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Sa var v i  dnt l igen ddr!
Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi  nu ratt  f ram t I  metet en ny gemensarn
ldre n ng-ASPECT|. lag hoppasatt  n ser fram ernot denna handelse pa samma sZrt t  sorn at a
vi  andra som arbetat hart  rned detta under de eangna afen.

V harnufaftdenkri t iskarnassasomkravsfdratth6l laei tkansl i f tytande,skapa ntressanta
programpunkteroch erbludaen bred natverksrnol lghet.  Med varmedlemsbasf innsnu mdj l ig
het att ha la akt viteter och natuerkstraffar pa rnanga orter rurt orn i Sver ge, inte bara Stock.
ho m. Fdrhoppnjngsvis f  nns det manga medlemmar som nu ser en rnoj ghei rned att  engage
ra sig i fdrer ngen och arrangera okala aktiviteier,/prograrn. lvla md af igeng pa ett fantastiskt
satt ,  Goteborg ar pA geng, vi  hoppas pa Gavle och manga f  er.  Den narmaste t  den komner v
att tauppdalogenmedde okaa antm:rter i fareningarnafdratt fat i l  et t  oka tsamarbeteoch
stdd rned arrangemang.

Nif :r  nie missa der l l  februarinardetZrrdagsfdrfr jde sedagspariyt  iStockhotm. tN,4atmo
kommer ett {dde sedagsparty att hal as i bdrjan pa februari, datLtm kornr.er den narrnaste
t den. Jag hoppas att  manga har mbj l ighet att  n;rvara och v sa pa fdrenirgens bredd.

FOratt faren ngenskal k ara av ai t  arrangera seminar er m rn kravs ideel t  engagema ng nom
manga ol  ka omrAden. Fdr att  k ara framt den komrner det at t  kravas f lersom kar t : inka sig st ; t .
a upp och skdta en fraga e er tv: .  Hor av er t i l l  kansl iet  e ler negon styretsen -viuppskattar
detvald gt nycket.

T l l  s ist  et t  stort  tack t i l l  de avgaerde styrelserna, al la som
kans iet  m f lsorn mol ieglort  b ldandet avvar nya farening.

Vises underarei  pa nrgon akt v tet l

engagerat sig, Svante och Ake,

Pebr We gstft m, otdf 6ra n de
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"Slockholm ska b l i  en r ik t ig  s torstad"

Stadsbyggnadsborgaradet KristinaAlvenda inieryjuas.

Det ta ar  ASPECT

En preseniaiion och avs ktsldrk ar nC.

Iv l0t  ASPECTS nya styre lse

Ingen bosladsbubbla

At t  real r , i tan sedan 1995 var  t  h ls tor iskt  ag
iork arar  en s ior  delav pr is !ppgangen pA
bostader, men uigor ngen grund lbr ati ta a

PA kurs mot  f ramt iden

S DA f  inans erar  lemveckorsk!rser  ior
andadm n st ratorer f r :n  sodra Ai r  ka.

' 'F i j r  
Sver ige i t iden"

Norge, Tysk and, Frafkrike m I lzinder finns dag
en vaxande ns kt om att et1 and med ol ka mede
.rnAst€ aeera fdr  at tv2 l rna s n ndustr  produkt ion.
Det  nrastev i  nse ocksa iSver  Ce,Da ar  ar  )aE
patf ot, skrver Lennair We ss, vd r0r NA Svela.

Agar lagenheterna har

Pd r ksdasens bord iggern! eitfbrs ac attdetlran
och med den t  maj2009 ska b imdj lg t  at t  dsa s r
eser agenhei ett rlerbostadshus, s.k. aSar
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K r i s t i n a  A l v e n d a l ,  s t a d s b y g g n a d s b o r g a r r i d  i  S t o c k h o l m :

"V i  ska b l i  en
r ikt ig storstad !"

Ar 2O3O ska en mil jon stockholmare promenera runt jen tat ,  grcjnskande, trygg
stad som eir  fy l ld av l iv och rorelse. sa ser Krist ina Alvendals Stockholmsvision ut,
men vAgen di t  kantas av segdragna planprocesser,  f inanskris och pefrestande
omdaningar av infrastru ktu ren.

AV BARBRO LARSON FOTO PETER KNUTSON

holms stad anvainder far at t  mi dra
T ranskr isens effekter p: bostadsbyg.
gandet. Byggoffensiven inneha er tre
steg: 1) szinkt torntrattsaveald fdr ny.
producerade hyresratter,  2) sex mtjo.
ner extra till stadsbyggnadsnamnden
och kontorei  fdr at t  snabba pe ptan
processef 3) skarpia krav far markaf.
vrsr ng byggherren maste pabdrja
byggnationen nom tue ar, annars g:r
marken t  bakat lstaden.

Det vi  rar dver fran stadens sida ar
btgarder for att hoja efiekt viteten, fbr.
k larar Krist  ra A vendal.  Sedan f  nns ju
prob ematjkef med PBL so.n mrtjtig
gr ir  averklaganden iuppt lsex nstan
ser.  Men regeringen hal ler lu pa med en
forandfurg av PBL pa denna punkt.

Kr si  na A vendal ; r  sva ,  tugn och
vanl igi  ef fekt ivnair  hon taremot en kort
stund stt  panpiga ambetsrunr i
Stadshuset.  Hennes hernsida . ' r  I  ka
elegant och h;r  kan rran lasa det rnes.
ta om hennes stadsbyggnadsv sioner,
som a la bottnar en kar iek t i l l  Stock
holm. Daddr anvander hon garna ordei
' 'v "  nar hon talar onr Stockholms nvi .

De rnanga overklagandena iir ett
Stockholrnsproblem, menar hon.

Vi kan f te fat ta ett  planbeslut utan
ati det averklagas. Sa extrernt ar det
inte pa andra platser.

Detta gar att det detvis behdvs en
annan sorts bostadspo i t ik Stockho rn
och Kr st ina Alvenda rnenar att  det
bev sas i  detal jp anerna.

-Viharsatt  et t tul l t  mA med 15 O00
nya bostader under mardatper oden.
Hittil s har vi byggi dryet 9 000, men
nu raderlu lagkonl!nktur.  Daga terdet
attv t lsarnnrans rfed byggJoretager
oclr  prvata fast ghetsagare hal ler fast
vrd den hdga amblt lonsnivan.

D:irf.jr har v i dagarna bestutat att
satsa 8 rn jarder extra i en investe.
ringsoffensiv. Vi tidigaretagger stora,
redan bes utade invester ngar i reno.
ver ngarav mi l ionprogramshusen och
inTrastruktursatsnirgar.  Pa sa satt  he
er vi  gang byggmarknaden i  Stock
hoimi byggbranschen har en vikt ig
Tunktiol]r fbr ait mildra effekterna av
lagkoniunkturen.

Kr stina Alvenda poangterar bety
delsen av ett  samarbete me an pol i t i
ker, byggfaretag och {astighetsagare.
Detta sker i natverket Stockho m Byg-
ger,  dar man d skuterar ofta och reget-

- Den stora utman ngen gger att fa
pol i t ikernas och fdretagens syn att
stamma dverens orn hur Stockholm

Fdr vaxa ska den, det ar eit lttalat
mal.  Ar 2O3O ska stockho rnarna vara

en mijon t i l  anta et.
-  Vi  v i  bl  en r  k i  g storstadl Darfdr

ska vi bygga den tata, milj6vanliga sta.

Krst ina Alverdalser fdr s ig en siad
dar de o ika delarna byegts samman
och b iv i t  t i  &nglga, dar man kan ta
srgTram enkelt  och tryggt.  Prornenad.
staden har hon ddpt den t  l l .

-Env kt gaspekt aratt  skapa evan
de bottenveningar, som ger liv, rorelse
och jus ai  stader under dygnets al la
t immar. En annan kapphast ar at t
bevara stadens parker och vaiten.

Hon vii ta tl lvara det som ar nnersta.
dens f6rde att  bo och arbeta i  sam.
rna omracle-och ersatta dagens fdror.
ter rned den "blandade staden".

Daremot ser hon en annan anvand-
nrng av de stora ot i l lgang iga gronom.
rziden utanfdr tu larna som nie
anvands idag, t ex ArstafZi iet. Dar ska
bli en ny stadsdel, rren en del av gro.
nornrbdet sparas och "fbrAd as' ,  t  I

N4ycket av utvecklingen sker nner-
siaden Nordvastra Kungsholmen,
V;rtan, Norra Stat ion.

Dei arotro gtvikt igtattstaden har
hdg takt pa p arer ngen sa att  v kan
satta spaden jorden sa fort  konjunk
turen vander.  Vi  s l t ter nte och vantar.

Frranskr isen har kraft igt  rnlnskat

En Byggoffensiv och en nveste.
r ngsoffensiv ar de verktygStock-





Ge p la ts  5 t  m indre  ak t i i re r
bankernas ut an ng till byegloretagen
och staden har inte fdr avsikt  at t  oppna
"en komrnunal bark",  er Kr istna
Alvenda . N4en frjretagen ska veta att
detal jplanerna f inns sa att  de i r  bered-
da den clag defar lana igen.

Dock, papekar hon, f  nns det nr ndre
aktorer rned eget kapital och d;rfdr
maste staden jobba ocksa med m ndre
planer.  Sabbatsbergsonradet ;r  et t
exernpel dar staden gett rnarkanvs.
n ngar t i l l  f  lera mindre byggherrar.

Marknaden for de orndiskuterade Ltfdr.
sal jningarna av komrnunala bolag t  I
privata lastighets;gare har ka nat
avsevart, ber;ttar Krist na Alvendal.
Staden tar heller inte enot f er intres.
seanmalningar fdr ombi dningar
nnerstaden. I ytterstaden, ddr bostads.
ratterna arfa, star erbjudandet kvar.

