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PRÖVAD KVARTETT. Di samlade chefer för fyra bostadsutvecklare för ett samtal om marknadsläget och framtiden.
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”Det blir färre
produktionsstarter 2018”
4
BOSTADSUTVECKLARE OM LÄGET PÅ MARKNADEN

Bostadsmarknaden har varit
det stora temat under hösten
med stort utbud, prisnedgångar
och allmän nervositet.
I centrum har bostadsutveck
larna stått. För Di ger de sin syn
på marknadsläget, hur mycket
det kommer att byggas fram
över och hur amorteringskravet
väntas slå.

MAGNUS
DAGEL
magnus.dagel@di.se

08-573 654 19

Di har samlat fyra bostadsutvecklare som
är verksamma inom olika områden av
bostadsbyggnation.
Tobin Properties, med vd:n Erik Karlin bygger lägenheter i det dyrare segmentet i Stockholm medan SSM, med

vd:n Mattias Roos, utvecklar mindre
lägenheter i närförorter till Stockholm.
Järntorget, där Martin Arkad är vd, är
onoterat men verksamt inom fastigheter
och bostadsutveckling sedan 1970-talet.
Bygga Bostäder, med vd:n Jonas
Åkerman bygger lägenheter och parhus
i andra delar av landet än Stockholm,
framför allt i Mellansverige.
Hur har försäljningen gått under
hösten?
Erik Karlin: ”Vi säljer fortfarande

lägenheter men det går långsammare än
tidigare. Alla här inne är väl lite överraskade över snabbheten i inbromsningen. Stjärnorna, de underliggande
parametrarna, står fortfarande rätt.”
”Räntan är låg och i Stockholmsregionen där vi verkar är det arbetskraftsbrist inom nästan alla yrken. När arbetslöshet blir en fråga, då blir det osäkert på
riktigt.”
”Nu har vi översvämningar med lägenheter i vissa områden från personer som
inte har haft för avsikt att bo där och då
får du ett lokalt överutbud. I Stockholm
stabiliseras det nu i innerstan på andra-

Di Fakta
n

Bostadsutvecklare
■■Företagen
som är verksamma i branschen utvecklar
och planerar
bostadshus.
■■Det handlar
i första hand om
bostadsrätter,
men vissa bolag
utvecklar även
hyresfastigheter.
■■Bolagen
bygger inte
själva, utan låter
specialiserade
byggbolag uppföra husen.

handsmarknaden, det är den signalen vi
får från mäklare.”
Mattias Roos: ”Det går väldigt trögt
att sälja. Först när marknaden bottnar
ur och det börjar bli budgivningar på
andrahandsmarknaden kommer det att
spilla över i ökad efterfrågan för nyproduktion tror jag.”
”På nyproduktion finns det också ett
stort utbud nu. För att köpa nyproduktion måste man tro att det blir lite bättre
framöver och nu har hushållens konfidensindikator svängt radikalt nedåt
vilket också syns i försäljningsstatistik.”
Martin Arkad: ”Det är ett stort utbud
av nya bostadsrätter nu i Stockholm
och det är tre delar i det. Det är mycket
spekulanter från tidigare projekt som nu
är ute och säljer. Jag trodde att vi blivit
av med de flesta men de finns ändå där.
Sedan har vi den pågående produktionen
där det är mer eller mindre sålt från olika
aktörer.”
”Kommunerna har också blivit
snabbare på att ta fram detaljplaner så
det kommer ut nya projekt hela tiden.
Alla de konkurrerar nu med varandra.

Sakta men säkert fasas det ut, och det
kan nog dröja till sommaren.”
Det pratas mest om Stockholm
men hur ser det ut på andra ställen
i landet där du bygger, Jonas?
Jonas Åkerman: ”Nervositeten som

finns är framför allt det som de läser om
i tidningarna. Det sker fortfarande en
stor urbanisering in i de mellanstora
städerna. Vi har inte känt något i priserna
ännu och inte i försäljningstakten. Det
är dock lite mer nervöst.”
”Det märks lite mer i vissa städer, till
exempel i vissa delar av Örebro. De delar
av Örebro som inte var jätteheta har
avstannat men de områden som var heta
innan rullar på som vanligt, för där vill
alla bo.”
Kan ni enkelt ställa om till hyresrätter
om efterfrågan skulle förbli svag?
Erik Karlin: ”Hyresnivån är reglerad

vilket sätter taket på intäktssidan och
produktionskostnaden är vad den är, så
i slutänden faller det ned till vad man
betalat för marken om man kan
göra hyresrätter i stället. I många
lägen blev det bostadsrättsprojekt
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Uppgång och fall
275

