
15 år



”Världen förändras snabbt. Vi gör oss redo att 
möta de nya behoven.”
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15-årsjubileum

Vi är en fastighetsutvecklare som ska erbjuda marknaden de mest inn-
ovativa bostadslösningarna. Oavsett åldersgrupp. Från förstagångskö-
paren som har fokus på kostnadseffektiva kvadratmetrar, till äldre som 
önskar skräddarsy sitt boende för en aktiv ålderdom. SPG har sedan 
2010 färdigställt 1 500 bostäder på den norska och svenska marknaden.

I Västeuropa står idag åldersgruppen 60+ för över 60 % av konsumtions-
tillväxten. Denna åldersgrupp vill bo i sin egen bostad så länge som 
möjligt, samtidigt som de önskar få tillgång till tjänster kopplat till sjuk-
vård och äldreomsorg. SPG kommer under 2019 att lansera sitt första 
bostadskoncept till just detta segment.

KNUT HOLTE
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integritet
Ett professionellt och etiskt tillvägagångssätt skapar förutsättningar 
för att utveckla SPG till en av de mest framgångsrika aktörerna på 
den skandinaviska fastighetsmarknaden.

Scandinavian Property Group (SPG) är 
idag en av Skandinaviens ledande fast-
ighetsutvecklare. Bolaget grundades år 
2004 med målet att erbjuda ett brett ut-
bud av tjänster inom fastighetssektorn, 
från köprådgivning och mäklartjänster till 
fastighetsinvesteringar och finansiering. 
Sedan starten har SPG genomfört trans-
aktioner om cirka 50 miljarder kronor 
– och levererat mycket god riskjusterad 
avkastning till våra investerare.

Även om vi ser oss som ett bolag som 
har gjort många lyckade affärer, så 
gjorde vi precis som andra också mindre 
bra investeringar under åren för finans-
krisen (2008–2010). Men genom att dra 
lärdom av mindre framgångsrika projekt 
har vi också kunnat utveckla nya vägar 
framåt. Vi har bland annat lärt oss att 
man kan vinna mycket på att fokusera 
på rätt saker och specialisera sig inom 
specifika områden.

Under ständig utveckling

CCC, KARLSTAD

År 2006 köpte SPG en stor fastighet med ett äldre hotell, intill Klarälven i Karlstad. Det var känt att 
Karlstads kommun önskade sig en ny konferensanläggning. Efter långa förhandlingar kunde vi slutligen 
underteckna ett tjugofemårigt hyresavtal med Karlstad kommun och andra viktiga företag i staden.

CCC omfattar cirka 25 000 kvm, inklusive en konsertsal som rymmer upp till 1 600 personer. SPG sålde 
2009 fastigheten till försäkringsbolaget Storebrand/SPP

UNDER STÄNDIG UTVECKLING

FOTOGRAF: DANIEL DAHLGREN



7

lojalitet
Förtroende från investerare, kunder och samarbetspartners är 
avgörande för ett långsiktigt värdeskapande och bygger på lojalitet 
och öppenhet mot samtliga intressenter.

Specialisering en 
framgångsfaktor
SPG fattade 2012 beslut om att bli ett 
renodlat fastighetsutvecklingsbolag och 
idag bygger vår strategi på tre tydliga 
fokusområden: bostad, omsorg och pro-
jektutveckling. Att skilja ut allt som inte 
hörde till kärnverksamheten visade sig 
vara ett oerhört viktigt och framgångs-
rikt beslut för oss.

Vikten av delaktighet
En av de viktigaste framgångsfakto-
rerna är att det nu är mycket lättare för 
hela företaget att röra sig i samma rikt-
ning, med tydligt fokus är det lättare för 
alla att se samma mål. Om man är in-
genjör eller ekonom spelar ingen roll, alla 
inblandade måste vilja åt samma håll. 
Resultaten blir garanterat mycket bättre 
då, delaktighet bidrar till framgång. Det 

är också skälet till att vi har beslutat att 
SPG alltid ska ha en betydande ägaran-
del i våra projekt. På samma sätt är det 
viktigt för oss att alla våra medarbetare 
har möjlighet att investera i projekten, 
vilket är positivt för såväl anställda som 
investerare. Vi vinner som ett team – 
och vi förlorar som ett team.