- Fdrsa jning ar ett satt for bostads.
bolagen attvara aktivafast ghetsagare.
V har gettde konrmuna a bolagen upp
draget att sa ja, kiipa, byta rnen frarn
fdra tatt renovera och bygga nyttlN4en

de affArsmassiga dvervagandena gdrs
av bolagsledningarna.

De atta miijarderna i investerings.
offensiven komnrer fran fbrs:i jningar.
Annars hade vi nte haft det kapita etl

Siockhohns rev sorer har r iktat  hard
kr i i ik mot hurforsal jn ngen har skatts.
Ansvariga pol i t ikerhar nteJat i i i  rack
lg informat on och komrnLnen har
kdpt mak art janster i  d rektupphand
lingarsorn strlder rnoi lagen om offent.
l ig upphand ng.

Krist  na A vendal ;gger ansvaret pa
s na foretradare och pa lastighetskon-
toret.  L-Jpphandlngarna har gjorts p:
kontoret och nte i  namnder och Alven.
dal har bett kontoret ratta t ll detta.
Informationen kan ocksa f6rbaitras
meoger n0n,

VArnar om hyresra{en
Krst i ra Avendal sager sig vara en
varm idresprakarefdr hyresratten, som
hon kal lar "en ysande boendeform".

SAnkr ngen av tomtrattsavgaLden
syftar bl a t I att gora det drsamt att
bygga hyresrAtter atkakt va omraden.

Hyresratter ska f nnas i en storstad -
men rnarknaden maste fungera,

56 har sager Krst ina Alvenda om
framtiden:

V rnaste bygga meroch b ligare. Det
f inns en stor utrnaning I  at t  skapa b l l i .
gare boenden. Jag tror at t  det f inns
myckei att gora genom att skapa mdj.
l igheterfor mindre aktdreratt  s la sig n
pa byggrnarknaden. Det ar en bransch
sorn behover mer konkurrens, rnervar .

ation och mer srnaska ighet. A t kan
dock inte rnarknaden ldsa. En stor
sku d t I de hdga byggkosinaderna har
de pol t ker sorr sett t ll att byggande
beskattas pa samma nivA som alkohol.

Att var stad b and kal as nordens
Venedig beror pa hur staden moter
vattnet.  Dei f  nns manga platser kvar
att bygga vidare och skapa nya mdjlig.
heter pa. Jag vi l l  ta tag i  al la de norr.
vanda stranderna, som t i  I  exempe
StadsgArden och Sdder IValarstrand,
som sa lange behandlats som bakgar.
dar. I ett Stockholm som ska vara en
rn jonstad om drygt 20 6r finns det
nnycket kvar attgara.

ar, men det politiska ei
manget vackres tidigt i
domen och hon stadade r'
Moderat Skolungdom i sin
gymnasieskola sijder om:
Stockholm. Ti l l  den nuvar
de posten kom hon narmast
f ran ett liikem€delsf ijretag
diir hon var Manager Govern-
ment Affairs.  Hon ar jur ist
och har arbetat som elable-
ringschef och PR-konsult
lycker att ertarenheterna
lren naringslivet varit varde-



Detta dr ASPECT
En stark, kom petent och
fr6gor. Det Zir syfiet med

A! SVANTE AsrERMo ocH l (E EKWALL

respekterad foren ing
bi ldandet av ASPECT

som dr iver for  mediemmarna
av forutvarande SL[ SFF och

vikt iga
IREP

Den 1 januar l f  edde der nya
Jareningen ASPECT slf verksanr

het.  SFF:s, SLF:s och tREprs styretser
hade idecenrber s na sista styrelsemo.
ten under fdreningarnas manga verk.
sarnhetsar,  for SLF:s de 100 ar.

Den 18 december trbf fades
ASPECT:S inter msstyre/se och gck
igenorn vi ika atgarder sor i  nu maste
Sen0mloras,

Styre/sens Jarsta besut galde att
utse vice ordfdrande. Eftersom peter
W:gstr6rn, som tid gare var t ordfaran
de SFF, redan utsetts i  tordfdrande
ASPECT var det angetaget att posten
som vice ordfa,rande g ck til ef person
nred bakgrund SLF. Anders Aberg,
t ld igare 6ver antmatare, numer knuten
t i l l  Divis on Fast ighetsbitdf  ngs stab
Lantrnater iet ,  va des darfdrt   

 

v ce ord.
lorande. Foren ngens kassdr bt i r  Jens
Johansson fran Reat Competence
Svenska AB. bvr gt presertera s styre
sen pa annan p ats i t  dntngen.

Under det forsta styre sernotet f ick sty.
relsen ett fors agt i l  arbetsordn ngoch
beslutsordning fbr synpunkter.  Bagge
hand ingarna var ganska omfattande
och bord ades t i l l  nasta sammanirade.
Vr gck ocksa igenom v ka sorn skal l
rngel io l ika arbetsgrupper och vi tka
som skal l  representera ASpECT vid
Konrerenser sorr ar ptanerade t i  

 

Ar
2009. [4ar ia U fvarson ostund och
Svante Astermo utsags t  t t  Nordiska
onrbudsman for ar 2009.

V ska satsa padeverksamhetsomra
den sorr gdr ASPECT t I gernensarn
plattform f6r a la nom sarnhaIsbygg
nadsomradet.  Styreisen kommer att
arbeta for att tidieare rnedtemnrar de
tre fdreningarna SFF, SLF och lREp ska

Kanna sg nernma och valkonrna
ASPECT. Styre sen har ett  stort  ansvar
for att  s:  b i r fal let .

Styre sen har vidare bestutat att
marknadsfora fdreningen ordent gt.  Vi
kommer daridr at t  inbjuda medtem
mar och ickelbl ivande medtemmar t i t l
" fbdelsedagskalas" Stockho rn och
N4a md. Vlp anerarfdr et t  motsvarande
kalas icrt teborgoch va komrarfors ag
om I €r p atser V d dessa mrtten kom
mer nagra av v:ra medlernnrar och
aven andra att  redov sa naera aktueta
och viktiga fr;gor

Far attstArka kontakterna rned de oka
la antmatarefdrenlngarsor. f inns var
Ie an, utom i  Stockho rn och co afd,
konrn_rer v sarsk t att samverka med
dem. D;rfor ar det sarskitt v kiigt att
;ven bjuda r dem t i t  v:rra ' , fadetse.

dags kalas".  De loka a iantrnatarefdre.
ningarna Ar egna jur idiska personer
och for ASPECT rnycket viktiga sarnar

ASPECT vl l  utnytt la ver tdning
arbetet mecl att gOra fdreningen kand.
Vi kommerdarfdr att  sdka bredda nne
h: et i  t ldnlngen sa att  t  dningen speg
ar de verksamheter som forenrnge|s
stLr iackseki ioner och var ungdornssek.
t on :ir involverade . Detta fdrutsatter
att  sekt onerna engageras t idningen.
V d det senaste styretsemOtet utsegs
Birgtta Hansson t   

 

ansvar g utgivare
for t  dn ngef som fr .o.m.2009 ges ut
under namnet ASPECT

UtAlriktad verksamhet
ASPECT kommer att  Jo ja upp t  drgare
verksamheter fom uibt dningsomra.
det rned VArderings. och Lantrnater
dagar,  utbi ldningsvecka sarrt  senr na.

rer,/frukostmdten v ktiga arnnen.
ASPECT kommer fortsattningen at i

svara for uppgiften att auktorisera kva
ificerade fastiehetsvarderare. Bered

nrrg och bes ut orn auktor isat ion kom-
nrer ati fattas istyretsen for Sektionen
Fbr Fast gheisvardering (SFF) inom
ASPECT. Den som bt ir  auktor iserad
kommer darior aven fortsattningsvls
ai t  b av SFF auktor iserad varderare.
De beslLrt  som SFF:s styrelse fat tarska
regelbundetannratas ASpECT:ssty.

I  marknadsfor ngen av ASPECT Ar
detockse v kt igt  ai tvr marknadsforvart
aLktor isat ionsforfarande. Vbrderar.
sektionen har redan glort eti omfattan.
de lOrberede searbete rned st6d av er
rnarknaclsior ingskonsult .

FOreningarna har a l t id haft  en v kt ig
rol  som rernrssinstans inorn vara verk
sarnhetsornraden. Det ;r  v ikt igt  at t
ASPECT fui fol jer detta arbete och fdr
l ranr rnedlemrfarnas professionela
synpunkier pa forstag t  Inya agaroch
J6rordn ngar. Det :r ett s;tt att gdra
fdrenlngef kand och respekterad.
Sarnt digt  kan det rnanga ganger b ien
balansgzlng vld utarbeiandet av vart
yttrande, eftersonr vivil avge eit starkt
och genorntankt yt trande, samtidigt
sorn ioreningens rned ernrnar kan ha
mycket ol ka uppfattning om vad fdre.
nrngen skai ut ta a,

Ett exempel pa svarigheter som kan
uppslA ar att  f6renirgen har fat t  fOrsta-
get t  l l  andrlngar i  Cattande expropr a.
i ions ag pa rern ss. Det arvikt igt  f6ross
att  v i  k larar den batansgangen. Fdruf
s: t tnlngarna ar goda eftersom vi  har
stor erfarenhet av att vara opartiska
och att fokLsera pa professione a lds.
r ngar utifren vara yrkeserfarenheierl



Ha r ar ASPECTS

Vi

L .

nya styrelse!
stallde tre frigor till ASPECTs nya styrelse:

Vem dr Du?

