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Stabila och sta
en föränderlig
Hur sammanfattar du 2016?
Det har återigen varit ett jättebra år på de flesta sätt. Marknaden har
gått ifrån stark till väldigt stark, särskilt i storstäder och regionstäder,
vilket har varit positivt för vårt bestånd. Våra segment har fortsatt
präglas av en bristsituation, framförallt vad gäller bostäder och
centralt belägna kontor, medan handelssektorn i stort har varit i
balans. Kommunikationsläget är en tydligt avgörande faktor för
handelscentrumens framgång – återigen något som går i linje med
våra fastigheter.
Det är tydligt att Sverige som land präglas av optimism och vi är en
god bit in i en stark konjunktur. Vi har låga räntor och hög tillväxt,
vilket gynnar vårt tillgångsslag och har bidragit till ett fantastiskt
år på det stora hela. Som företag har vi åstadkommit en avkastning
som är jättebra, utifrån att vi har en blandad portfölj och är
välrepresenterade i flera segment.
Vad har hänt i beståndet under året?
Vi ser fortfarande vårt bestånd växa – bland annat genom tre nya
fastigheter med strategisk potential: Handelsplatsen Backaplan
i Göteborg, kvarteret Dragarbrunn 10:3 i centrala Uppsala och
köpcentrumet Solåsen i Jönköping. Förvärven blev möjliga efter ett
starkt år i moderbolaget och vid årsskiftet var vi väl balanserade
utifrån deras förväntningar.
Vi har också fortsatt att investera i fastighetsutveckling, dock
något mindre än förra året beroende på fördröjningar i några av
våra större projekt. Men aktivitetsnivån är hög, framförallt inom
handelssegmentet och i tidiga skeden, där Backaplan, Frölunda Torg
och Mörby Centrum är särskilt tongivande. Både hos dessa och i vårt
övriga bestånd har vi flera bostadsplaner som kan starta i närtid.
Fabriksparken i centrala Sundbyberg är ett särskilt högprofilerat
projekt med 450 planerade lägenheter och första spadtag under 2017.
Även i förvaltningen har vi jobbat intensivt med investeringar.
Till exempel är vi i slutfasen på vårt stora ROT-program i
bostadsbeståndet, och på taket till Väla i Helsingborg har vi
installerat Sveriges största solcellsanläggning, som nu ger
egenproducerad, förnybar energi.
Över lag har vi arbetat aktivt med förvaltningen, vilket visat sig i
rekordnivåer i förvaltningsportföljen, uthyrningar av centrala vakanser
till höga nivåer och inte minst att vår kundnöjdhet fortsatt ligger över
snittet i alla segment. Här är det extra roligt att Väla för nionde året i
rad har de nöjdaste hyresgästerna i Sverige. Samtidigt gäller det att vi
analyserar resultaten noggrant och fortsätter fokusera på kundvård
för att kunna hålla den höga nivå vi har byggt upp.