Det handlar om människor  
– och avkastning
Lika viktigt som det är för oss att bygga 
fokus, delaktighet och gemensamma 
mål internt, lika viktigt är det för oss att 
bygga och utveckla relationerna till våra 
investerare, kunder och andra samar-
betspartners. Det handlar om att ska-
pa förtroende. Med få och väl utvalda 
kunder ger vi oss bättre möjligheter att 
lära känna och förstå varandra bättre. En 
stor fördel för den som vill kunna leverera 

SOPHIES HAGE, OSLO

Mitt under finanskrisen 2009 valde SPG att köpa två gamla sjukhus, Sophies Minde och Crown Princess 
Märthas Institute och tillhörande parkanläggningar, på Carl Berners Plass i Oslo.

Efter en total renovering av Crown Princess Märthas Institute kunde SPG med stor framgång sälja 101 
eftertraktade lägenheter. Sophies Minde Hospital såldes till Oslo kommun, som idag har utvecklat 
fastigheten för daghem och skola.

UNDER STÄNDIG UTVECKLING



9

innovation
Genom att vara innovativa kan vi skapa spännande 
investeringsmöjligheter, en förutsättning för att kunna leverera 
avkastning högre än genomsnittet.

den bästa avkastningen till sina investe-
rare. Därför arbetar vi alltid utifrån vad vi 
kallar en ”bäst i klassen”-mentalitet, med 
målsättningen att vara en av den skan-
dinaviska fastighetsmarknadens mest 
framgångsrika aktörer.

Det ställer höga krav på såväl fackkun-
skap och erfarenhet som visioner och 
ambitioner att skapa positiva lösningar 
för kommande generationer. Det kräver 
också att man tar sig själv och andra 
människor på allvar, lär av sina misstag 
och kontinuerligt fortsätter att ställa sig 
öppen till ny kunskap.

För att nå dit vi vill ser vi till att genomfö-
ra djupgående analyser och förhandling-
ar innan vi eventuellt väljer att förvärva 
projekt. Om analyserna visar att förut-
sättningarna för investeringar inte är till-
räckligt bra, då väljer vi att tacka nej. Det 

gör vi ganska ofta. Det är viktigt för oss 

att känna fullt förtroende inför de projekt 

vi väljer att gå vidare med.

Genom att engagera oss i och utveckla 

såväl våra fastigheter som deras närlig-

gande omgivningar arbetar vi inte enbart 

för att skapa bra lägen för våra hyresgäs-

ter och stadens invånare, utan på lång 

sikt också för fastigheterna och våra in-

vesterare. Det finns alltid en långsiktighet 

bakom våra beslut, vi är övertygade om 

att det är bästa sättet att göra affärer.

Nu firar vi 15 år! För vissa kanske ett re-

lativt ungt bolag, men redan med många 

framgångsrika projekt bakom oss. Och 

förhoppningsvis står vi och våra inves-

terare inför ännu fler resultatrika år 

framför oss, med framtidens innovativa 

fastighetslösningar.

HAMLET, KÖPENHAMN

SPG förvärvade år 2012 Danmarks största privatägda sjukhus, Hamlet i Köpenhamn. Det var vår första 
investering på den danska fastighetsmarknaden och kändes som ett naturligt steg att ta – eftersom SPG 
sedan 2010 haft ett strategiskt partnerskap med Aleris, som 2012 köpte driften av Hamlets verksamhet. 

Byggnaden är på cirka 10 000 kvm och rymmer ett femtiotal avdelningar, som utför allt från behandlingar 
mot cancer till operationer mot fetma. SPG sålde 2016 sjukhuset till Vectura Fastigheter, ett bolag som likt 
Aleris ägs av Investor.

UNDER STÄNDIG UTVECKLING
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Bostad
Utveckling av bostäder i Norges och Sveriges 
största städer och i växande regionstäder.

