
inte får hålla hand här får aldrig 
göra det ...”

KASTA VARPA
”Hitta en perfekt sten –sedan är 
det bara att spela. och kanske 
förstöra motsåndarens perfekta 
sten.” 

NJUT
”Sätt dig på restaurang Bolaget på 
Stora torget och njut av livet.”

PORTRÄTTET Joachim Kuylenstierna

Joachim Kuylenstierna är fastighetsbranschens mest kände gotlänning.
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När du tröttnat på semi
narierna, diskussionerna, 
rosévinet och ruinerna – 
vad ska du göra då? 

Varför inte utmana 
kollegor och konkurrenter i 
den gutniska nationalsport
erna stångstörtning och 
varpakastning?

Ni behöver inte betta 
om hela fastighetsbestån
det – det är kul nog ändå. 

Längdkast med varpa 
(observera 
att om var
pan rullar eft
er nedslaget 
dras halva 
rullsträckan 
bort från resultatet).

Stångstörtning. 
(trästocken, 4 meter lång, 
ska ramla framåt efter 
nedslaget).

Kvitt eller 
dubbelt med 
fastigheterna?

5 aktiviteter

Rekordet är 9,75 meter.

Varpa.

Några kända 
gotlänningar

Babben 
Larsson.

Håkan
Loob.

Anna 
Jansson.

Susanne 
Alfvengren.

Pugh 
Rogefeldt.

Tommy 
Wahlgren.

reklamskyltar vart man än går. Mycket av den känsla 
som fanns förr är numera borta. Jag är inte säker på 
att Almedalen längre är en odelat positiv händelse för 
Gotland när det gäller att bygga varumärke.

Kuylenstiernas bolag var, kanske naturligt, ett av 
de första fastighetsbolag som var närvarande under 
Almedalsveckan, redan 2007 – typ fem år innan 
de fl esta så smått började känna på den gotländska 
mötesplatsen. Speciellt uppskattade blev bolagets 
”vickning” under en av kvällarna som Kuylenstierna 
och styrelseordförande Mats Hult stod för. Ett år 

uppträdde till exempel Pugh Rogefeldt. Men 
den aktiviteten är numera historia. Den sista 
vickningen ägde rum ifj ol.

– Det är för mycket brus numera. Det är 
svårt att nå fram. I år kör vi i stället en middag 
där vi bjudit in 50 personer. Det handlar om 

kommunföreträdare och opinionsbildare, men vi har 
inte bjudit några andra fastighetsägare. Vi kommer 
att ha Gert Wingårdh som talare. 

JOACHIM KUYLENSTIERNA, SOM är uppväxt bland 
annat på Gotland, gick ekonomisk linje på gymnasiet 
och gjorde lumpen på T2 i Skövde. Första jobbet var 
på ett lager för presentartiklar där de anställda även 
fi ck svara i ordertelefonen när säljarna inte var där. 
Kuylenstierna svarade ofta och fi ck bra kontakt med 
kunderna. En dag blev han inkallad till chefen som 
tyckte att han skulle testa säljyrket.

– Jag fi ck egna visitkort och en tjänstebil. Det var 
ju fantastiskt och nästan allt jag ville ha just då.

Anställningen blev dock bara ettårig:
– Provisionssystemet gjorde att jag tjänade mycket 

mer än vad bolaget räknat med. De ville ändra syste-
met, men jag slutade i stället.

 Kuylenstierna startade i stället eget bolag med 
legotillverkning av kläder. Mode (och arkitektur) 
hade länge legat honom varmt om hjärtat. Han åkte 
till Kina och förhandlade.

– Vi sålde bland annat en massa shorts till H&M.
Det pågick i tre år. Kuylenstierna konstaterar att 

verksamheten gick bra men att det var ”äckligt att 
räkna kläderna och hantera kemikalieinnehållet”.

VIA HÖRSÄGEN FICK HAN höra att det fanns en rå-
vind på Grev Magnigatan 12 på Östermalm i Stockholm 
till salu. Han betalade 2 000 kronor per kvadratmeter.

– Jag rev allt själv och gjorde det mesta förutom den 

sista fi nputsen. Jag tjänade 2,5 miljoner kronor på den 
lägenheten. Det var enormt mycket pengar 1996.

Där någonstans föddes intresset för fastigheter. 
Han fi ck höra att det fanns två tomställda fl erfa-
miljshus med totalt 22 lägenheter på Lidingö. Han 
ringde och frågade ägaren om han fi ck köpa, vilket 
han tillsammans med en kompanjon gjorde för 10,5 
miljoner kronor. 

Det egna bolaget hette Treudden Fastigheter och 
efter att kompanjonerna gått skilda vägar behöll 
Kuylenstierna några av fastigheterna på Gotland och 
några i Stockholm, bland annat just den på Lidingö 
som såldes först 2015. 

Därefter har det snurrat på och Kuylenstierna blev 
för den breda fastighetsskaran ett namn i samband 
med DK Properties expansion som nådde ett bestånd 
om 3,5 miljarder kronor (i dag Söderport).

ATT KÖPA HUS PÅ GOTLAND var dock inte helt lätt i 
slutet av 1990-talet.