2. Vad fcjrvantar Du Dig av arbetet med ASPECT och p6 vi lket s i i t t  hoppas Du at i  Du
kan bidra t i l l  ASPECT:s framging?

3. Vad ser Du framfcjr  Dig det narmaste aret nar det gal ler ASPECT?

Peter Wagstritm (ordf ijrande)
JaC ar 44 At,  upp%xt i  Uppsa a, bor i
Danderyd med fru och tva barn, 186,
Affarsomradeschef Housing inorn NCC,
arbetai inom iast ghetsbolag sedan

Fri t  d:  go f ,  alpint ,  tennis, lakt,  fam Lj.
Jag hoppasfavara med och skapa en

stark natverksfdren ng som bidrar t I
medlemrnarnas dagiga verksarnhet,
kornpetensutveckling och att man har
kul nar man ar rned. Jagvi l l  b idra t i l lat t
vi lyckas att bygga den nya strukturen
ochfy laden med ett  innehal som med.
emmarna efterfragar.

LJnder det narmaste aret kor lagatt
v far fler rnedlemrnar, rner resurser till
vart kans , lntressania sern nar er, nZit
verkstr:iffar, aktvteter pa rnenga f er
orteranvadvi k larath stor iskt,samver
kan med f lerforen ngar jnom sarnhal ls
byggnadsomradet och att vi ska ha

Marianne Carlbr ing:
Affarsomradeschef Fastighetsrati pa
NAlsvefa med ansvar for den fastg
hetsrattsliga delen pa NAlSvefa med ca
70 konsulter inorn affarsomradet. Bor i
Vanersborg.

Jaghoppas pa en nystartoch ett stdr
re engagemang bland medlemmarna i
och med ASPECTS bildande.

.lag har tidigare varit engagerad i

bede SLF, fastighetsratts iga korn-
mjt t6n och redakt ionsradet fdr t idnine.
en Nya Lantmaitaren och llte i SFF. sty.
re sen hoppas lag bidra med mit t  kor.
taktnat runi  orn i  andet och min bredd
bede f ran varderarsidan och antrnaiar-
sidan.

Utb dningsfregor ligger mig varnt
om hjAriai och lag v gArna utveck a
kontakterna rned hdgsko orna vldare.

Det jag ser framfor rnlC narmsta aret
ar ett akat engagernang bland medlem

Jens Johansson:

Fastiehetsekonorn fran KTH och har
t dieare bl a arbetat sorn aukioriserad
fastighetsv:irderare pa Catella. Arbetar
nunera sorn VD fdr, och ar en av gftrn.
darna t  ,  Rea Competence, som job.
bar med konsu ting och rekrytering
inom fast ighetsekonom . Gif t ,  t re barn,
bor iTaby.

Jag fdrvantar rnlg att arbetet med
ASPECT kommer att foriga llka effek.
tvt  som det har gjort  h t t i l ls.  De v kt i .
gaste besluten air fattade och vi har en
tyd g agenda fdr det kornmande;ret.
Jag ser fram emot att arbeta med a a
trevliga manniskor styre sen f6r att
uppna vara ma |  |  m6nga avseenden ar
arbetetmedden nya fdren ngen somatt
driva och utveckla ett fdretag. Jag k;n
neratt jagefter snart  n o ar som foreta.



gare kan bidra med en he det nyttiga

Arbetet komrn tt6erna komrner att
ntensif eras. Vara uppskaitadef rlrkost.

sernrnarier fdrsta torsdagen varje
rnanad komrner att b ett staende
inslag i  vara medlemrnars alrnanackor.
Under aret kornmer styretsen att  ful  fOl
ja a l t  prakt sktsorn aterstar kr ngsanr-
rnanslagningen f i j rat tskapa en modern
och s agkraftig fdrening. persontigen
kornmer jag egenskap av kass6r att
IoDba med ekonom n kr inS sanl
manslagningef,  v i lken nnefattarfyra
idee a f0renlngar,  tva akt iebotagoch en
fast ighet iAre.

Bitrje Klinsberg:
Fastighetsdirekt0r lvtatmo stad. Dess.
tar nnan forrattningstantmatare, mark.
chef i  Kr ist ianstads kornmun, region
enheischef fdr Spec atfr t rrat tntngar i
Vastsverige, overantnratare Ha and,
txp oater ngschef Ma mO stad. cift,
tre vuxna barn, bor i Ha msiad dar jag
tr  samrnans med minfru och treLtf lug
na barn bott  imanga ar.

Jag tror att b dandet av ASPECT
Komrner att ge oss en rner proJessione
idre.ning f6r rnedlernsarbete och uta
tnktat arbete. Samtidigt ar dei vikt gt
att  v i  b behal leroch utveck ar den soci .
ala rol l  som v:ra t id igare ldreningar har

ln edningsvis kornmer jagatt  engage
ra migfdr attv i  iSkane ordnarf  er sen .
nar er nom al la vera sekt ioner.  IValet Ar
att  ASPECT under arei  skait  vara ef
kand och respekierad farening b and
medremmar och ko eger inom vara
branscher i  Skane och nar iggande : in.
.lag kornmer ocksa att arbeta for att vi
Inlecler ett framgangsr kt sanrarbete
rned Skanes Lartmatarefbref rg.

Magnus Fernqvist:
Fastighetsutvecklare, fastighetsfbrval

tare och radgivare vad gatterfasi ighets.
transaktioner (reg strerad fasi ghets.
mak are).  IVledlem REP(F abci)sedan
80 talei ,  och SFF sedan mit ten av 90.

Brlnner Jar:  t ransakt oner (affarer),
proJeklutveck ing och pub ka fastg.

Hoppas ai t  min breda och anga erfa
renhet fr :n last ghetsmarknaden kar
bidra med konstr!kt  va d6erfdrattska
pa ett  nytt ,  intressantochvatansett  nat.
verk fom fast lghetsbranschen och
''sarnh;illsbyggnad". 

Jag hoppas att
ASPECT ska vara det sjatvk ara valet
for al la profess onei la aktorer verksam-
ma fast ghetsbranschen oaktat
yrkes nriktning el er befattn ng. tvted.
ler l lmarna skal l  veta att  det t r tnar sig att
vara rnedlem. Vara regetbundna semi
naner och samrnankomster ska fdr.
hoppningsvis vara de basta och bi |  .
gaste. ASPECT ska 

 

ha hdgt i tak, vaga
fOra kontroversiella d skuss oner, och
delinitivi nte b en koii organ sat on

Anders Abersj
- lobbar med iva prolekt -  samordning
av registerverksarnheten och ett sarn
verkafsprojekt mel lan Lantrndter iet
och motsvarandeorganisat on ndone

Tid gare forr.ittnlngs animatare pa
Stockhoims Vastra Lantrnaterid strikt,
1978 lobb i  Tanzanla fdr FN Hab tat.
N:sta arbetsgivare varbostadsdeparte
mentet dar jag var hand aggare far
Lanfmziter et .  1987 handtaggare fOr
skog och pappersbruksprojektet Ba
Bang iNorra Vietnam, ptacerad p: l
svenska arfbassaden Hano .

Over antmZtare Stockhotm 13 Ar.
Nar r l l  n hustru blev chef fdr arnbassa.
def iV ent lane valde jagatt fo ja nred t  t l
Laos. V kom hem sommaref 2008.

En vikt ig uppgft  for rn g i  ASPECT:S

styre se ar ait gdfa fdreningens verk-
sarnhet relevant och st rnu erande for
a a de som lobbar rred trad t one a
antnraierifragor och tid gare var rned
lemnrar SLF. Hbg pr ior tet  pa dagord.
nineen ar ASPECT:s :ngstkt iga 6verte.
vande. Det avgorarde ar att  studerande
och nyutexaminerade stromrnar t i l t
sonr rnedlemrnar i  ASPECT.

De 0kade resLrser och breddn ngen
som sarnmanslagnirgen medlar,  ger
ASPECT en stark p/att form far att  bt l
en betydande aktor tnorn samhels.
byggnadssektorn. En utokat samver
kaf med andra aktbrer t .er.  Vag. och
Vaitenbyggarna kan ge faren ngen
ytter igare attrakt iv iet  och mojt ighe.

Marie Adolfsson:

Jagtobbarsedan kearpA stat ga Lan.
trnateriet Ostersund med sarl1ord.
nine av geograf sk information meltan
Lartmater et och frarnfdrattt komrnu.
neroch lAnsstyrelser.

_rag noppas k!nna se t i t tat t fdrening_
en ordnar akt v teter utanfar storstads
regionerna.

Vi l  bidra t i l la i t ldrer ngensnya narnn
sprds och at i  det bt i r  t rev ga och
intressanta fdredrag.

Marie Bucht:
Jag ar 41 ar och VD pa Newsec Adv ce
AB, darlagharlobbat 10 ar.

Jag ser l ram att jobba iASPECT och
dr va och nrarknadsfdra tasi ghetsreta
terade fregesta lningar pa bred front
och i iver he a andet_

Detarviktigt attv lj,,fter fram och for
med/ar al l  kunskap som f inrs nom
ASPECTS ol ka delar.2009 komrnerat i
vara ettva dlgt kraivande ar fdr sarn iga
branscher aven fast ghetsbranschen sa
det ar viktigt att v fortsAtter att bygga
0cn drva verksarrheten pa en gedigen
grund.



f  oreningsnyt t  >

N d s t a  v d r d e r a r k o n f e r e n s
i  V i s b y  2 0 0 9
Representanter fOr ol ika v;rderargrLp
per i  anderna krng ostersj6n har
under menga ar traf fats regelbundei
pa erliga konferenser. I ar traffades
man i  L iauer.  Ar 2O1O har den tyska
varderargruppen blud t in til rnote i
BerIn,

Fran svensk s da har vi  var t  repre.
sefterade varje ar.  Vi  har darfor
best;mt oss lar at t  det ar var tur at t
vara V;rd Jor 2009 ars konferens.