Omsorg
Utveckling av omsorgsfastigheter i nära part-
nerskap och väl utvecklat samarbete med 
ledande aktörer inom sjukvård, omsorg, äldre-
boenden, förskolor och skolor.

Projektutveckling
Utvecklingsprojekt av befintlig byggnation, med 
fokus på centralt belägna kontors-, bostads- och 
handelsfastigheter med utvecklingspotential i 
Skandinaviens största städer.

Fokusområden
BOSTAD

Bygger för människor
Som bostadsutvecklare strävar SPG efter att i respektive projekt bygga rätt produkt 
till rätt målgrupp. För att säkerställa att vi uppnår rätt produkt lägger vi stor vikt vid 
omfattande analyser och research inför projekteringen. Genomgående för samtliga 
bostadsprojekt är att vi bygger bostäder med hög kvalitet och smarta planlösningar. 
Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och har som främsta mål att bygga 
bostäder som människor har råd att köpa, hyra och bo i.

Värdet av goda relationer
De flesta av SPGs projekt har etablerats tack vare relationer, vilket har varit en strate-
gi sedan bolaget grundades. Vi blir ofta kontaktade direkt av fastighetsägare som be-
höver både kapital och kompetens för att driva utvecklingen av stora markområden i 
såväl Sverige som Norge. Ett av våra första bostadsprojekt innebar utveckling av inre 
hamnen i Karlstad, där goda relationer ledde till att SPG fick möjlighet att först förvär-
va och sedan bebygga en stor del av stadens hamnområde. Totalt har vi nu utvecklat 
cirka 450 bostäder i Karlstad. Många av våra projekt leder dessutom till ytterligare 
projekt med samma partner. Vi är oerhört stolta över de förtroenden vi får från dem 
som väljer att jobba tillsammans med oss.

SPG är en långsiktig fastighetsutvecklare och vi arbetar i nära samarbete med våra 
partner och köpare. Alltid med målet att uppnå en så bra slutprodukt som möjligt och 
samtidigt skapa avkastning för våra investerare.

Referensprojekt

REFERENSPROJEKT

”Det finns alltid en långsiktighet bakom våra 
beslut, vi är övertygade om att det är ett bra 
sätt att göra affärer.”SPG har sedan 2010  

färdigställt totalt cirka

1500
bostäder 
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BRUNNA – KUNGSÄNGEN, STOCKHOLM 

REFERENSPROJEKT

I natursköna Brunna, som ligger i Kungsängen norr om 
Stockholm, har SPG mellan år 2015 och 2018 utvecklat, fär-
digställt och avyttrat 342 bostäder. 

Projektet består av 203 bostadsrätter och 139 hyresrätter. 
Gemensamt för båda projekten är att de består av moderna 
och yteffektiva lägenheter på mellan 1 och 4 rum och kök, 
alla med egen balkong eller uteplats. Bygget av projekten 
startade under 2016 och den sista inflyttningen skedde 2018. 
Bostäderna ligger vackert och i nära anslutning till det nya 
handelsområdet Brunna Park, där kedjor som Apoteket, 
Coop och Lidl redan etablerat sig. Kommunikationerna i om-
rådet är goda med tillgång till kollektivtrafik i form av både 
buss och pendeltåg. Att resa från Kungsängen till Stock-
holms centralstation tar cirka 30 minuter.

REFERENSPROJEKT

TVÅ BOSTADSPROJEKT, ÖREBRO
Efter att SPG under 2013 förvärvat två fastigheter i centrala 
Örebro, har vi fram till och med 2017 utvecklat, färdigställt 
och avyttrat 239 bostäder.

På den ena fastigheten uppfördes 92 studentlägenheter om 
1 rum och kök. Bygget startade redan år 2013 och inflyttning 
skedde 2014. Det fanns fler än ett skäl till projektet: Samti-
digt som Örebro ville öka tillgången på studentbostäder ville 
man också inleda omvandlingen av ett industriområde till ett 
område för bland annat bostäder, handel och kontor. SPG 
tog här det första steget i utvecklingen av en mer stadslik-
nande miljö längs Rudbecksgatan.

