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En fastighet ska stödja verksamheten

Vi äger, utvecklar och bygger samhällsfastigheter

Fastighets AB Stenvalvet, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm | stenvalvet.se

Behovet av fler vård och omsorgsboenden i 

landet kommer att öka och det blir viktigt att 

göra rätt val när man ska bygga och utveckla 

de fastigheter som finns och planeras. 

Vi vet hur.

Genom att vara långsiktiga, lyhörda och 

omsorgsfulla så kan vi erbjuda fastigheter som 

ger våra hyresgäster bra lokaler med värden 

som bidrar till en bättre verksamhet. 

Att skapa ett Vård- och omsorgsboende kräver 

en särskild förståelse för hur verksamheten 

bedrivs och kunskap om de boendes 

omsorgsbehov. 

Våra projekt inleds alltid med att analysera 

våra hyresgästers specifika behov och 

verksamhet. Vi kan sedan med hjälp av 

erfarenhet och kunskap bidra med ytterligare 

förbättringar och utveckling tillsammans med 

hyresgästen.  

Läs mer om vårt koncept på vår hemsida, 

stenvalvet.se där vi valt att placera ett Vård- 

och omsorgsboende tillsammans med ett 

Trygghetsboende och en Förskola.

Vi tror på möten över generationsgränserna 

och samutnyttjande av lokaler.

Kommunernas investeringsbehov och 

lösningar via privata initiativ

SKL:s beräkningar visar att 
underskott i kommunernas ekonomi 
kommer att byggas upp under 
de kommande åren. Samtidigt 
står många kommuner inför stora 
investeringsbehov inom infrastruktur, 
utbildning och omsorg.

Hur ska kommunerna finansiera 
investeringar och vad kan privata 

Beräkningar visar att underskott i kommunernas ekonomi 
kommer att byggas upp under de kommande åren. 
Hur ska kommande investeringar finansieras?
Vad kan privata fastighetsägare erbjuda i form av kunskap 
och resurser för att underlätta för kommuner och regioner.
Hur påverkar LOU privata initiativ?

fastighetsägare erbjuda i form 
av kunskap och resurser för att 
underlätta för kommuner och 
regioner?

Panelsamtal med representanter 
från Stenvalvet och kommun efter 
inledning av chefsekonom Annika 
Wallenskog, SKL.

Hur påverkar LOU privata initiativ? Vägledning 
till kommunernas möjligheter för inhyrning i 
privata lokaler.

Medverkande:

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
Mårten Nyström Holm, upphandlingskonsult, 
Affärskoncept
Eva Kriegelstein, projektutvecklingschef, 
Stenvalvet
Sara Östmark, moderator, 
vvd & affärsutvecklingschef, Stenvalvet

Tid: 2 juli 10:00 - 11:00
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
stenvalvet.se/almedalen

Sara Östmark,  
vvd & affärsutvecklingschef, Stenvalvet



SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB • WWW.SBBNORDEN.SE • INFO@SBBNORDEN.SE

En hög befolkningstillväxt och ett ökat antal äldre i Sverige leder till stora behov av moderna samhällsfastigheter. Skolor och 
äldreboenden måste börja prioriteras i nybyggnationen, samtidigt som många av de befintliga samhällsfastigheterna som byggdes 

på 1970- och 1980-talet och behöver moderniseras. Där är SBB en viktig partner till Sveriges kommuner. 

SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta långsiktigt. Som 
partner till Sveriges kommuner vill vi bidra till att skapa ändamålsenliga lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter.

DAGENS SAMHÄLLSBYGGARE FÖR MORGONDAGENS BEHOV

Äldreboende, centrum SundsvallBostäder, Gubbängen Stockholm
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TRYCK

CTMAB, Karlshamn 2019.

Fastighetsvärlden trycks på 

miljövänligt papper. Multi Art 

Gloss 150 gram till omslag och 

Arctic matt 100 gram i inlagan.

Utmaningarna för regioner och kommuner blir allt större till följd 
av snabba demografiska förändringar och förändrade ekonomiska 
förutsättningar. Tuffa tider väntar. Rätt beslut måste fattas.

Almedalen är förstås en alldeles utmärkt mötesplats för att knyta en första 
eller en mer fördjupad kontakt, för att sedan bygga vidare på den hemma 
från det egna kontoret. Mötesplatsen, på en isolerad ö där dessutom  
huvudarenan är omgärdad av en ringmur, ger bra förutsättningar för  
politiker och investerare att gemensamt hitta lösningar. 

Men det är ändå lätt att smita från mötesplatsen, och många gör det 
tyvärr väldigt kort efter att de har anlänt. Det är lite tragiskt att den  
genomsnittliga vistelsen på ”öjn” verkar bli kortare och kortare.

I fjol firade Almedalsveckan 50 år. När den nu tar sats för de kommande  
50 åren så har fastigheterna hamnat alltmer i fokus. Nu handlar det inte 
längre bara om bostadsbyggande och diskussionen om marknadshyror  
utan även till hög grad om våra samhällsfastigheter.

Det är i år tredje året i rad som vi på Fastighetsvärlden gör en special-
bilaga till Almedalsveckan, och i år handlar den nästan helt och hållet om 
samhällsfastigheter. Men i år gör vi mycket mer inom segmentet.

På en scen, i ett förträffligt läge bakom den stora Almedalsscenen, arrangerar  
vi i år en heldag om just samhällsfastigheter. Vi tror att vi där skapar en 
mötesplats för att lyfta några av de problem som väntar Sverige. På något sätt 
handlar det ju om att trygga den svenska välfärden när 
skolor och äldreboenden måste byggas i nästan en 
rasande takt, och förstås på ett hållbart sätt.

Vi har bjudit in ministrar, andra toppolitiker  
av olika partifärger, investerare, experter och  
fritänkare. Varmt välkomna till Labyrinths  
trädgård tisdagen 2 juli. 

Rauka vägen till bättre affärer.

Fredrik Engström
Redaktör Almedalsbilagan 

VI INVESTERAR I EN GRÖN FRAMTID TILLSAMMANS

Under året gör Länsstyrelsen Västmanland och 

Hemfosa en gemensam satsning för att sänka 

myndighetens klimatpåverkan. Den resliga 

byggnaden från 1960-talet i centrala Västerås 

kommer att få energieffektiva kompletteringar 

i form av en solcellsanläggning på taket samt 

laddstolpar till el- och hybridbilar på parke-

ringsplatserna. Genom att modernisera och 

anpassa den befintliga fastigheten kan vi som 

hyresvärd hjälpa Länsstyrelsen att utvecklas  

på ett sätt som är hållbart för verksamheten 

och för miljön. Lösningen vi har arbetat fram 

tillsammans är unik, långsiktig och lönsam.  

Läs mer om projektet på hemfosa.se

DE VIKTIGASTE MÄNNISKORNA 
SKA HA DE BÄSTA FASTIGHETERNA

ÅSA HALLDORF,  LÄNSSTYRELSEN 

VÄSTMANLANDS LÄN
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att hålla  
koll på 

PER LÖFGREN
Hållbarhetschef på JM 
sedan fem år. Jobbade 

tidigare vid IVL Svenska 
miljöinstitutet.

CATTIS CARLÉN
Politiskt sakkunnig hos 
minister Bolund. Värvad 
från Riksbyggen där hon 

var bostadspolitisk expert.

SUSANNE CLASE
Arkitekt på White som  

specialiserat sig på 
boende för äldre. Fokus på 
aktivitet och gemenskap.

NILS STYF
Leder jättens expansion 

inom samhällsfastigheter 
och har långsiktiga Tredje 

AP-fonden i ryggen.

DENNIS WEDIN
Nytt bostads- och  

fastighetsborgarråd  
i Stockholm. Vill lära  
känna investerare.

LENNART WEISS
Blev inte bostadsminister  

nu heller… Vetgirig 
sommargotlänning. På 
Veidekke sedan 2012.

SUSANNE EKBLOM
Kliver ner från vd-stolen 
i Investorbolaget Vectura 

för att fokusera helt på 
äldreboendefastigheter.

PER BOLUND
Ny bostadsminister och 
numera även språkrör. 

Vill att alla nya hus ska ha 
solceller.

ANNA DENELL 
Nästan emeritus inom 

fastigheter och hållbarhet.  
Ibland nästan aktivist. Gör 
Vasakronan grönare. Årets 

Hållbarhetschef 2019. 

ILIJA BATLJAN
Han är överallt. Alltid. 

Doktorerat inom  
äldreomsorg och  

demografi.

JOACHIM  
KUYLENSTIERNA

Expanderar snabbt inom 
fastigheter, och gärna med 

samhällsfastigheter. Är 
gotlänning och har Bildt 

och Rosengren i styrelsen.

ELIN OLSSON
Statssekreterare åt  
minister Per Bolund.  

Tidigare MP-topp i Stock-
holm. Från Söderhamn 
och landskapsarkitekt  

i grunden.

Till öjn

7Kommunerna och  
kapitalet inom samma 

ringmur. 

Ingång

8Färre toppolitiker än 
normalt är på plats. 

Men desto fler från närings-
livet. FV väljer ut ett dussin 
profiler att hålla koll på.

Prisuppgång

10Ökad konkurrens ger  
prisuppgång.

Biljonreserven

12Flera kommuner 
klarar inte själva 

utmaningen inom samhälls-
fastigheter. Investerarna 

står på kö för att hjälpa till. 

 
Stora affärer

20FV listar stora 
transaktioner med  

samhällsfastigheter. 

Mingelproffs

22Två proffs delar med 
sig av sina bästa tips.

 
FV i Visby

24FV hårdsatsar för att 
erbjuda den perfekta 

mötesplatsen. 

The Big 5

28Fem stora aktörer 
äger samhällsfas-

tigheter för 115 miljarder.

LISTA

40 aktörer

30Allt fler är verksam-
ma inom segmentet.

Utmaningarna

35Äldreboenden och 
skolor granskas. 

Höjdpunkter

44FV har valt ut ett 
flertal höjdpunkter. 

Bonus

51Tio härliga tips om 
gotländska pärlor 

som är värda ett besök. 
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de största segmenten, 
större än handelsfast-
igheter och logis-
tikfastigheter, säger 
Johan Bernström.

Att bedöma prisupp-
gången är svårt och 
det finns inte någon 
tillräcklig data för att 
kunna jämföra liknande 
objekt. Många fastig-
hetsinvesterare som 
Fastighetsvärlden talat 
med konstaterar att vär-
dena tydligt har gått upp 
och att 10–20 procent 
på fem år är ett verklig-
hetsförankrat intervall. I 
vissa fall mer.

Det bästa upp rejält
Vid det stora rådgiv-
ningsbolaget Svefa har 

man dock tillförlitligt sif-
fermaterial kring nypro-
ducerade äldreboenden 
med långa hyreskontrakt 
i Stockholmsområdet 
som visar kraftigt sjun-
kande yielder. 

2013 avyttrades objekt 
till en yield om cirka 5,0 
procent. Två år senare 
hade den sjunkit till 
4,25 för att i dag ligga 
runt 3,75 procent, enligt 
Svefa. Det motsvarar en 

värdeuppgång på hela 
30 procent – samtidigt 
som hyresintäkterna 
bara ökat marginellt. 
Men det är alltså ett 
exempel på en oerhört 
attraktiv fastighet.

Gustav Källén, vice 
vd och transaktions-

chef vid Svefa, konsta-
terar att det finns flera 
faktorer som påverkar 
priset och att dessa gran-
skas alltmer noga.

– Hela branschen har 
professionaliserats. Man 
granskar restvärdesrisk 
och lägesfaktor, säger 
Källén, vars bolag har 
varit säljrådgivare vid 

många kommunala för-
säljningar och har flera 
pågående.

Han bedömer antalet 
potentiella intressenter 
vid en attraktiv affär till 
hela hundra.

– Men även vid mindre 
attraktiva objekt i en mer 
perifer ort så finns det 
alltid sju–tio intressenter, 
vilket räcker för att skapa 
en konkurrenssituation.

Stabilitet
Gustav Källén konsta-
terar att löptiden på 
hyreskontraktet förstås 
påverkar priset liksom 
vem som är hyresgäst.

– Är det en kommun 
som är hyresgäst så får 
man generellt betala 
mer som köpare. Men 
det finns numera starka 
koncerner som driver 
äldreboenden och skolor 
som anses som trygga 
hyresgäster.

Det finns faktorer 
som gjort det svårare för 
fastighetsinvesterarna, 
som till exempel det fria 
skolvalet som kan göra 
att en operatör plötsligt 
står utan intäkter och som 
drabbar fastighetsägaren.

Gustav Källén berättar 
att många kommuner 
och regioner ser svenska 
institutioner som en na-
turlig tagare av samhälls-
fastigheter. 

Omsättningen av sam-
hällsfastigheter ökar 
kraftigt. Till stor del är 
det dock fortfarande 
ofta samma fastigheter 
som säljs, från en privat 
investerare till en annan. 
Men allt oftare syns även 
stat, regioner och kom-
muner som säljare.

Intresset för att köpa 
samhällsfastigheter är 
fortfarande växande, 
och Fastighetsvärlden 
summerar (se sidan 20) 
att det numera finns ett 

40-tal potentiella inves-
terare, varav några nya 
kommer från utlandet.

Det är konkurrensen 
som driver prisutveck-
lingen, för hyresutveck-
lingen är marginell.

– Priserna har gått 
uppåt tack vare det stora 
köptrycket. Direktav-
kastningskravet för de 
bästa objekten är nere 
på 4 procent. Frågan är 
om det kan bli så mycket 
lägre, säger Johan Bern-
ström, vd vid rådgiv-

ningsfirman Bernstrom 
& Partners som mäklat 
ett flertal affärer med 
samhällsfastigheter  
under de senaste åren.

”Bra tid att sälja”
– Det kan vara en riktigt 
bra tid att sälja. Men jag 
är i och för sig partisk 
när jag säger det. 

