15 år

KNUT HOLTE

Vi er en eiendomsutvikler som skal tilby markedet de mest innovative
boligløsningene. Uansett aldersgruppe. Fra førstegangsetablerere med
fokus på kostnadseffektive arealer, til eldre som ønsker å skreddersy
boligen for en aktiv alderdom. SPG har siden 2010 ferdigstilt 1500 boliger i
det norske og svenske markedet.

«Verden er i rask endring. Vi gjør oss klar for å
møte de nye behovene.»

15-årsjubileum

Aldersgruppen 60+ står for over 60 % av konsumveksten i Vest-Europa i
dag. Denne aldersgruppen ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som de vil ha tilgang til helse- og omsorgstjenester. SPG lanserer i
2019 sitt første rendyrkede boligkonspet for nettopp dette segmentet.
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I stadig utvikling
Scandinavian Property Group (SPG) er
i dag en av Skandinavias ledende eiendomsutviklere. Selskapet ble etablert i
2004, og målet var å tilby et bredt utvalg
av tjenester innen eiendomssektoren, alt
fra kjøpsrådgivning og meglertjenester til
eiendomsinvesteringer og finansiering.
Siden etableringen har SPG gjennomført
transaksjoner til en verdi av ca. 50 milliarder kroner – og levert meget god avkastning til investorene.

integritet
En profesjonell og etisk tilnærming skaper forutsetninger for å
utvikle SPG til å bli en av de mest fremgangsrike aktørene på det
skandinaviske eiendomsmarkedet.

CCC, KARLSTAD

Til tross for at vi ser på oss selv som et
selskap som har hatt stor fremgang,
gjorde vi i likhet med andre også mindre gode investeringer i årene under
finanskrisen (2008–2010). Men vi har også
kunnet utvikle nye retninger fremover
ved å dra lærdom av mindre vellykkede
prosjekter. Vi har lært at det lønner seg å
fokusere på noen få, industrielle vertikaler i markedet.

FOTOGRAF: DANIEL DAHLGREN

I 2006 kjøpte SPG en stor eiendom med et eldre hotell ved Klarälven i Karlstad. Det var kjent at Karlstad
kommune ønsket et nytt konferanseanlegg. Etter lange forhandlinger kunne vi til slutt inngå en 25-årig
leieavtale med Karlstad kommune og andre viktige bedrifter i byen.
CCC omfatter ca. 25 000 kvadratmeter, inklusiv en konsertsal med plass til opptil 1600 personer. SPG
solgte i 2009 eiendommen til forsikringsselskapet Storebrand/SPP.
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Spesialisering – én suksessfaktor
SPG besluttet i 2012 å bli en rendyrket eiendomsutvikler, og i dag bygger strategien
vår på tre tydelige fokusområder: bolig,
omsorg og prosjektutvikling. Å skille ut
alt som ikke tilhørte kjernevirksomheten,
skulle vise seg å bli en utrolig viktig beslutning for oss.

Betydningen av delaktighet
En av de viktigste suksessfaktorene i
SPG er at hele selskapet nå beveger
seg i samme retning; et tydeligere fokus
gjør det lettere for alle å se et felles mål.
Om man er ingeniør eller økonom spiller
ingen rolle; alle involverte må ville dra i
samme retning. Det gir garantert bedre resultater, delaktighet bidrar nemlig

lojalitet
Tillit fra investorer, kunder og samarbeidspartnere er avgjørende for
langsiktig verdiskaping og bygger på lojalitet og åpenhet overfor alle
berørte parter.

til fremgang. Det er også grunnen til at
vi har bestemt at SPG alltid skal ha en
betydelig eierandel i prosjektene våre. På
samme måte er det viktig for oss at alle
medarbeidere får mulighet til å investere i prosjektene, noe som er positivt for
både ansatte og investorer. Vi vinner som
et team – og taper som et team.