Den andra fastigheten omfattar idag 147 hyresrätter, med 
byggstart 2015 och inflyttning 2017. Fastigheten ligger i om-
rådet Sörby/Almby i centrala Örebros södra delar, där det är 
nära till både centrum och rekreationsområden.
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OMSORG
Även vår satsning inom omsorg präglas av goda relationer. Det var till exempel på 
initiativ av vår samarbetspartner Aleris som SPG 2012 gjorde sitt första förvärv i 
Danmark, sjukhuset Hamlet i Köpenhamn. Sjukhuset, som har en yta på cirka 10 000 
kvadratmeter, är idag Danmarks största privata sjukhus.

Varför omsorg?
När vi 2010 beslutade oss för att investera i omsorgssektorn, gick SPG in som pionjär 
på den norska privata hälso- och omsorgsmarknaden. Innan dess hade vi i Sverige 
under flera års tid kunnat se både markant sänkta avkastningskrav inom segmen-
tet samhällsfastigheter och skarpare prisbilder än inom andra segment. Den norska 
marknaden visade inte samma mognadsgrad, ingen aktör specialiserade sig ännu på 
denna typ av fastigheter.

God investering
Satsningen gjorde oss snabbt till en ledande aktör med en omsorgsportfölj som 
rymde ett 60-tal fastighetsprojekt i och omkring Oslo – i form av bland annat sjukhus, 
vårdcentraler, rehabiliteringscenter, skolor och förskolor. Efter åtta år valde vi 2018 att 
avyttra portföljen till en långsiktig fastigetsägare med fokus på social infrastruktur 
och samhällsfastigheter. 

En ny fas
Vi ser en växande marknad för hälsa och vård. En ökande och åldrande befolkning 
sätter press på politiker och offentlig sektor att prioritera områden som hälsa och 
omsorg. Vi väljer därför nu att gå in i en ny fas. Från att ha agerat pionjär inom och 
bidragit till att utveckla den norska privata hälso- och omsorgsmarknaden kommer vi 
framöver att fokusera på att utveckla nya koncept för framtidens vård och omsorg, 
en sektor som alltmer också närmar sig bostadssektorn.

REFERENSPROJEKT REFERENSPROJEKT

SPG har pågående  
projekt under utveckling 
som motsvarar ett värde 
motsvarande 11 miljarder kr
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REFERENSPROJEKT

”Vår erfarenhet har lärt oss hur komplext sam-
spelet är mellan fastigheter och människorna 
som är verksamma i och omkring dem. Företag 
som investerar i, utvecklar och hanterar fastig-
heter har därför ett stort socialt ansvar och en 
nyckelroll i den lokala utvecklingen.”

OMSORGSPORTFÖLJEN 2010–2018
Sedan 2010 har SPG investerat i omsorgs- och samhällsfastigheter i Skandinavien. 
Det första förvärvet var en portfölj bestående av LSS-boenden och skolor i Sverige. 
Parallellt med det påbörjade vi arbetet med att bygga upp en portfölj i Norge.

Efter att SPG signerat ett avtal med Aleris om sale–leaseback på deras omsorgs-
fastigheter i Norge, hade vi en plattform som gav oss möjlighet att bygga en betydlig 
portfölj på den norska marknaden. När SPG 2012 skrev ett likartat avtal med ännu en 
aktör inom samma segment, Unicare, innebar det förvärv av ytterligare en portfölj 
med omsorgsfastigheter.

Snart ingick SPG också ett avtal med Ulna Förskolor, som sökte en partner som kun-
de hjälpa dem att utveckla sin verksamhet inom fastighetssegmentet. Totalt förvär-
vade SPG elva förskolor med Ulna som hyresgäst.

År 2015 förvärvade SPG sitt första rehabiliteringssjukhus, med Unicare som hyres-
gäst. Det hann bli förvärv av ytterligare tre sjukhus fram till 2018.

Mellan 2010 och 2018 byggde SPG en portfölj med samhällsfastigheter som hade ett 
totalt hyresvärde på 75 miljoner. Portföljen är nu såld till en långsiktig fastighetsägare 
med fokus på social infrastruktur och samhällsfastigheter.