De som deltag t  konferenserna har l

Rune Rova memof lam

Lan tmd ta rs tugan  !  L "a ig t  v i n te rs i i song"n  2009

idrsta hand kommi frbn anderna
kring Ostersjon d.v.s.  f rar l  Darmark,
Norge, Sverige och F n and. Vidare
irdn de balt iska staterna samt aven
Po en och Tysk afd.

Konferensen ar 2009 komrner att
aga rum i  Visby den l7 19 september.
Programutkast har pabarlats och v v l l

be ysa tve amnesomr;den, mi lo och
ekonomi. Vi tror at t  samarbeiet nre lan
dessa tvA omraden ?ir  och komrner att
vara hdgakt irel l t  i  september 2009.

Arrangernanget genomf ars sarnrad
rlled hogskolan p; cot and. Hdgsko an
kornmer darfor at  fa t i l fa l le att  beraf
la om s n verksarnhet och s nforskning
nonr ornr:dena ekonomioch mil ja.

Ldrdager den 19:e har vi  reserverat
Tar redov sning av o ika projekt med
anknytf  ng t  de arnnesomraden sonr
vi  behandlat underlredagens foredrag
ningar

V hoppas att  konferensprogrammet
ska bl i  sa ntressani at t  du vi l  kornnra
t V sby septernberl

Vi  som planerar konferensen ;r :
AKe Lqrd l t  f led |^  a runP\ ,  Andet9

Eiernatk, Erik Petsson,P.A. SkaaC

50
Barbro Brannemo, Stockholm, 5 feb
Lars Gustafsson, Linkoping, 17 feb
Goran Romhed, Karlstad, 26 feb

60
Ro f Eksirdm, Torsaker,  16 feb
lvlagnus Holmqvist ,  Helsingborg,
24 feb

80
Georg Palmeren, LuleA, i  feb
Pentt i  Kaasi la,  Vaxholrn, 15 Jeb

I N

NIar a Ni lsson, NAlSvefa, Nlalmo
Ceci a de Besche, KLP FastigheterAB,
Stockholm
Carl  Johan Baatz, 0rebro Bostader AB
Lena Vik und, Varder ngsinst i tutet A
Sundqv stAB, Eski lstuna
Sof a Sand, SBAB, Stockholm
\4art i ra Berg, NCC Housirg, Stockho m

Lanslantrnataren RLne Rova av ed s t t
hern j Nacka den 24 septernber 2008, i
en : lder av 71 ar.

Han n edde s n bana vid lantrnateri
dis?iktet Boden och ansta des daref
ter sorn biiradande d str ktslantm:itare
v cl antmateriet Stockholrn. De senare
yrkesverksarnma aren var har antriaia.

rev dArk vserv ced;rhan gjorde nveck.
lade och svara fast Ahetsratts ga utred.
n ngar.  Vi  ar mAnga sorn saknar en f in
mirnnrskaoch er skick gyrkesko lega.

Gunnat Bere, tidigare
stadsingeniar iGevie

Anders Aberg, fd ove antnatarc med
tidt ga te nedatbetate i Stackholm

He 6ne Hi l l ,  SodertA je Komrnun
Louise Pa rn, Fast ighets AB Br g-
gen, l/la nrd

3 st2 b;ddshyi ter+ 2 st4 baddshyt ter



2-4 Fehruaty
Mainz, cermany
F G Commission 3 Workshop on "Spa

t lal  Infornat ion for Susta nabte tvtana
gement oJ Llrban Areas". Organ sed by
FIG Comrn ss on 3.
Ca for papers as .pdf f  e
Web sl ter www.f ig.net/commission3

5 februari
Frukostrnate lnternat lone a sekt onen

5-6 februari
lvldte om samarbete inom antr.atarut.
b dnlngarna ide Nordiska landerna.
KTFI,  Stockholrn. ArrangOr: De nord s.
ka lantmataref i j reningarna.

l l  februari
ASPECTs fade sedagskatas
Plats och program se www.aspect.se

Vecka 10
Aspects utbi ldningsdagar Wor d Trade
Center + Nyhetsform ddag ngaende

Sekt ionerna 16r fast ghetsV;rdering
och iast ghetsratt.

2 april
Frukostmdter pa sex o ka p atser i
anclet Sektonenldrfast ighetsv;r .

d e r  f g

29-30 april
The Boundary, seminar !m orn gr. in
ser,  Bergen, Norge.
CLGE och NJKF, www.c ge.org

3-8 maj
Ei at ,  srael
nv tat  olr  to the FIG Working Week

2009 n Ei at, srael, 3-8 N4ay 2009.
The F G WorkingWeek 2009w tbe
organ sed by FIG and theAssociat on
oT L censed Surveyors n lsrael ALS| in
Ei lai ,  sraelfrorn 3rd to Sth May 2009.
The theme of the Working Week is
"S!rveyors key role in acce erated
clevelopmeft" .  The Flc cenera
Assembyw lbe he d n two sessions
as norma y The dates lor the cenera
Assembly wi be [ ,4onday4 [4ay and
Friday a May 2009. Prograrnme of the
Work ngWeek is avai ab e on thecon
ference web s te www.fig.fet,4 C2009
Regstrat ion has now been opened at:

https://www.ortra-corn.4ig,/def ault.
ter r .htm.

varrn ng

5-7 augusti

7 maj
Frukostrnote Sektionen fdrfastlghetsid

17-18 september
Ba I  c Valuat on Conference
Visby, ASPECT varderarsekt ion
Program senare denna t idning

19-22 October

7th F G RegjonalConference.

Vecka 43
Varder ngs och Lantrnateridagar

2010Apri l
FIG kongress I Sydney, Austra ien

Fast ighetskonsulf  Torkel 6ste AB erbjuder
konsult t j : inster mcd f  ast ighersr: i t ts l ig,  f  ast ighets-
ckonomisk och fast i  ghetsteknisk inr. iktning.

Vi behdver fdrstr i rka oss med en konro,sarsvarlg r
Siockho|n. Fai l jande arbetsuppgif  ter ; r  cenrrata:
ai i  utveckla or. tanisai ionen inom kontorei ,  at t
vara bol lptank fdr 6vf iga nredarbetare och att
bidra t i l l  at t  fdrbattra de administrar iva rut inerna.
Att  ansvara l i i r  dokLLmentat ion av handl ingar,
kval i tetsarbete, inkdp, anbudsgivninB, fakture-
nn8 mm
Vi f i j rv;ntar oss ocksi  at t  du har en god kompe-
tcns inom det fast iBhetsjur idiska omrider och kan
genomfdra en del konsultrppdrag.

Arbciei  krevcr godledar och organisat ions-
ldrmiga. Dessutom bi j r  du ha erfarenher av ocn
intresse fdr at t  arbeta med administrat iv
utveckl ing.

\ r s t r a n g s \  i g e f  r L
117 43  Stockho lm

Tfn:08 556 300 60

H.msida: i 'w!r . f to.se

,-4 Fastiqhetskonsult

W Torkel Oste AB

I



Pr isnedg6ng men
ingen bostadsbubbla

Att realrantan sedan 1995 vari l
h istor iskt Egt5rklarar en stor del
av prisuppgengen pa bostaider, men
utgor ingen grund fcir  at t  tala om en
"bubbla".  Nar t iderna ar goda,
tenderar vi att tro att det ska fort.
sAtta i  evighet och ar dzir for v i l l iga
att  betala mer fc ir  et t  hus, som vi
ser som en saker invester ing.

dessa dagar ar inkesset stort
iar hur mycket pr iserna pa fas.

Reala ptiser pe egna hem

:1".t!p -E:4E!q! {n!fl

Vtjtdet i nC smAhus, tt I Eengsnadellen

:-.i:.tr.-Fsi!{E!!

t igheter i  a rnanhet och kanske
bostUider synnerhet kornmer att sjun
ka. Ett b drag t I den debatten l:irl]na.
des av Statens bostadskreditnarnnd
(BKN) ien rapport  ldecenrber.

Rapporten bygger p; data rdrande
smahuspr ser,  och slutsatserna ar d;r .
lor begransade t  ldessa. Sja va ansat.
sen ar daremot gi l t ig fdr ala typer av
fast egendom.

Den lraga som rapporten fdrsdker
besvara ar v ker utstrackning de sto-
ra reala prisuppglngar vi sett sedan
1995 kan frirklaras av o ka rnakroeko
nomiska faktorer, och orn det utdver
detta f nns en ofdrk arad del sorr kan
sagas representera en "bubbla". Ett
underlrggande antagande ar att  huspri
ser pa Lengsikt  inte f i j r ;ndras al ls,  rea

Konjunkturel la awikelser fran det
konstanta, lengs ktiga jarnviktspriset
kan enlgt den nrodel lsorn presenteras
bero pa att ralntor, inkornster, boende.
kostnader, skatter, forvantningar om
lramt da huspr ser och synen pA r sk
fdrandras. Att rea rantar sedan 1995
varit historiskt :g Jorklarar er stor del
av pr suppgangen, men utgor med det

syns:itt som anlaggs i rapporten ngen
grund fdr at t  ta a orn en "bubb a".