Det handler om mennesker
– og avkastning
Like viktig som det er for oss å skape
fokus, delaktighet og felles mål internt,
er det å bygge og utvikle relasjonene til
investorer, banker og andre samarbeidspartnere. Det handler om å skape tillit.
Med få og nøye utvalgte partnere får
vi bedre muligheter til å bli kjent og forstå hverandre. Det er en stor fordel når

SOPHIES HAGE, OSLO
Midt under finanskrisen i 2009 valgte SPG å kjøpe to gamle sykehus, Sophies Minde og Kronprinsesse
Märthas institutt, med tilhørende parkanlegg på Carl Berners plass i Oslo.
Etter en totalrenovering av Kronprinsesse Märthas institutt kunne SPG med stort hell selge 101
ettertraktede leiligheter. Sophies Minde ble solgt til Oslo kommune, som i dag har utviklet eiendommen
til barnehage og skole.
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man vil levere den beste avkastningen til
investorene. Derfor arbeider vi alltid ut fra
det vi kaller en «best in class»-mentalitet,
der målsettingen er å være en av de mest
fremgangsrike aktørene på det skandinaviske eiendomsmarkedet.
Det stiller høye krav til både fagkunnskap
og erfaring, samt visjoner og ambisjoner
om å skape positive løsninger for kommende generasjoner. Det krever også at
vi tar oss selv og andre på alvor, lærer av
våre feil og alltid er åpne for ny kunnskap.
For å oppnå det vi ønsker gjennomfører vi
dybdeanalyser og grundige forhandlinger,
før vi eventuelt velger å investere i nye
prosjekter. Viser analysene at forutsetningene for investering ikke er gode nok, velger vi å takke nei. Det gjør vi ganske ofte.

innovasjon
Ved å tenke nytt kan vi skape spennende investeringsmuligheter,
noe som er en forutsetning for å kunne levere høyere avkastning
enn gjennomsnittet.

Det er viktig for oss å føle oss trygge på de
prosjektene vi velger å gå videre med.
Ved å engasjere oss i og utvikle både
eiendommene våre og omgivelsene rundt
skaper vi ikke bare en god løsning for
leietakerne og byens innbyggere, men på
sikt også for eiendommene og investorene. Langsiktighet ligger alltid til grunn for
beslutningene våre, vi er nemlig overbevist om at det er den beste måten å drive
virksomhet på.
Nå feirer vi 15-årsjubileum! Et forholdsvis ungt selskap, vil noen si, men vi har
allerede mange vellykkede prosjekter
bak oss. Og forhåpentlig har både vi og
investorene mange år med gode resultater foran oss, med fremtidens innovative eiendomsløsninger.

HAMLET, KØBENHAVN
I 2012 kjøpte SPG Danmarks største privateide sykehus, Hamlet i København. Det var vår første investering
i det danske eiendomsmarkedet og et naturlig steg å ta, ettersom SPG siden 2010 har hatt et strategisk
samarbeid med Aleris, som i 2012 kjøpte driften av Hamlets virksomhet.
Bygningen er på ca. 10 000 kvadratmeter og rommer rundt 50 avdelinger, hvor man utfører alt fra
kreftbehandling til fedmeoperasjoner. I 2016 solgte SPG sykehuset til Vectura Fastigheter, et selskap
som i likhet med Aleris er eid av Investor.
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Fokusområder

Referanseprosjekt
BOLIG
Bygger for mennesker

Bolig
Utvikling av boliger i de største byene i Norge og
Sverige, samt i regionbyer i vekst.

Omsorg
Utvikling av konsepter i nært samarbeid med
ledene aktører innen helse, omsorg, eldreboliger
og barnehager.

Prosjektutvikling
Utviklingsprosjekter knyttet til eksisterende bygninger, med fokus på sentralt beliggende kontor-,
bolig- og næringseiendommer med utviklingspotensial i Skandinavias største byer.

SPG har siden 2010
ferdigstilt rundt

1500

boliger totalt

Som boligutvikler har SPG som mål å bygge riktig produkt for riktig målgruppe i hvert
enkelt prosjekt. For å oppnå riktig produkt legger vi stor vekt på omfattende analyser og
research før prosjekteringen. I samtlige boligprosjekter bygger vi boliger med gjennomgående høy kvalitet og smarte planløsninger. Vi bygger både utleieleiligheter og selveierleiligheter, og vårt fremste mål er å bygge boliger som mennesker har råd til å kjøpe, leie
og bo i.