REFERENSPROJEKT
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REFERENSPROJEKT REFERENSPROJEKT

PROJEKTUTVECKLING
När vi pratar om projektutveckling pratar vi om utvecklingsprojekt av befintlig byggna-
tion – med fokus på centralt belägna kontors-, bostads- och handelsfastigheter med 
utvecklingspotential i Skandinaviens största städer.

Det kan lika gärna handla om att omvandla en kontors- eller industribyggnad till 
bostäder som att omvandla riktigt gamla byggnader till nya moderna konceptfastig-
heter för handel eller kontor. Satsningen inom projektutveckling handlar om att skapa 
väsentligt mervärde av befintliga byggnader.

Exempel på projekt är fastigheten Tollbugata 8 i centrala Oslo, som vi utvecklat på 
uppdrag av Regus. Regus, som är världens största uthyrare av kontorsplatser, ville att 
vi skapade en konceptfastighet fullständigt anpassad till deras nya coworking-kon-
cept ”Spaces”.

”Genom att engagera oss i och utveckla 
såväl våra fastigheter som deras närliggande 
omgivningar arbetar vi inte bara för att 
skapa bra lägen för våra hyresgäster och 
stadens invånare, utan på lång sikt också för 
fastigheterna och våra investerare.”

Sedan starten 2004 har SPG  
genomfört transaktioner för cirka

50
miljarder kr
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Fastigheten, som erbjuder unika och histo-
riska detaljer från 1800-talets senare del, har 
idag förvandlats till en modern och öppen 
kontorsanläggning. Byggnaden omfattar när-
mare 6 200 kvadratmeter och utöver kontors- 
och sociala ytor rymmer fastigheten idag 
det mesta från den senaste tekniken, kafé 
och gym till garderober och cykelparkeringar. 
Dessutom finns här en stor takterrass med 
fantastisk utsikt över staden.

När SPG år 2015 köpte Tollbugata var endast 
hälften av ytorna i den gamla 1800-talsfastig-

heten uthyrda, kontorsytorna var tomma och 
resterande ytor hyrdes ut till restauranger. 
Efter att ha tömt byggnaden tecknade SPG 
2016 ett tolvårigt hyresavtal med Spaces, 
konceptet som ägs av börsnoterade Regus. 
Byggstarten skedde i juni 2016 och Spaces 
första etablering Norden kunde flytta in ett 
drygt år senare.

I december 2017 tog Canica som långsiktig 
fastighetsägare över fastigheten.

TOLLBUGATA 8 – OMVANDLING AV KONTORSFASTIGHET I OSLO

REFERENSPROJEKT

Under hösten 2014 förvärvades kontorsfast-
igheten Kadetten 29, belägen i ett av Stock-
holms finaste bostadsområden. Byggnaden, 
som byggdes år 1960 och även fungerat som 
korvfabrik, omfattade totalt 10 000 kvm och 
var uthyrd till ett tiotal hyresgäster.

Under ett och halvt år evakuerades samtliga 
hyresgäster och vakanta ytor hyrdes ut till nya 
hyresgäster på korta kontrakt, med syftet att 
skapa flexibilitet i utvecklingen av fastigheten. 
Parallellt pågick en detaljplaneprocess med 
Stockholms stad, som innebar att hela fastig-

heten skulle rivas för att ge plats för cirka 100 
nya bostäder.

När fastigheten var evakuerad och detaljpla-
neprocessen hade kommit en bra bit på 
vägen valde SPG att avyttra fastigheten då vi 
tillsammans med våra investerare ansåg att 
tiden för försäljning var perfekt. Fastigheten 
såldes till en fastighetsutvecklare specialise-
rad på bostäder i denna typ av områden.

REFERENSPROJEKT

KADETTEN 29 – OMVANDLING AV KONTORSFASTIGHET  
TILL BOSTÄDER I STOCKHOLM
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BOSTÄDER
SPG arbetar nu hårt med att utveckla framtidens boendelösningar. Målet är att kunna 
erbjuda marknaden de mest innovativa bostadslösningarna för alla åldersgrupper – 
från förstagångsköpare med fokus på kostnadseffektiva hemlösningar, till äldre som 
söker lösningar anpassade för deras ålder, behov och önskemål.