I  rapporten beraknas en boendekosf
nad persatsadkronav d nkop. ber;k.
n ngen rgar upprnaita histor lska var
clen idr rantor, skatteroch inflationsfdr.
vantningar. Dessutorn ngar en fdrvan
tad kap ta v nst, baserad pa rea a fiir.
andrngar i  hyror,  som mode en
ansAttst i l l l%,vi  ketar agre an detfak.
t  ska verdet fdr ber;kningsperioden
i986.2008. S ut gen anvzrnds en scha-
blon fdr driftskostnader, som ocksa
nnefattar en antagen r iskpremie. Den

na sista faktor arsvar att  genonrskAda,
och aterfdrs lnte till nagra h storiska

Den f ramraknade boendekostnaden
jamfors nasia led r.ed utveck ingen
for hyresindo(, sa sorn det ngar i KPl.
Kostnaderna for att,iga l;mf6d med att
hyra bdrfdl jas ei  avert iden. Som frarn-

gar av f guren ovan sa 6verstiger kost.
naderna for agande hyreskostnaden
nedca207a,"1 ket g vetdegjorda anta.
gandena ar clen ofdrklarade "bubblan".

I rapporten gdrs ett JOrsok att fdrk a
ra hur det kan konma sigatt  husha ef
vagar ta risken att betala "fdr mycket"
frtr smahus. Ansatsen :r att uppJatt.
ningen om v lken r sk sorn en invester
ing representerar praglas av hur stora
fdr: indr ngar nran upp ever ekonomin
istor i .  Den ovanl igt  anga t idsperioden
rnecl ekonomisk ti vaxt forklarar dar.
rned att  r iskprerr erna i  sarnhal let
generel l tharslunk t .

Avs utn ngsvis plpekas i rapporten
att  en pr is lusier ing nedat med 20 %,
jamldrt rned halvarsskiftet 2008,
endast ar et t  matt  pa "bubblan".  A la
pr is lusteingar sorn fo ler av t .ex. hajd
realr;nta t lkommer utover detta,
Lars /rel/, Staters bostadskteditna nnd



fl

Va rder ing
av fastighets-
bolagens
fastigheter

Sekt ionen for  fast ighetsva rder ing inom ASPECT arrangerade fore Srsski f tet  i  samred
med IPD Norden et t  y t terst  va besdkt  f rukostmdte.  Vid motet  behandlades et t  hog
aktuel l t  amne, n i iml igen vbrder ingen av fast ighetsbo lagens fast ighets innehav.

AV A l (R EKWALL FoTo BARBRo LARsoN

Tast igheternas rnarknadsvarden vjd
drsski f iet  d:  huv!dsak inga transak.
t ioner forekommer.

B a k g r u n d e n  t  l a i t v  n b j o d t l  f r ! .
kostnrdtet idecembervaratt  det io ka
sammanhang iarts frarn synpLnkier pa
hur fast ighetsbolagens Jastgheter
sku e kornma att varderas. Den frdga
som aktua serats var hur stofa de
iedskarningar skul e bl  som bo agen
skul le tv ngas gora vid arssk f tei .  Enl gt
ett  ut i ia lande Dagens indLrstr
clecember menade Ste an Lundstrdm
att  fast ghetsv: i rdenask! le komrl la att
skr lvas ned med l0 15 procent vid
:rsski f tet  2009 20r0. Av hans Lr i talan
de framg ck ocksa at ka siora
neclskr vn ngar kunde b aktuel a aven
v d arsski f tet  2010 2011

Frukostriotet inleddes med att Bo
Nordlund, redov sn ngsexpert  p. i
KPN,{G, k argjorde att  de borsnoterade
fast ghetsbo agef eni gtsa ande regel
systenr,  IFRS ska redov sa sina fast g-
heter t "fa r va Lre . Enl gt svensk

En fraga g; de hur fast ghetsvar
derarna skul e kunna bedorna

lagst f tning nneb;r detta verk igt  v;r
de ,  v ket :1r det pr is som en s; jare
skLr e f :  en trafsaki  of  me an obero.
ende, klrnniga och intresserade parter.
Bo Nordlund konstaterade dock att  det
i .n.  sakfas ett  angs kt gt  avkastnings-
baserat marknadsvarde,

P O Skoog, av SFF auktor jserad las
t igiretsvarderare, menade att  i  radande
riarknads ;ge, med ett  yt ierst  begr;n
sat anta avslut f : r  fast ghetsvardefar
na gara breda marknadss m! er ngar
och ta n samt iga aspekter pa en fas
t ghei lar at t  kunna bedoma ratt  v:rde.
Det nkluderar bAde kapares och sal ja.
res fdrv;ntningsblder och kalkyler pa
en tankt af far iksom vad en anegivare
sku e ha accepterat orn affaren bl ivt
av. Aven stud €r av bdrskursen for las
t ighetsbo agen kaf vara t l l  vss ed
n ng, mef bor anv;ndas med stofsta
f0rsikt iChet.

Chr st ina Gustafsson. vd fof  IPD Nor.
den. varfade dock varderarna fdr at t
c lra T0r mycket slutsatser av borsen.
Fron rnenade att  sarnbandet borsnote
racle fast ghetsaki  er och fast gheter

histor iskt sett  var t  ganska svagt.  DZrre
mot namnde hon ai tdei f innsett tydl  gt
samband me ar utvecklngen pa den
br i t  ska fast ighetsmarknaden och den
svenska. Sedan m tten av 2007 har den
br t t t iska fast ghetsmarknadef fa t
med 23 procent och kommer att  fa a
ytter l jgare fram t sommaren 2010.
Chrst ina Gustalsson trodde nie att
den svenska fast ghetsmarknaden
sku e fal la I  ka mycket men rnenade
;nd: att  r iofstret f rar Storbr tann en
tro gen ar det samma,

Vid fr !kostmatet medverkade ocksi
Anders Ah berg, c iv ingenlor p:
Vasakronan och Leif  Andersson. VD p:
Are rn. Anders Ah berg f ick b .a.  f ragan
orn han troclde att  exterra varderare
och fast gheisbo agens egra varderare
bedomde fastighetefs varden o ka
Ah berg svarade att  han inte bedornde
atsavarial let  Beiraffande marknads
aget ansag Leif  Andersson for s n de
att  med radande rante age och mark.
naclens krav pa avkasin nc sd tordef e
ra fast ighetsaff i r rer kunna b i  av och
tamligen bra.
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Pa ny ku rs
mot framtiden

SIDA f inansierar  femveckorsku rser fdr  randadminist  rat i rer  f ransocira Afr ika,  t i r .sammans med tvd svenska konsul t foretag samt Blekinge tekniska hogskoja.  Enanda av gemensamt ldrande och samvaro prbglade Oen"torsta omgangen.

a



\  Sedan februari  2008 f  nans erar
- SDA er femveckorsLurs kal lad
"Ruraland Peri  Urban Land Administ
ration n ihe SADC region". Den riktar
slg till personer frAn sddra Afika som
arbeiar inom detvida begreppet "Land.

adm n strat ion".  Kursdeltagarna. ira t
f rar jur istersom arbetar nred kvirnors
ratt att arva rnark, til matningslngen.
jijrer sorn skapar fast ghetskartor. De
tva kursersom h tti s startats har haft
c irka 30deltagare vardera. En fascine
rande samlingrnanniskor rned en sa g
blandning av erfarenheter och syn pa
lvei, som gett rn:nga ofarglomliga
erlarenheter och rn nnen.

Kursen har s utforts 16r den fdrsta
gruppen och pagar nu fdr den andra.
Fdr genomJd ra ndet ster Orgut Consu
t ing AB och Hifab Internat iona AB, tva
svenska fdretag rned fokus pa irterna-
t ionel la prolekt och kurser,  sarnt Ble.
klnge Tekniska Hdgskola. Sex kurser
Ar planerade, och detdiskuteras om en
fortsattning.

Utkycket "rural  and per.urban"

Kutsena bjudet pA nenga kulturella mtjten.

nnebar att landsbygden och fdrorter
na pf or i teras, men att  stadskSrnorna
harnnar utanfor fokus for den har kur
sen. Annarsarvar igen staderna pr iv-
leglerade rardet gA erbade p anerlng

De som anma er sig maste dessu
torn bo ett av de 14 ander sorn igger
i  den sa ka ade SADC regionen (Sout-
hern Air ican Development Cornmun j-

t r .  Det ar en sarnarbetsregion far an.
der i  sddra Afr ka. Orn man tanker sig
en ostvast ig grans inje genom norra
Tanzan a ochtar rned a alandersader
om denna sa fer rnan ei tgrepp om vi l
ka landerdet hand arom.

Manga miljijer och kulturer

For att farste hur stort detta omrade
ar, se racker det med att 1 ita pa den
nord.sydi ga strackningen fdr regio.
nen. Samrra stracka sdderutfren Kiru.
na landar en b t  l r  i  Nordafr ika.

Efter att ha traffat kursdeltagarna,
inser man vi lket brett  spektrum av rr  I
joer och ku turer sorn f  nns reg oren.

De tagarna ;r  al  t  i f ren stadsp anerare
frAn rnoderna storstader, sorn Dar es
Sa aarn Tanzan a, i i l  jursier,  utsta.
t onerade pa den n:stan fo ktornma
botswanska stappen-

De fem kursveckorna arr uppdelade
me an Sverige och SADC- anderna
och utspr idda under ett  halvar.  Detta
fdr att deltagarna ska se bede hur det
iungerar Sverigeoch iet t  utva tSADC.
and. Kursen inreha ler fdredrag sorn
behand ar sd vi t i  ski lda amnen som
planer ngsprocesser, f astighetsJr;gor,
ny teknik (geografiska informa.
t ionssystem, matning),  ekonomisk
utveck ng och kansre aterade iragor .
a l t  med andadmin strat ion som
gemensam nanrnare- Fdredragen var.
vas med stud ebesdk pa kommuner,
p aneringskontor,  t  l lverkare av mat.
ningsutrLstning, nryndigheter etc.