Verdien av gode relasjoner
De fleste av SPGs prosjekter har blitt til gjennom relasjoner, noe som har vært en strategi siden selskapet ble etablert. Vi blir ofte kontaktet direkte av eiendomseiere som
trenger både kapital og kompetanse til å utvikle store tomteområder i Sverige og Norge.
Et av våre første boligprosjekter var utviklingen av den indre havnen i Karlstad, der gode
relasjoner førte til at SPG fikk mulighet til først å overta og deretter bygge ut en stor del
av byens havneområde. Til sammen har vi i dag utviklet rundt 450 boliger i Karlstad.
Mange av prosjektene våre fører dessuten til flere prosjekter med samme partner. Vi er
utrolig stolte over den tilliten vi har fått fra ulike eiendomsselskaper i Skandinavia.
SPG er en langsiktig eiendomsutvikler som har et nært samarbeid med både partnere
og kjøpere. Alltid med det mål for øyet å oppnå et best mulig sluttprodukt og samtidig
skape avkastning for investorene.

«Langsiktighet ligger alltid til grunn for
beslutningene våre, vi er nemlig overbevist om
at det er en god måte å drive virksomhet på.»
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BRUNNA – KUNGSÄNGEN, STOCKHOLM

TO BOLIGPROSJEKTER, ÖREBRO

I naturskjønne Brunna, som ligger i Kungsängen nord for
Stockholm, har SPG mellom 2015 og 2018 utviklet, ferdigstilt og solgt 342 boliger.

Etter at SPG overtok to eiendommer sentralt i Örebro i
2013, har vi frem til og med 2017 utviklet, ferdigstilt og solgt
239 boliger.

Prosjektet består av 203 selveierleiligheter og 139 utleieleiligheter. Felles for begge prosjektene er at de består
av moderne og arealeffektive leiligheter med fra ett til fire
rom og kjøkken, alle med egen balkong eller uteplass. Byggeprosjektet startet i 2016, og den siste innflyttingen var i
2018. Boligene har en vakker beliggenhet i nær tilknytning
til det nye handelsområdet Brunna Park, der kjeder som
Apoteket, Coop og Lidl allerede har etablert seg. Området
har et godt kollektivtilbud i form av både buss og pendlertog. Det tar ca. 30 minutter å reise fra Kungsängen til
Stockholm sentralstasjon.

På den ene eiendommen ble det oppført 92 studentleiligheter med ett rom og kjøkken. Byggingen startet allerede i 2013, med innflytting i 2014. Det var flere grunner til
prosjektet: Samtidig som Örebro ville øke tilgangen på
studentboliger, ville man også bygge om et industriområde til blant annet boliger, næringsvirksomhet og kontorer.
SPG tok det første steget for å utvikle et mer bylignende
miljø langs Rudbecksgatan.
Den andre eiendommen omfatter i dag 147 utleieleiligheter,
med byggestart i 2015 og innflytting i 2017. Eiendommen ligger
i området Sörby/Almby i den sørlige delen av sentrale Örebro,
med nærhet til både sentrum og rekreasjonsområder.
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OMSORG
Også i omsorgssatsingen har vi opparbeidet oss gode relasjoner. Det var f.eks. på initiativ fra vår samarbeidspartner Aleris at vi i 2012 gjorde vårt første oppkjøp i Danmark,
nemlig sykehuset Hamlet i København. Hamlet har et areal på rundt 10 000 kvadratmeter og er i dag Danmarks største private sykehus.

Hvorfor omsorg?
Da SPG i 2010 bestemte seg for å investere i omsorgssektoren, gikk vi inn som en pioner
i det private helse- og omsorgsmarkedet i Norge. Før dette hadde vi i Sverige i flere år
sett både betydelig reduserte avkastningskrav innen segmentet offentlige eiendommer
og et skarpere prisbilde enn i andre segmenter. Det norske markedet var ikke like modent, det var foreløpig ingen aktør som spesialiserte seg på denne typen eiendom.

God investering
Satsingen gjorde oss raskt til en ledende aktør, med en omsorgsportefølje på rundt 60
eiendomsprosjekter i og omkring Oslo – i form av blant annet sykehus, helsesentre, rehabiliteringssentre, skoler og barnehager. Etter åtte år valgte vi i 2018 å selge porteføljen
til en langsiktig eier med fokus på sosial infrastruktur og offentlige eiendommer.