Vad gör vi på hållbarhetsområdet?
Det händer en hel del inom hållbarhet. Vi jobbar vidare med
implementeringen av våra handlingsplaner för både ekologisk och
social hållbarhet. När det gäller det senare är en viktig utgångspunkt
att vi lägger fokus där vi har störst möjlighet att påverka, det vill
säga nära vår kärnverksamhet. Utifrån detta har vi identifierat fem
sociala aspekter som vi ska arbeta med: arbetstillfällen, livet mellan
husen, fastigheter som gör skillnad, strategiska samarbeten och
ansvarsfulla leverantörskedjor. I samband med en omcertifiering
till miljöledningssystemet ISO 14001 har vi också genomfört
en uppdaterad miljöutredning som utmynnat i tre betydande
miljöaspekter: energi, material och avfall. Vi har samtidigt fortsatt
att miljöcertifiera och -inventera våra fastigheter och vid årsskiftet
2016/2017 var 80 procent av beståndet inventerat.
Bland de hållbarhetsinriktade projekten under året kan nämnas en
större solcellsinventering i hela vårt bestånd, som tagit avstamp
i den nämnda solcellssatsningen i Väla, där man sett goda
möjligheter att förena lönsamhet med hänsyn till miljön. Vi har
också samlat in 13 ton textilier till Myrorna och varit medarrangörer
i en studenttävling där vi bad studenter att utveckla lösningar för
våra kontor inom ämnet cirkulär ekonomi. Inför 2017 är ambitionerna
fortsatt höga och bland annat förbereder vi för att börja rapportera
vårt hållbarhetsarbete enligt det globala indexet GRESB, som
kommer att göra oss än mer transparenta och bidra till att vi kan
ligga i framkant genom olika branschjämförelser.
Vad händer i omvärlden som kan påverka vår verksamhet?
Det finns en hel del orosmoment i vår omvärld, inte minst med tanke på
Brexit, regeringsskiftet i USA och såväl politisk som religiös turbulens
på många håll. Mitt i allt detta har Sverige stått starkt. Vi befinner
oss högt i en konjunkturcykel, samtidigt som det pågår en strukturell
förändring i landet, med allt fler invånare som ska bo, jobba, handla och
transporteras. För oss som bransch bidrar det till ett behov av kapacitet,
som givetvis är positivt men också svårförutsägbart. Vår uppgift i
sammanhanget är att hela tiden bevaka omvärlden, ta till oss kunskap
tidigt och agera vid förändringar.
En mer stabil trend är den alltjämt ökande digitaliseringen, som
i vår sfär innefattar allt ifrån e-handel till hur kontorsplatser och
bostäder utformas. Det är otroligt intressant – både att följa och vara
delaktiga i. En viktig aspekt för oss är att vara lyhörda för kundens
och medarbetarens framtida behov i takt med att allt blir mer
digitalt. Vår delaktighet i den tekniska utvecklingen är också viktig ur
hållbarhetssynpunkt. Vi lever långt över vår förmåga att förnya oss och
måste leva mer klimatsmart. Då har fastigheterna, och vi som utvecklar
dem, centrala roller.

Anders Kupsu, Vd, om året då vi bytte
namn, trender och framtidsutsikter.

arka i
värld
Hur ser du på Skandia Fastigheters 2017?
Den föränderliga och på många sätt turbulenta omvärlden till trots, känns
2017 som ännu ett starkt år för oss. Vi fortsätter att investera genom
egna projekt och jobbar vidare med mixen i vårt bestånd genom köp och
försäljningar. Kundernas behov är som vanligt av högsta vikt, och genom
kommande investeringar kan vi ännu bättre tillgodose de förväntningar
man har på våra hus.
Vi är även välförsörjda med byggrättsmöjligheter och det är en tydlig
styrka att vi jobbar med flera olika segment. Vi har både potential och
kompetens att bygga den blandade staden, vilket vi också planerar att
göra, bland annat i Backaplan, Frölunda Torg och som vi redan gör i det
blivande Danderyds Centrum. Det här är miljöer som innehåller alla våra
segment, och förutsättningarna för kollektivt resande är en nyckelfaktor
för deras fortsatta framgång. Rollen som stadsbyggare, i kombination
med vår långsiktighet, är inte bara en unik fördel, utan stämmer också väl
med vår ägares intentioner.

I kölvattnet på högkonjunkturen ser vi samtidigt att det kan uppstå en
brist på personal, något som hittills varit särskilt tydligt i byggsektorn.
Därför är det otroligt viktigt att vi hela tiden jobbar för att även
fortsättningsvis ha rätt organisation och rätt kompetens på plats. Här är
arbetet med att värna om vårt arbetsgivarvarumärke och vår personal
avgörande för att vi ska lyckas. Och vi har de bästa förutsättningarna.
Den senaste medarbetarundersökningen visade högre värden än
”riktvärdena” inom nästan alla områden och att våra medarbetare
uppfattar sina förutsättningar på arbetet som mycket goda.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi är trygga i vår strategi med
utveckling av nya och befintliga fastigheter och miljöer, samt i vår roll som
aktiv ägare med en stark, kompetent personalstyrka som grundpelare
och garant för fortsatt framgång.

2016

Vårt nya namn, som etablerades 2015, har börjat sätta sig, både inom
och utanför våra väggar. Jag ser mycket fram emot resultatet av det
varumärkesarbete som nu startats för att anpassa vår identitet utifrån
namnkopplingen till Skandia och de positiva effekter det medför till vår
verksamhet. Ett tydligt varumärke med vårt moderbolags styrka i botten
är viktiga delar när vi nu fortsätter att bygga långsiktiga relationer med
våra kunder, deras kunder, kommuner och andra intressenter.