Ett nybyggt äldreboen-
de kostar i drygt 40 000 
kr/kvm, med ett spann på 
5 000 kronor uppåt eller 
nedåt och ytterligare en 

bit upp i Stockholm där 
det finns ett högre värde 
på marken.

Motsvarande pris för 
en handfull år sedan var 
nästan 35 000 kr/kvm. 

Bernström tror inte att 
priserna kommer att gå 
upp i samma takt fram-
över, trots att antalet 
köpare är fler än tidigare 
och att många har större 
köpmandat än tidigare.

– Jag tror inte att ope-
ratörerna klarar högre 
hyror. Så det finns inget 
mer att hämta där.

Han konstaterar att 
marknadens intresse 
för skolor och förskolor 
kommit lite senare än för 
vårdfastigheter. Direkt-
avkastningskravet för 

skolor är ofta nästan en 
procentenhet högre än 
för vårdfastigheter.

– Intresset för vård-
fastigheter är större och 
ses ofta som en säkrare 
investering eftersom de 
ofta går att bygga om till 
vanliga bostäder relativt 
enkelt, säger Bernström.   

Många intressenter
Olika stora enheter 
lockar olika typer av 
investerare. Ett mindre 
äldreboende attraherar 
en viss typ av köpare och  
ett större universitets-
campus andra placerare.

 – Intresset från 
marknaden kommer att 
fortsätta att öka. Sam-
hällsfastigheter är ett av 

Stark prisuppgång för  samhällsfastigheter

Lista över stora affärer – se sidan 20

Gustav 
Källén

Johan 
Bernström

Priserna på alla segment inom samhällsfastigheter har 
gått upp. På fem år har uppgången varit 10–30 procent,  
enligt experter som Fastighetsvärlden talat med.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM Illustration: CARL ROMALLO

SAMHÄLLSFASTIGHETER Prisuppgång
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Det bedöms att det finns 
samhällsfastigheter som 
inte är i privat ägo till ett 
totalt värde av drygt en 
biljon kronor i Sverige. 

– Det finns fortfaran-
de mycket guld kvar på 
marknaden, sa Ilija Bat-
ljan, då vice vd Rikshem 
och nu vd vid SBB, till 
Fastighetsvärlden 2013. 

Summan gäller 
fortfarande. De flesta 

affärer som ägt rum har 
skett varit mellan privata 
investerare. Nu öppnar 
dock allt fler kommuner 
och regioner för att på 
allvar avyttra fastighe-
ter. Speciellt anses det 
numera relativt politiskt 
okänsligt att låta någon 
annan äga nyproduktion.

Det byggs förskolor, 
skolor och äldreboenden 
för fullt runt om i landet 

för att möta efterfrågan 
– och allt oftare med en 
privat fastighetsägare. 
Men byggtakten är för 
låg, anser Annika Wallen-
skog, chefsekonom SKL.

– Det finns enorma in-
vesteringsbehov. Det jag 
är mest fundersam över 
är situationen kring äld-
reboenden. Där kommer 
vi att ha ett ganska stort 
gap mot den efterfrågan 

som kommer att finnas 
framöver.

Det prognostiseras 
brist i både stora och 
små kommuner respekti-
ve regioner.

Vid Stockholms stad 
har man flera gånger via 
Fastighetsvärlden vädjat 
om att man vill ha ett när-
mare samarbete med pri-
vata fastighetsinvesterare 
för att klara bland annat 
samhällsfastigheterna.

Skiftar kurs
Både Dennis Wedin (M), 
bostads- och fastighets-
borgarråd, och Anna 
König Jerlmyr (M),  
finansborgarråd, har fle-
ra gånger för Fastighets-
världen berättat att det 

nya grönblå styret står 
för en annan fastighets-
strategi än den tidigare 
rödgröna majoriteten.

– Vi är öppna för sam-
arbeten och affärer när 
det gäller många typer av 
fastigheter, säger Anna 
König Jerlmyr och tilläg-
ger att man söker efter 
långsiktiga fastighetsä-
gare. 

– Nu har vi öppnat 
dörren för det privata. 
Vi har fått en bra start 
och respons kring det, 
säger Dennis Wedin vars 
grönblås styre varit vid 
makten i ett halvår. 

Han konstaterar att 
det bland annat på kort 
sikt kommer att behövas 
240 nya förskolor och 

Biljonreserven
Kommunernas och regionernas ekonomiska framtid 
ser ansträngd ut. Fastighetsförsäljningar kan vara en 
möjlig räddning. Allt fler är positiva till att låta  
privata investerare stå för fastigheterna – speciellt 
vid nyproduktion.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM Illustration: CARL ROMALLO

Almedalen 2019 13Almedalen 2019
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24 nya gymnasieskolor i 
Stockholm. Han ser inga 
gränser för möjligheten 
till samarbeten med pri-
vata fastighetsägare.

– Så mycket som möj-
ligt. Samarbete är bra.

Någon enstaka större 
försäljning är inte på 
gång i Stockholms stad, 
förutom 25 utbildnings-
fastigheter men man har 
startat en inventering av 
beståndet. När det gäller 
nyproduktion så uppger 
man att investerare 
numera möts med öppna 
famnen för att bidra.

Stor försäljning
I Uppsala berättade 
kommunen i början av 
april att man planerar 
för att avyttra kommuna-
la fastigheter värderade 
till 5,3 miljarder kronor, 
varv ungefär en femtedel 
är samhällsfastigheter i 
form av bibliotek, sim-
hall, brandstation och 
förskolor. 

– Vi har riktigt många 
förfrågningar från po-
tentiella investerare. Det 
är ett stort intresse, säger 

kommunalrådet Fredrik 
Ahlstedt (M).

Han räknar med att 
försäljningarna kommer 
att vara ett av de vikti-
gaste diskussionsämnena 
under Almedalen.

Målsättningen är att 
ha genomfört någon del 
av försäljningarna före 
årsskiftet.

Mindre att frukta
Ilija Batljan, tidigare 
toppolitiker på både 
kommunal och regional 
nivå, driver numera 
Samhällsbyggnadsbola-
get, SBB, som är en av de 
större fastighetsinveste-
rarna inom segmentet. 
Han ser att kommunerna 
har mindre att frukta 
kring fastighetsförsälj-
ningar än tidigare.  

– Hela samhället gyn-
nas av att det växer fram 
professionella fastighets-
bolag inom segmentet. 
Med all respekt för 
kommunerna, men fast-
ighetsförvaltning är inte 
kommunernas kärnverk-
samhet.

Han ger dock ett var-

ningens finger till både 
fastighetsinvesterare och 
motparten.

– Man måste vara 
varsam, en kommun ska 
aldrig behöva göra en 
dålig affär. Det ska vara 
win-win. 

Magnus Edlund, vd 
vid Stenvalvet, instäm-
mer: 

– Det är inte farligt att 
låta långsiktigt kapital 
som Stenvalvet vara 

med och delta. Det finns 
kommuner som reso-
nerar som ”vi vet bäst 
kring fastigheter”. Vi på 
Stenvalvet vill gärna vara 
med och ta ansvar. 

Edlund konstaterar 
att det finns kapital på 
marknaden som vill bi-
dra och att det kommer 
att behövas.

– Många kommu-
ner har skurit ner på 
fastighetsförvaltning. 

Många kommuner satsar 
dessutom mycket mer 
på själva utförandet 
av verksamheterna än 
på underhåll av fastig-
heterna. Vi skulle som 
ägare av fastigheterna ta 
ansvaret för den delen.

Många seriösa
Marita Loft, vd vid 
Storebrand Fastigheter, 
höjer ett varningens fing-
er till landets politiker: 

– Det gäller att vara 
långsiktig, seriös och 
ansvarstagande. 

– Det finns många ut-
vecklare och investerare 
som känner sig manade 
att ge sig in i samhälls-
fastigheter, speciellt när 
bostadsmarknaden går 
sämre. 

Flera av Mälarkom-
munerna har haft ett 
stort fokus på bostads-
byggande under de 
senaste åren, nu gäller 
det att även hinna med 
samhällsfastigheterna. 

Sarita Hotti (S), kom-
munalråd stadsbyggnad 
Eskilstuna kommun, 
konstaterar att kommu-

Annika 
Wallenskog

Sarita 
Hotti

Anna  
König Jerlmyr

Ilija 
Batljan

Fredrik 
Ahlstedt

Magnus 
Edlund

”Man måste vara  
varsam, en kommun 
ska aldrig behöva göra 
en dålig affär. Det ska 
vara win-win.”

rikshem.se
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Bostadsbristen är inte  
ett problem
Den skapar flera problem. Bostadsbristen stänger dörrar, motverkar integration och 

krossar drömmar. Som ett av Sveriges största privata fastighetsbolag vill vi hjälpa fler 

människor att hitta bra hem. Därför upplåter vi vårt boende i Visby under Almedalsveckan 

till tre organisationer och eldsjälar som har mycket att säga men mindre möjligheter 

att synas och höras. Vi kallar det Dagens Hyresgäst. Med boendet löst kan dessa 

organisationer vara på plats i Almedalen och bidra till det demokratiska samtalet.  

Och du får möjlighet att komma och lyssna till intressanta seminarier med fokus på 

integration och ungdomar. Välkommen!

Var: Visby Logi, S:t Hansgatan 31, Visby 

När: 15.00–15.30 varje dag 1–3 juli

1/7 Kompis Sverige är organisationen som vill öppna upp Sverige 

genom möten mellan människor. De berättar om hur integrationen i 

bostadsområdena kan förbättras.

2/7 Ta Sats är en ideell förening som berättar om modeller för att skapa 

integration på riktigt och öka möjligheter för människor att etablera sig  

i Sverige.

3/7 Goodsport är stiftelsen som verkar för integration genom idrott för unga. 

Projektledarna berättar hur idrott med rätt ledarskap kan lyfta utsatta 

områden och bidra till ökad trygghet.

SAMHÄLLSFASTIGHETER Problemlösning
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”Det finns även ett stort 
underhållsbehov eftersom 
man under 90-talet och 
runt millennieskiftet  
sparade in på underhållet.”

51

45 000
unika deltagare bedöms ha 
deltagit vid Almedalsveck-
an i fjol. Antalet deltagare 
bedöms öka vid valår. Hur 
många som har fastighets-
koppling saknar FV känne-
dom om, men intresset 
för Almedalsveckan har 
exploderat inom branschen 
de senaste fyra–fem åren.

Olof Palme i Visby.

gånger har Almedalsveckan  
arrangerats inklusive 
årets upplaga. Olof Palme, 
dåvarande utbildnings-
minister, talade 1968 till 
folket från en mobil scen 
i utkanten av Almedalen. 
”Kom Fråga Lyss och Trivs”, 
stod det i annonserna.

2017 ökade befolknings-
mängden i Region Goland 
(som är kommunens namn) 
med 592 personer och 
2018 med 111. 

Vid årsskiftet bodde 
59 249 personer på ön. Det 
är endast några hundra 
färre än vid rekordåren i 
mitten av 1940-talet.

Befolkningsprognosen 
för 2027 lyder på 61 181 
personer.

Det bor 18,9 invånare 
per kvadratkilometer på 
Gotland. Det är mindre än 
rikssnittet som är på 25,1.

Nära nytt 
rekord

nen behöver bygga ett 
äldreboende om året till 
2024, en eller två  
gymnasieskolor och 
fem–sex grundskolor till 
år 2030.

”Klarar inte själv”
– Vi kommer inte klara 
detta själva. Vi måste få 
in investerare, så att vi 
kan drifta.

Lars Kallsäby (C), 
byggnadsnämndens 
ordförande Västerås stad, 
berättar att kommunen 
har liknande utmaningar.

– Vi behöver skolor, 
äldreboenden och trygg-
hetsboenden.

För skolor och försko-
lor tycker Annika Wal-
lenskog, chefsekonom på 
SKL, att situationen inte 
är lika alarmerande som 
när det gäller äldreboen-
den. Hon funderar dock 
över om det inte är läge 
för att tänka nytt, och att 
dagens boendeformer för 
äldre kanske inte är det 
självklara framöver.

– Det kanske inte är 
säkert att det är vanliga 
äldreboenden som är 
lösningen för framtiden. 

Det kanske behövs något 
roligare. Jag tror att man 
måste tänka annorlun-
da, behoven förändras. 
Kanske ska man ha 
dataspelsklubbar eller 
något annat?

SKL:s chefsekonom 
berättar även om kom-
munernas och regioner-
nas försämrade ekono-
miska förutsättningar.

Oroväckande siffror
Kommunens totala 
resultat blev 14 miljarder 
kronor för 2018 jämfört 
med 24 respektive 21 
miljarder tidigare år. 
Tidigare var inkom-
sterna höga till följd av 
försäljning av mark samt 
bidrag för flyktingmot-
tagande. Även regioner-
na visar kraftigt sämre 
resultat.

Enligt SKL står infra-
struktur och VA för den 
största framtidsinveste-
ringen hos kommunerna. 
Därefter följer bostäder, 
skolor och förskolor. På 
listan därefter kommer 
idrott och fritid samt 
äldreomsorg.

Wallenskog slår fast 

att det kommer att krä-
vas mer investeringar än 
endast nyproduktion.

– Vi kommer behöva 
bygga ut beståndet med 
ungefär tio procent till 
följd av växande befolk-
ning. Men det finns även 
ett stort underhållsbehov 
eftersom man under 
90-talet och runt millen-
nieskiftet sparade in på 
underhållet. Det handlar 
om stora investeringar 
även där.

Flera kommuner har 
under de senaste åren 
genomfört avyttringar 
av både allmännyttiga 
bostadsbestånd och av 
samhällsfastigheter. Wal-
lenskog vågar dock inte 
spekulera i om utveck-
lingen kommer att tillta.

Enligt SKL:s prognos 
riskerar 100 kommuner 
att gå back nästa år och 
40 av dem kan tvingas 
höja skatten. 