Utrnarkande ldr kursen ar ockse att
varje deltagare driver ett eget projekt
under kursens gang. Detta gar under
ben;mningen "change project" och ar
t ;nkt at t  innebara nAgon slags fdrand-
rngpadenarbetsplatsel ler nst i tuton
dar man ar anst: i  ld.

Projekten kan innehel la ny teknik,
fdrs ag t ll ornorganrsat oner, nya
utbi  dningar och : iven kansl igare
dmnen sorn korrupt ion och kvinnors
rzi t t  t i l l  mark. Bade under och mel lan
kursveckorna far de tagarna hand ed.
n ngav organ satdrerna iplaneringoch
nnehAl l .

Fiirsta veckan iAfrika

Kursen bdrjarmeder vecka ett  SADC.
land sonr hl t t i  s vart  Tanzan a, rnen
Botswana ar det land som star pa tur
nasta gang (i april ar). Der f6rsia
veckan ,r tiinkt som en introdukt on
dar de tagarna b and annat lar s g hur
man p anerar och dr iver s na prolekt,
samt det nog sa v kt iga hur mar
farankrar projekten i  s in organisat lon.

N6gra fbredrag om grLrnd ;ggande
landadministrai  on ingar ocksa. En
vikt ig bi t  a1r den sociala samvaron, dar
de tagarna ar kanna bade organ sato.
rerna och varandra genom al l t  f r ;n
m ddagar t I grupparbeten. M6nga
arbetar inom sarnma arnnesomraden
och kursen ar darfbr ocksa t i l l  for at t
skapa viktiga kontakter infdr framti

Kvtnnors raft att dga och etua matkfinns med i kurcinnehellet.
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S m 6  g r o d o r n a  p i  s w a h i l i
Under de cirka tre nranader som gar

innan nasta fas ar det tankt att atta ska
komma igdng med sina projekt pa hem.
rnapian. Ofta stdter de pe patru tpa nagot
satt i sitt uppagg, och en av dettagErra
tyckte, nar han andrat s n inriktn ng fdr
tredje gangen, att rubriken "change pro.
ject" var rnyckei passandel

Nardeteirdags for tva veckor iSverige
brukar de flesta ha ett ganska bra grepp
om vad devi lgdra, och har def lestafat l
ocksa fatt sin orngivr ing att tycka detsarr

Under Sverigebesbket lar gruppen ge
s g ut pa ett anta stud iebesok. Det in nebitr
aii de tillexempeli*r besdka lantmater
avdelningen pa en korn rnun fdr att se fas.
tighetsprocessen. De far lyssna pa fdre.
orag om iastighetsadninistration a ta
dess Tormer, men ocksa ti I exempe om
HlV, m ljopaverkan och rnodern tekn ik f6r
Kanerrng.

Da denna resa kan bl deras enda i ivet
till Sverige sa ordnas det ocksa med ite
tLrristande fijr att de ska hinna fa en gttrnt
av landet de kommt til. En vandring
genom Gamla Stan var en uppievetse fdr
manga iden fiirsta gruppen, eftersorr det
ar mycketovanligt med gam a byggnader
i sddra Afr ka. Bjarnarna pA Skansen var
ockseenfavort ,

Det ar spannande som arrangdr att fa
hdm vad folk fran s6d ra Afr )ka rcagetar pa

nardekornmert I ettland inorra Europa.
Den forsta gruppen var iSverige imajf6r
ra aret, och de sobn;iruppe ungetur lika
rnanga trrnmar u nder he a aret i deras an.
der tyckte flera i gruppen att det kandes
mycket mzirkligt n?jrsolen gick upp mitt
nattenl Vissa hade till och med svart att
sova nar solen trangde sig pa m tt i natt.

Forutom ala nya kontakter, hardettagar.
na bjuditpamanga rolgam nnen. En rnid.
dag hade titeln "cultural even ng", och
innebar att ala ;nder som var represen.
terade skuile frarnfdra en sang etler dans
fran stt and. Bland manga fantast ska
upptradanden var nog tanzanierna mest
imponerande, sorn fdrst sjdng en vacker
stemsang.

Nar sedan de svenska representanterna
iramfdrt "srna grodorna" f ragade tanzani-
erna vad texten betydde. Efter en btixts
nabb dver*ttning fick vi sedar se ,,sma

grodorna" p: swah l, med r,ttnetod och
ai l t l

Nagra rna nader efter Sverigebesijket ; r
det dags fdr sista fasen, sorn iksorn den
lorsta genomfdrs iett SADC.tand. Har
bjudsdetocksa pa ldredragoch studiebe
sdk, darfdrstagrLppen besakteen titen by
pa den tanzaniska landsbygden och fick
se deras fastighetsreg ster. Det a tra mes-

ta var handskrivet, men de verkade ha
pa vad de slss ade med.

Annars anvAnds mycket av tiden iill
finslipa projekten, och kursen
med att alla deltagarna presentemr si
projektinfbrhelagruppen under ad

Imrten av januari kommer den
de kursens deltagare till Sver ge. N;r
f ck reda pa attdet ibland kan \€m ner
minus 20 grader denna erstid, blev
deltagare lite bekymrade, da deatka
ia aldrig upple!4 minusgrader. Om de
muntrande kommentarerna fran
satorerna om treglasfdnster, varma kl;
och vackra sndlandskap gick hem

Menga studiebesak ska ocksentnnas med under kursveckotna.



"Sverige behover
en ide om Sver ige"

:
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F  na  nsk r i sen  och  g l oba l i -
<.o r inoen vi<.:r  2++ r ' lo+

behdvs nya svar p i i  hur
jobb och vAl fard ska var-
n : <  i  S v o r i o e  D e t  m p n : r

Lennart  Weiss,  Koncern-
chef  for  NAI Svefa som
efter lyser en nat ione I
agenda och et t  fordju pat
sama rbete me lan nar '
ingsl ivet  och samhdl  et .

Lat trrls borja med att be om
ursakt for at t  jag det forsta

nlmret av denna I  dn ng r i  ssbrukar
rn t t  pr v leg rm genom att  bf lka ett
dl !pt  forakt gtord Jagarpatrot lust
det Jas ;r  v sserl  gen VD i  et t  fast ig.
hetskons! tldretas go fare riake
somnrargot lann fs och mycket annat
hederuart  lv len patr ot .  N:got sd
vederstygg Ct vi i  va knappast nagon
ltta a rdag?

Cloba ser fgens och EU r,redbor

Carskapets t id haf det srarast b vt
norn ai t  forneka att  det I  nns n:got
sa. laf t  som et i  genLr nt svenskt ntres
se nom pol t  k och ekonom . Undanta
get h t t  ls har var i  drot ien. Dar haf
det var i  okej at t  s l lnga 'du 

sar i  a du
fr a".  N4en kanske nte si i  ange t
nom SvT och SR ar sport journa ster '

na nlmer nsiruerade ai i  ha a en
objektv,  io ' rrnalst isk nje Avei 'd

svefske ska Cranskas sir ikt  ne! i ral i .
Usch och fy t  l l  a l l t  som lLrktar Lrnken
n.t lonalsr i .  Vi  som alskar idfot i  f , r
hoppas ai t  Lasse Granqv st inte br s:
attstyrd.

Slalv ar las ; t t  p;verkad av att  under
sex ar arbetat i rom er norsk koncern.



Gene pa gAng har jag s agits av norr
mannens fbrmAga t  l t  nternat ione t
engagemang utan att forden sku tap
pa fokus pa vad sorn gynnar gefuint

lblafd iar man aven svenskarna i i t l
h jalp sorn nar rnan hUiromeret bad Wal
renbergarra att  kdpa en kontroIpost
Aker Kvaerner,  Norges dominerande
ndustr ikoncern, a t  s), f te att  btockera

Tieni ga;ganntressenfrAn at i  bryta in.
(Aven Norge komrner "fi', fren ,'6st,'.)

l\,4ltt garn a fdretag Ve dekke ar
rntressant fran en annan synv fket.  I  et t
age n;r flerta et entreprenadfdretag i
Norge hade k0pts upp av svenska stor.
fdretag valde OBOS (Norska HSB) att
kopa en stor post ifdretaget, atlt syfte
att  sakerstal la norska intressen pA en
v'kt ig nhemsk marknad. Fanrtorn
OBOS som storagare (narmare 30 pro.
cent) har deita bdrsnoterade foretag
personalen som sin nast storsta agare.
Genom att arligen genornfora r ktade
nyemissioner- med 20 procents kLrs
rabatt  -  i i l l  personaten ar dag ca 50
procentavde 6.OO0 anstA daagaret i
narrnare 16 procent av akt erna I  bota.
get. Fdr att ut dva sin nnakt effekt vt ar
man sarntaoe I  en gernensam akt ea
garkrets med m6jtighet att upptrada
gernensamt pa bo agsstamman,

Darrned b ockeras def nitivt mdjt g.
heten t  l f  eni l iga dvertaganden. F6ratt
ta kontrol l  aver ett  ldretags kassa,
kr;vs som bekant innehav av 90 pro.
cent av aktierna. lvled persona en som
storde agare omol iggors ptrataktioner
mel lan en kdpare och starre inst i tut io
nel la agare sonr efbart  raknar pengar.