Större
tankar
bidrar till
bättre städer
Fokus på livet mellan husen
För att konkretisera vårt sociala hållbarhetsarbete utifrån
fastighetsägarperspektivet har vi under 2016 definierat fem
betydande sociala aspekter som utgör stommen i vårt sociala
hållbarhetsarbete. Vi lägger fokus där vi har bäst förutsättningar att göra skillnad och möjlighet att påverka – nära vår
kärnverksamhet.
Arbetstillfällen – Detta handlar om allt från att tillhandahålla praktikplatser till hur vi kravställer vid upphandling
med entreprenör i större projekt.
Livet mellan husen – Vi arbetar med rummet mellan
byggnaderna ur ett stadsutvecklingsperspektiv. De tre
fokusområdena är trygghet, trivsel och tillgänglighet.
Fastigheter som gör skillnad – Vi fokuserar på vad, hur samt
för vem vi bygger och förvaltar för att göra skillnad och
bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle.
Strategiska samarbeten – Genom samverkan med andra,
som har annan kompetens än vi, kan vi bättre bidra till ett
socialt hållbart samhälle.
Ansvarsfulla leverantörsled – För att säkerställa att våra
leverantörer bedriver ansvarsfulla verksamheter använder
vi en uppförandekod i vilken de garanterar att de agerar
efter samma värderingar och riktlinjer som vi. Vi är också
delaktiga i framtagningen av Byggvarubedömningens
sociala kriterier som ska säkerställa att byggprodukter
framställs på ett ansvarsfullt sätt.

13 ton textilier till Myrorna
Myrornas uppdrag är att aktivt verka för ett mer medmänskligt
och hållbart samhälle, genom återanvändning och arbetsträning. Verksamhetens överskott används för att stödja socialt
utsatta människor, med härbärgen, behandlingshem, barnkollon och tryggt boende för barn med föräldrar som har det
svårt. Genom att bedriva insamling till deras verksamhet i våra
fastigheter bidrar vi till både ekologisk och social hållbarhet.
Under 2016 samlade vi in nästan 13 ton textilier.

Utsläppsmätning lägger grund för klimatåtgärder
Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser och resultatet
använder vi som utgångspunkt för hur vi kan minska vår negativa miljöpåverkan. Till exempel klimatkompenserade vi för
alla våra växthusgasutsläpp enligt scope 1 (utsläpp från egna/
leasade fordon/maskiner) och 3 (utsläpp från inköp av varor/
tjänster) under 2016. Ett annat resultat av årets beräkning är
vårt nya avtal med Fortum gällande klimatneutral fjärrvärme.

Helena Lundborg, Hållbarhets- och
verksamhetsutvecklingschef, tillsammans
med Anna Barosen och Catrine Sandstedt,
Hållbarhetssamordnare, värnar om vårt
hållbarhetsansvar som fastighetsägare.

De fastigheter och miljöer vi utvecklar och förvaltar ska finnas kvar länge, så långsiktighet måste prägla allt vi
gör. De ska göra så litet miljömässigt avtryck som det går, samtidigt som de ska vara hållbara för våra hyresgäster som bor, jobbar, handlar, vårdas och går i skolan i dem. Vårt mål är att vara en förebild i fastighetsbranschen
när det kommer till hållbar förvaltning och fastighetsutveckling. Därför letar vi hela tiden efter nya projekt och
arbetssätt som kan inspirera och förändra till det bättre. Här berättar vi om några av våra insatser under 2016.

Miljöpolicy som flyttar fram gränserna
Under 2016 genomfördes en ny certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och samtidigt en omfattande miljöutredning. Ett
av resultaten blev en uppdaterad miljöpolicy, som lyder:
Målet med vårt miljöarbete är att aktivt reducera vår negativa och
öka vår positiva påverkan på miljön. Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav. För att ständigt bli bättre och flytta
fram gränserna arbetar vi med att:
•
•
•
•
•
•

Minska vår energianvändning och öka andelen förnybar energi
Göra medvetna val av material och kemikalier
Tillvarata avfall och resurser på ett effektivt sätt
Ta ansvar för och reducera våra klimatutsläpp
Aktivt höja vår och våra intressenters kompetens
Kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete

Sveriges största solcellsanläggning
Sedan tre år tillbaka har vi satsat på att minska energianvändningen i köpcentrumet Väla Centrum i Helsingborg. Resultatet
har varit en energireducering med hela 25 procent under tre år.
I april 2016 tog vi nästa steg för att klimatanpassa fastigheten
genom att installera Sveriges största solcellsanläggning på
taket. Solcellerna upptar en yta motsvarande två fotbollsplaner och producerar årligen lika mycket energi som krävs för att
driva köpcentrumets kylanläggning. Mellan juli och december
2016 har anläggningen producerat 454 MWh vilket var strax över
målet på 450 MWh.