Efter branta prisuppgångar under 2000-talet har bopriserna
vänt ned de senaste månaderna. Fallet är särskilt markant
för bostadsrätter i Stockholm.
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i stället för hyresrättsprojekt för
att marknaden var så stark. Det
har svängt tillbaka nu. Vi har
kanske 10 procent av projekten som kan
ställa om till hyresrätter.”
Jonas Åkerman: ”Vi ute i landet
köper mark till helt andra priser, cirka
2 000–3 000 kronor per kvadratmeter.
Vi kan ställa om till hyresrätter men vi
vill inte det och inte våra kunder heller.
De vill äga och göra bostadskarriär som
sina föräldrar. Det är också billigare
i längden att bo med bostadsrätt om du
bara kan få loss kontantinsatsen. Även
med skuldkvotstak och räntehöjningar
klarar familjen av kostnaderna om bara
en av dem har medelinkomst.”
Hur mycket lån brukar ni stoppa in
bostadsrättsföreningarna när ni
bygger?
Jonas Åkerman: ”Vi brukar ha

12 000–13 000 kronor per kvadrat,
vilket motsvarar ungefär 40 procent
av det totala priset. Om vi till exempel
får in 32 000 kronor per kvadrat för en
bostad så är 19 000 kronor insats från
kunden och resten lån till bostadsrättsföreningen. Jag trodde att 40 procent var
högt när jag började med det här för ett
år sedan, men jag har förstått att ute

i landet är det 40–50 procents belåning
i snitt i nyproducerade föreningar.”
Erik Karlin: ”Här finns en intressant
skillnad. I ett projekt i Stockholm där
kostnaden är 90 000 kronor per kvadrat
är belåningen per kvadrat ungefär
samma som ute i landet, 12 000–13 000
kronor, men lånet blir en så liten del av
totalen. När andelen lån är så stor del
i föreningen i förhållande till insatsen
slår en prisnedgång mindre i pengar.”
Regeringen godkände nyligen det
utökade amorteringskravet. Hur
påverkar det er?
Martin Arkad: ”Vår uppfattning är att

bankerna har levt med det här kravet
under en tid och därför väntas det inte
påverka mer än kanske psykologiskt.”
Erik Karlin: ”För ungefär fyra år sedan
startade en amorteringskultur i Sverige,
innan dess var det sämre. Bankerna har
också använt skuldkvotstaket rätt många
år. På ett principiellt plan tycker jag dock
inte att politikerna ska in och peta i folks
ekonomi. Det är bättre att det är en fråga
mellan personen och banken.”
Jonas Åkerman: ”På den prisnivå som
vi ligger på ute i landet kommer ingen att
påverkas. Positivt är dock att osäkerheten
är borta.”

”Det har
blivit
svårare
att få bottenlån till
små bostadsrätts
föreningar.”
JONAS ÅKERMAN,
VD FÖR BYGGA BOSTÄDER

Mattias Roos: ”Fastighetsskatten
togs ju bort för att pensionärer inte hade
råd att bo kvar i sina boenden. Nu är det
lite paradoxalt, för amorteringskravet
som regeringen inför kan mycket väl
komma att skapa en liknande situation
för pensionärer med låga inkomster som
vill flytta. Då kommer de definitivt inte
att flytta till någon ny lägenhet och man
bidrar till ökade inlåsningseffekter.”
Har bankerna blivit tuffare att låna ut
pengar under hösten?
Martin Arkad: ”Vi för kontinuerligt

diskussioner med banker och de är
fortsatt positiva till bra projekt. Vi får
finansiering men de ställer fler frågor än
tidigare och är mer noggranna.”
Mattias Roos: ”I våra offerter är det
ungefär samma villkor som tidigare, där
70 procent av projektet ska vara sålt. Vi
har dock sett att bankerna inte vill att
föreningarna ska vara för små vilket är
tecken på riskaversion.”
Jonas Åkerman: ”Vi har märkt en
skillnad. Föreningen måste ha bottenlån och sedan kan de ge ett lån för att
bygga (byggnadskreditiv, Di:s anm). Men
de har blivit mycket petigare på läge. Vi
hade ett potentiellt projekt på 17 bostäder
som låg bredvid ett befintligt projekt. Där
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■ Bostadsutvecklarna i siffror
Miljoner kronor