En ny fase
Vi ser et økende marked innen helse og omsorg. En aldrende befolkning legger press på
politikere og offentlig sektor om å prioritere helse og omsorg. Helse og omsorg er i dag
kommunenes største budsjettpost. Kommunene bruker i dag om lag NOK 110 mrd. på
pleie- og omsorgstjenester. Dette utgjør over 30% av kommunenes totale driftsutgifter.
Derfor velger vi nå å gå inn i en ny fase. Fra å ha vært en pioner som har bidratt til å
utvikle det private helse- og omsorgsmarkedet i Norge, vil vi fremover fokusere på å
utvikle nye konsepter, rettet mot eldre som ønsker en aktiv og innholdsrik alderdom.

SPG har en
prosjektportefølje
til en verdi av

11 milliarder
kroner
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OMSORGSPORTEFØLJEN 2010–2018
Siden 2010 har SPG investert i omsorgsboliger og offentlige eiendommer i Skandinavia.
Det første oppkjøpet var en portefølje som besto av boliger for funksjonshemmede og
skoler i Sverige. Samtidig startet vi arbeidet med å bygge opp en portefølje i Norge.
Etter at SPG inngikk en avtale med Aleris om sale-leaseback på deres omsorgsboliger i
Norge, hadde vi en plattform som gjorde det mulig å bygge en betydelig portefølje i det
norske markedet. Da SPG i 2012 inngikk en lignende avtale med en annen aktør i samme
segment, Unicare, innebar det oppkjøp av ytterligere en portefølje med omsorgsboliger.
Snart inngikk SPG også en avtale med Ulna, som søkte en samarbeidspartner som
kunne hjelpe dem med å kjøpe og utvikle eiendommer innen barnehagesektoren. Til
sammen har SPG kjøpt elleve barnehager, med Ulna som leietaker.
I 2015 overtok SPG sitt første rehabiliteringssykehus, med Unicare som leietaker. Frem
til 2018 ble ytterligere tre sykehus kjøpt.
Mellom 2010 og 2018 bygde SPG opp en portefølje med eiendommer med årlige leieinntekter på 75 millioner. Porteføljen er nå solgt til en langsiktig eier med fokus på sosial
infrastruktur og offentlige eiendommer.

«Erfaring har lært oss hvor komplekst samspillet er mellom eiendommer og menneskene
som har sitt virke i og rundt dem. Selskaper
som investerer i, utvikler og håndterer eiendommer, har derfor et stort sosialt ansvar og
en nøkkelrolle i den lokale utviklingen.»
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PROSJEKTUTVIKLING
Når vi snakker om prosjektutvikling, snakker vi om utviklingsprosjekter knyttet til eksisterende bygninger, med fokus på sentralt beliggende kontor-, bolig- og næringseiendommer med utviklingspotensial i Skandinavias største byer.
Det kan like gjerne handle om ombygging av et kontor- eller industribygg til boliger
som å forandre gamle bygninger til nye, moderne konseptbygg for handel og kontor.
Et prosjekteksempel er eiendommen Tollbugata 8 i Oslo sentrum, som vi utviklet på
oppdrag fra Regus. Regus, som er verdens største utleier av kontorlokaler, ønsket at
vi skulle skape et konseptbygg som var fullstendig tilpasset deres nye coworking-konsept «Spaces».

Siden starten i 2004 har SPG
gjennomført transaksjoner for ca

50

«Vi er stolte over å ha utviklet Spaces sitt
første co-working konsept i Skandinavia, som
har bidratt til en revitalisering av Kvadraturen
i Oslo sentrum.»

milliarder kr
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TOLLBUGATA 8 – OMBYGGING AV KONTOREIENDOM I OSLO
Eiendommen, som byr på unike og historiske detaljer fra slutten av 1800-tallet, er
i dag forvandlet til et moderne og åpent
kontorlandskap. Bygningen er på nærmere
6200 kvadratmeter og rommer, i tillegg til
kontorer og fellesarealer, det meste – alt fra
splitter ny teknologi, kafé og treningssenter
til garderober og sykkelparkering. Den har
dessuten en stor takterrasse med fantastisk utsikt over byen.
Da SPG kjøpte Tollbugata 8 i 2015, var
bare halvparten av arealet i den gamle

1800-tallseiendommen utleid. Kontorene
sto tomme, og de øvrige lokalene ble utleid
til restauranter. Etter å ha tømt bygningen
inngikk SPG i 2016 en 12-årig leieavtale med
Spaces, konseptet som eies av børsnoterte
Regus. Byggestart var i juni 2016, og Spaces’
første etablering Norden kunne flytte inn et
drøyt år senere.
I desember 2017 overtok Canica eiendommen som langsiktig eier.