Studenttävling för ”det cirkulära kontoret”
En av våra viktigaste uppgifter är att flytta fokus från det traditionella ”producera-äga-använda-slänga” till ett mer cirkulärt
synsätt, där material och produkter kan användas längre, av fler
eller i nya sammanhang. Under året har vi därför varit engagerade i den internationella tävlingen Sustainergies Cup, där vi låtit
studenter ta sig an utmaningen att forma det cirkulära kontoret.
Det vinnande bidraget presenterade lösningar för kontorens
energi- och materialförbrukning, som har stor potential att
kunna implementeras på kort sikt.

Solcellsinventering – ett steg mot egenproducerad energi
Efter lyckade pilotprojekt med solceller, som visat goda möjligheter att förena lönsamhet med ett lokalt, miljövänligt alternativ för
elproduktion, har vi under 2016 genomfört en förstudie i syfte att
kartlägga hela vårt bestånds potential för solcellsanläggningar.
Tio fastigheter har identifierats som särskilt väl lämpade för ändamålet och nästa steg är utökade studier med målsättningen att en
större del av vår energianvändning ska komma från egenproducerad, förnybar energi.

Sundbyberg

Med bredd, närvaro och kompetens för att bidra till framtidens

Något vi på Skandia Fastigheter är särskilt stolta över är vår bredd av
fastighetssegment – med kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter. Den gör att vi istället för att leverera en förutbestämd
produkt kan utgå ifrån vad som är bäst för staden, platsen och de som
bor och verkar där. Vi är spridda geografiskt, men där vi finns vill vi ha en
stark närvaro och växa med platsen. Ett stort och samlat bestånd ger
synergieffekter i förvaltningen, vilket betyder ännu bättre möjligheter att
göra våra hyresgäster nöjda.
Så är inte minst fallet i Sundbyberg. Här äger, förvaltar och utvecklar
vi såväl bostäder som kontor, handel, service och en skola. Förutom
upprustning av våra befintliga fastigheter har vi under de senaste åren
byggt ett nytt bostadshus med 31 hyresrätter, och nyligen påbörjades
den stora omvandlingen av platsen som tidigare huserade Max
Sieverts kabelverk.
Fabriksparken, som det förnyade området ska heta, blir en levande
stadsdel med arbetsplatser, bostäder, handel och service. År 2021
erbjuds här 450 nya lägenheter med närhet till grönområden samt
fasader i tegel som knyter an till stadens historia. Alla hus kommer att
certifieras enligt Miljöbyggnad och även den sociala hållbarheten är
central i projektet. Både området och interiörerna ska främja umgänge

med familj, vänner och grannar. Fabriksparken får ett torg, fik med
uteserveringar och små butiker längs det stråk som går genom området
från Vasagatan till Annedal via Marabouparken. På gemensamma
grönskande takterrasser ska umgänge, matlagning och odling leva
vidare och i lägenheterna prioriteras kök och umgänge.
Det är ett komplext maskineri att samordna utveckling, förvaltning,
uthyrning och mycket mer i en kombination av nya och gamla fastigheter.
Men med stor erfarenhet, lokal närvaro, nära samarbete med staden
och alla kompetenser i samma organisation – från projektchefer och
hållbarhetsstrateger till uthyrare och förvaltare – har vi det bästa
receptet på framgång.

Tre snabba om Fabriksparken
>> Före detta Max Sieverts Kabelfabrik och under
senare år ett område med främst kontorslokaler.
>> Blir en blandad stadsmiljö med bostäder,
kontor, handel och service.
>> Etapp 1: 150 nya lägenheter med inflyttning våren 2019.

Att vara en attraktiv

arbetsgivare

Åsa Vannerus, HR-chef, om varför vi är en
attraktiv arbetsgivare.

Åsa, vad har legat i fokus för oss under 2016?
Vi har fokuserat på att förankra vårt ledarskap. Våra ledare ska vara
förebilder som agerar utifrån våra värderingar: Engagemang, omtanke,
ansvar och nytänkande. I ett ledarforum, som framöver kommer att
hållas årligen, samlade vi alla medarbetare med personalansvar för att
utvärdera, diskutera och bearbeta betydelsen av våra värdeord och
hur vi efterlever dem. Resultatet har vi med oss i bolagets affärsplan
och i vårt dagliga arbete. En annan sak som vi alltid har i fokus är vårt
medarbetarskap. Alla medarbetare bidrar till sin egen och till bolagets
utveckling. Vi har alla ansvar för att tillvarata kreativiteten som uppstår i
mötet mellan människor genom att respektera och se värdet i olikheter,
och på så sätt bidra till bolagets affär.