SSM

Försäljning 2016
Rörelseresultat 2016
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet, procent
Likvida medel
Nettoskuld
Antal bostäder i pågående produktion

650
187
1 670
965
58
333
222
1 414

Tobin Properties

Bygga Bostäder

Järntorget*

86
48
1 914
695
36
202
632
417

355
45
642
181
28
19
277
278

1 004
358
2 948
1 488
50
278
n/a
731
*Onoterat Senaste bokslut 2016/2017
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Tuff debut

Tyngsta nedgången

Bostadsutvecklaren SSM börsnoterades så
sent som i april och har haft en dyster
kursutveckling sedan dess.

First North-listade Tobin Properties har fallit med
70 procent hittills i år och är den bostadsutvecklare
som har haft sämst kursutveckling.
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■ Kronor per aktie
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hade vi kö av människor som ville köpa
men ingen bank ville finansiera botten
lånen för läget var inte tillräckligt bra.
För ett år sedan hade det inte varit några
problem. Det har blivit svårare att få
bottenlån till små bostadsrättsfören
ingar, under 20 lägenheter är det svårt
att finna någon som finansierar.”
Så länge jag kan minnas har det
sagts att det byggs för lite bostäder
i Sverige och enligt Boverket behövs
det hela 600 000 nya lägenheter till
2025. Nu när starterna äntligen ökar
till 45 000 ifjol och 50 000 hittills i år
blir det direkt överutbud. Vad beror
det här på och vad händer nu?
Mattias Roos: ”Mycket av Boverkets

analys bygger på Migrationsverkets
prognoser och de har varit fel hela tiden.
Mycket av trycket på den här mängden
bostäder som Boverket prognostiserar
kommer från dem som nyligen har
kommit till Sverige, och många av dem
kommer också till storstäderna.”
Martin Arkad: ”Det finns ett problem
här med alla de byggregler som vi har
i Sverige, allt från hissar till energikrav,
vilket gör det dyrt. I Sverige har vi
problem att bygga för den gruppen som
nyligen kommit till Sverige. De har inte

”Raset
i byggstarter
under första halvåret
2018 blir mycket större
än vad politikerna
tror.”
MARTIN ARKAD,
VD FÖR JÄRNTORGET

ekonomi att köpa de här kvalitetshusen
som vi bygger. I Sverige har vi valt att inte
anpassa så att de ska ha råd utan man
säger att de får vänta tills de får råd,
vilket är ett politiskt beslut.”
Jonas Åkerman: ”Det behövs fort
farande väldigt mycket bostäder runt om
i Sverige men de behövs framför allt
billigare bostäder. Det finns väldigt
många regler som man måste uppfylla
i en ny bostad och dessa ökar kostna
derna vilket gör det svårare att erbjuda
prisvärda bostäder.”
Erik Karlin: ”Byggreglerna har eska
lerat de senaste åren. Alla små regler från
grönytor till solstudier är bra var för i sig,
men när man lägger alla på varandra har
man skapat en väldigt dyr produkt.
Inträdesbarriärerna till en bostad ökar
också med det. En sak är säker: det blir
färre produktionsstarter 2018.”
Martin Arkad: ”Jag pratar med en del
mindre aktörer som inte får lån i banken
för att tillträda mark. De når inte de för
säljningsgrader som de behöver komma
upp till, vilket gör att de inte kommer att
starta 2018. De stora aktörerna skjuter
projekt framåt och de mindre har svårt
att komma i gång. Det lär bli ett ras i bygg
starter under första halvåret 2018 och

sedan får vi se. Raset blir mycket större
än vad politikerna tror.”
En del hävdar att antalet bostads
utvecklare bara i Stockholm har ökat
till 400 det senaste året. Har det
blivit en överetablering och väntar en
utslagning framöver?
Erik Karlin: ”Säger man 400 stycken