KADETTEN 29 – OMBYGGING AV KONTOREIENDOM
TIL BOLIGER I STOCKHOLM
Høsten 2014 overtok SPG kontoreiendommen Kadetten 29, som ligger i et av Stockholms beste boligstrøk. Bygningen, som ble
reist i 1960 og blant annet har vært pølsefabrikk, var på totalt 10 000 kvadratmeter og
ble utleid til et titalls leietakere.
I løpet av halvannet år flyttet samtlige leietakere ut, og ledige lokaler ble utleid til nye
leietakere på korte kontrakter; dette for å
oppnå fleksibilitet i utviklingen av eiendommen. Samtidig pågikk en detaljplanprosess
med Stockholm by, som innebar at hele

eiendommen skulle rives for å gi plass til
rundt 100 nye boliger.
Etter at eiendommen var fraflyttet og detaljplanprosessen godt i gang, valgte SPG
i samråd med investorene å selge eiendommen; tidspunktet for salg var nemlig
perfekt. Eiendommen ble solgt til en eiendomsutvikler som hadde spesialisert seg på
boliger i denne typen område.
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Vi ser fremover
BOLIGER
SPG driver nå et omfattende arbeid med å utvikle fremtidens boligløsninger. Målet er
å kunne tilby de mest innovative boligløsningene for alle aldersgrupper – fra førstegangsetablerere med fokus på kostnadseffektive hjem til eldre som vil ha løsninger
tilpasset alder, behov og ønsker.
Flere boligprosjekter er allerede i gang. Eksempler er Fredrikstad og Lørenskog i Norge
og Bålsta, Haninge og Tyresö i Sverige.
I tillegg har SPG flere større byutviklingsprosjekter, blant annet utvikler vi detaljplaner
som skal bidra til å sette flere nye steder på kartet: Franzefossbyen og Jessheim er eksempler på to store prosjekter i Norge. I Sverige er vi i full gang med å planlegge Ellertsdal, et område i Botkyrka like sør for Stockholm.

«Vi vil være best i klassen, men det kan vi bare
bli om vi tar oss selv og andre på alvor, lærer av
våre feil og alltid er åpne for ny kunnskap.»

SPG har levert meget god avkastning til
investorene innen hvert fokusområde
FOKUSOMRÅDE

NETTO IRR

Bolig

33 %

Omsorg

21 %

Prosjektutvikling

39 %
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BERGER HAGE – SKÅRER, LØRENSKOG

BRUKET BRYGGE – GRESSVIK, FREDRIKSTAD

Med prosjektet Berger Hage vil SPG
sammen med Bakkegruppen AS kunne tilby
det beste av to verdener: storbypuls og
natur. Berger Hage er en del av den splitter
nye bydelen Skårer Syd, som nå vokser frem
i Lørenskog utenfor Oslo. Når bydelen er
ferdig, vil den bestå av rundt 1500 boliger og
8000 kvadratmeter kontor- og næringsbygg.

I bydelen Gressvik i Fredrikstad bygger SPG
sammen med Bakkegruppen AS prosjektet
Bruket Brygge, med 151 leiligheter fordelt på
seks bygninger. Det blir toroms, treroms og
fireroms leiligheter.

Her bygger vi nå 192 leiligheter fordelt på
seks bygninger med moderne arkitektur. Det

blir toroms, treroms og fireroms leiligheter
på mellom 37,5 og 147,5 kvadratmeter.
Beboerne i Berger Hage får ikke bare tilgang til et felles parkområde og utmerkede
rekreasjonsmuligheter – her blir det også
restauranter, kafeer og et stort kjøpesenter
med butikker og andre servicetilbud. Og det
tar bare et kvarter med bil til Oslo sentrum.