Flera bostadsprojekt är redan på gång. Exempel är Fredrikstad och Lørenskog i Norge 
samt Bålsta, Haninge och Tyresö i Sverige.

Därutöver pågår också en rad större stadsutvecklingsprojekt, bland annat utvecklar 
SPG detaljplaner som ska hjälpa till att sätta flera nya platser på kartan: Franzefoss-
byen och Jessheim är exempel på två stora projekt i Norge. I Sverige är arbetet i full 
gång med att planera Ellertsdal, ett område i Botkyrka strax söder om Stockholm.

”Vill vara bäst i klassen, men det kan man bara 
bli om man tar sig själv och andra människor 
på allvar, lär av sina misstag och kontinuerligt 
fortsätter att ställa sig öppen till ny kunskap.”

Vi blickar framåt

VI BLICKAR FRAMÅT



SPG har levererat mycket god riskjusterad 
avkastning inom respektive fokusområde  
till sina investerare

FOKUSOMRÅDE NETTO IRR

Bostad 33%

Omsorg 21%

Projektutveckling 39%
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BERGER HAGE – SKÅRER, LØRENSKOG
Med projektet Berger Hage kommer SPG 
tillsammans med Bakkegruppen AS att kunna 
erbjuda det bästa av två världar: storstads-
puls och natur. Berger Hage är en del av den 
helt nya stadsdelen Skårer Syd, som nu växer 
fram i Lørenskog utanför Oslo. När stadsdelen 
är klar kommer den att bestå av ungefär 1 500 
bostäder och 8 000 kvm kontor och handel.

Här bygger vi nu 192 lägenheter fördelat på sex 
huskroppar med modern arkitektur. Det blir 
tvåor, treor och fyror på mellan 37,5 och 147,5 
kvadratmeter.

De boende i Berger Hage får inte bara tillgång 
till en gemensam park och utmärkta rekrea-
tionsmöjligheter – här blir det också restau-
ranger, kaféer och ett ordentligt köpcentrum 
med butiker och annan service. Och det tar 
bara en kvart med bil till Oslo centrum. 

VI BLICKAR FRAMÅT

BRUKET BRYGGE – GRESSVIK, FREDRIKSTAD
I Fredrikstads stadsdel Gressvik uppför SPG 
tillsammans med Bakkegruppen AS projekt 
Bruket Brygge, med 151 lägenheter fördelade 
på sex huskroppar. Lägenheterna omfattar 
tvåor, treor och fyror. 

Läget är fantastiskt, alldeles vid kajen och 
med utsikt över vackra Fredrikstad. Här låg 
tidigare Gressvik Bruk, en gång i tiden ett av 
Skandinaviens största och mest moderna 
träindustriföretag. När området nu får nytt liv, 
väljer vi att föra den stolta traditionen vidare 

genom att ge projektet träfasader och inslag 
av trädetaljer. Mellan huskropparna skapar vi 
gemensamma grönområden och längs vatt-
net blir det en strandpromenad, som också är 
tillgänglig för allmänheten.

Vi planerar naturligtvis för att området ska ha 
såväl modern sophantering som cykelparke-
ring och eget garage. Men här kommer det 
även att finnas kajakparkering och gästbryg-
ga för dem som väljer att komma sjövägen.

VI BLICKAR FRAMÅT
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VEGA – HANINGE, STOCKHOLM
Vega är en helt ny stadsdel som håller på att 
växa fram i Haninge strax söder om Stock-
holm. När den nya stadsdelen är färdigbyggd 
kommer den att rymma cirka 3 500 bostäder, 
förskolor, skolor och service för boende. Det 
blir också en helt ny trafikplats och en ny pen-
deltågstation. Den nya pendeltågstationen, 
Vega, beräknas vara färdigställd våren 2019. 

Resan från Vega till Stockholm C kommer då 
att ta cirka 25 minuter. 