måste det inkludera två killar och en
cykel.”
Mattias Roos: ”Jag har också hört
400 men jag tror inte på det. 2004 sökte
till exempel 240 aktörer markanvisning
bara hos Stockholm stad. Det är några
nya aktörer men inte jättemånga tycker
jag. Många kanske prioriterar om nu och
hittar på något annat, flera är ju entre
prenörer som har sett att det här är en
intressant marknad.”
Martin Arkad: ”Min känsla är att det
kommit aktörer från flera håll. Dels från
finanshållet runt Stureplan som är bra
på att räkna och sedan har vi oss från
byggsidan där flera också har tillkommit.
Det senaste är att flera fastighetsbolag,
som Atrium Ljungberg och Klövern, har
börjat utveckla bostäder och även
Skandiafastigheter bygger sina
egna bostadsrätter i Sundbyberg.
Alla de här möts och det har blivit
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DI:S BOSTADSR ÅD

ºPS 30–31

I BOSTADSRÅDET. Peter
Wågström, koncernchef för NCC, Anna Breman,
chefsekonom
på Swedbank, Tor Borg,
analyschef på Jones
Lang Lasalle och Annika
Winsth, chefsekonom
på Nordea.

n NYHETER 6–7

Kursfallet efter vinstvarninge
tillräckligt billig för att vara n har gjort aktien
– även om risken är tämligenriktigt intressant
hög.

n ANALYS 20–21

Fortsätter städa efter försäljningarna
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Varnar för att

Stora brister i it-säkerheten
n 18–19

teringar har lett
till kursrusningar.
Claes Hemberg
anser att trenden
är ”läskig”.
n 10

Camilla Läckberg investerade i Igotcha
Studio.

ºSvenska företag hacka
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DI GASELL

Svea, 86, var lyftet från
vårdjobb till Gasell n 28
Vinskörden blir den
minsta på 50 år n 30
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º Trots en urstark kontorsma
rknad
tornar flera orosmoln upp
sig över fastighetsbranschen. Under tredje
kvartalet
halverades antalet affärer
och tunga
fastighetsprofiler, som Kungslede
ns

Biljana Pehrsson och Fastpartne
Olof Johansson, ser inbromsni rs Svenngen som
ett uttryck för ett stramare
utbud av
kommersiella fastigheter
.
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ºDet har varit en blodig höst för
börsens bostadsutvecklare.
Närmare 14 miljarder kronor
i börsvärden har raderats ut.
Enligt experter väntar problem
med finansieringen och en
konsolideringsvåg.

VIA

SYDKOREA
Di träffade Lundin Petroleums
ledning på bygget av en
gigantisk oljeplattform.

s på nolltid i dataintrångs
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Friluftstrend, starka varumärken
och
potential i Kina och USA är
varför Di:s Magnus Dagel några skäl till
rekommenderar till köp i Fenix Outdoor.
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VECK ANS AKTIE

Högre
växel för
Nobina

Två svaga rapporter
har gjort marknaden
tveksam till bussbolaget Nobina.
Men trolig vinstvändning och utsikter
till fortsatt hög aktieutdelning gör aktien
köpvärd trots att
risken ökat, skriver
Di:s Ulf Petersson.
n ANALYS 22–23

L E DA R E
PM
NILSSON

”Att försöka
minska skatten
är en dygd”

RASET SMITTAR

Nedryckare fönstret 30–40 punkter

”Flera av bostadsutvecklarna
kommer att smälla”
n SIDHÄNV12PT XX

+2,8 %

Fredrik
Lundberg
får kritik

En tidigare tungviktare på Industrivärden
kritiserar finansmannen Fredrik Lundberg.
”Industrivärden är
ett intressebolag till
Lundbergföretagen”,
hävdar analytikern
Erik Röjvall.
n NYHETER 8

A N A LYS

Bolaget backar
trots oljerally

Investerarna i Africa
Oil har fått uselt betalt
och bolagets oljetillgångar värderas strax
över nollstrecket,
skriver Di:s Richard
n ANALYS 24–25
Bråse.