Ti l l  detta kan jag g;rna t   agga norr
mannens reservat ions osa beundran
fdr den sverska ndustr t radi t ionen.
Visst,  ol ja har man men trots den resLrr
sen ar avunden i  Norge utbredd dver
Sveriges f . j rmaga att  iaver 100 ar ska.
pa den ena irdustr i lz i t ien efter den
andra. Hade Volvo, ABB, Ericsson, Sca
nia m f lvar i t  norskaldretag kan vivara
he t sakra p:r att rnan agerat med star.
re engagemangtor s na tftressen an vi

JZirnfdre sen harstor betydelse ides
sa dagar d: f rnanskrsen och den glo.
bala ekonomins verknjngskral t  ster
para el l t  mot det som ar basen i  den
svenska ekonomin. Aldr g fdrr  har den.

na Jundamentala bas far Svenska jobb
och f6r angn ngen vart  gernensam.
ma v:i stend var t rner hoiat.

R skerna rned att  ut ta a sig fran en
' 'patr iot isk" utgargspunkt btev tyd|ga
nar rektorn fdr Flandetshogskotan
Goteborg tog bladet fr : r  munnen och
kravde att staten, som en t lfa lig
nddbtgard, skL e krjpa loss Vo vo PV,
cletta fdr Sver ge si vita a industriJ6re-
tag. ( ntefor att aga det lengsikt gt Ltan
ior att rekonstruera det och sakra jobb
och know how iSverige.)  Detsku e har
ir te hagjort .  Salan harvaten debattdr
b vi t  s i  nedsablad, frAn "hoger t  I
vanster" pa den po i  ska skatan.

Kritiker utan liisningnaf
Slaende ar att  kr t lkenra saknar a ter.
natrva lOsningarel  erperspekt iv p: vad
sorn ar bra fdr just "AB Sver ge".  Jagt t-
tade i exportstat stiker haror.aret och
kunde konstatera att  t re induski
kofgomeraiharen alde es avgorande
betydelse for Sver ges exportinkoms.
ter i  Ercsson, ABB och Votvo. De tva
Torsia fdretagen r;ddades sorr bekant
av Walenbergarna nar de var gung
n ng. Det ska vivara glada fdr.

Att  de sku le komma t t tVotvo:s (pV)
och SAAB:s urdsattningar he t  oreal is
t lskt ,  oavsett  om de skul le vi l ja.  Va rfdr?
D;rfrtr att de - ksom de andra storre
agarkonstel lat  ofer saknar de resur
sersom kravsaits j :  va t  lJoradetkap
ta sonr kr;vs. De arfdr sma.

Nar den akuta f inafskr sen bl :st  dver
komnrer det bl  an tydi lgare att  huvud.
konkurrensen mot de fdr Sverige hei
avgorande exportforetagen komrner
fran Asien. Landerdar man rned statens
hj;'lp antingen pressar ned onekostna-
derna och,/eller rned stattiga subvent o.
ner och bestal lningar gynnar s na egna
fdretag. Lagg narnnet Huawei pa m n
ret.  Detta av kinesiska staten uppback.
acle bolag br redan Er cssons vikt gaste
konkurrent PA s k1 kanske eti d6dtigt

. lagar grunden t  skyndareav nrark.
nadseronornr och pr/vat Agafde. Histo.
rren vsar att  staten som agare nte
bidrar rned den akt vaajgarstyrningsom
konkurrenskraftiga fdretag kr;ver. .Jag
ar ocksa en varm anhangare av ett bra
klimat 16r nyf.iretagande och gynnsam
ma v kor fdr prvat akt eagande. t/en

stora och srrd fiiretag betingarvarand.

Ett  a dr is s;  bra kl imat for nyfdreta.
gande har nga mdjt igheter att  kom.
pensera konsekvenserna av att  bi l in.
dustrrn och dess underleverantdrer fdr.
svrnner fdr gott  f rar Sverge. Darfor
rreste vi  nse aven en annan sak: pr ivat

h
statl gt,/pensions-,/ ontagaragt kapita
bet ingar ocksa varandra, om vi  tengstk-
i igt  ska kunna behe a er tvskraft  g,
nat ione ndustr ibas.

fyv+ff vor )aC lnte pa negot snart
uppvaknande. For t iotalet ar sedan
hade viett  ledande med cinsktforetag i
Sverige som hette Pharrnacia. Nbr sta
ten sz1 de sin kontrol lpost om 8 procent
var detta nom forskn ngen edande
foretag fdr orat fdr Sverige. Uppsala
har,  t rots rnanga rr tressanta bioteknik
foretag, annu inte harntat s ig pe detta

Skand a var Nordens ledande kap tat.
fdrva tn ngsfdretag, t i l ls AP londerna
valde att  sAl ja sina kontrotposter t i t l
Sydafr kanska agare. ldag ggerfdreta.
gets sate och darmed ett hundrata
nycke funkt oner i London. Sa tzinge
Wallenbergarna och APJonderna hat l
hop runt Scania var det utsikts ost fdr

tyska VW att ia kontroller dver detta v k.
tga industr i foretag. IMen som bekant
valde APJonderna at i  sal ja nar ' ,pr set
var det ratta". lvlen orn Scania pa s kt
forsvlnnerfrAn Sver ge kan vimed ratta
rraga oss or. det var "vart pr set" - fdr
Sverige.

Sver ge ar ett  l i tet  land med 9 nr i t joner
nvanare. Vart  unika v; ls iand ar bero.

endeavattv kan sA ja rnert  l lut  andet
an vi inrporterar. Den dagen Sverige
fbr lorars n pos t  or som industr nat or
bl i r  vr bara en peri fer marknad fOr ser.
vrce. och underha lst j ;nster t   

 

den
egna befolknlrgen. Vardet pa de t j ;ns.
terna komnrer aldr ig att  kunna f  nans .
era vara ansprak pa 16ner och valf ; rd.
stjanster.

Norge, Tyskland, Frankrike m f t  an.
derTrnns idagen vaxande insikt  om att
et t  land- rned o ika medet-maste age.
ra fdr at t  varna sin indusir tprodukt on.
Det m:ste v rnse ocksa i Sverige. Dar.
iorar lagpatr iot .



iti

Pd riksdagens bord ligger nu ett fdrslag att det fr6n och med den 1 maj 2009 ska
moj l igt  at t  dga s in egen lz igenheti  et t  f lerbostadshus,  s.k.  agar lagenhet.

Enl Ct f0rslagei (prop. 2008,/
09i9i)  ska en aganagenhet uigb.

ra en rred rnensionet fasflghet, sorn ar
avsedd att rymma endast en tagenhet,
en aga r :lge n hetsfa sflgh et. Manga V;1.
K0rnnar denna iar. indnng den fast ig.
hetsrattsllCa lagstiJtningen.

Den 1 januari  2004 nfdrdes tredi
rnersionel l  fast iehetsbitdninC (3D), vr
ket lretraktas som den st6rsta forand
r nger inom fastighetsraiten under de
senaste 30 aren. Under 2004.2008 har
240 stycken 3DJastigheter bitctais.
Trenden ar att efterfragan ijkar negot
6r Jran ar.  Lantmater iet  har fy lger
utvarderai  3D.lagst i f tningen och da
Cjort en sarn ad bedamr ng att
oesiammelserna h t t  ts har fungerat
mycketval.

Bostadspolitisk fraga
2004 ers lagregter infardes en be

gransf ng av davarande regering om
att  agarlagenheter inteick b tdas. Det
kr;vdes rn nstfem t:igenheterfdr att en
3DfasiChet skute kunna b das ldr

hyresr: t t  e ler bostadsr; t t .  Nuvarande
rege r ngharenannan pol i t isk uppfatf
nrfg och larester att  det nu ocksa ska
bl moj igt  at t  bida aga r agen h etsfas.
tigheter som bestar av en encta lagen_
het. Rege ringens fors ag har mycket
byget pA utredntngen ,'Att aga sin
lagenhet ' ,  SOU 2002:21, och remis
svaren pa Lkedningen.

Syftet rned agstiiiningen ar att rege
ringen ser ett v;rde rnangfatd och va
ir ihet i  boefdet.  tdag f inns boenctefor
merna hyresr:tt. kooperatv hyresraitt
sami bostadsratt och nu t lkornnrer
agafderatt. I jamfdretse med hyresr;ti
och bostadsratt btirdet med ;ganderatt
ett dkai boendeinf ytandegenom att dei
i princip inte flnns n:gra restriktioner.
Den sonr koper en agarjgenhets
fastiehet kan soka lagfart en gt sarnma
regrer som gaiter far andra fasiigheter.
Agaren kan ocks: inteckna och belana
sin fastighet. Agaren kan si. vstand gt
T.irfoga over sln Jastighet, genorn attt ex
hyra ut/agenheten utan kravpa t i l tstAnd
fdr uthyrf ngef. Regeringens fdrhopp.

nrnCaratt  bostadsprodukt ionen ska dka
och bedanrer att det btir eti okat utbld
av lagenheteratt hyra.

Lagutformning

Fast ighetsbi/dnirgstagen, sorn ga er
fdr b ldande av 3DJast igheter,  fdreslas
galia Aven for.igar agenhetsfastigheter.
Det nnebar att  en s:dan fast ighet bt l
das vd lantmater i f r j r rat tr ing och att
det ar lanimater rnyndigheten som
beddrner orn de sarsk tda v  koren ar

Ett  v i l lkor fOr att  en agartagenhets.
last ghei ska kunna b ldas ar att  det
estadkorns en sanrrnanha en enhet
om mrnst tre sedana fas|gheter.
Gemensarn egendom sesom yttertak,
fasader, trapphus och JOrrad konrmer
normalt  at t  inga i  en gemensamhetsan.
aggnrng som Tarvattas av en sam_

f:] lighetsfore-nlng, vi ken ,garna av
last gheterna ar medlemmar.