Trend att sälja
– Jag tror att trenden att 
sälja fastigheter kommer 
att fortsätta. Många har 
sålt bostäder för att finan-
siera nybyggen eller locka 

en ny aktör till orten för 
att samtidigt bygga.

Hon överlåter till 
kommunerna och 
regionerna att själva 
ta besluten, utan att 
komma med några speci-
ella rekommendationer. 
SKL har annars rekom-
menderat att inte sälja 
förvaltningsfastigheter 
inom samhällsfastighe-
ter men varit positiva att 
avyttra i samband med 
nyproduktion.

Olika val
– Antingen ska man låna 
pengar för att bygga och 
äga själv, med risk för 
räntehöjningar. Eller så 
låter man någon annat 
bygga och äga.

– Dessutom ska man 
som kommun även tänka 
på att en fastighet ibland 
kanske bara behövs för 
det specifika ändamålet 
i tio år, då kanske en 
privat ägare kan hitta på 
något annat därefter.

Enligt Datscha har 
det 2014–2019 omsatts 
samhällfastigheter för 
69 miljarder kronor på 
investerarmarknaden. ■

MALMÖ

HELSINGBORG

HALMSTAD

 T R A N S A K T I O N E R     K O M M E R S I E L L A  F A S T I G H E T E R     R Å D G I V N I N G

Med stort engagemang och hög kompetens 
har Cronholms sedan 1918 förmedlat kom-
mersiella fastigheter och skapat ett unikt för-

101  års FÖRTROENDE..

W W W. C R O N H O L M S . S E

troende genom åren. Med uppriktig en-
tusiasm delar vi gärna med oss av hundra-
ett års förtroendekapital, varmt välkommen!

SAMHÄLLSFASTIGHETER Problemlösning



           @nordierpropertyadvisors

nordier.se

#nordieralmedalen2019

10 år nära 
kunderna!

 
 

V   
  i kallar det +  5  %  – att genom stort 
engagemang, kunskap och närvaro 
alltid sträva efter att göra allt lite 
bättre, att orka anstränga sig lite mer. 
För oss är det ett sätt ett agera och 
verka på – det är vårt DNA.

Idag är Nordier ett nationellt rådgivningsbolag med 
cirka 30 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö 
och Göteborg. Vi erbjuder rådgivning inom Transaktion, 
Värdering samt Uthyrning & Utveckling. Sedan starten 
har ABG Sundal Collier varit huvudägare och i övrigt ägs 
bolaget av nyckelpersoner på bolaget.

Varje genomförd affär är resultatet av en gedigen 
hantverksinsats och det är ingen slump att vi symbol-
iserar detta genom handtillverkade hästar från den lilla 
fabriken i Nusnäs. 

Vi vet att man inte kan leva på gamla meriter men vi 
är stolta och glada över det vi åstadkommit under våra 
första 10 år och ser fram emot nästa period!

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NORDIER PROPERTY ADVISORS
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Kontor med strålande 
utsikt över Jönköping!
Nu finns det lediga kontor i Munksjötornet, Jönköping. 517 kvm på plan 11 respektive 258 kvm på 

plan 8 med fantastisk utsikt över Jönköping med dess 3 sjöar, Vättern, Munksjön och Rocksjön. 

En öppen, kreativ och nytänkande kontorsmiljö erbjuds på en central plats i den snabbt växande 

stadsdelen Munksjöstaden. För mer information malin@tosito.se

www.tosito.se

Kommuner som 
har sålt stort

KALMAR Rikshem förvärvar 42 000 
kvm samhällsfastigheter, främst i 
form av äldreboenden. (2012)

HUDDINGE SBB tar över nio 
samhällsfastigheter. 2017)

SIGTUNA Rikshem förvärvar 60 000 kvm 
samhällsfastigheter, motsvarande en femtedel av 
Sigtuna kommuns samhällsfastigheter. (2011)

LULEÅ Rikshem investerar i 
sju samhällsfastigheter som en 
del i en stor paketaffär. (2015)

NACKA Hemsö köper bland 
annat tre grundskolor, tio 
förskolor, två äldre boenden 
och en ishall. (2016)

NACKA Rikshem köper 
drygt en fjärdedel av 
kommunens bestånd av 
samhällsfastigheter. (2014)

BORLÄNGE SBB köper 31 000 
kvm samhällsfastigheter, bland 
annat stadshuset. (2016)

SOLLENTUNA Hemfosa förvärvar 
nio skolfastigheter. (2018)

BODEN  Sveafastigheter förvävar 
sju äldreboenden med en uthyrbar 
area om 52 000 kvm. (2008)

VÄSTERÅS Rikshem 
förvärvar fem äldre-
boenden. (2011)

LULEÅ Hemsö köper sju 
samhällsfastigheter. (2016)

ÖREBRO Stenvalvet köper 
45 000 kvm samhällsfas-
tigheter. (2018)

GOTLAND Hemsö förvärvar 
14 samhällsfastigheter, främst 
äldreboenden. (2013)

Flera kommuner 
har under de senaste 
åren avyttrat bostads-
bestånd. En handfull 
har även gjort större 
avyttringar av samhälls-
fastigheter. Flera för-
säljningar är att vänta.

Flera kommuner har försäljningspro-
cesser av samhällsfastigheter i gång, 
bland annat Uppsala och Stockholm. 
Sannolikt kommer flera att välja att 
avyttra de kommande åren för att få 
rätsida på ekonomin och i stället satsa 
på kärnområdena.

GÄVLE Kungsleden köper 
åtta äldreboenden. (2004)

HÄRNÖSAND Kungsleden 
förvärvar verksamhetsfastigheter 
om 154 000 kvm. (2007)

FINSPÅNG Kungsleden 
förvärvar fyra äldreboenden. 
(2004)

SAMHÄLLSFASTIGHETER Affärer
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Närvaro under Alme-
dalsveckan kräver 
massor av förberedelser. 
Förhoppningsvis är 
transport och boende 
fixat sedan länge, på 
samma sätt som före-
gående år – om det var 
tillfredsställande.

– Även bord på 
restaurang ska man 

ha bokat sedan länge, 
kanske redan i februari 
eller mars. Annars tycker 
jag att man ska åka dit 
utan att vara alltför 
uppbokad. Jag försöker 
ha 30–50 procent av min 
tid obokad, säger Sverker 
Eriksson, head of public 
affairs vid Newsec och 
som tidigare var en av 

nyckelpersonerna inom 
Moderaterna.

Eriksson har varit på 
plats under Almedals-
veckan 20 gånger.

”Flyta med”
– Många bokar upp sig 
hårt för att kunna säga 
hur duktiga de är. Men 
man ska flyta med. Man 

ska inte springa eller 
stressa mellan möten. 
Man måste komma in i 
Almedalstempot, säger 
Sverker Eriksson.

I år åker han dit under 
söndagen och hem under 
onsdag eller torsdag. 

– Starten är viktig.
Han konstaterar att 

det i år kommer att vara 
färre kommunala topp-
politiker på plats.

– Det är flera KSO 
(kommunstyrelsens ord-
förande, reds. anm.) som 
stannar hemma. Det är 
ju eftervalsår.

Få ut det mesta  av minglandet
Mängder med bostadsdebatter, upprepande  
diskussioner om hållbarhet. Det viktigaste sker  
inte på scenen utan vid mötena efteråt.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Impa med 
egen saffrans
pannkaka!

Folktrött?  
–Kolla in  
raukarna!
Efter några dagars diskus-
sioner och trängsel inom 
ringmuren under Almedals-
veckan så uppskattar de 
flesta lite vila och tystnad. 
Det finns förstås överallt 
utanför Visby. FV tipsar här 
om några raukar – som 
garanterat inte kommer att 
vara snacksaliga.
3 Langhammarsgubben 
imponerar på de flesta och 
ser eftertänksam ut. Finns 
på Fårö.
3 Rauken Jungfrun. 12 
meter hög. Finns i Lickers-
hamn, 3 mil norr om Visby.
3 Hoburgsgubben. Hitta 
rätt vinkel och se ansiktet. 
Längst ner på södra delen 
av ön. 

Det är inte helt lätt att få 
plats på Visbys kaféer och 
restauranger under Almed-
alsveckan. Vill du impa på 
dina affärsbekanta bjuder 
på din egen gotländska 
saffranspannkaka – som 
självklart ska serveras med 
salmbärs sylt och kanske 
även lite grädde.

FV publicerar här ett 
gammalt familjerecept 
från familjen som driver 
Ljungarns standcafé. 

För tolv personer:
3 1,5 dl grötris
3 8 dl standardmjölk
3 2 pkt saffran à 0.5 g
3 2 msk smör
3 4 msk honung
3 1 tsk salt
3 3 dl vispgrädde
3 4 ägg
3 1 dl skållad hackad 

sötmandel
3 4 rivna bittermandlar

Koka grötriset med 
mjölk och saffran på låg 
värme i en kastrull, ca 30 
min. Rör om med jämna 
mellanrum. Sätt ugnen på 
200 grader. Dra kastrullen 
från värmen och tillsätt 
smör, honung, salt och gräd-
de.Rör ner äggen, mandel 
och bittermandel. Häll sme-
ten i en smord ugnsform ca 
20x30 cm och baka i mitten 
av ugnen ca 25 min.

Sverker Eriksson 
tycker sig rent allmänt 
ha saknat politikerna i 
Almedalen på samma 
sätt som under Mipim 
de senaste åren.

– Näringslivet har 
tagit för sig under de se-
naste åtta åren och fast-
ighetsbranschen har haft 
stor närvaro sedan valet 
2014. Men allt bygger på 
att politikerna är där. 

Optimist
Kristina Alvendal har 
varit på plats under Al-
medalsveckan 15 gånger. 

Hon tror dock inte att 
man behöver vara orolig 
för politikerna.

– Domedagsprofetior 
har funnits länge, men 
jag är inte orolig. Al-
medalen är en fantastisk 
plattform för politiken 

och näringslivet att 
träffas under lite friare 
former. 

Alvendal är själv 
tidigare toppolitiker 
och stadsbyggnadsbor-
garråd i Stockholm, 
och numera stads-
byggnadsexpert med 

flera olika uppdrag.

Udda val
– Almedalen är en 
festival i demokrati och 
fantastiskt häftigt. 

Hon tycker att det är 
trist att så många åker till 
Almedalen så få dagar.

– Det är jättesynd. Det 
är omöjligt att uppleva 
Almedalen genom att 
flyga in och flyga ut strax 
efter. Det handlar om att 
vara där, att gå fram och 
tillbaka, att stöta ihop 
med människor, lyssna. 

– Och ett tips är för-
stås att gå och lyssna på 
partiledartalen.

Alvendal ger även 
tipset att gå och lyssna 
på något udda. För två år 
sedan lyssnade hon på en 
panel om surrogatmö-
draskap som arrangera-
des av Katolska kyrkan.

Alkoholfritt 
– stark trend
Procenten är viktig för 
fastighetsinvesterare när 
de jagar höga yielder.

Den allt större bostads-
investeraren Victoria Park 
satsar på noll procent. I alla 
fall när det gäller alkohol-
halten vid bolagets mingel 
under Almedalsveckan. 
Bolaget satsar på alko-
holfritt – vilket är en stark 
trend inom samhället, 
och som spridit sig över 
generationsgränserna. Vid 
sitt mingel under onsdagen 
bjuder bolaget på så kallade 
mocktails bestående av 
kasserad frukt från företa-
get Rescued.

Kristina 
Alvendal

Sverker  
Eriksson

Utländskt 
intresse
Finska Hoivatilat, brittiska  
M&G, danska NREP, 
amerikanska Nuveen och 
litauenbaserade Northern 
Horizon. Alla gillar svenska 
samhällsfastigheter. Det 
utländska intresset växer. 

ALMEDALEN Förberedelser
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Det är tisdagen den 2 juli 
som alla som har minsta 
intresse av samhälls-
fastigheter bör lägga in 
i sin digitala kalender 
eller rödmarkera i sin 
almanacka. 

– Vi har fått många 
förfrågningar från både 
fastighetsinvesterare och 
politiker under det se-
naste året om att vi bor-
de göra något rejält kring 
samhällsfastigheter  
under Almedalen, och 
jag tycker att vi fått till 
ett riktigt bra program, 
säger Willy Wreden-
mark, vd och chefredak-
tör för Fastighetsvärlden.

 Platsen är Labyrinths 
trädgård på Tage Cervins 

gata 3, alldeles nära 
Almedalsscenen i ett 
fantastiskt läge.

Attraktiva möten
– Det är ett av de mest 
intressanta segmenten 
inom fastighetsmarkna-
den, så vi är glada över att 
kunna skapa en attraktiv 
mötesplats – som för-
hoppningsvis kan bidra 
till att lösa den alarme-
rande brist på samhälls-
fastigheter som väntar. 

Fastighetsvärldens 
heldag om samhällsfast-
igheter är indelad i fyra 

pass (se programmet till 
vänster). Moderator är 
Jan Wifstrand, DN:s och 
Sydsvenskans tidigare 
chefredaktör som under 
de senaste åren varit 
moderator vid ett flertal 
av Fastighetsvärldens 
seminarier.

På scenen finns mi-
nistrar, andra toppoli-
tiker, ledande kommu-
nala tjänstemän, stora 
investerare, utmanare, 
arkitekter, fritänkare och 
expertrådgivare.  

– Vi har jobbat  
hårt med att få till en  

bra blandning. 
Heldagen avslutas 

med att Fastighetsvärl-
den bjuder in till stort 
branschmingel och 
eftersnack.

Fullt fokus
Första gången Fastig-
hetsvärlden var arrangör 
under Almedalsveckan 
var 2011 då vi hade fokus 
på bostadsproduktion. 
I fjol, i en mindre sats-
ning, handlade det om 
socialt utsatta områden.