SPG:s del av projektet Vega omfattar totalt 
cirka 280 lägenheter, fördelade på tre etapper. 
Bygget av det första kvarteret, Bostadsrätts-
föreningen Slänten 1, startade under somma-
ren 2018 och den första inflyttningen beräknas 
ske efter sommaren 2019.

VI BLICKAR FRAMÅT

BOLLMORA – TYRESÖ, STOCKHOLM
I Bollmora, som ligger ett stenkast från Tyresö 
centrum, planerar kommunen för en förtät-
ning av ett befintligt bostadsområde. Tanken 
är att bygga cirka 500 nya bostäder. 

SPG planerar här för att uppföra cirka 200 
bostäder, fördelade på två separata kvarter. 
Beräknad byggstart av det första kvarteret 

är 2019/2020. Eftersom vi vet att många unga 
och medvetna köpare vill bo nära centrum 
till rimliga priser, strävar vi redan från början 
efter att bygga in hög kvalitet med hjälp av väl 
genomtänkta och smarta lösningar. Vi ska 
skapa bra och fräscha boendemiljöer som fler 
kan ha råd med.

VI BLICKAR FRAMÅT
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STATIONSLUNDEN – BÅLSTA, STOCKHOLM
Bålsta, norr om Stockholm, är ett samhälle 
under utveckling. Här finns en utarbetad plan 
för att skapa en tydligare och mer levande 
stadskärna med nya stadskvarter, gator, torg 
och parker. Förutom bostäder kommer de nya 
kvarteren att rymma plats för såväl butiker, 
kontor och restauranger som bio, caféer, 
sportaktiviteter och kulturliv. 

Här planerar SPG att bygga cirka 350 bostä-
der – mycket nära både centrum och sta-
tionen med bussar, pendeltåg och fjärrtåg. 
Projektet är fördelat på totalt fem kvarter. Det 
första kvarteret består av 75 bostadsrätter 
och byggstart är beräknad till mitten av 2019. 
Att ta pendeltåget från Bålsta till Stockholms 
central tar knappt 40 minuter. 

VI BLICKAR FRAMÅT

SKOGMO PARK – JESSHEIM, OSLO
I Jessheim, som ligger ungefär fem minuter 
med bil från Oslo flygplats, ska SPG utveckla 
500 bostäder. Projektet Skogmo Park ligger 
i ett av Jessheims populäraste bostads-
områden, med gångavstånd till allt man 
behöver. Till tågstationen är det bara några 
minuters promenad.

Den första etappen består av 148 lägenhe-
ter med planerad byggstart under 2019 och 
inflyttning 2021. Alla lägenheter får stora 
balkonger, vissa dessutom egna takterrasser. 
Parkering låter vi ske i garage, vilket innebär 
att vi kan undvika genomfartstrafik i området.

VI BLICKAR FRAMÅT
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ELLERTSDAL – TUMBA, STOCKHOLM
I södra Stockholm, två kilometer från Tumba 
pendeltågsstation, ska SPG uppföra cirka 
500 bostäder i ett gammalt grustag. De-
taljplaneprocessen pågår för fullt och bygg-
start är planerad till 2019/2020.

Upplåtelseformen kommer att vara både 
bostadsrätter och hyresrätter Lägenhe-
terna omfattar ettor, tvåor, treor och fyror. 
Samtliga med egen balkong eller uteplats. 
Området kommer även att få en förskola.

VI BLICKAR FRAMÅT

FRANZEFOSSBYEN – FRANZEFOSS, OSLO
SPG köpte fastigheten i maj 2018 från Fran-
zefossbyen AS, som ägs av familjen Mar-
kussen. På tomten, som har varit i familjens 
ägo sedan 1911, har man arbetat med att 
utvinna kalk och gruvsystemet går idag 250 
meter in i berget.

För närvarande arbetar SPG med att ut-
veckla en ny detaljplan, tillsammans med 
två andra markägare. Målsättningen är att 
få till en byggrätt om cirka 125 000 kvm för 
bostäder, omsorg och handel.

