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Detta är
Humlegården
Den engagerade affärspartnern

En del av länsförsäkringsgruppen

•

•

•

•

Vi bryr oss om våra kunder och vill vara en engagerad affärs
partner som främjar kundernas lönsamhet.
Vårt engagemang omfattar mycket mer än fastigheterna där våra
kunder finns. Vi vill också ta ansvar för närmiljön och samhället
i stort. Trygga gator, bra service och goda kommunikationer får
människor att trivas på jobbet.
Humlegården har nära 80 anställda och förvaltar ett värde om
cirka 25 miljarder kronor i ett 70-tal fastigheter med en yta runt
700 000 kvadratmetrar. Det gör oss till en av de största aktö
rerna på Stockholms fastighetsmarknad.

•

•

•

Länsförsäkringar är ett av Sveriges starkaste varumärke inom
bank, försäkring och pension.
Under det gemensamma varumärket ryms länsförsäkrings
gruppen bestående av 23 lokala, kundägda försäkringsbolag.
Här finns också Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank och
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.  
Länsförsäkringsgruppen är ledande inom svensk sakförsäkring
med en marknadsandel på cirka 29 procent. Marknadsandelen
för liv- och pensionsförsäkring är 7,5 procent och för bankverk
samheten är 3,5 procent inlåning och 4,4 procent hushålls- 
och bostadsutlåning.  
Länsförsäkringsgruppen har drygt 3,4 miljoner kunder och
5 900 medarbetare.

2
80
anställda
Humlegårdens nära 80 anställda förvaltar
ett värde om cirka 25 miljarder kronor.

fokusområden
Humlegårdens fastighetsbestånd
finns främst i Stockholms innerstad
och i Solna/Sundbyberg.
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vd-ord

Bygget av Swedbanks huvudkontor och flera förvärv 
stärker Humlegårdens position i de dynamiska klustren
Solna, H
 agastaden, Sundbyberg.

Vi stärker vårt
fokus på utvalda
marknader

F

astighetsmarknadens utveckling under det
gångna året var blandad. Framförallt kom de
statsfinansiella kriserna i EU att successivt
påverka transaktionsmarknaden. Finansieringen
blev mer komplicerad och till fastigheter i sämre
lägen blev det svårt att hitta köpare till prisnivåer som motsvarade
senaste värdering. Däremot har det fortsatt varit stor efterfrågan på
bra fastigheter i goda lägen.
Även om situationen förbättrades i december har osäkerheten
och tudelningen av marknaden bestått inpå det nya året.
För vår egen del har vi hållit ett bra tempo när det gäller förvärv,
framförallt i Solna. Vi har också genomfört framgångsrik försäljning
av Blästern 6 vid Norrtull. Under innevarande år har vi nu flera intres
santa och stimulerande projekt att ta oss an. Framförallt handlar
det naturligtvis om ett nytt huvudkontor för Swedbank, men också
utvecklingsprojekt såsom kvarteret Riddaren på Östermalm samt
fastigheten Päronet 6 vid Solna Strand.

En engagerad affärspartner
Vi utgör en ständigt växande verksamhet som präglas av engage
mang i – och närhet till – våra kunder, korta beslutsvägar och stort
personligt ansvar för varje medarbetare. De senaste åren har vi
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arbetat mycket med vår egen organisation för att kunna bibehålla
en sådan kultur, samtidigt som vi fortsätter att växa. Nu vill vi ta
ytterligare steg framåt för att ge god service, vårda våra fastigheter
väl och stärka relationerna med våra kunder. Vi vill visa att vi är en
engagerad affärspartner som har ett ansvar, inte bara för hur fastig
heterna tas om hand, utan även ett åttagande för kundernas närmiljö
liksom för det omgivande samhället.
Till de organisatoriska förändringar vi gjort under de två föregå
ende åren kan nu läggas att vi under 2011 nyrekryterat till uthyrnings
verksamheten, för att skapa marknadens bästa uthyrningsteam.
Den nya organisationen har redan nått framgångar och vi har minskat
vakanserna. I centrala Stockholm, där vi är starkt representerade,
ligger vår vakansgrad under genomsnittet.
Under året har vi också tagit flera initiativ för att stärka kundnyttan
i vår verksamhet. Ett sådant är projektet Green Fingerprint där vi
utvecklat en unik app som ett hjälpmedel för våra kunder att enkelt
bevaka sin elförbrukning, åstadkomma ytterligare effektiviseringar
och därmed också sänka sina kostnader.