– Det känns redan nu 
som att vi även nästa år 
kommer att fortsätta att 
specialisera oss på att 
erbjuda en riktigt bra 
mötesplats för aktörer 
inom samhällsfastighe-
ter, säger Willy Wreden-
mark som även passar 
på att hälsa alla intres-
serade varmt välkomna 
till Labyrinths trädgård 
tisdagen den 2 juli.

– Vi ses där!

Heldag om heta 
samhällsfastigheter

3 440 
meter lång är Visby 
ringmur. Det är en perfekt 
sträcka för en promenad 
eller en morgon- eller 
kvällsjogg under Alme-
dalsveckan.

Den som vill räkna anta-
let marktorn kommer sum-
mera 27. Murens ursprung 
kopplas till ett inbördeskrig 
1288 mellan staden och det 
gotländska alltinget.

Supertisdagen

Allt fler politiker vädjar till privata fastighetsinveste-
rare om hjälp. Dessa står redo att bidra. Fastighets-
världen kraftsamlar nu kring en heldag om samhälls-
fastigheter under Almedalsveckan.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

08.00–10.00
Frukostseminarium

Tema: Offentliga lokal
behov, ekonomi & politik
Kommuner och regioners ekonomi:  
En perfekt storm?
• Annika Wallenskog, chefsekonom SKL

Heta stolen: Statens eller kapitalets ansvar?
• Ardalan Shekarabi, kommunminister

Så gjorde vi: Praktiska erfarenheter som 
avskräcker och inspirerar
• Malin Danielsson (L), kommunalråd,  
Huddinge kommun
• Ytterligare talare meddelas inom kort

Byggboom: Så många förskolor, skolor  
och äldreboenden krävs
• Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnads-
direktör Stockholms stad
• Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör 
Göteborg
• Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör 
Uppsala

11.30–13.30
Lunchseminarium 

Tema: Marknaden,  
privata investerare  
& välfärdens företag
Marknadsläget för heta samhällsfastigheter
• Mikael Lundström, vd Svefa

Nu kommer försäljningsvågen till Stockholm
• Lars Almquist, WAK Infra Partners
• Rolf Dickson Könberg, WAK Infra Partners

Nya samhällsfastigheter: Bygg inte skräp 
– bra och hållbart är lönsamt
• Kristoffer Andersson, fastighetschef 
Humana
• Alex Mabäcker, vd Odalen Fastigheter

Heta stolen: Raketköparen 
• Ilija Batljan, vd SBB

14.00–16.00
Fikaseminarium

Tema: Utmaningar  
& lösningar
Samhällsfastigheter och säkerheten
• Magnus Lindgren, kriminolog och gener-
alsekreterare Stiftelsen ett tryggare Sverige
• Nina Rung, kriminolog
• Ytterligare talare meddelas inom kort

Största marknaden i förändring:  
Framtidens läromiljö
• Margareta Löfgren, arkitekt Archus 
• Madeleine Nordenknekt, Liljewall 
• Ytterligare talare meddelas inom kort

Heta stolen: Ta pengar från roligt  
till nödvändigt
• Jakob Forssmed, vice partiledare  
Kristdemokraterna

Tio tusen miljarder: Skuldkalas och  
obalanser men även styrka
• Tino Sanandaji, nationalekonom, debattör, 
författare

Vd-panelen: Samhällsfastigheter  
– det sista heta?
• Ilija Batljan, vd Samhällsbyggnadsbolaget
• Magnus Edlund, vd Stenvalvet
• Mikael Lundström, vd Svefa
• Michael Larsson, vd Archus Development

16.00–18.00

Mingel och eftersnack
Fastighetsvärlden bjuder in till stort  
branschmingel och eftersnack.  
Där medverkar bland annat Lars Wilderäng, 
bloggare och författare som talar om 
”prepping”.

Se fullständigt och uppdaterat program på  
fastighetsvarlden.se/seminariervarlden.se

Här håller Fastighetsvärlden till!

Labyrinths trädgård 
(fd Skandias trädgård)

Willy Wredenmark

Almedalsscenen

Härligt folkmyller.

Avslappnade möten.

Boka bord.

Fler intressanta event – se sidan 44

Boende i egen fastighet.

Batljan köpt 
fastighet inom 
murarna
Det är tufft att lyckas hyra 
ett centralt boende under 
Almedalsveckan. Och 
förstås egentligen inte bara 
då, utan under alla attrakti-
va sommarveckor.

Ett alternativ till att 
hyra är förstås att köpa sin 
egen fastighet – och det 
är just det som Ilija Batljan 
gjort, kan Almedalsbilagan 
berätta. 

Här kommer den stora 
SBB-styrkan att kunna vila 
ut och ladda upp för den 
kommande dagen. 

Den aktuella fastigheten 
ligger inom ringmuren, i ett 
utmärkt läge. 

– Vi får till exempel  
plats där allihop under 
Almedalsveckan, och vi 
kan ta med oss delar av 
förvaltningsgänget, säger 
Ilija Batiljan till Almedals- 
bilagan.

Den av SBB förvärvade 
fastigheten ligger inom 
ringmuren i Visby.

24 Almedalen 2019

SAMHÄLLSFASTIGHETER Heldag



Även i år kommer Archus att finnas på plats i Almedalen 

för att mingla och delta i seminarier kring samhälls- 

utveckling. Den 2:a juli kommer vi dessutom ägna oss  

hela dagen åt att prata om samhällsfastigheter.

Samhällsfastighetsdagen

TISDAG 
2 JULI
2019

08.00-10.00

FRUKOSTSEMINARIUM, TEMA:  

Offentliga lokalbehov,  

ekonomi & politik

11.30-13.30

LUNCHSEMINARIUM, TEMA:  

Marknad, privata investerare &  

välfärdens företag

14.30-16.00

FIKASEMINARIUM, TEMA: 

Utmaningar & lösningar

16.00-18.00

BRANSCHMINGEL 

och eftersnack med  

Lars Wilderäng

www.archus.se

Labyrinths trädgård, Tage Servins gata 3, invid stora scenen 
Vi finns även på plats i vår egen lokal på Hamngatan 4
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The
Big

De fem stora har tung representation under  
Alme dalsveckan. Tillsammans äger de  
samhällsfastigheter för 115 miljarder kronor.  
Samtliga i kvintetten vill utöka sitt bestånd.

5Hemsö
Grundat: 2009
Ägare: Tredje AP-fonden (85%) och Sagax (15%)
Antal fastigheter: 368
Total yta: 1 800 000 kvm
Länder: Sverige (70%), Tyskland (15%) och Finland 
(15%)
Typ av samhällsfastigheter: Äldreboende (39%),
skolor (33%), vård (16%) och rättsväsende (12%).
Vd: Nils Styf
Anställda: 109
Värde samhällsfastigheter: 49,6 miljarder
Totalt fastighetsvärde: 49,6 miljarder
Mål: Vill växa

Hemfosa
Grundat: 2009
Ägare: Börsnoterat sedan 2014. Störst:  
Swedbank Robur Fonder (5,3), Länsförsäkringar  
fonder (4,6%) och Norges Bank (3,3%) 
Antal fastigheter: 385
Total yta: 2 059 000 kvm
Länder: Sverige, Norge och Finland
Typ av samhällsfastigheter: Skolor (24%), vård/omsorg (20%) 
och rättsväsende (14%). Äger även en stor andel statliga kom-
munala verksamhetsytor. Fokuserar helt på samhällsfastigheter
Vd: Caroline Arehult
Anställda: Drygt 70
Värde samhällsfastigheter: 22,2 miljarder kronor
Totalt fastighetsvärde: 36,9 miljarder kronor
Mål: Växa till 50 miljarder kronor i fastighetsvärde inom fem år

SBB
Grundat: 2016
Ägare: Börsnoterat sedan 2017. Största ägare:  
Ilija Batljan (13,7%), Trond Mohn (9,6%), Arvid 
Svensson (6,6%) och Sven-Olof Johansson (5,9%)
Antal fastigheter: 644
Total yta: 1 466 000 kvm
Länder: Sverige, Norge, Finland och Danmark
Typ av samhällsfastigheter: Äldreboende (14%), 
LSS-boende (17%), utbildning (17%), Vård (8%). 
Bolaget äger även ett stort bestånd bostäder  
(8,5 mdkr). 
Vd: Ilija Batljan
Anställda: 130
Värde samhällsfastigheter: 16,7 miljarder kronor
Totalt fastighetsvärde: 27,2 miljarder kronor
Mål: Nå ett värde om 40 miljarder före år 2023 

Stenvalvet
Grundat: 2010
Ägare: Kåpan pensioner (46%), Svenska Kyrkans pension-
skassa (37%), Stiftelsen för Strategisk Forskning (16%)
Antal fastigheter: 110
Total yta: 650 000 kvm
Länder: Sverige
Typ av samhällsfastigheter: Anpassad bostad (34%), 
rättsväsende (13%), skola (23%) och vård (5%). Äger även 
kontorshus med kommunala och statliga hyresgäster.
Vd: Magnus Edlund
Anställda: 45
Värde samhällsfastigheter: 10,8miljarder
Totalt fastighetsvärde: 12,0 miljarder
Mål: Vill växa

Rikshem
Grundat: 2010
Ägare: AMF (50%) och Fjärde AP-fonden (50%)
Antal fastigheter: 559
Total yta: 2 280 000 kvm
Länder: Sverige
Typ av samhällsfastigheter: Vårdboenden (22%)
och skolor (6%). Äger även ett stort bostads-
bestånd.
Vd: Sophia Mattsson-Linnala
Anställda: 258
Värde samhällsfastigheter: 13,7 miljarder
Totalt fastighetsvärde: 49 miljarder
Mål: Vill fortsätta växa både inom samhälls- 
fastigheter och bostäder.

Sundbyhovsskolorna, Norrköping

Norrlidens vårdboende, Kalmar

Juringegårdens skola i Huddinge

 Broby Gårds gruppboende i Täby

Mittuniversitetet och Engelska skolan i Sundsvall

Fler  
aktörer  

redo  
– Vänd!

SAMHÄLLSFASTIGHETER Aktörer
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40 aktörer som satsar  på samhällsfastigheter
Äldreboende Skola Förskola LSS-boende Kontor Rättsfast. Kommentar

Actus Fastigheter Privatägt och grundades 2006. Utvecklar och äger fastigheter inom skola, omsorg och vård.

Altura Jätten NREP:s nya koncept för samhällsfastigheter. Både utvecklar nytt och förvärvar äldre bestånd

Arwidsro Startar hösten 2018 ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter

Atrium Ljungberg Inte specialist på samhällsfastigheter, även om bolaget bygger blandstad. Äger utbildningshus i Kista och ska bygga i Barkarby

Balder Inte specialist på samhällsfastigheter. Äger ett spritt bestånd, bl. a. en stor skola på Kungsholmen och en polishögskola

Besqab Stor bostadsutvecklare som utvecklat allt fler äldreboenden de senaste åren

Brinova Aktivt inom de flesta segment. Har Skåne och Blekinge som marknad men kan utöka norrut i södra Sverige.

Dawasta Aktör i Västsverige med flera Wallenstamkopplingar

Genova Äger och bygger nytt inom de flesta segmenten. Fullt fokus på Stockholms och Uppsala län.

Heba Fokus på hyresbostäder men en allt större aktör inom äldreboende och LSS-boende. Aktivt i Stockholmsområdet.

Hemfosa (se sidan 30)

Hemsö (se sidan 31)

Intea Grundades hösten 2015 och ägs av svenskt institutionellt kapital. Gjort flera stora förvärv. 

K2A Börsnoterats 20 juni. Länge haft fokus på studentbostäder. I beståndet finns även LSS-bostäder och Rymdskolan i Kiruna

Kunskapsporten Mindre fastighetsbolag i Skåne. Ägs av Joakim Ollén och Erik Selin.

M&G Brittisk stor aktör. Köpt flera stora fastigheter i Norden och även två äldreboenden i Sverige, i Motala och på Gotland

Malmegårds Mindre aktör inom äldreboende. Har utvecklat i södra Stockholm och på Lidingö

NCC Byggbolag. 

Next Step Aktör i västra Sverige som utvecklar allt möjligt, från det största till det minsta. Ibland i JV med Vectura. 

Nordisk Renting Stor aktör, men som sålt en del de senaste åren. Äger inom de flesta segmenten. Totalt nästan 5 miljarder.

Nordiska Vårdhem Fondägt bolag som kontrolleras av Northern Horizon Capital. Äger 14 äldreboenden, 

Nuveen En av världens största fastighetsinvesterare. Öppnar nu även för att köpa större samhällsfastigheter i Sverige.

Nystad Bolaget grundades 2017 av Per Ronnevik och Fredrik Hermansson. Bygger nu skolor i Vallentuna och Kungsbacka

Odalen Fastigheter Fokuserar helt på att utveckla äldreboenden, läs mer på sidan 38

Offentliga Hus Snabbväxande bolag som på den senaste tiden köpt många fastigheter med skattefinansierade hyreskontrakt. Vill växa

Olov Lindgren Äger hyresbostäder, och ser det som naturligt att följa med hyresgästerna upp i åldrarna. En ny satsning. Fokus på Stockholm.

Pareto Gjort fler köp och kontrollerar bland annat Sydsvenska Hem. Har ägt och utvecklat Mälardalens Högskola i Eskilstuna

Peab Byggbolag.

Rikshem (se sidan 30)

SBB (se sidan 31)

SHH Samhällsfast. Grundades 2019 och ägs av SHH och  Fredrik Alvarsson. SHH sysslar annars främst med bostadsutveckling

Serneke Snabbväxande byggbolag.

Skandia Fastigheter Stor fastighetsägare. Lanserade en uttalad satsning på samhällsfastigheter hösten 2012.  Äger för 3 mdr, vill växa.

Skanska Byggbolag.

Stena Fastigheter Stor bostadsägare och utvecklare som även bygger skolor och äldreboenden, främst i Göteborgsområdet

Stenvalvet (se sidan 31)

Svenska Vårdfastigheter Ägs av Magnolia. Stor bostadsutvecklare som även utvecklar vårdfastigheter och ibland skolor. 