Beliggenheten er fantastisk, helt nede ved
bryggen med utsikt til vakre Fredrikstad.
Her lå tidligere Gressvik Bruk, en gang en
av Skandinavias største og mest moderne
treindustribedrifter. Når området nå får

nytt liv, velger vi å føre den stolte tradisjonen videre ved å gi prosjektet trefasader og
innslag av tredetaljer. Mellom bygningene
lager vi felles grøntområder, og langs vannet
blir det en strandpromenade som også er
tilgjengelig for allmennheten.
Planene omfatter selvfølgelig også moderne
avfallshåndtering, sykkelparkering og egen
garasje. I tillegg blir det kajakkparkering og
gjestebrygge for dem som kommer sjøveien.
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VEGA – HANINGE, STOCKHOLM
Vega er en helt ny bydel som er i ferd med å
vokse frem i Haninge like sør for Stockholm.
Når den nye bydelen er ferdig utbygd, vil den
bestå av rundt 3500 boliger, barnehager,
skoler og servicetilbud for beboerne. Det
blir også et helt nytt trafikkryss og en ny
pendlertogstasjon. Den nye pendlertogstasjonen Vega skal etter planen være ferdig

BOLLMORA – TYRESÖ, STOCKHOLM
våren 2019. Togturen fra Vega til Stockholm
sentrum vil ta ca. 25 minutter.
SPGs del av prosjektet Vega omfatter til
sammen rundt 280 leiligheter fordelt på tre
etapper. Byggingen av det første kvartalet,
Slänten 1, startet sommeren 2018, og de
første beboerne skal etter planen flytte inn
etter sommeren 2019.

I Bollmora, som ligger et steinkast fra Tyresö
sentrum, planlegger kommunen å bygge ut
et eksisterende boligområde. Tanken er å
bygge rundt 500 nye boliger.
SPG planlegger her å oppføre ca. 200 boliger
fordelt på to separate kvartaler. Beregnet byggestart for det første kvartalet er

2019/2020. Vi vet at mange førstegangskjøpere ønsker å bo sentralt og rimelig, derfor
er vår målsetting fra første stund å bygge
inn høy kvalitet ved hjelp av nøye gjennomtenkte og smarte løsninger. Vi skal skape
gode og moderne boligmiljøer som flere har
råd til.
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STATIONSLUNDEN – BÅLSTA, STOCKHOLM

SKOGMO PARK – JESSHEIM, OSLO

Bålsta nord for Stockholm er et samfunn i
utvikling. Her er det utarbeidet en plan for å
skape en tydeligere og mer levende bykjerne,
med nye kvartaler, gater, torg og parker. I
tillegg til boliger vil de nye kvartalene ha plass
til både butikker, kontorer, restauranter, kino,
kafeer, sportsaktiviteter og kulturliv.

I Jessheim, som ligger ca. fem minutter med
bil fra Oslo lufthavn, skal SPG utvikle 500
boliger. Prosjektet Skogmo Park ligger i et
av Jessheims mest populære boligområder,
med gangavstand til det meste. Til togstasjonen er det bare noen minutters spasertur.

Her planlegger SPG å bygge rundt 350 boliger – i umiddelbar nærhet til både sentrum
og stasjonen, med busser, pendlertog og
fjerntog. Prosjektet er fordelt på til sammen
fem kvartaler. Det første kvartalet består
av 75 selveierleiligheter, og byggestart er
beregnet til midten av 2019. Det tar knapt
40 minutter med pendlertoget fra Bålsta til
Stockholm sentralstasjon.

Første etappe består av 148 leiligheter, med
planlagt byggestart i 2019 og innflytting i
2021. Alle leiligheter får stor balkong, noen
får dessuten egen takterrasse. Det blir
parkering i garasje, og man unngår dermed
gjennomfartstrafikk i området.
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ELLERTSDAL – TUMBA, STOCKHOLM

FRANZEFOSSBYEN – FRANZEFOSS, OSLO

I Stockholm sør, to kilometer fra Tumba
pendlertogstasjon, skal SPG bygge rundt
500 boliger i et gammelt grustak. Detaljplanprosessen pågår for fullt, og byggestart
er planlagt til 2019/2020.

SPG kjøpte eiendommen i mai 2018 av Franzefossbyen AS, som eies av familien Markussen. På tomten, som har vært i familiens
eie siden 1911, har det vært drevet kalkutvinning, og gruvesystemet går i dag 250 meter
inn i fjellet.