Skandia Fastigheter har 137
medarbetare.

Hur arbetar vi med employer branding och
med att vara en attraktiv arbetsgivare?
Vi tänker långsiktigt. Fastighetsbranschen står inför en betydande
utmaning i form av kompetensbrist och vi arbetar därför strategiskt med
vår kompetensförsörjning. Hemligheten bakom ett framgångsrikt fastighetsbolag är förmågan att attrahera, behålla och utveckla medarbetare
med den kompetens som behövs för vårt uppdrag. Vi välkomnar högstadieelever, studenter, sommarjobbare och praktikanter för att erbjuda
en inblick i fastighetsbranschen inför framtida karriärval. Vi erbjuder
goda anställningsvillkor och arbetar ständigt med våra medarbetares
utveckling och hälsa. Under 2016 har vi fortsatt arbeta med vårt hälsoerbjudande samt förbättrat och tydliggjort interna verktyg, processer och
förmåner. Områden som bidrar till en god arbetsmiljö, helt enkelt.

Tre anställningsformer finns: tillsvidare-, prov- och visstidsanställning.

Bolaget är medlem i
Almega Fastigheter och omfattas
därmed av deras kollektivavtal.
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Vår hyresgäst
berättar

Johan Tengå, Vd på FEO Media,
berättar om kontoret och hur den
fysiska arbetsplatsen är viktig i
kampen om att attrahera den bästa
arbetskraften.
Verksamheten är internationell
och står bland annat bakom spelet
Quizkampen (QuizClash).
Foto: William Leach Photography AB

– Alla vägar bär till Ringvägen 100,
och det passar oss!
Varför är kontorslokalerna viktiga för er?
Vi jobbar inte med produktion och maskiner. Vi jobbar med IT. Det
innebär att vi ÄR våra anställda eftersom deras kunskap bygger upp
vårt företag. Därför är vår arbetsplats extra viktig. Den behöver både
representera oss som företag men också spegla vårt varumärke – så att
medarbetare, kunder och andra som besöker oss får rätt känsla av oss
och det vi står för.
Är det läge, läge, läge som gäller – eller också något annat?
Vi, och då menar jag FEO media, har vuxit upp på Södermalm. Det är en
tradition bland spelbolag att finnas i just denna stadsdel och därmed
lite av en imagefråga. I många år satt vi vid Skrapan och när vi insåg
att vi höll på att bli för många för att rymmas på kontoret där var det
naturligt för oss att leta nytt hem på Söder.
Eftersom medarbetarna är vår viktigaste tillgång utgick vi från dem
när vi tittade runt på marknaden, och en viktig bit för dem är var vi
finns rent geografiskt. Andra bitar som spelade avgörande roller var
lokalernas prestanda i form av ljusinsläpp och känsla. På Ringvägen
har vi verkligen hittat hem i vårt kontor som har en oslagbar närhet till
kommunikationer med tunnelbana som praktiskt taget finns i huset, ett
flertal busslinjer utanför dörren och en uppsjö bra restauranger inom
några meter. Många hos oss tar cykeln till jobbet, och även för detta
ligger vi bra till. Storleken på lokalen och flexibiliteten att göra förändringar samt en bra och nära kontakt med förvaltaren för att stämma av
hur allt fungerar, är andra givna parametrar på pluskontot.
Hållbarhet. Hur ser FEO media på det?
För oss var hållbarhet en faktor när vi sökte lokal och vi känner väl till
att Skandia Fastigheter står för ett grönt arbetssätt. Vi valde också
entreprenör utifrån detta när vi skulle iordningställa kontoret, för att