Sverigehuset Göteborgbolag som även utvecklar äldreboenden på hemmaplan.

Tagehus Stor bostadsägare. Utvecklar och äger även flera simhallar. Äger även bolaget fastighetsbolag Credentia

Turako Ett privatägt bolag och bildades 2009 av Magnus Widén. Fokus på skolfastigheter. Sålde ett stort paket 2016.

Vacse Grundades 2009 av sju svenska pensionsstiftelser. Rättsväsendet är stor hyresgäst. 

Vectura Specialist på äldreboenden. Ägs av Wallenbergskontrollerade Investor.

Wästbygg Allt större byggbolag.

Typ av samhällsfastighet

Turako bygger skola på Värmdö.
Magnolia bygger ett omsorgsboende i Spånga.

Vacse uppför rättscentrum i Sollentuna.

Offentliga Hus har investerat i Södertälje.
Vectura uppför integrerat äldreboende och  
förskola i Borlänge.
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Källa: Beståndet ovan är ett urval som gjorts av Fastighetsvärldens redaktion
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Som en av Stockholms största fastighetsägare 

ser vi det som en självklarhet att bidra till en 

mänskligare huvudstad. Därför stödjer vi sedan 

många år tillbaka Stockholms Stadsmissions 

ovärderliga sociala arbete. Pengarna går bland 

annat till Stadsmissionens dagverksamhet 

där kvinnor som lever i hemlöshet får duscha, 

tvätta kläder, äta en bit mat och måla i husets 

ateljé. I år kan du köpa deras konstverk under 

Almedalsveckan där vi tillsammans med 

Stockholms Stadsmission ordnar en konst- 

utställning och en paneldebatt om hur samhälls- 

nytta är affärsnytta. Pengarna för verken går 

direkt till konstnärerna. Inga konstigheter, 

eller hur!

I samarbete med: 
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www.afafastigheter.se
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Snart panik och delar 
av det gamla är kasst

En stor utmaning för 
kommunerna är det 
befintliga byggnadsbe-
ståndet, som till stor 
del producerades under 
1960–70-talen. 

Merparten av fastig-
heterna har ofta stora 
gemensamma utrymmen 
och kringytor (bland 
annat entréer och korri-
dorer) på upp till 50 pro-
cent av lokalernas yta, 
vilket i många fall ger 

en ineffektiv fastighets- 
ekonomi. Skrämmande 
många fastigheter är 
även underkända av 
Arbetsmiljöverket när 
det gäller till exempel 
badrum. 

Underskott
Antalet äldre blir allt 
fler räknat både i antal 
individer och som andel 
av befolkningen, bland 
annat till följd av stora 

årskullar under 1940- 
och 60-talen.

Totalt 116 
kommuner 
har underskott 
på platser på 
äldreboen-
den, visade en 
undersökning 
från Dagens 
Samhälle i fjol. 
SKL bedömer att det 
behövs 700 nya  
äldreboenden till 2026. 

Malin Appelgren, 
tillväxtchef vid Ambea, 
berättar att bolaget 
startar ungefär tio nya 
äldreboenden om året 
(främst via bolagate Var-
daga). Hon skulle vilja 

se en bättre 
långsiktighet 
hos kommu-
nerna.

– Krisinsik-
ten hos kom-
munerna är 
ganska låg när 
det gäller den 
demografiska 

insikten. Man jobbar i 
fyraårsperioder, det är 
inte bra.

Hon konstaerar att det 
blir  väldigt kostnads-
effektivt och yteffektivt 
när rätt aktörer är med i 
processen från början.

Dilemma
Hon uppger att var femte 
äldreboendeplats är ritad 
på ett sådant sätt att 
Socialstyrelsen dömt ut 
dessa. Ambea skulle vilja 
ersätta dessa med nya 
moderna äldreboenden.

– Kommunerna kän-
ner att man inte vill släp-
pa in oss för då riskerar 
deras hus att stå tomma. 
Det är jobbigt att hållas 
tillbaka av det skälet.

Behovet av fler äldreboenden är stort och på gränsen till 
alarmerande. Mindre känt är att en stor del av det äldre  
beståndet är underkänt.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

700
nya äldre-

boenden behövs 
till 2026

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

SAMHÄLLSFASTIGHETER Äldreboenden
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Alex Mabäcker blev inte 
särskilt imponerad när 
han för första gången 
besökte ett boende för 
äldre för fem–sex år 
sedan. I dag har han 
en tydlig bild av hur ett 
äldreboende ska se ut.

– Det ska vara som 
vår egna hemmiljö. Så 
som man vill att ens egen 
mor och far ska ha det 
när det är dags att bo på 
äldreboende, inte i en 
institutionell miljö med 
lysrör, plastmattor och 
stålräcken.

Han är vd och deläg-

are för Odalen Fastig-
heter som sedan några 
år helt och har med 
sina projekt som håller 
mycket hög kvalitet fått 
uppmärksamhet det 
senaste året.

Vill vara bäst
– Enda sättet att klara 
efterfrågan är att fler 
hjälper till att bygga 
äldreboenden. Men det 
är få som har erfaren-
het och då blir det dyrt. 
Dessutom kopierar 
man ofta tidigare avtal, 
vilket heller inte är rätt, 

säger Kristoffer Anders-
son, fastighetschef vid 
Humana.

Duon har utvecklat tre 
äldreboenden tillsam-
mans och har en hand-
full projekt i pipelinen.

– Vi lär av våra 
misstag och är ödmjuka 

inför uppgiften. Men vi 
är duktiga på det vi gör 
och vill bli ännu bättre. 
Vi vill bygga med så hög 
kvalitet till ett så bra 
pris som möjligt, säger 
Mabäcker.

– Initialt blir det dyrt, 
men man får igen det 
i längden – och vi ser 
långsiktigt på allt vi gör, 
säger Andersson och 
konstaterar att de båda 
bolagen har en gemen-
sam målbild.

Fokus på kvalitet
Andersson och Ma-
bäcker konstaterar att 
äldreboenden ska ligga 
i attraktiva områden, 
stadsnära och med 
anknytning till bra 
kollektivtrafik. 

– Det är viktigt att vi 
med våra projekt kan 
skapa mervärden för 
omgivningen och att 
äldreboendet planeras 
i områden där boendet 
integreras och att vi kan 
använda oss av områdets 
kvaliteter, säger  
Mabäcker. 

– Ibland känns det 
som att äldreboenden 
placeras på en tom plätt 
där det inte byggts något 
annat. Så ska det inte 
vara, säger Andersson.

Målet är att skapa två 
till fyra nya äldreboen-
den om året.

– Det kan bli fler och 
det kan bli färre. Det 
viktigaste är att vi klarar 
att hålla kvaliteten, säger 
Mabäcker.

Mer hemtrevligt  
på äldreboendena
Duon Odalen Fastigheter och Humana har funnit varandra. 
De utvecklar äldreboenden utifrån att de äldre ska ha en 
känsla av att bo hemma – inte på en institution.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Alex 
Mabäcker

Kristoffer  
Andersson
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Vi kan uthyrning & förvaltning!  
 

Nordic PM förvaltar totalt 1 750 000 kvm i 159  
kommuner runt om i Sverige. Vi förvaltar fastigheter 
som om dom vore våra egna. 
 
Behöver ni förstärkning?
Kontakta oss redan idag så hjälper vi er!

FASTIGHETSFÖRVALTNING — TEKNISK FÖRVALTNING & FASTIGHETSDRIFT — EKONOMISK FÖRVALTNING — LOKALUTHYRNING — FASTIGHETSUTVECKLING — TRANSAKTIONER

nordicpm.se

SAMHÄLLSFASTIGHETER Äldreboenden
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Dåligt gjord hemläxa

Enligt SKL behövs det 
till år 2026 hela 719 
nya förskolor, 398 nya 
grundskolor och 278 nya 
gymnasieskolor där man 
räknat utifrån snittstor-
lek och efterfrågan. Det 
handlar om en utbygg-
nation på 10 procent 
när det gäller förskolor 
och skolor och med 20 
procent när det gäller 
gymnasieskolor – alltså 
på bara några få år för 
att allt ska fungera.

Under de närmaste 
åtta till tio åren innebär 

det att cirka 400 mil-
jarder ska satsas på att 
bygga dessa skolor, enligt 
Finansdepartementet.

Tidigare planer
I en undersökning som 
SKL har gjort bedömer 
60 procent av landets 
kommuner att de pla-
nerar för stora investe-
ringar inom skolorna. 
Motsvarande siffra när 
det gäller förskolor är 
strax under 50 procent.

I Stockholm bedöms 
det behövas 34 000 nya  

 

grundskoleplatser till år 
2040. Planen är 48 nya 
skolor

Calle Emilsson, vd vid 
Magnora, som 
är huvudägare 
i Kunskaps-
skolan och 
Silver Life, 
konstaterar att 
det finns en 
eftersläpning 
hos kommu-
nerna: 

– De har jobbat med 
att sälja mark för bostä-
der, och har då kommit 

på eftersläpning. Det 
utvecklas hela områden 
för boende och i slutet 
av utvecklingsprocessen 
kommer man på att det 
behövs en skola och då 
böjar man analysera och 
diskutera ålderskatego-
rier.

Cecilia Marlow, tf vd 
Internationella Engelska 

Skolan, håller 
med i kritiken:

– En ut-
maning är att 
få alla parter 
att samar-
beta tidigt i 
processen. Vi 
måste få fram 

nya skolor snabbt. Bara 
i Stockholm behöver 
vi bygga skolor för 15 
miljarder kronor de 

kommande sex–sju åren.
Internationella Engel-

ska Skolan växer med två 
till fyra nya skolor per år. 
Enligt Marlow skulle en 
snabbare tillväxt riskera 
den kvalitet man vill 
hålla.

Hög affärstakt
Skolor har, liksom äld-
reboenden, blivit allt he-
tare på investerarmark-
naden under de senare 
åren. Enligt en summe-
ring från Datscha har det 
omsatts skolfastigheter 
för 23,2 miljarder kronor 
de senaste fem åren. Det 
kan jämföras med äld-
reboenden där omsätt-
ningsvolymen varit 28,1 
miljarder kronor, enligt 
Datscha.

Det byggs för fullt, men inte tillräckligt. Nu önskar  
aktörerna att politiker och tjänstemän gör hemläxan  
bättre inför framtiden.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

680
nya skolor  
behövs till  

2026

Samhällsfastigheter och samhällsnytta. För oss på Offentliga Hus handlar det om två sidor av samma 

hand. Hur det privata och offentliga kan samarbeta kring att utveckla vårt gemensamma samhälle. 

Skapa attraktion och livskraft. Ta Gotlands Folkhögskola som exempel. Allt färre elever sökte sig till 

musiklinjen i Fårösund. Ett tapp inte bara för skola utan även för ett litet samhälle och regionen. 

Lösningen? I ett samarbete erbjöd och investerade vi i våra befintliga regementslokaler och fick en 

hyresgäst som tänker lika långsiktigt som vi. Och tillsammans vände vi utvecklingen från moll till dur. 

För skola, samhälle och region.

 Ett samarbete som till vår glädje har fortsatt. Och som förmod-  

 ligen leder till att fler fastlänningar blir fast på ön för gott. 

 Så vill du också skapa gemensamma lösningar som får samhällen  

 att brinna, hör gärna av dig.

 Vill du veta mer om oss och musiken i Fårösund, 

 titta gärna in på www.offentligahus.se. Samhällsfastigheter för allas bästa

Folkhögskolan
i Fårösund sjöng
på sista versen. 

Så vi satte eld
på den. 
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Många av kommuner-
na har inte byggt en ny 
skola på flera decennier. 
När det nu planeras nya 
skolor i väldigt många 
kommuner är det få 
kommuner som själva 
har kompetensen som 
krävs.

Hemsö är den ledande 
aktören inom samhälls-
fastigheter och inte bara 
en förvaltande sådan. 
Bolaget ligger bland 
annat bakom en stor del 
av nyproduktionen. 

– Intresset är stort. 
Många kommuner har 

inte organisationen, och 
vi kan hjälpa till med 
hela processen. Det är 
många som är nyfikna 
på vad vi kan erbjuda, 
från de allra största till 
mindre kommuner, säger 
säger Anna Marand, 
projektutvecklingschef 
vid Hemsö.

Nya erfarenheter
Bolaget har 12 pågående 
projekt, alltså projekt 
som antingen har bygg-
startat eller är i projekte-
ringsfas samt 16 projekt i 
tidigt skede.

– Vi tar med oss 
våra erfarenheter och 
delar med oss vid nästa 
projekt. 

Bolaget, som har Tred-
je AP-fonden som majo-
ritetsägare, fokuserar på 
tillväxtområden, främst 
mellanstora städer med 
universitet eller 
högskola samt 
orter med bra 
pendlingsmöjlig-
heter till dessa.

Hemsö har 
inte något spe-
ciellt samarbete 
med någon 

operatör, och i drygt 
hälften av fallen hittills 
så är det kommunen som 
driver skolan. Hemsö är 
en långsiktig ägare och 
förvaltar alla fastigheter 
som man utvecklat.

Hålla fokus
Anna Marand konsta-
terar att det experimen-
terande som ägde rum 
kring skolbyggnader 
tidigare har upphört.

– Numera jobbar man 
årskursvis och har tagit 

bort många glasa-
de ytor för att det 
leder till koncen-
trationsproblem 
för vissa elever. 
När det gäller de 
unga så fokuserar 
man mycket på 
att de alltid ska 

kunna hitta en trygg zon 
som de känner är deras.

Hon berättar vidare 
att det ofta övervägs att 
bygga så att matsalen 
kan fungera som aula. 
Men hon konstaterar att 
det blivit allt vanligare 
att inte använda bar-
nens viktigaste ytor för 
externa hyresgäster och 
även se till att dessa inte 
passeras.

Hemsö skriver inte 
kortare hyresavtal än 15 
år och de längsta är på 
25 år.