Clas Ohlson nere
på bottennotering n 10

STOCKHOLMSBÖRSENS
INDEX OMXSPI SEDAN 31 JULI

Gasellrekord
i Stockholm

n 36–40

n LEDARE 2

n NYHETER 14–15

Kryptovalutor
slår i taket

Att finansiera företag
med kryptovalutor har
blivit vanligare. Finans-

RAPPORTER
FOTO: PATRICK PLEUL

Tjuven tvingade Ser vändning
fram rapporten för

Millicom
När en Securitaschef
Efter många besvikelblev bestulen på känsser ser Nordea Fonder
lig insiderinformation
uppsida i Millicom.
tvingades säkehetsFörvaltningschefen
jätten ändra dag för
tror att aktien kan
sin delårsrapport.
stiga med 40–50 pron NYHETER 8
VATTENFALL AVVECKLAR BRUNKOLET
cent.
n NYHETER 9
TILL 2030

–3,7%
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BOSKRÄCKEN

”Även indirekt exponerade bolag
riskerar att sugas in i malströmmen
av yrvaken riskmedvetenhet”

Bostadsexperter varnar för
skakig marknad
VECK ANS AKTIE: ULF
PETERSSON

–4,8%

NCMP: 6 768

0,09%

K R Ö N I K A M I K A E L STO R Å K E R S

574

NCMP: 6 604

KO M M E N TA R R I C H A R D B R Å S E

”ORON BESTÅR”

Tillväxt lockar hos
pressat Elanders

PÅ OSÄKER MARK

”Sänk skatten för
FenixNORDENS
följa kändisar
OutdooSTÖRSTA
r värd Flera
att främja grön el”
folkkäraDNING – NU
328 000 LÄSARE
ett större intresse AFFÄRSTI
personers inves-

–3,2%

2

L E DA R E F R I DA WA L L N O R

OMXS

ºLEDARE 2 ºDEBATT 4 ºNYHETER 6–18 ºVÄRLDEN 20–21 ºANALYS 23–31 ºENTREPRENÖR 36–37 ºPS 38–39

–5,7%

DJIA: 24 204

ÖRE

ºPS 30–31

A K T I E U T V EC K L I N G I G Å R

–3,2%

K R Ö N I K A PÄ R N U D E R

ÖRE

585

inspektionen varnar
nu för riskerna med
trenden.
n NYHETER 16

SANDVIK: KORTVARIGT KURSREKORD EFTER HÖGA RAPPORTKRAV
SAAB: FETA FÖRSVARSANSLAG GER SKJUTS ÅT AKTIEN
SWEDBANK: BOLÅNEN OROAR MARKNADEN MEN VD:N ÄR LUGN

n8

NYA VOLVO XC40. MADE BY SWEDEN.

FOTO: ERIK ABEL

15

14–15

”Liberalerna
0,10%
står framför
ett stup”

USABÖRSERNA 6/12 KL 18
8,43 KR

6,91

BÖRSEN 6/12

ºLEDARE 2 ºDEBATT
4 ºNYHETER 6–11
ºVÄRLDEN 12–15 ºANALYS
17–23 ºENTREPRENÖR
28–29

VECK ANS AKTIE

”Håller vi
HON RULLAR
alla
på att
UT CYKELKAFÉ
bli
Tre år efter starten finns
Wheelys i 45 länder.
nyttiga
idioter?”

n 42–43

NYHETER

PUNKTER

9,94 KR

ºLEDARE 2 ºDEBATT 4 ºNYHETER 6–18 ºVÄRLDEN 20–21 ºANALYS 23–35 ºDI GASELL 2017 36–40 ºBIL 49–50 ºPS 50–51

FOTO: HASSE HOLMBERG

2

PUNKTER

”Rätt straff att
4,87stängs
Ryssland
ute från OS”

+11,4%

0,25%

Företagsklimatet i landets största städer har
försämrats kraftigt.
Fem av landets sex
folkrikaste kommuner
får bottennoteringar
i Svenskt Näringslivs
rankning. n NYHETER 10

MAKROEXPERTER. Johanna
Jeansson, Henrik Mitelman
och Viktor Munkhammar.