säkerställa att det gjordes på ett hållbart sätt och med materialval
utifrån rätt kriterier. På vårt företag är alla anställda duktiga både på
att åka kommunalt och att cykla till jobbet. Vi har bland annat valt att
erbjuda duschmöjligheter på kontoret för att stimulera till ett hållbart
resande.
Vilka medarbetare vill ni attrahera?
Våra medarbetare gillar teknik och de gillar spel. De är också pedagogiska i sitt sätt att tänka och lära ut. Kunskap är viktigt för oss,
som har ”addictive learning” som affärsidé. Det innebär att vi vill höja
kunskapsnivån i världen, på ett roligt sätt! För att göra detta vänder
vi oss till potentiella medarbetare i hela världen. Redan idag har vi
som jobbar här ett trettiotal nationaliteter – och vi är alla intresserade
av språk och kulturer. Den fysiska arbetsplatsen är en viktig bit i vårt
ständigt pågående arbete med att finna och behålla de bästa medarbetarna.
Kan grannar hjälpa varandra i affärer?
Det tror jag absolut att de kan. Vi producerar ju som sagt ”lära-utspel” till telefoner och andra portabla enheter. Bland annat samarbetar vi mycket med Uppsala universitet kring detta. Att skapa
samarbeten med andra lärosäten och utbildningsföretag är ständigt
aktuellt och då vore det ju optimalt att få dem som grannar. Kunskapsutbyte och affärsutveckling är två områden som goda grannar kan ge
varandra mycket inom. Redan idag deltar vi i seminarier som en granne
i fastigheten håller, men det finns en mycket större potential i huset
än så. Givetvis önskar vi oss fler grannar som vi kan hitta gemensamma arbetsområden med. Ska vi nå vår vision om att göra lärandet
beroendeframkallande för människor i hela världen genom vår produkt
behöver vi jobba på alla fronter, och vi är redan på god väg.

Vår hyresgäst
berättar

Helena Olbrich firar
i år tioårsjubileum
som varuhuschef för
Åhlénsbutiken i Commerce,
som är Skandia Fastigheters
köpcentrum i Skövde. Familjeföretaget Åhléns grundades 1988 i Insjön
och butikskedjan har idag 75 butiker
i Sverige samt internethandel via
ahlens.se. Åhléns omsätter 4,8
miljarder och 3 000 medarbetare möter 80 miljoner
kunder varje år.

Åhléns – butiken med mer än
20 år i ”hjärtat av Skövde”
Hur trivs ni i era lokaler i Commerce?
Vi trivs otroligt bra. Commerce ligger i ett attraktivt läge som verkligen
utgör hjärtat av Skövde – det är hit man väljer att åka. En av de största
lokalerna på cirka 1 700 kvadratmeter i köpcentrumet och i denna har
Åhléns varit en del av Commerce i över tjugo år. Butiken har idag elva
tillsvidareanställda och en del extrapersonal, som alla jobbar i en
härlig miljö med trevliga kunder och grannar.
Hur ser samarbetet ut mellan Åhléns och Skandia Fastigheter?
Vi har ett nära samarbete, och jag upplever Skandia Fastigheter
som en väldigt engagerad affärspartner. Som hyresgäst får vi ett
professionellt bemötande och snabb service oavsett vad det handlar
om – ventilationsfrågor, olika typer av underhåll, vaktronder eller
varumottagning. En hjälpande hand är alltid snabbt på plats, och det
är en stor styrka hos centrumledningen i Commerce.
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Hur arbetar ni med miljö- och hållbarhetsfrågor inom Åhléns?
De genomsyrar hela vår verksamhet. Samtliga Åhléns basplagg är
ekologiska och hållbara produkter är naturligtvis huvudfokus. Åhléns
arbetar aktivt för att minska klimat- och miljöpåverkan i allt från
transporter och avfallshantering till elförbrukning. Vi återanvänder
till exempel plastpåsar, emballage och galgar, och vi satsar även stort
på samarbeten med en rad olika organisationer med engagemang i
samhällsfrågor, som Myrorna, Stadsmissionen, Öppna dörren och Fur
Free Alliance för att nämna några.

Vad har ni för uppfattning om Skandia Fastigheters
hållbarhetsarbete?
Ja, Skandia Fastigheters medvetenhet kring hållbarhetsfrågor märks
tydligt. De skapar möjligheter när det kommer till miljötänk som
passar vår butik och Åhléns övergripande miljöpolicy väldigt väl.
Dels är det till exempel otroligt bra ordning och reda i fastighetens
avfallshantering med flera fraktioner, vilket gör det enkelt för oss
att sortera, återvinna och slänga material på rätt sätt. Dessutom
genomförs hela tiden energisparande åtgärder, som att belysningen
i korridorerna numer har LED-lampor som tänds och släcks
automatiskt.