– Vi har även lärt oss 
att inte uppfylla alla 
önskelistor, vilket gör 
att det till slut riskerar 
att bli väldigt dyrt. Man 
måste prioritera. Vi har 
nu den erfarenheten så 
att vi kan vägleda.

Färre experiment 
kring skolorna
Att plötsligt bygga en ny skola är inte helt enkelt. Då väljer 
allt fler kommuner att anlita en rutinerad utvecklare som 
håller i hela processen.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM
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Anna
Marand.

Nya sätt att se

Kristofer Ehrenborg,
projektledare.

Spara pengar, köp mer projektledning.
Det är inte ovanligt att byggprojekt blir dyrare än det var tänkt. Det kan 
bero på att projektplaneringen inte fått den uppmärksamhet som krävs. 
Dåligt planerade projekt blir dyra. Lösningen är att koppla in bra 
projektledning tidigt i projektet. Koppla in någon som hittar smarta lösningar 
på nya och gamla problem. Någon som kan se saker på nya sätt. forsen.com
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Det är året efter valet, men det 
är knappast händelselöst på den 
politiska himlen. Gå och lyssna på 
partiledarna. Affärerna kan vänta 
någon timme!

TIS

2 
juli

ONS

3 
juli

TORS

4 
juli

FRE

5 
juli

LÖR

6 
juli

SÖN

7 
juli

SÖN

30 
juni

MÅN

1 
juli

16,8%
19,9%

639

6,8%
8,0%
2 735

4,1%
5,5%

5 

10,8%
8,6%
2 842

23,5%
28,3%

–

15,3%
17,5%

5 175

8,6%
6,3%
1 534

11,5%
4,4%

57

Den stora siffran visar valresultatet i september 2018 och 
den övre resultatet från Europaparlamentet. Den nedre 
siffran anger hur många dagar respektive partiledare har 
haft sin roll när det är dags att inta scenen på Almedalen.

PARTILEDARNA

Talare namnges efter 
landsmötet 28 juni.
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Hus som 
delar energi.

är det möjligt?

Tamarinden i Örebro kan bli Sverige första 
stadsdel som producerar, lagrar och delar 
energi mellan fastigheterna. Vi kommer disku-
tera gränsöverskridande teknik och juridik för 
att se om vi tillsammans kan bygga framtidens 
energismarta bostadsområden. Vi vill hitta nya 
lösningar för att skapa smarta städer och mins-
ka beroendet av fossila bränslen.

Var med och utveckla Örebros unika 
och smarta stadsdel Tamarinden! 
Markanvisningen börjar i november 

2019 och beräknad byggstart är 2021. 

Plats: Wisby strand och kongress,  
Almedalen

Datum och tid: 2 juli kl. 13 -13.45

Välkommen till seminariet ”Hus som delar energi -  
är det möjligt?” i Almedalen!

Läs mer på orebroialmedalen.se

Almedalen 201942
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Välj rätt i forsen av alla  härliga höjdpunkter
Tisdag 2 juli

08.00 - 08.40 
Kommuner och regioners 
ekonomi: En perfekt storm?
Medv: Annika Wallenskog
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr: Fastighetsvärlden

08.45 – 09.05
Heta stolen: Statens eller  
kapitalets ansvar?
Medv: Ardalan Shekarabi
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr: Fastighetsvärlden

09:00 - 09:50
Varför hindras solel på stora tak?
Medv: Jonas Carlehed (Ikea), Frida 
Källström (Näringsutskottet), Ron-
ald Bäckrud, Henrik Saxborn m.fl.
Plats: Kaserngatan 1
Arr: Ekobanken

09:00 - 09:45
Alla kan beräkna klimatpåverkan 
från ett hus
Plats: Södertorg 12
Arr: Nätverket för Byggekologi

09:15 - 10:00
Hur lockar vi rätt kompetens?
Medv: Ida Granqvist, Skanska
Plats: Strandvägen, H551
Arr: Skanska

09.30 - 10.00
Byggboom: Så många förskolor, 
skolor och äldreboenden krävs
Anette Scheibe Lorentzi (Stock-
holms), Henrik Kant (Göteborg) 
och Mats Norrbom (Uppsala)
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden

09:30 - 10:30
Tryggt och blandat – framtidens 
samhällsbygge har nya former
Med: Emma Hult, Dennis Wedin, 
Eva Nordström,  Yves Chantereau 
och Sofia Arkelsten
Plats: Rigagränd 1
Arr: SKB

10:00 - 10:45
Framtidens arbetsplatser   
– hur organiserar vi oss för gig-
ekonomin?
Medv: Charlotta Rosén (Sturekvar-
teret, Hannes Kataja (Fastigo) och
Siduri Poli (Changers Hub)
Plats: Strandgatan 27
Arr: Sturekvarteret 

10:00 - 11:00
Kommunernas investeringsbehov 
och lösningar via privata initiativ
Medv: Annika Wallenskog,
Mårten Nyström Holm, Eva Kriegel-
stein och Sara Östmark.
Plats: Donners plats 1
Arr: Stenvalvet

10:00 - 10:45
Hur ska elförsörjningen säkras?
Medv: Anders Ygeman,
Mikael Rubin (Trelleborg)
Johanna Lakso (Power Circle)
Anders Danielsson
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska

10:00 - 10:50
Varför går det att bygga billigt  
i Tyskland men inte här?
Medv: Gert Wingårdh, Elin Olsson,
Fredrik Hemborg, Jonas Högset, 
Anna Granath Hansson och
Johan Hedelin
Plats: Hästgatan 24
Arr: Konkurrensverket

10:30 - 11:45
Sveriges fulaste stad  
– värsta tillgången!
Medv: Viktoria Walldin och
Gert Wingårdh
Plats: Hamnplan 5
Arr: AlmeDalarna

10:30 - 11:15
Hur kan partnerskap  
generera impact?
Medv: Åke Pettersson, Lena Hök, 
Jennie Perzon och Stig-Arne 
Bäckman
Plats: Donnersgatan/Strandvägen
Arr: Skandia Fastigheter

10:45 - 11:25
Så bygger man Sveriges  
energisnålaste stadsdel
Medv: Philip Sandberg (Lund), 
Ulrika Hallengren, Ulrika Lindmark, 
m.fl
Plats: Strandvägen 4.3
Arr: Sydsvenskan, Kraftringen

11:00 - 11:45
Kan Sverige vara ett 
föregångsland i bygget av  
morgondagens smarta städer?
Plats: Kajplats 10 i västra  
gästhamnen
Arr: ÖrebroBostäder

11:00 - 11:45
Hur kan företag vinna slaget  
om kompetensen?
Medv: Petter Stordalen, Tove Möller 
(Swedavia), Cilla Benkö och Azita 
Shariati (Sodexo)
Plats: Korsgatan 24
Arr: Sodexo

11:00 - 11:45
Hur kan vi skapa säkra  
och trygga platser?
Medv: Fredrik Reinfeldt, Pia Sjun-
negård Dahlbom (Polisen)
Anna Nordin och Per Geijer
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Svensk Försäkring

11.30 - 12.00
Marknadsläget för heta  
samhällsfastigheter
Medv: Mikael Lundström (Svefa)
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden 

11.00–11.45
Hur kan social hållbarhet uppnås  
i design av seniorboenden?
Medv: Liljewall, Eugeria Foundation
och Bovieran
Plats:
Arr: SeniorVärlden och Liljewall 
arkitekter 

12:00 - 13:00
Ägarlägenheter, en flopp eller är 
det en lösning?
Medv: Helena Dalhamn och Felix 
Ridderström
Plats: Södra Murgatan 51
Arr: Svefa

12:30 - 13:30
Bostadsbrist – myt  
eller verklighet?
Medv: Sohpia Mattsson Linnala, 
Martin Hofvenberg, Marita Loft, 
Ted Lindqvist, Dennis Wedin, Tomas 
Ernhagen
Plats: Mellangatan 29
Arr: Storebrand Fastigheter 

12.40 - 13.00
Heta stolen: Raketköparen om 
fokus samhällsfastigheter
Medv: Ilija Batljan
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden

13:00 - 13:45
Hus som delar energi - är det 
möjligt?
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Örebro kommun

13:00 - 13:45
Effektivare samhällsbyggnads-
process - första piloten har startat
Medv: Ida Larsson ( Huddinge kom-
mun), Therese Friedman (Fabege) 
och Fredrik Drotte (ÅWL Arkitekter)
Plats: Strandgatan 16A
Arr: ÅWL Arkitekter, Fabege

14.00 - 14.25
Samhällsfastigheter  
och säkerheten
Magnus Lindgren (kriminolog och 
GD vid Stiftelsen ett tryggare Sver-
ige), Nina Rung (kriminolog) och 
Eva Kriegelstein (Stenvalvet)
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden 

14.25 - 14.45
Största marknaden i förändring: 
Framtidens läromiljö
Medv: Madeleine Nordenknekt 
(Liljewall), Margareta Lövström 
(Archus) och Claes Magnusson 
(Sisab).
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden

14:30 - 15:15
Hur bygger vi sammanhållen 
stad?
Medv: Britta Cesar Munck, Andreas 
Schönström, Marie Thelander Dell-
hag, vd, MKB, Sarah Isaksson
Plats: Hästgatan 1 
Arr: Skanska

14.50 - 15.25
Heta stolen: Ta pengar från roligt 
till nödvändigt
Medv: Jakob Forssmed (KD)
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden

15.40 - 16.00
VD-panelen: Samhällsfastigheter  
– det sista heta?
Medv: Ilija Batljan, Magnus Edlund, 
Stenvalvet, Mikael Lundström och 
Michael Larsson
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden 

15.45 – 16.30
Sveriges största budget för 
stadsutveckling går till södra 
Stockholm
Medv: Malin Danielsson,
Klaus Hansen Vikström,
Helene Hill och Pernilla Boström 
(Flemingsberg Science)
Plats: Wisby strand, Lojsta 2
Arr: Huddinge kommun

16:00 - 16:40
Kommunernas ökade behov av 
samhällsfastigheter
Medv: Bettina Kashefi, Annika Wal-
lenskog, Axel Josefson (Göteborg)
Susanne Ekblom och Filippa 
Reinfeldt
Plats: Hästgatan 12
Arr: Vectura

16:00 - 16:45
Säkra, trygga och attraktiva offen-
tliga miljöer 
Plats: Cramérgatan, H334
Arr: Stiftelsen Tryggare Sverige

16.00 - 18.00
Fastighetsvärlden bjuder in 
till stort branschmingel och 
eftersnack
Mingel och eftersnack
Plats: Tage Cervins gata 3
Arr:  Fastighetsvärlden

16.00
SBB-mingel

16.30 - 18.00
Färsk bostadsrapport och pan-
eldebatt kring nyproduktion och 
vägen framåt.
Medv: Lennart Weiss, Veidekke,
Cecilia Fasth, Stena, Sophia Matts-
son-Linnala, Rikshem m.fl.
Plats: Teaterskeppet,
Visby hamn, kajplats 10
Arr: JLL

17.00 - 19.00
AG Advokats Almedalsmingel
Plats: Kopparsalen på Clarion Hotel 
Wisby.

19.00
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

22.00 - 01.00 
DJ-battle
Plats: Plats: Teaterskeppet,
Visby hamn, kajplats 10
Arr: JLL

Söndag 30 juni 

19.00
Per Bolund, Miljöpartiet  
(och bostadsminister)

Måndag 1 juli
08:45 - 09:45
Hur kan Stockholm bli en mer 
attraktiv stad för kulturella och 
kreativa näringar?
Medv: Mats Hederos, Andreas 
Hatzigeorgiou, Per Sundin (Univer-
sal Music), Tua Asplund (A House)
Billy McCormac (Prime.
Plats: Strandgatan 27, trädgården
Arr: AMF Fastigheter

09:30 - 10:00
Återvinna eller förlora, är det ett 
svårt val?
Plats: Holmen, H604
Arr: Svensk Ventilation

10:15 - 11:00
Fortsatt fusk i branschen – eller 
rättvist byggande?
Medv: Stockholmshem och 
Skanska.
Teaterskeppet, fartyg
Arr: Stockholmshem

10:30 - 11:15
Allmännyttans roll – är allmänny-
ttans tid förbi?
Medv: Marie Linder, Anders 
Nordstrand, Marcus Svensson, 
Nathalie Brard och Lars Liljedahl, 
ordförande
Plats: Trappgränd 1
Arr: Hyresgästföreningen

10:30 - 11:15
Nya på bostadsmarknaden – ny-
ckeln till att lösa hela flyttkedjan?
Medv: Jenny Stenberg, Claudia 
Wörmann, Lennart Weiss och 
Johan Löfstrand (S)
Plats: Tunnbindaregatan 7
Arr: FEI Företagsekonomiska 
Institutet,

10:30 - 11:15
Hur når vi 1,5-gradersmålet och 
bygger en fossilfri stad tillsam-
mans?
Medv: Mariette Hilmersson, Per 
Thiberg, Johanna Hult Rentsch, 
Rikard Sjöqvist m.fl
Plats: Strandvägen, H551
Arr: Västsvenska Arenan

11:00 - 12:00
Varför är det så dyrt att  
bygga i Sverige?
Medv: Erik Bengtsson, Anna Fre-
driksson (Linköpings Universitet), 
Jonas Högset (Sveriges Allmänny-
tta och Anna Mellström
Plats: Strandgatan 20
Arr: Ramirent

11:15 - 11:45
Hur skapas lönsamhet som 
gagnar alla?
Medv: Britta Blaxhult, Sima Zangia-
badi, Niklas Åkerlundh (Midroc)
Plats: Strandgatan 9A
Arr: Business Arena

12:00 - 12:45
En bättre skolmiljö med belysning 
som gynnar elevers prestations-
förmåga
Medv: Kristina Rosqvist (Hemsö),
Robert Fredriksson (Signify) och 
Per Egon Johansson, (Raoul  
Wallenbergskolan)
Plats: Strandgatan 14
Arr: Hemsö