Fruktbart
tekniksamarbete

tige att urarta i politiskt skyttegravskr
Och det är bråttom. Till årsskiftet ig.
löper
Stefan Ingves mandat ut.
n NYHETER 6–7

–0,02

n NYHETER 6–7

6 MÅN: –0,71

Maktstrid ger låst läge i Riksba
nken MÅNDAG 23 OKTOBER 2017

Successionen

efter Stefan Ingves tolv år
”På
tre dagar
som riksbankschef
blev ske
skulle
datorn
i samförstånd. I stället hotar riksbanksfullm
överlägse
äkn 2 500 år
av mänsklig erfarenhet”

10 ÅR: 0,66

–0,01

Byggexperter varnar: skenande
visar på en uppblåst spekulationmarkpriser
sbubbla

U S A 24 / 1 0 K L 1 8

FOTO: JACK MIKRUT

FOTO: OSKAR OMNE

L E DA R E P M N I L S S O N

553

n NYHETER 8

Ny press på
krisbolaget

Två av Eniros konkurrenter har köpt
tillräckligt med preferensaktier för att
kunna sänka
räddningsplanen.

Bottenbetyg för
storstäderna

NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTI
DNING – NU 328 000 LÄSARE

575

588

R Ä N TO R O C H VA LU TO R 24 / 1 0

n NYHETER 9

n ANALYS 26–27

597

590

6 MÅN: –0,83

O M XS , I Å R

+0,3%

ÅRGÅNG 42 · NUMMER
243 · PRIS 35 KRONOR
· VECKA 44 · 2017

FOTO: NOELLA JOHANSSON

Di:s experter
guidar om hur
du ska tänka
kring lånen

Fler av Volvos stor-

ägare tror att en avknoppning av Volvo
CE och Penta är rätt
väg framåt.
Aktien satte på
måndagen nytt kursrekord – 153,10 kronor.

OMXS
FOTO: JESPER FRISK

SÅ PLANERAR DU
FÖR HÖJD RÄNTA

O M XS , E N V E C K A

BÖRSEN I ÅR

–0,6%

592
ºPS 42–43

Gardells
plan får
medhåll

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: ANDERS WIKLUND

ÖRE
ºLEDARE 2 ºDEBATT
ÖRE
4 ºNYHETER 6–21
ºVÄRLDEN 22–23 ºANALYS
25–37 ºENTREPRENÖR
40–41

R Ä N TO R O C H VA LU TO R 6 / 1 2

”Jag–1,0%
gillar att man
+6,9%
stöttar kvinnor
i att starta eget”

0

Fredag Måndag Tisdag
Onsdag Torsdag Fredag

OMXS

6,84

TRENDBRO TT RYCKER NÄRMARE

Index
600

L E DA R E F R I DA WA L L N O R

B Ö R S E N 24 / 1 0
8,04 KR

0,78

kronor

30 000

NCMP: 6 371

9,54 KR

0,00

PUNKTER

BÖRSEN I ÅR

PETER REJLER, VD FÖR REJLERS:

Omsättning, miljoner

TORSDAG 7 DECEMBER 2017

NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING – NU 328 000 LÄSARE
BÖRSEN 6/12

STO C K H O L M S B Ö R S E N

NCMP: 6 604

–0,37% –0,88%
DJIA: 22 268

PUNKTER

6 MÅN: –0,73

ÅRGÅNG 42 · NUMMER
214 · PRIS 35 KRONOR
· VECKA 39 · 2017

2017

n8

FOTO: MOSTPHOTOS

I N T E R VJ U

R Ä N TO R O C H VA LU TO R
25/9

”Silicon
+0,2%
Valley +7,5%
måste ta sitt
ansvar”

HAND IN HAND

NORDENS STÖRSTA AFFÄRSTI
DNING – NU 328 000 LÄSARE

BÖRSEN 25/9
ÖRSEN I ÅR
ST Y R E L S E L E DA MB OT:

n9
n 10

Bränsleförbrukning bl. körning: 5,1–7,3 l/100 km. Koldioxidutsläpp CO2: 133–166 g/km (D4 AWD aut–T5 AWD aut). Alla siffror är preliminära. Miljöklass Euro 6d-TEMP.
UMEÅS DESIGNSUCCÉ

Designhögskolan är en
av
världens bästa. n PS
34–35

i östra Tyskland. n 16–17

HÖSTENS HETA FRÅGA. Bomarknaden – och inte minst företagen som är verksamma inom bostadsutveckling – har stått i fokus under hösten.
Di:s förstasidor den 26 september, 23 oktober, 25 oktober, 30 oktober, 2 november, 13 november och 7 december.