Totalavkastning
Årets totalavkastning för
totalt bestånd inklusive
transaktioner och projekt
uppgick till 12,4% (18,7%)
beräknat enligt MSCI/IPD
(Svenskt Fastighetsindex)
tidsviktade metod.
Genomsnittet för MSCI/
IPD blev 14,0% (13,9%).
Direktavkastningen för
Skandia Fastigheter
uppgick till 3,7% (4,0%)
och värdeförändringen till
8,3% (14,2%).

121 fastigheter
Efter ett transaktionsrikt år omfattade
Skandia Fastigheters bestånd vid årsskiftet 121
fastigheter. Åtta (tre) fastigheter förvärvades
under året, för 1 803 (1 809) mkr. En (fem)
fastighet avyttrades, vilket tillsammans
med tilläggsköpeskillingar och upplösning
av reserver hänförliga till tidigare års
försäljningar genererade netto 7 (1 030) mkr.
Genom fastighetsbildningsåtgärder tillkom
fyra (-) fastigheter under året.
Det samlade marknadsvärdet uppgick till 48
967 (42 710) mkr och den uthyrningsbar arean
till 1,2 (1,1) miljoner kvm. Fastighetsbeståndet
består huvudsakligen av kommersiella
fastigheter. Marknadsvärdet fördelar sig
på kontorsfastigheter med 39% (40%),
köpcentrum 38% (36%) och bostäder 23%
(24%).

Resultat
Årets totalresultat efter skatt uppgick till 4 140 (4 861) mkr, varav innehav utan bestämmande
inflytande utgör 48 (27) mkr. I resultatet ingick värdeförändringar om 3 774 (5 176) mkr, varav
orealiserad värdeförändring 3 774 (4 960) mkr och realiserad värdeförändring från avyttring av
fastigheter 0 (216) mkr. Koncernens hyresintäkter uppgick till 2 676 (2 388) mkr. För ett mellan
åren jämförbart fastighetsbestånd har hyresintäkterna ökat med 115 mkr, dvs 4,9%. Koncernens
driftnetto uppgick till 1 718 (1 507) mkr, vilket ger en överskottsgrad på 64,2% (63,1%). För ett
mellan åren jämförbart fastighetsbestånd har driftnettot ökat med 102 mkr, dvs 6,8%.

96 procent uthyrningsgrad
Uthyrningsgraden per 2016-12-31 var 96% (96%). Av total kontraktsportfölj på balansdagen utgjorde 85% (85%) kommersiella kontrakt
och 15% (15%) bostadskontrakt. Återstående genomsnittlig löptid på
kommersiella kontrakt var 3,9 (3,5) år. De tio största hyresgästerna
svarade tillsammans för cirka 16% (16%) av kontrakterad hyra.

Projektverksamhet
Investeringar i ny-, till- och ombyggnader samt lokalanpassningar uppgick under året till
687 (936) mkr. Den beslutade totala projektbudgeten är 3,9 (3,5) mdkr, varav cirka 2,0
(0,4) mdkr återstår att investera.
De största investeringarna under året avsåg ett kontorshus och ett parkeringshus i
anslutning till Mörby Centrum och investeringar i ROT-fastigheter i Mörby och i Göteborg.

Framtida utveckling
Skandia Fastigheters fastighetsbestånd har en
väl avvägd fördelning mellan kontorsfastigheter,
köpcentrum och bostäder för att behålla en
stabil totalavkastning över tiden. Under 2016 var
lönsamheten i fastighetsförvaltningen fortsatt
god och värdeutvecklingen positiv. Sammantaget
bedöms Skandia Fastigheter ha goda möjligheter
till fortsatt positiv utveckling av verksamhet och
resultat 2017.

Totalavkastning i % 2012 – 2016

Verkligt värde, Mkr

Marknadsvärde 31 december 2015

42 710

Förvärv under året

20

1 803

Investeringar i befintliga fastigheter

15

Realiserad värdeförändring

7,6

0

Orealiserad värdeförändring

0
2012

48 967

Fördelning över storstäderna
(marknadsvärde)

2013

2014

En balanserad portfölj
(marknadsvärde)
Kontor, 39 %

Göteborg 26 %

8,6
7,1

6,3

5

3 774

Marknadsvärde 31 december 2016

12,4

10,8

9,4

10

-7

14,0

13,9

687

Försäljningar under året

Malmö 17 %

18,7

2016

En betydande del av
Skandias livportfölj
Fastigheter
(Skandia Fastigheter),
ca 10 %

Skandia Fastigheter
förvaltar en betydande del av Skandias tillgångar och
avkastningen går
till 1,4 miljoner
ägare. Med
uppdraget kommer en långsiktighet som g agnar
både våra kunder
och Skandias ägare.