12:00 - 12:45
Hur skiftar vi perspektiv avseende 
synen på bostäder – från handels-
vara till en social rättighet?
Medv: Leilani Farha (FN), Per 
Bolund, Christer Larsson, Marie 
Thelander Dellhag och Martin 
Sundberg
Plats: Strandgatan 16A
Arr: White Arkitekter

12:00 - 12:45 
Hur ser en trygg stad ut där unga 
kan flytta in?
Medv: Viktor Barth-Kron, 
Gunnar Hagman, Jonas Spangen-
berg och 
Magnus Ek (C). 
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska/Boklok

12:00 - 13:00
Rekordstora privata investeringar 
i samhällsfastigheter vs enormt 
offentligt nyproduktionsbehov
Medv: Gustav Källén och
Felix Ridderström
Plats: Södra Murgatan 51
Arr: Svefa

13:45 - 14:30
Stadens hållbara mötesplatser
Medv: Hanne Birk, Emma Hen-
riksson, Henrik Lundmark, Daniel 
Markström och Stefan Sjöberg 
Plats: Trappgränd 1
Arr: Kjellander Sjöberg

14:10 - 15:00 
En växande, attraktiv och  
störningsfri stad
Medv: Anna Fredriksson 
(Linköpings Universitet), Jonas 
Thyrsson (Lundbergs), Pia 
Carlgren (Linköping) och Lars 
Stjernqvist (Norrköping) m.fl
Plats: Mellangatan 7
Arr: East Sweden

14:15 - 15:00
Kan man bygga för bättre 
folkhälsa?
Medv: Ola Serneke, Carolina Klüft  
(Generation Pep) och Monica von 
Schmalensee
Plats: Strandvägen 4.1
Arr: Dagens Nyheter

14:30 - 15:30
Vad driver jämställdhet och 
mångfald?
Medv: Sodexo, Scandic, PwC och 
Skanska
Plats: Hästgatan 9
Arr: PwC

15:00 - 15:45
Vad bygger det åldersvänliga 
samhället
Medv: Vectura och SeniorVärlden
Plats: Strandvägen, H538
Arr: Vectura och SeniorVärlden

15:00 - 15:45
Vem har egentligen råd  
att investera i Bergsjön?
Plats: Kaserngatan 1
Arr: Social Venture Network 

15:00 - 16:00
IInnovativt ledarskap: Så rustar 
du för framtidens utmaningar 
som ledare
Medv: Ishtar Touailat (Techbuddy),
Petter Stordalen (Jusek), Pontus 
Herin och Lee Wermelin (Civilekon-
omerna)
Plats: Strandvägen 4.4
Arr: Dagens industri, Jusek, Civil-
ekonomerna

15:00 - 15:45
God och nära vård – hur påverkar 
reformen vårdens miljöer?
Plats: Strandgatan 16A
Arr: 
Sweco Architects

15:00 - 16:30
Hur kan vi bygga attraktiva 
bostäder som alla har råd med?
Plats: Strandgatan 6
Arr: Veidekke Bostad

15:30 - 16:30
Mer än tak över huvudet  
– så kan fastighetsbranschen  
ta socialt ansvar
Medv: Pernilla Parding,
Linda Nyqvist och Per Orrestig
Plats: Klosterbrunnsgatan 3
Arr: AFA Fastigheter

16.00
SBB-mingel

16:15 - 17:00
Storstadspark – så kan det bli om 
alla drar åt samma håll
Medv: Gustav Hemming, Dennis 
Wedin, Daniella Waldfogel och
Marcus Svensson
Plats: Trappgränd 1
Arr: Byggvesta

16:30 - 17:30
Framtidens attraktiva städer
Petter Stordalen, Caroline Berg, Per 
Schlingmann, Henrik Lundmark, 
Anders Ygeman, Anna Wikland, 
(Google), Berit Behring, (Danske 
Bank) och Knut Rost
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strand-
gatan 6
Arr: Diös

19.00
Ulf Kristersson, Moderaterna

Carolina  
Klüft

Ulrika 
Hallengren

Viktoria  
Walldin

Sima 
Zangiabadi

Ola 
Serneke

Cecilia 
Fasth

Anders 
Danielsson

Caroline 
Berg

Petter 
Stordalen

Anna 
Wiklund

Berit 
Behring

Christer 
Larsson

Per 
Thiberg

Anders 
Ygeman

Lars  
Stjernkvist

Filippa  
Reinfeldt

Kommande dagars  
höjdpunkter – vänd!

HÖJDPUNKTER
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Dag Antal %

Söndag (30/6) 81 4,1

Måndag (1/7) 468 23,9

Tisdag (2/7) 569 29,1

Onsdag (3/7) 506 25,8

Torsdag (4/7) 231 11,8

Fredag (5/7) 77 3,9

Lördag (6/7) 18 0,9

Söndag (7/7) 8 0,4

Källa: Almedalsveckan

Dag Antal %

Hållbarhet 362 10,6

Klimat/miljö 225 6,6

Demokrati 217 6,3

Digitalisering 199 5,8

Mänskliga rättigheter 187 5,5

Vård och omsorg 185 5,4

Barn/ungdom 165 4,8

Näringsliv 161 4,7

Sysselsättning/arbetsmarknad 144 4,2

Utbildning 131 3,8

Byggande 126 3,7

Forskning 119 3,5

Ekonomi 108 3,2

Rättsväsende/brott 104 3,0

Media/journalistik 101 3,0

Infrastruktur/kommunikationer 97 2,8

Jämställdhet 81 2,4

Säkerhet/försvar 80 2,3

Källa: Almedalsveckan

Kategori Antal %

Seminarium 1 654 84,5

Träffpunkt 188 9,6

Heta stolen 116 5,9

Källa: Almedalsveckan

2019 Evenemang per dag18 populäraste ämnena

Antal evenemang per kategori

Beräknat på ämneskategorier sammanslaget

Torsdag 4 juli
09:00 - 10:15
Mellan hyrt och ägt boende  
– kan nya lösningar ge fler en  
väg in till bostadsmarknaden?
Medv: Henrik Friman (Andelsägar-
bolaget), Christofer Carlsson (Well), 
Ulf Rohlén, Caroline Hedlund, Len-
nart Weiss och Stefan Lundström
Plats: Strandgatan 6
Arr: Veidekke

09:45 - 10:15
Vuxendagis eller framtidens 
arbetsplats?
Medv: Magnus Behrenfeldt och 
Micael Averborg
Plats: Strandgatan 9A
Arr: Business Arena

10:30 - 11:00 
Hur rustar vi för en åldrande 
befolkning?
Medv: Gustav Källén, Kjell Stenudd 
(Altura), Petra Sandberg (Vectura) 
och Caroline Hoffstedt (Uppsala).
Plats: Strandgatan 9A
Arr: Business Arena

11:00 - 11:55
Hållbar bostads- och skolpolitik  
i suburbana miljöer
Medv: Mats Bergman, Nathalie 
Brard, Hans Lind och Dany Kessel
Plats: B-huset, Cramérgatan 3
Arr: Södertörns högskola

11:00 - 12:00
Hur bygger vi klimatneutralt?
Medv: Pia Stoll, Thomas Brattlöw 
och Hans Wallström
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Sweden Green Building

19.00
Annie Lööf, Centerpartiet

Fredag 5 juli
08:00 - 08:45
Vad kan vi lära av Wiens  
bostads politik?
Medv: Lisa Pelling och Lennart 
Weiss
Plats: Cramérgatan, H320
Arr: Arena Idé

14:00 - 15:30
Hur bra går det för Gotland? 
Politisk debatt
Medv: De lokala politiska partierna
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Gotlands Allehanda

15:30 - 16:30
Digitaliseringen gör det enklare, 
men hur och för vem?
Plats: Skeppsbron 6
Arr: Region Gotland

19.00
Magdalena Andersson,  
Socialdemokraterna

Lördag 6 juli
19.00
Ebba Busch Thor,  
Kristdemokraterna

Söndag 7 juli
14:00
Jimmie Åkesson,  
Sverigedemokraterna

 
Onsdag 3 juli 
08:45 - 09:45
Områdesplanering i konstant 
beta-version?
Medv: Klara Palmberg-Broryd,
Lena Boberg och Billy McCormac
Plats: Strandgatan 27
Arr: Nacka kommun

09:00 - 09:45
Hur bygger vi bort otrygga och 
ohälsosamma skolmiljöer?
Medv: Upphandlingsmyndigheten, 
Tyréns, Hjärnberikad, Skanska
Plats: Rostockergränd 4
Arr: Skanska

09:00 - 10:00
Hur bygger vi för att möta fram-
tidens hållbarhetsutmaningar?
Medv: Andreas Schönström,
Peter Syrén och Gert Wingårdh
Plats: Strandgatan 18
Arr: Midroc

10:00 - 11:00
Bostadskrisen – så tar vi oss an 
vår tids stora samhällsutmaning
Medv: Hans Wallenstam, 
Johanna Frelin, Cecilia Beck-Friis, 
Anders Lago, Daniella Waldfogel
Plats: Strandvägen 4.4
Arr: DI, Hemnet

10:30 - 11:00
Ny teknik för gammal befolkning
Medv: Sarah Dahman, och Nils Styf
Plats: Strandgatan 9A
Arr: Business Arena

11:00 - 12:00 
Kriminellas infiltration av  
fastighetsbranschen 
Plats: Fiskehamnen (Corall/IMEK)
Arr: Scutus

11:00 - 12:00
Forum för hållbar stadsutveck-
ling – vem äger och ansvarar för 
morgondagens stad?
Medv: Lena Micko, Knut Rost, Mats 
Herner och Susanne Andersson
Plats: Donnersgatan 1
Arr: Svensk Handel

11:00 - 12:30
Tryggare inträde på bostads-
marknaden – fler möjligheter  
för unga vuxna
Medv: Elin Olsson (statssekreter-
are), Johan Löfstrand, (S), Jakob 
Forssmed, (KD), Claudia Wörmann 
och Sandro Scocco
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Arr: Riksbyggen

12:00 - 13:00
Brist idag – överutbud imorgon? 
Hur ska kommunerna klara 
lokalutmaningarna?
Medv: Katrin Wallensjö, Erik Norr-
man och Per Wieslander
Plats: Södra Murgatan 51
Arr: Svefa

13:10 - 14:00
Framgångsrecept för prispressade 
bostäder
Plats: Mellangatan 7
Arr: Sveriges Allmännytta

13:30 - 14:15
Så gör vi miljonprogramsområden 
attraktiva
Medv: Per Ekelund, Viktoria Walldin 
och Oliver Rosengren (Växjö)
Plats: S:t Hansgatan 21
Arr: Victoria Park

13:30 - 14:30
Kan vi bo där vi bygger?
Medv: Reinhold Lennebo, Christina 
Lindbäck, Ann-Sofie Eriksson m.fl
Plats: Wisby Strand Congress
Arr: Svensk Försäkring

14:00 - 15:00
Stadsutveckling med människan 
i centrum
Plats: Tage Cervins gata 5
Arr: Strategisk Arkitektur  

14.30–15.25, 
Hållbart värdeskapande  
– räknas allt som borde räknas?
Medv: Ingrid Cornander (EY) Car-
oline Kjerstadius (Axfood), Jonas 
Carlehed (Ikea)
Plats: Strandgatan 6, Visby
Arr: EY

15:15 - 16:00
Hur skapar man utrymme för 
kommunala satsningar på en  
het fastighetsmarknad?
Plats: Donnersgatan 2
Arr: Cushman & Wakefield

16:00 - 17:00
Hur kan nya lokaler bidra till en 
arbetsplats där varje anställd 
kommer till sin rätt?
Medv: Akademikerförbundet, 
Vasakronan och Randstad
Plats: Birgers gränd 1
Arr: Birgers gränd 1

16.00
SBB-mingel

19.00
Nya partiledaren, Liberalerna Fullständigt program finns 

på Almedalsveckan.nu

Hyr lokal i Jönköping.
Ett av Sveriges hetaste logistikområde.

SIDOG erbjuder möjligheten till att hyra 3000–17 000 kvm helt nyproducerad fastighet 

för lager/logistik. Strategiskt placerat vid E4:an strax söder om Jönköping och inom 

en radio av 40 mil når du 80 % av Sveriges befolkning.

www.tosito.se

HÖJDPUNKTER



Tål att jämföras varje dag

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

Ja!

Ja!

FV Idag är branschens nyhetstjänst. 
Den enda som levererar helt egna 
originalnyheter.

Vi tar reda på fakta och nyckeltal. 
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

onsdag 2017-04-05
Nr 63-2017

producerat kl. 08:15

 Alltid först med de viktigaste nyheterna. tel: 08–631 90 21 mejl: red@fastighetsvarlden.se

I huvudet på Kolterjahn

 – Så in i Norden... 

HEJ VÄRDERARE
! 

Vill du snabbt få fram marknadsvärdet 

för en given fastighet?

Läs mer här

AKTUELLA RÄNTOR

  
Kurs  +– %  +– 12 mån 

STIBOR 3 mån -0,435 0,009 0,01

5-års ränta -0,089 -0,03 0,06

10-årsränta 0,560 -0,03 0,094

FASTIGHETSVÄRLDEN JOBB

Kundansvarig Bostäder

GÖTEBORG Sigillet Fastighets AB är ett 

privatägt fastighetsbolag som äger och 

förvaltar ett 70-tal bostads...

VD

KALMAR CA Fastigheter är en lönsam och 

växande fastighetskoncern med aktiva 

och långsiktiga ägare...    

Enhetschef

STOCKHOLM Till vår enhet Förvaltningsstöd 

på Fastighetsavdelningen söker vi nu en 

utvecklingsorienterad enhetschef…

Fastighetschef

STOCKHOLM Som fastighetschef har du det 

övergripande ansvaret att planera, styra 

och genomföra fastighetsavdelningens...   