Ett annat villkor er ati agartagenheter
tr i is v idare endast ska kunna b das
sarnDand med nyprodLktion, dvs. ifte i



Aga I t d ge nh etet I n y p rotl u kti a n

redan beflntligt flerbostadsh us. En kor
tors eller affdrsfastighet ska dock kun
na ornbildas ti aga dzigen hetsfast C
lreter underfdrutsattning attf astigheten
nte anvants sonr bostadshus under de
senaste atta aren. Aven t byggnaderav
,gardgenheter ovanpa beftnt ga hLrs
bl r rndj ga ait avstycka.

3 kapjordaba ken nfdrs reg ersonr
infebar att  en lz igerheisagare som al
var l igt  star stna grannar ska kLnna
idrel:lggas vid vite att upphora nred
st. j rningarna. Reger ngen har ocksa
Toreslaglt att reglerna om taxering och
beskattnirg av agarl:igenheter i sak
ska vara ika sonr 16r srnahus (prop.
2OAa/A9192). T ex ska en kommunal
last ghetsavgf i  betalas per Zlgar;gen.
hetsfast ghel rned sarnma belopp sonl
for ett smahus samt statt g si.:nr
pelskatt tas ut vid aver atelse. Fast g-
hetstaxerlngen ska dock ske enl igt  var
deringsrnodel len for hyreshus och vid
samrna tidpunkt sorn a rnan och fdr
enk ad taxer ngfdrdessa.

Agaren ska fritt kunna fodoga dver sin
agar:igenhet pa sarnma s:itt som ett
snrAhusoch kan hyra ut der tillvem sonr
helst pa v kor sorn han eler hon sla v
bestzimmer. Fdrstahandsuthyrningen
vAntas Oka nar :igarlagenheter infdrs,
men bruksvardet sattertakfdr hyrorna. I
fdrslaget s as namligenfast att bruksvar.
deregeln(55 0 hyres agen)skat t : impas
nar det ga ler bestamrnande av hyrans
siorlek vid uihyrning av agaragerheter.
Bes ttn ingsskyddet vd uihyrning av
agarargenheter fareslas bli detsamrna
sorn vid uthyrningav smahus

Inlresse och omfattning
ntresset fdr de nya lagreglerna har de

sefaste aren varit stort hos byge. och
fastighetsbo ag som ansett att nypro.
duki onen helt  k lart  sku e 0ka, sarski  t
som byggandetav hyresratter minskat.
Vid den "hearing" som h. j l ls iRosenbad
tuni med ett  30 tal  ol ika intressenter

var de I  esta, rned nagra fa undantag,
posit iva t  I  nfdrandet av agar agenhe.
ter.  Aven Jinans arer,  nte rnlnst Jran
Lrt l : rdska bolag, har uttatat s ig posi

t  vt .  Europa ar det vanl gt  med ;gar.
agenheter i  de l lesta lander eftersonr
bostadsrai tsformen ar ovanl ig.

Hur omfaitande kan da byggandet av
agar agenheterfdrvirtas bli? En bed0rn.
n ng, sor.  gordes utredningen"Attaga
sin lagenhet" :ir att det uppskattade
anta et kan b 3 000.5 000 ;garlagen
heter per dr. Dei kan ocks: bii ett mer
dynanrrskt stadsbyggande nred en
blandn ng me an o ka boendeformer.

Nulage

lvled tanke pe radande f  nafskr is och
lzigkof junktursomlett t  lensnabbfor
svagning pa bostadsmarknaden kan
det dock komma at i  b entrogstart fdr
den nya lagen. Sarnt digt  kan dei Lpp
d:mda behovet av att  b da agaragen
heter bidra t i l l  at t  hel la uppe el ler fa
rgarg byggandet igen under senare
deen av 2009. Normalt  brLkar ca
35 000 bostader bygeas varle:r ,  men
Boverket har nyligen gjort en prognos
att  rybyggnat ionen dr2009 m rskart
ca 16 0O0 bostzider pa grund av kr sen
pzi i  nansrnarknaden.

Internal ionel l t  perspekt iv

Agarl:igenheter Uir ngen nyfdreteeise.
Austra en har lafge haft  agar.
agenheter,  s.k.  "strata t i ie ls",  Japan
och USA ("condomir urns") kas:.
mafga dnder Europa, sasori  Tysk.
land, tal  en, Span en och Llngern f inns
ocksa o ka forn er av agda ,genheter.
Inonn F G har en sarski ld arbetsgrupp
nom komm ssionerna 3 och 7 b dats

som arbeiar ned utveckl ingen av 3D
fast ghetsbi ldning och agar agenheter.

I  Norden har vi  negra varanter av
Uigarlagenheter med d rekt el er indi
rekt agande. I  Danrnark l inns s.k.  ejer
lej  gheder,  dzir  man ager sjalva agen
heten medan rnark och gemensam
egendom innehas med samagande.
r: t t .  Den foreslagna svenska rnodel len
I knar den danska. I  Norge f inns ei jer.
sekt oner,  som nnebar att  s jatva f  er.
bostadsfast igheten innehas nred sam.
;;ganderatt  och att  de ski lda andelsa.
garna har en nyttjanderzjtt til en v ss
lagenhet i  huset.  Ett  l iknande systenr
f inns pa sland. I  Finand f inns ett
system med nd rekt agande av s.k.
akt ieagenheter och bostadsakt iebo.
ag, men en utredn ng pAgar om 3D.

Tast ighetsbidn ng efter rnonster l ran
Sverige.

Forslaget t i  ;garagenheier komnrer
att  behand as i  Civi lutskottet  den 27
Jaruari .  Under moi onst iden har en
motion kommit in fren opposit ionen (s,
v mp). Opposit ionen yrkar att  r  ksda.
gen ska avsla proposit ionen rned han
visningt i  at t fdrslaget b and annat kan
leda t i l  orattv lsor pa bostadsmarkna.
den och brstande neLtra i tet  rne lan
upp atelsefornrerna pe bekostnad av
hyresr:tten. R ksdagen konrner att
behandla fors aget under varen. Lag.
andr ngen foreslas trada kraft  den 1
mal 2009
knan &ikxan ar lantmebrikansult i Givle.



r s y m D o t e r  -  n v
s t a  n d a  r d  i s e r i n g s  i n
Narv idagstar inf6ren krafUgti vaxt siirskjlt nar kartstod koppi
aV nya prooukter sorn inneheller geo.
data, exernpelvis inforrnatronsijans.
termed kartst6d pa Internet, ser vien
brokig skara symboter och verktygs-
r(oner. Det saknas standarder. Dei
ldrsverar Jdr anvandare och fordyrar
utvecklingsarbetet.

Ett nystartat projekt initierat av
Stanli har nu som me att estadkonr
nra lattillgand iga gemensam rna sym.
boler och ikoner t t i tgagn fdranv; jnda.
re, upphand are och leverant6rer av
kartor och kartapplikationer.

Ett ftirsia intressentndte med fdre.
tradare fdr mynd gheier, komrnuner,
unrversitet och ldretag inom ctSv sa.
0e pa stora behov av en gernensarn
ldsning. Deltagarna menade att
dagenssituat on nred egenutvecktade
symbolblbl iotek och mjukvaror ar
ohal lbar infdrframtiden.

Nl;nga fbrslagoch id6er kom fram,
fdljande betonades sarsk t:

. \ya symboier behdvs, exempetvis
inom mil jd och tur snr.

. Anvandarv;nligheten bor ijka,

ras.
. T ganglighet ar en f6rutsattning

iarverkllgfdrandring, symbolerna bdr
rnnas sam ade i tatti gangliga kana.

.  Det kravs en enheUtgterm notogi i
grunden.

. Utga se lanet som mojtietfran det
arbete som redan Argjort

. Tydliga avgransningar kr;vs
Stan , SS projektonrrade fdr geo.

data har fdr avs kt att skapa en kom.
nr tt6 Oppen fdr be16rda organisatio.
ner.  En startgrupp kommer inasta
steg p ra nera verksam heten, specifice_
ra nalen och presentera en Udsp an
samt lorslag t i l l  f inanster ing. Vi  

 

dr l
vara rned iprolektet,  hardL id6eroch
synpunkter? Kontakta Henning Tdr.
ner,  projeki  edarep: StS,08.555 521
64 el ler henning.torner@sis.se

grupper som saknarforkLrnskap. .

ft m e d

Mr Churchill las reoeiwd, ilfougll Brig&lief

the t loJd I t re; rnt ior  of  Lhdt t ( red sur te jo '

v ln( l .  you haue , .ade of  hp lor"woRl  l ' '  v ro le

28, rlrl)lt I,AEK G-{'�|!,
r,oNDoN, S. \V ?-

3l  Odob$ t0i0

Iiillnrlr, Ure S4creLafy oI

Londonr ihc h ansltlJon

Ior tllc llsiitutid sono

Mr Cnurchiu wisl,es Jo! to \uo{ how nNfi l@ {llrccioles }our kirdles6

!! seldilg littr & c0!y ot this ariicle, rnd llcnsod to lhorv lhrt il i)is becn

I)lblis\oa itr Srve'len.

Fastigheter fdr 30,1 mit larder kro.
nor bytte agare underfiolarets sista
kvartal, vt ket rnotsvarar en minsk-

Fast ig-
hetsk i ipen
rasa  r

nrng med 40 proceni jamfbrt med
sarnma penod 2007. Den beddm.

t ionsvolyrnen t i l l  118,8 mjt jarderi
Lronor,  v lhet;r  en minskning med
drygt 20 procent jarnf6rt med aret

nrngen 96r konsuttfdretaget Jones
Lang asa le.

Under helaret uppgick transa

f6re. De,r de extremtstora fdrsA
nrngarna av Vasakronan och St€
en&Sirdnr bortreknade.
Kella: Dagens Nyheter

Mr.  Er ik  Tob6.