Köpcentrum,
36%

Bostäder, 23 %

Stockholm 57 %

2015

Skandia Fastigheter
IPD (branschgenomsnitt)

Förändring av fastighetsbeståndet

Övriga tillgångar,
bland annat aktier,
obligationer och råvaror

Skandia Fastigheters fastighetsbestånd
Antal
fastigheter

Uthyrningsbar
area, kvm

Marknadsvärde,
Mkr
SEK/kvm

Mkr

Hyresvärde,
SEK/kvm

Uthyrningsgrad, %

Hyresintäkter,
Mkr

Driftnetto,
Mkr

per 2016-12-31

Direktav
kastning, %

Totalavkastning, %

2016

Kontor

28

345 157

19 235

55 728

996

2 886

94

905

661

3,9

15,7

Köpcentrum

28

516 686

18 352

35 519

1 333

2 580

97

1 293

795

4,8

10,1

Bostäder

65

348 001

11 380

32 701

498

1 431

97

478

262

2,5

10,8

Totalt

121

1 209 844

48 967

40 474

2 827

2 337

96

2 676

1 718

3,7

12,4

Koncernens rapport över totalresultat
Belopp i Mkr

2016

2015

Hyresintäkter

2 676

2 388

Fastighetskostnader

-958

-881

Driftnetto

1 718

1 507

-3

-3

3 774

5 176

-67

-65

5 422

6 615

-415

-486

5 007

6 129

170

-32

5 177

6 097

Skatt

-1 035

-1 238

Årets resultat

4 142

4 859

-2

2

Årets totalresultat

4 140

4 861

Resultat hänförligt till mb aktieägare

4 092

4 834

48

27

Avskrivningar
Värdeförändr. förvaltningsfastigheter
Centrala administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före bokslutsdispositioner
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Resultat före skatt

Summa poster som inte kommer att
omklassas till årets resultat

Innehav utan bestämmande inflytande

Koncernens rapport över finansiell ställning
2016-12-31

2015-12-31

48 967

42 710

7

9

107

143

Långfristiga fordringar

6

14

Omsättningstillgångar

3 071

1 507

52 158

44 383

31 553

25 039

6 216

5 306

117

117

Skulder till moderbolag

13 192

13 192

Övriga kortfristiga skulder

1 080

729

Summa eget kapital och skulder

52 158

44 383

Belopp i Mkr
TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter
Övriga anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar

Ledningsgrupp
Anders Kupsu, 1962, Verkställande direktör
Åsa Vannerus, 1969, HR-chef
Helena Lundborg, 1962, Hållbarhets- och Verksamhetsutvecklingschef
Bo Jansson, 1960, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder
Sven Orefelt, 1959, Chef Projekt och Teknik
Michael Wessel, 1959, Chefsjurist
Åke Pettersson, 1969, Chef Affärsutveckling
Lena Rönnbäck, 1977, Ekonomichef
Markus Pfister, 1966, Fastighetschef Kontor

Styrelse
Hans Sterte, 1961, ordförande
Axel Brändström, 1968, ledamot
Anders Rynell, 1952, ledamot
John Helgesson, 1945, ledamot
Pia Marions, 1963, ledamot
Anders Jonsson, 1960, ledamot

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Vid
årsskiftet 2016/2017 förvaltade bolaget 127 fastigheter till ett sammanlagt värde av cirka 50 miljarder kronor och med en uthyrbar area om
1,2 miljoner kvadratmeter – i huvudsak lokaliserade till de tre storstadsregionerna. 137 medarbetare arbetar på Skandia Fastigheter, med
uppdraget att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,2 miljoner ägare.

Stockholm
Skandia Fastigheter AB
Box 7063
103 86 STOCKHOLM

Göteborg
Skandia Fastigheter AB
Frölunda Torg
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA

Malmö
Skandia Fastigheter AB
Masttorget 6
211 77 MALMÖ

Besöksadress:
Jakobsbergsgatan 22

Besöksadress:
Frölunda Torg

Besöksadress:
Masttorget 6

Tel. 08-573 655 00
Fax. 08-573 658 00

Tel. Köpcentrum 031-7343560
Tel. Bostäder 031-7343570
Fax. 031-734 35 69

Tel. 040-611 15 15
Fax. 040-20 63 40

www.skandiafastigheter.se