rätt trångt. Blir det en tuffare
marknad kommer flera av de här
bolagen att backa tillbaka.”
Under krisen 2008–2009 ville många
personer komma ur sina kontrakt
som de hade tecknat. Har ni sett
samma nu? Har reglerna förändrats
något sedan 2008-2009?
Mattias Roos: ”Under finanskrisen

använde sig många av bokningsavtal,
vilket är tidiga icke bindande avtal där
kunden till exempel betalar 10 000 kronor
vilket kan ses som en option. Nu har
branschen anpassat sig och de flesta
använder förhandsavtal, vilket är bindande avtal som regleras i bostadsrättslagen, för att säkerställa att produkterna
är sålda och att banken känner sig nöjd.”
”Branschen har utvecklat kommunikationen sedan finanskrisen så att människor bättre förstår att det är ett bindande
avtal de går in i. Men även nu kommer
det in alla möjliga förklaringar för att
man inte vill fullfölja avtalet, det märker
vi av.”
Erik Karlin: ”Det är framför allt
spekulationsköpare som vill hoppa av
och de finns i mindre utsträckning
i dyrare lägen. Vi arbetar också bara med

bindande förhandsavtal, så det har inte
varit några stora avhopp.”
Martin Arkad: ”Det ringer folk och
frågar om de kan kliva av avtal och så,
men vi har också i huvudsak bindande
avtal. Spekulationsköparna är nu ute och
säljer där det är tre månader innan
inflyttning, och har problem att sälja. De
har aldrig planerat att flytta in utan att
bara sälja kontraktet.”
Byggkostnaderna i Sverige är
55 procent över snittet i EU och har
ökat med 50 procent de senaste tio
åren. Vad beror det här på och hur
sänker man dem?
Martin Arkad: ”Vi är ett högkostnads-

land med höga löner och har en mycket
hög standard. Husen är bättre än snittet
inom EU. Vi bygger också mycket
bostadsrätter i Sverige där den invändiga standarden är hög. Än så länge har
alla fullt upp men om sex månader
kommer priserna att gå ned.”
Jonas Åkerman: ”Jag jämför med USA
och det är en enorm skillnad i standard.
Min känsla är också att svenskarna helst
vill ha unika hus och inte sådana som ser
likadana ut, vilket gör att det blir svårt
att få ekonomi i det. I vår firma har vi ett

Di Fakta
n

Hårdare krav
på låntagare
■■Nya lån som
är större än 4,5
gånger brutto
inkomsten ska
amorteras med
1 procent per år
tills det hamnar
under gränsen.
■■Sedan tidigare
ska bostadslån
amorteras med
2 procent per år
om lånet över
stiger 70 procent
av bostadens
marknadsvärde.
■■Därefter
sjunker amorte
ringen till 1 pro
cent ned till
50 procent av
bostadens
värde.

industriellt tänkande. Våra radhus och
flerbostadshus ser exakt likadana ut från
Växjö till Skellefteå. Då kommer vi ned
i kostnad men då måste människor
acceptera att det är standardhus.”
Mattias Roos: ”Min uppfattning är
att prissättningen av entreprenader inom
bygg generellt är rätt oproffsig. Bakgrunden är dålig konkurrens och branschens
standardkontrakt vilket jag tycker har
lett till dåliga anbudsunderlag, grova
kalkyler och dålig uppföljning, det hade
man till exempel aldrig tillåtit i en mer
industriell tillverkningsindustri.”
”Tittar man på konsumentpriser inom
byggprodukter har konkurrensen ökat
och priserna fallit kontinuerligt de
senaste tio åren, medan priserna på
professionella produkter har gått upp.
Det glappet är väldigt stort i dag. Men
får vi ett ras i byggstarter kommer det
att ge direkt effekt i prissättningen på
entreprenader. Det har ju ändå varit
resursbrist de senaste ett och halvt åren.”
Vad skulle man kunna göra för
åtgärder för att förbättra situationen
på bostadsmarknaden?
Mattias Roos: ”Det viktigaste är att