VD

VELLINGE Vi söker en driven och affärsmäs-

sig ledare, med kompetens inom byggpro-

jektering och fastighetsförvaltning…

Fastighetschef

UMEÅ Som fastighetschef är du chef för en 

verksamhet som har ett brett och spän-

nande uppdrag att utifrån ett... 

Ekonomichef

STOCKHOLM  Ekonomichefen leder och 

utvecklar Jernhusens ekonomiprocesser. 

Tjänsten innebär övergripande ansvar... 

Chef Fastighetsutveckling

GÖTEBORG Som chef för avdelningen Fastig-

hetsutveckling leder och utvecklar du dina 

medarbetare och ser till så att... 

Experterna: Stor hyrespotential vid Globen

Västra city får högst betyg. Fastighetsvärlden har frågat vilka områden i Stockholmsområ-

det som anses ha störst hyrespotential, procentuellt, för kontorsfastigheter på tio års sikt. 

Globen (inklusive Slakthusområdet) avancerar kraftigt uppåt på listan, när 125 experter 

svarar på FV:s gallup. Det är tredje gången vi gör undersökningen, tidigare år var 2012 och 

2014. Den stora raketen sedan första undersökning för fem år sedan är Hammarby Sjöstad. 

Tummen ner ges åt Arlanda Stad och Barkarby. I nummer 2/2017 i magasinet Fastighets-

världen görs en större genomgång över 20 olika kontorsområden. 

FASTIGHETSVÄRLDEN   2017-04-05

AMF Fastigheter satsar på att lyfta Fältöversten

Bildextra på sajten. Det är fem år sedan AMF Fastigheter, för 4 miljarder kronor, köpte 

Fältöversten, Västermalmsgallerian och Ringen. Anläggningarna var vid tillträdet ned-

gångna efter några år med Boultbee som ägare. Sedan köpet har omsättningen ökat med 19 

procent och antalet besökare med 2 miljoner. AMF har gjort många investeringar och fl er 

väntar. Bland annat vill bolaget lyfta gaturummet runt Fältöversten. Läs mer på sajten.

Kopparstaden fått sex bud – avtal skrivs inom kort 

”Fler försäljningar väntar nästa år” Kopparstaden är mycket nära att avyttra 454 lägenheter i 

området Bosienburg i Falun. Tidigare har ambitionen varit att tillträde ska ske senast i maj.

– Vi är i en due diligence-process med en part och säljer nästan halva vårt bestånd i Bo-

sienburg, säger Pernilla Wigren, VD på Kopparstaden till Fastighetsvärlden.

Planer fi nns på att sälja ytterligare cirka 400 lägenheter. 

Peab bygger nytt eget kontor i Ulriksdal

Lämnar Fabege i Arenastaden. Peab bygger ett nytt kontor i Ulriksdal, Solna, för den egna 

verksamheten och kommer ha 12 500 kvm kontorsyta i det första av fem kontorshus som 

planeras längs E4:an de närmaste åren. Övriga fyra kontorshus kommer att inrymma 

externa hyresgäster. Peab fl yttar bland annat från Arenastaden (fastigheten Stigbygeln 2) i 

Solna där bolaget är hyresgäst hos Fabege. Byggstart är planerad till augusti 2017.

Klövern köper i Kista samt säljer i Lund och Ystad

I en bytesaffär med Genova säljer Klövern tre fastigheter i Lund för 129 mkr samtidigt som man 

förvärvar tomträtten till Borg 4 i Kista för 41 mkr.  I Ystad har Klövern sålt samtliga elva fast-

igheter som utgör ett projekt för framtida bostadsbebyggelse. Köpare är Riksbyggen som även 

förvärvar fastigheten Gustavshem 2 i Lund. Nordier var rådgivare i de sistnämnda affärerna.

”Smällen mot branschen skjuts på framtiden” web+

Första handeln 

i SBB på torsdag

uTorsdag den 6 april sker 

namnbytet för SBB på First 

North från Effnetplattformen.

Eva Swartz Grimaldi föreslås 

till ny styrelseledamot. Hon har 

en bakgrund som VD för Natur 

& kultur och vice VD för TV4. 

Övriga ledamöter: Lennart 

Schuss (ordf), Ilija Batljan, 

Sven-Olof Johansson, Seth Lie-

berman och Hans Runesten.

FV IDAG 2017-04-05

Serneke värvar 

”Bjärred”
uNär Serneke skapade mul-

tisportanläggningen Prioritet 

Serneke Arena i Göteborg fi ck 

många upp ögonen för hur 

en sportanläggning kan se 

ut och vilka möjligheter som 

fi nns knutet till den. Nu knyter 

Serneke till sig Patrik ”Bjärred” 

Andersson, en av Sveriges mest 

meriterade fotbollsspelare, i 

planerna på att etablera ett 

fl ertal sportanläggningar.

FV IDAG 2017-04-05

C & W rekryterar 

Örtengren

uCushman & Wakefi eld rekry-

terar Christian Örtengren till 

sitt transaktionsteam i Göte-

borg. Han anställs som projekt-

ledare inom Capital Markets 

och kommer närmast från en 

roll som transaktionsansvarig 

hos Willhem. Dessförinnan 

arbetade han på CBRE. Han 

är utbildad civilingenjör från 

Lunds Tekniska Högskola och 

tillträder tjänsten 1 maj. 

FV IDAG 2017-04-05

Område Betyg

Västra City 8,1  

Globen 7,2

Mellersta CBD 7,0

Hagastaden 6,9

Område Betyg

Sundbyberg 6,7

Arenastaden 6,3

Hammarby Sjöstad 6,1

Gyllene Triangeln 6,0

Område Betyg 

Västra Kungsholmen 5,9 

Solna Strand 5,8 

Marievik/Liljeholmen 5,5

Frösunda 5,1

Beställ 
Fastighetsvärlden Idag nu och få alla 

de viktigaste 
nyheterna direkt 
varje morgon 
klockan 08.00!
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Gotland är så mycket mer  
än Almedalen. Här ger  
regionstyrelsens ordförande 
Eva Nypelius och sommar-
gotlänningen Lars Backemar 
sina fem bästa tips vardera 
till Fastighets- 
världens läsare. 

10 
pärlor

Lergrav, Rute. Genuint fiskeläge vid Lergravsviken med enkel men 
trevlig restaurang och närbelägna raukar. Besök även närbelägna Rute  
Stenugnsbageri. (LB)

Stora Karlsö. Här finns både natur och kultur, fågelberget med  
sillgrisslor och tordmular, orkidéer och grottor. Har du möjlighet så bo över  
och koppla av och njut av naturen och stillheten. (EN)

Svarthäll, Ireviken. Härlig sandstrand omgiven av klintkust där jag 
gärna njuter av solnedgången. Ta gärna en promenad upp på klinten norrut 
så kommer du till Sixarve fiskeläge. Fantastik promenad och utsikt. (EN)

Skulpturfabriken, Boge nära Slite. Tillverkar vackra 
design- och skulpturföremål med gotländsk inspiration och visar upp 
sina produkter direkt på plats. Ryktet säger att de har Gotlands godaste 
kaffe och nybakade bullar som serveras i trädgården. (LB)
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TIPSEN Gotland

Om något är viktigt kämpar man lite extra.  
Logistik är viktigt för alla de människor i Eskilstuna  
som planerar, tillverkar, förpackar, transporterar  
och distribuerar varor. Människor som gör skillnad.

People that m
ake  

a difference

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark

Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg 
Logistikparken omfattar 420 hektar och är anpassat för lager och industriverksamhet med  
ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och från Stockholm-Mälardalen. Närheten till 
Eskilstuna Kombiterminal skapar effektiva och hållbara logistiklösningar för bra affärsmöjligheter. 

 

Vill du veta mer om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna?  
Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss
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Södra Hällarna, Visby. Ett ströv- och friluftsområde söder om Visby med 
vidunderlig utsikt från klinten. Gång- eller cykelavstånd från Visby. Här finns branta 
klinter, fossilrika stränder, orkidéer och vindpinade tallar. Perfekt för en lugn stund från 
Almedalens jäkt. (LB)

Lauks, Lokrume. 
Medeltida packhus och ett 
av få bevarade gårdskors på 
Gotland. Packhuset är nyre-
noverat av hembygdsfören-
ingen. En fin gårdsmiljö att 
besöka. (EN)

Botaniska trädgården, Visby. En oas i Visby 
innerstad, nära havet, strandpromenaden och ringmuren. 
Genom trädgårdens skyddade läge kan du här se många 
växter som annars mest trivs på varmare breddgrader.  (EN)

Körsbärsgården, Sundre. Ett Louisiana  
i miniatyr i Sundre på Gotlands sydspets. Här finns en 
konsthall och skulpturpark i vacker omgivning med trevlig 
bistro/kafé. (LB)

Furillen, Rute. En halvö på nordöstra Gotland med norra Gotlands karga natur.  
Furillen erbjuder en varierande natur med tät skog, sand och stenstränder, klintar och  
raukar. Den gamla kalkindustrilokalen är nu ombyggd till designhotell och restaurang där  
du kan avnjuta en middag med lokala råvaror. (EN)

Gula Hönan, Ronehamn. Gula Hönan är ett 
klassiskt pensionat med anor från förra seklet. Fantastisk 
restaurang, i mästarklass, med egen kryddträdgård och  
närodlat. Enkelt boende kring en lummig trädgård. (LB)
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TIPSEN Gotland

svefa.se

Varmt välkommen till Svefas hus & trädgård, S:a Murgatan 51. Här har vi skapat 

den naturliga platsen för det privata näringslivet och offentlig sektor att mötas, 

utbyta erfarenheter och diskutera fastighetsrelaterade frågeställningar.   

Gå in på svefa.se för att se hela vårt fullmatade Almedalenprogram.

Letar du efter Almedalens mest intressanta 
mötesplats för fastighetsproffs i gränslandet 
mellan privat näringsliv och offentlig sektor?
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B(r)ygger  
ännu mer

På Systembolaget finns 
allt fler produkter från 
Gotlands Bryggeri. 

Under Almedalsveck-
an, och även vid andra 
tider, finns det möjlighet 
till besök och provsmak-
ning på bryggeriet som 
ligger på S:t Hans gatan 
47. Räkna med cirka 1,5 
timme av humle doftande 
kopparpannor. Boka och 
betala i förväg.  

Tio gånger mer
Verksamheten går så bra 
att man nu gör en kraft-
full expansion genom att 
bygga ett nytt bryggeri 
vid Hällarna i den södra 
delen av Visby.

– Vi räknar med att 
det ska stå klart lagom 
till påsk 2020. Platsen 

är perfekt och erbjuder 
de kvaliteter som vi ef-
tersökt – läget, känslan, 
miljön, säger vd Mikael 
Mossvall.

Byggnadsarean är 
1 183 kvadratmeter. 
Där planerar Gotlands 
Bryggeri att som mest 
kunna tillverka 2,5 mil-
joner liter öl. Det är tio 
gånger mer än i dagens 
lokaler inom ringmuren. 
Investeringen är på 80 
miljoner kronor. 

Det gamla bryggeriet 
blir kvar.

– Vi kommer fortsätta 
att utveckla alla våra hant-
verksöl på S:t Hansgatan 
precis som i dag. Vi kom-
mer även fortsätta med 
guidade visningar där.

Gotlands Bryggeri 

ingår i Spendrupkoncer-
nen och är en av koncer-
nens mest lönsamma. 

Det startade 1995 med 
två kopparpannor och 
tre bryggmästare. 

Allt på Gotland
När det nya lokala bryg-
geriet står klart kommer 
man inte längre behöva 
brygga öl i Grängesberg. 
Allt kommer då tillver-
kas på Gotland, förutom 
de alkoholfria produk-
terna.

– Det lokala är väldigt 
viktigt för oss. Vi har 
tre lokala bryggmästare 
och vi vill ha så mycket 
gotländska råvaror som 
möjligt.

Enligt planen ska den 
nya byggnaden få en 
tolv meter hög båge nio 
meter framför entrén. 
Bågen är av samma 
design som den som 
syns på öletiketterna. 
Bågen, som ännu inte 
har bygglov, blir ett nytt 
landmärke synligt från 
Gotlandsfärjorna.

Allt fler investeringar sätter fart på  
Gotland. Försvarsmaktens satsningar har 
satt positiva spår. Nu expanderar även det 
lokala bryggeriet när ett nytt landmärke 
möjliggör tio gånger mer öl.

Text: FREDRIK ENGSTRÖM

Dagens bryggeri på S:t Hans gatan 47.

Mikael Mossvall, vd på Gotlands Bryggeri.

Det nya bryggeriet vid färjeterminalen blir ett landmärke.

EN SANN LOKALPATRIOT.

S T O C H O L M  |  G Ö T E B O R G  |  M A L M Ö  |  H E L S I N G B O R G

RÄTT HYRESGÄST ÖKAR VÄRDET 

PÅ DIN FASTIGHET

Efter tio år i branschen kan vi på Relier se tillbaka på många lyckade matchningar 

mellan fastighetsägare och spekulanter. Alla branscher har sina egna behov och det 

är just där vår kunskap kommer till användning. Är utförandet rätt, ytan tillräckligt stor, 

finns det parkering och närhet till restauranger? Frågorna är många, både inom uthyrning och 
försäljning, och kanske kan man med enkla medel anpassa en lokal efter kundens behov.

Vi vet hur stor betydelse rätt köpare eller hyresgäst har för din fastighets värde och arbetar för 

en lång och lycklig relation er emellan.

Ta väl emot din nya kund!

www.relier.se

LOKALA INVESTERINGAR Öl



Almedalen 201956

Anders Berglind

08-684 041 61

anders.berglind@wastbygg.se

Anders Hinn

040-655 78 20

anders.hinn@wastbygg.se

David Alm

031-385 11 62

david.alm@wastbygg.se

vi kan

samhällsfastigheter
förskola • äldreboende • skola
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Box 3087 10361 Stockholm