VI BLICKAR FRAMÅT
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OMSORG 2.0 
Med en allt större andel åldrande befolkning kommer det offentliga inte att kunna ta 
hand om oss människor på samma sätt i framtiden. Vi människor kommer att be-
höva klara oss längre själva, vilket kommer att ställa helt nya krav på vår närmaste 
omgivning. Därför tittar vi bland annat på hur man med nya och bättre strategier kan 
angripa de kommande behoven inom äldreomsorgen. Vi arbetar också för att skapa 
nya lösningar inom barnomsorgen. Vilka servicefaciliteter kommer den nya tiden att 
kräva, hur kommer vi bäst att kunna underlätta vardagen för fler människor?

Med hjälp av ny teknik arbetar vi tillsammans med våra samarbetspartner för att 
utveckla nya koncept för framtidens vård och omsorg, en sektor som alltmer närmar 
sig bostadssektorn.

Genom avtal med driftoperatörer (som Aleris, Unicare och Ecura) är vi redan på väg 
att skapa smarta boenden – där kunderna själva kan äga sina lägenheter och samti-
digt ha möjligheter att köpa till alla de tjänster man behöver och/eller önskar.

VI BLICKAR FRAMÅT

RYKKINNTOPPEN – RYKKINN
På toppen av åsen ovanför Rykkinn, med 
skogen i bakkant och makalösa panoramavy-
er i söder, uppför SPG två fastigheter som ska 
hysa några av de mest eleganta och moderna 
lägenheter Rykkinn har att erbjuda. Det blir 
sammanlagt 65 lägenheter – tvåor, treor och 
fyror på mellan 57 och 109 kvadratmeter.

Den som vill bo på Rykkinntoppen måste 
vara över 60 år eller ha särskilda behov.

Här kommer man inte bara att leva i fantas-
tiska omgivningar med närhet till Rykkinns 
utbud och avkopplande natur. Projektet 
byggs dessutom alldeles intill det befintliga 
centret Unicare FRAM, vilket kommer att ge 
de boende tillgång till fantastiska faciliteter 
och tjänster som kan förenkla livet och bidra 
till ökad livskvalitet för många.

VI BLICKAR FRAMÅT


Färdigställda projekt
    ANTAL
  OMRÅDE PROJEKTNAMN AREA (BTA)  LÄGENHETER TYP

  Örebro Kryddkrassen 3 200 kvm 92 Hyresrätt 

  Karlstad Galeasen 10 000 kvm 167 Hyresrätt

  Örebro Gasugnen 15 000 kvm 147 Hyresrätt

  Karlstad BRF Hamnstaden 5 200 kvm 60 Bostadsrätt

  Stockholm Vårberg 6 800 kvm 79 Hyresrätt

  Kungsängen BRF Brunna Park 12 300 kvm 138 Bostadsrätt

  Karlstad Fullriggaren 15 300 kvm 204 Hyresrätt

  Kronetorp BRF Allén 1 2 900 kvm 32 Bostadsrätt

  Kronetorp  BRF Allén 2 2 600 kvm 28 Bostadsrätt

  Kungsängen BRF Handelsparken 5 100 kvm 65 Bostadsrätt

  Kungsängen Norrboda 12 100 kvm 139 Hyresrätt

  Nykvarn BRF Körsbärsparken 3 300 kvm 43 Bostadsrätt

  Nykvarn Stadsradhus 1 100 kvm 6 Äganderätt

  Uppsala BRF Tallbacken 4 800 kvm 52 Bostadsrätt

  Uppsala Fullerö Hage 11 700 kvm 137 Hyresrätt

   111 400 kvm 1 389 
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SPG-teamet

BJÖRN ALEXANDERSON

CHRISTIAN OLOFSSON

IDA SYLVAN

FAY FREDRIKSEN

KNUT HOLTE

MARKUS ERLANDSEN

PÅL HVAMMEN

SIMEN GUNNERUD

CARL ZETTERQVIST

JONAS NOLIN

MARYAM TARIGHI

CHRISTER KIRKESTUEN 
HOLLER

JUNE STENERSEN
KIM ALEXANDER LARSEN

MARIANNE JENSEN

TERJE THORKILDSEN
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