göra något åt alla de som vill in på

bostadsmarknaden. Hyresrätten tror jag
inte är lösningen för det är mycket dyrare
för de flesta. Jag tycker att man borde
hitta modeller som leder till att alla ska
kunna blir ägare till sin bostad.”
Erik Karlin: ”Hyresregleringen måste
man ta tag i, det är elefanten i rummet.
Vi fyra mår rätt bra av hyresregleringen,
i alla fall på kort sikt, men det är nog ändå
där man måste börja. Vill politikerna
verkligen ha prisvärda och överkomliga
bostäder för folket så har de agerat tvärt
emot det syftet i decennier. Man har
begränsat tillgången på byggklar mark
genom planmonopolet, man har fördyrat
produktionen med detaljregler och höga
lönekostnader. Dessutom har man nu
medvetet försvårat finansieringen för de
unga hushåll som behöver den.”
Jonas Åkerman: ”Kommunerna i
Stockholm verkar sälja marken väldigt
dyrt. Ska man få boende som folk har råd
med måste man få lägre markpriser, då
går det inte att ta ut 30 000 kronor per
kvadrat. Sedan är jag förvånad över att
det nästan inte finns någon fastighetsskatt. Alla länder där jag bott har det
funnits. Det är ett bra sätt att reglera ett
överutnyttjande av ytor.”

”Alla här
inne är väl lite
överraskade av
snabbheten
i inbromsningen.”

”Nu kommer
det in alla möjliga
förklaringar
till att man inte
vill fullfölja avtalet.”

ERIK KARLIN,
VD FÖR TOBIN PROPERTIES.

MATTIAS ROOS,
VD FÖR SSM.
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RUBRIKANNONSER
Di Kommersiella fastigheter
■

STOPPA
HUNGERN
Swisha nu till
123 031 0748
Genom att swisha godkänner du att bli kontaktad av
Röda Korset. Dina personuppgifter hanteras enligt PUL.

ANNONSBOKNING: Nerom annonsförsäljning
08-409 560 65, rubrikannons@di.se

GÅLSJÖ 320

Di Julbord
■

ANNONSBOKNING: Nerom annonsförsäljning
08-409 560 65, rubrikannons@di.se

Utgångspris
4 750 000 kr

ASKERSUND

Areal
11906 kvm
Driftkostnad
57 000kr

Stor kommersiell fastighet med en totalarea om 2300 kvm med stor potential
för det större bolaget. Passande för entreprenad, lager, grossist alt tillverkning. Hela området om ca 12000 kvm är inhängnat med stora asfalterade ytor.
Kontoret omfattar ca 450 kvm. Verkstadslokal om ca 160 kvm.
070-999 29 90 | erik@lejonsmakleri.se |

lejonsmakleri.se

LIBANESISKT JULBORD

DROTTNINGTORGET 6 • MALMÖ
+46 (0) 40 220 717 • OCCORESTAURANT.COM

Smakfull jul på Sjömagasinet
Vi välkomnar er till vårt klassiska julbord,
fyllt med traditionella läckerheter
och efterlängtade delikatesser.

Julen enligt vuxna:
Mysigt, tillsammans, något gott att dricka.
Julen enligt 385 000 barn:
Ångest, ensamt, massor av sprit.

Tel 031-775 59 20 • info@sjomagasinet.se • www.sjomagasinet.se

Idag lever vart femte barn i familjer med riskabel alkoholkonsumtion. Ett av alla dessa
barn heter Wilma. Hennes jul är inte fröjdefull. Här slår de vuxna i glasen, men är inte
lustiga. Inga flingor virvlar i munter vintersång. Istället tar ensamheten och rädslan över.
Då önskar sig Wilma bara en sak, att julen ska ta slut.
Det har blivit dags att ta tillbaka barnjulen. För julen är barnens och inte ett tillfälle för
vuxna att dricka mer. Swisha ett bidrag till 1232 76 57 09 – tillsammans ska vi ge
Wilma och alla andra barn en riktigt god jul.
Behöver du någon att prata med kan du ringa vårt journummer 070 47 77 910
under hela julen.

Di Annonsmarknaden
■

Hur når man rätt företag med
digital marknadsföring?

ANNONSBOKNING: Nerom annonsförsäljning
08-409 560 65, rubrikannons@di.se