– Bostäder inom murarna gav 10 procent i avkast-
ning, men bankerna ville inte låna ut mer än 40 pro-
cent av köpeskillingen. Bankernas datorer indikerade 
att Gotland var en avfl yttningsort och man tyckte att 
det fanns en vakansrisk.

När Försvarsmakten la ner i Fårösund, på norra 
Gotland 2001, tog statliga Vasallen över fastigheter-
na med målet att sälja. Kuylenstierna slog till och 
köpte 58 000 kvm tomställda lokaler (som numera 
är nästan fullt uthyrd) och ett stort markområde i 
angränsande Bungenäs. 

– Gotland är fruktansvärt underprissatt. Att bra 
sommarställen i Stockholms skärgård kostar tre 
gånger mer än på Gotland är fel.  

Tomterna som Kuylenstierna säljer på det som 
tidigare var Bungenäs övningsfält kostar mellan 
800 000 kronor och 5 miljoner kronor – alla med 
havsutsikt. Totalt handlar det om 185 000 kvm mark.

Villorna har lovordats i fransk press och New York 
Times har skrivit att ”området har utvecklats efter 
naturen”.

– Jag bestämmer det mesta när det gäller material-
val och volymer. Det är tuff a krav. Det får gärna ta tid 
att utveckla området, men det ska bli riktigt snyggt.

Hela området, gamla KA 3, är kvar i hans kontroll 
förutom själva hamnen som såldes till en kinesisk 
investerare i en uppmärksammad aff är för några 
månader sedan. ■

”Gotland är fruktansvärt under-
prissatt. Att bra sommarställen 
i Stockholms skärgård kostar tre 
gånger mer än på Gotland är fel”  

PORTRÄTTET Joachim Kuylenstierna
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Bygg- och fastighets-
branschen är en ny-
komling när det gäller 
Almedalen.

Den gotländska ming-
elveckan har tidigare 
fått nobben år efter år, 
liksom den tyska hög-
eff ektiva mässan Expore-
al i München. Den stora 
vinnaren, år efter år, har 
varit fastighetsmässan 
Mipim som arrangeras 
i Cannes i Sydfrankrike 
i mitten av mars. 

Men de senaste två–
tre åren har allt fl er av 
branschens mäktigaste 
vänt ryggen till Mipim 
och i stället satsat på Al-
medalen. I år var endast 
tio av dem som röstats 
fram till branschens 50 
mäktigaste på plats i 
Cannes. Mer än hälften 
lär vara på plats i Visby. 

När Fastighetsvärlden 
inför Mipim frågade ett 
antal branschprofi ler om 
Almedalen och konkur-

rerande mötes platser 
blev svaren ganska 
tydliga.

När Fastighetsvärlden 
tvingade Katarina Wåh-
lin Alm, chef för NCC 
Property Development i 
Sverige, att välja mellan 
Almedalen och Mipim 
svarade hon: 

– Svår fråga! Men när 
jag tänker efter så är nog 
valet ganska lätt – 
Almedalen. Men för 
några år sedan hade jag 
valt tvärtom. 

Jens Engwall, VD på 
Hemfosa: 

– Vi åker mycket 
hellre till Almedalen än 

Cannes. För oss handlar 
det om att visa vad vi kan 
erbjuda, säger Engwall 
och konstaterar även 
att det är ”dunkvin” och 
champagne som skiljer 
mötesplatserna åt.

Maria Börtemark, VD 
på Strategisk Arkitektur, 
om jämförelsen med 
Mipim:

– För oss är Almedalen 
egentligen en intressan-
tare kontext att fi nnas i. 
Jag vet fl era som pratat 
i de banorna de senaste 
åren och som övervägt 
att inte åka till Mipim, 
men i slutänden så blir 
det så ändå. ■

Almedalen slår 
knock på Mipim
Almedalen har på kort tid slagit knock 
på Mipim när höjdarna väljer.  

Text: FREDRIK ENGSTRÖM
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Tål att jämföras varje dag

Vi granskar alla publicerade 
nyheter. Garanterat fritt 
från textreklam.Ja!

Ja!
Ja!

FV Idag är branschens nyhets-
tjänst. Den enda som levererar 
helt egna originalnyheter.

Vi tar reda på fakta och nyckel-
tal. Vi sysslar inte med ”klipp 
& klistra”-journalistik.

Beställ Fastighetsvärlden Idag för en kostnad om endast 10 kronor per dag – utkommer klockan 08.00 varje 
vardag! Gör din beställning på www.fastighetsvarlden.se eller mejla kundtjanst@fastighetsvarlden.se

 dag

Beställ Fastighetsvärlden Idag nu och få alla de viktigaste nyheterna direkt varje morgon klockan 08.00!
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Ledande utvecklare av hållbara stadsmiljöer
Hos oss hittar du bostäder, kontor och lokaler för butiker, caféer och restauranger. 

Därmed är vi som fastighetsägare en stor del av många människors liv. 

Genom visionärt ledarskap och en tydlig värdegrund bidrar vi på Lundbergs 

till en hållbar stadsutveckling, där vi ger människor möjlighet till bättre liv.

Läs mer på grönatråden.lundbergs.se
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