Det kommer til å bli både selveierleiligheter og utleieleiligheter, fordelt på ettroms,
toroms, treroms og fireroms leiligheter.
Samtlige med egen balkong eller uteplass.
Området vil også få barnehage.

For øyeblikket jobber SPG med å utvikle en ny
detaljplan sammen med to andre grunneiere.
Målet er å få byggetillatelse til å bygge ut et
bruttoareal på ca. 125 000 kvadratmeter med
boliger, omsorgsboliger og næringsbygg.
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OMSORG 2.0
Med stadig flere eldre i befolkningen vil det bli krevende for det offentlige å opprettholde
det samme tilbudet som før. Vi vil måtte klare oss selv lenger, noe som stiller helt nye
krav til våre nærmeste omgivelser. Det er en sterk markedsmessig trend og et bredt
politisk press på at eldre vil og må bo lengre i eget hjem.
Derfor ser vi blant annet på hvordan man med nye og bedre strategier kan løse det
fremtidige behovet i eldreomsorgen. Hvilke servicefasiliteter vil den nye tiden kreve, og
hvordan kan vi tilrettelegge hverdagen best mulig for flere mennesker?
Ved hjelp av ny teknologi samarbeider vi med ulike aktører for å utvikle nye konsepter for fremtidens helse- og omsorgsbehov.
Gjennom avtaler med driftsoperatører (som Aleris, Unicare og Ecura) er vi allerede på
vei til å skape smarte boliger – der brukerne selv eier leiligheten og samtidig har mulighet til å kjøpe alle de tjenestene de har behov for.


Ferdigstilte prosjekter
				
OMRÅDE
PROSJEKTNAVN
AREAL (BTA)

Örebro

ANTALL
LEILIGHETER

TYPE

Kryddkrassen

3200 kvm

92

Utleie

Karlstad

Galeasen

10 000 kvm

167

Utleie

Örebro

Gasugnen

15 000 kvm

147

Utleie

BRF Hamnstaden

5200 kvm

60

Selveier

Vårberg

6800 kvm

79

Utleie

BRF Brunna Park

12 300 kvm

138

Selveier

Karlstad

Fullriggaren

15 300 kvm

204

Utleie

Kronetorp

BRF Allén 1

2900 kvm
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Selveier

Kronetorp

BRF Allén 2

2600 kvm

28

Selveier

Kungsängen

BRF Handelsparken

5100 kvm

65

Selveier

Kungsängen

Norrboda

12 100 kvm

139

Utleie

Nykvarn

BRF Körsbärsparken

3300 kvm

43

Selveier

Nykvarn

Stadsradhus

1100 kvm

6

Selveier

Uppsala

BRF Tallbacken

4800 kvm

52

Selveier

Uppsala

Fullerö Hage

11 700 kvm

137

Utleie

111 400 kvm

1389

Karlstad
Stockholm
Kungsängen

			

RYKKINNTOPPEN – RYKKINN
På toppen av åsen ovenfor Rykkinn, med skogen i bakkant og fantastisk panoramautsikt
mot sør, bygger SPG to eiendommer som skal
romme noen av de mest elegante og moderne leilighetene Rykkinn har å by på. Det blir
til sammen 65 toroms, treroms og fireroms
leiligheter på mellom 57 og 109 kvadratmeter.
De som vil bo på Rykkinntoppen, må være
over 60 år eller ha særskilte behov.

Her kommer man ikke bare til å bo i fantastiske omgivelser med nærhet til Rykkinns
tilbud og vakker natur.
Prosjektet bygges også like ved det eksisterende rehabiliteringssenteret Unicare
FRAM, som gir beboerne tilgang til fantastiske fasiliteter og tjenester som kan forenkle livet og bidra til økt livskvalitet.
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SPG-teamet

JUNE STENERSEN

IDA SYLVAN

KIM ALEXANDER LARSEN

CARL ZETTERQVIST

BJÖRN ALEXANDERSON

KNUT HOLTE
CHRISTER KIRKESTUEN
HOLLER
SIMEN GUNNERUD

FAY FREDRIKSEN

MARYAM TARIGHI
PÅL HVAMMEN
JONAS NOLIN

MARKUS ERLANDSEN
TERJE THORKILDSEN
MARIANNE JENSEN

CHRISTIAN OLOFSSON
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