En kundnära organisation
Vi satsar också på nya former av kontrakt för att attrahera nya kund
grupper i mindre tillväxtföretag. Det gäller dels hyresavtal för mindre

vd-ord

»Humlegårdens vision är att
vara det mest framgångsrika
fastighetsföretaget på
Stockholms lokalmarknad.
Framgång för oss menar vi är
framförallt nöjda kunder.«
kontorslokaler, med kortare bindningstid,
som vänder sig till företagare som av olika
anledningar inte vill eller kan binda sig för
ett treårskontrakt. Dels vänder vi oss till
Life Science-företag i uppstartskedet som
vill verka i anslutning till affärsklustret runt
Karolinska institutet.
Humlegårdens vision är att vara det
mest framgångsrika fastighetsföretaget på
Stockholms lokalmarknad. Framgång för oss
menar vi är framförallt nöjda kunder.  Med  
nöjda kunder nås förutsättningen för god
lönsamhet.
Hittills har vi varit lyckosamma i vårt
arbete. Värdet på de tillgångar vi förvaltar har
vuxit starkt över tiden, vilket gynnar ägarna
av de förvaltade fastigheterna och ger oss en
större kritisk massa som gör att vi kan arbeta
effektivare över hela linjen, från utvecklings
projekt till fastighetsskötsel och drift. Det
är till nytta för våra kunder och underlättar
också uthyrningsarbetet, eftersom vi kan

marknadsföra hela det förvaltade beståndet
under varumärket Humlegården. Det ger
nya och befintliga kunder ett större utbud
och ökar chanserna att de ska välja någon av
våra lokaler.

Ökad närvaro
i Solna/Sundbyberg
En annan framgångsfaktor är vårt fokus
på ett par utvalda marknader, i centrala
Stockholm och Solna/Sundbyberg. Båda är
de starkt dynamiska miljöer som vi känner
och förstår på djupet. I centrala Stockholm
finns redan det som politikerna velat skapa
på annat håll – en Finansplats Stockholm.
Klustret Solna/Sundbyberg är
en mycket spännande tillväxtmarknad att vara
i för framtiden. Här pågår en rad stora utveck
lingsprojekt, såsom den nya Hagastaden,
Nya Karolinska och Nationalarenan. När vi
nu fått det stora förtroendet att leda bygget
av Swedbanks nya huvudkontor, blir det ytter

ligare ett stort bidrag till dynamiken i området
och vi stärker väsentligt vår närvaro där.
Jag är övertygad om att vår organisation
är redo att ta sig an dessa utmaningar med
stor entusiasm och vill samtidigt rikta ett
stort tack till alla medarbetare för det gångna
årets insatser. Ett varmt tack också till våra
ägare och styrelse för ett, som alltid,
gott samarbete.

Per-Arne Rudbert
VD Humlegården Holding I-III AB
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affärsmodell

Humlegårdens affärsmodell är att fokusera på kontorsmarknader
som är av tillräcklig storlek och där det finns förutsättningar för
god ekonomisk tillväxt. Det skapar en inbyggd stark efterfrågan
och en god och stabil totalavkastning.

Renodlat bestånd
i attraktiva områden
Direktägda fastigheter är ett viktigt tillgångsslag för att stabilisera
en finansiell placeringsportfölj. Medan svängningarna på börsen kan
vara stora, följer fastigheter normalt en jämnare värdeutveckling och
därtill en stabil direktavkastning. Det gäller i synnerhet på marknader
med god tillväxt och efterfrågan på lokaler, vilket ger en bra total
avkastning.
Stockholms innerstad och vissa närområden är bra exempel på
sådana marknader. Humlegården har av det skälet valt att nästan helt
fokusera sitt bestånd till den östra delen av Stockholms centrala affärs
distrikt (CBD) och till de starkt växande företagsområdena i Solna och
Sundbyberg. För att ytterligare skärpa vårt fokus har vi koncentrerat oss
enbart på kontor och avstått från andra slags kommersiella fastigheter.

Varför Stockholm?
Stockholms city är unikt i en internationell jämförelse. Få storstäder
har Stockholms struktur, med ett tydligt centrum där i stort sett alla
kommunikationer sammanstrålar. Samtidigt är den centrala innersta
den i princip färdigbyggd, vilket håller uppe efterfrågan och hyresni
våer. Fördelen med Stockholm är också tillväxten, som generellt är
den högsta i både Skandinavien och Kontinentaleuropa, liksom en
hög BNP per capita.
Humlegården äger och förvaltar fastigheter på flera platser i
innerstaden, men den stora koncentrationen är i östra CBD (ÖCBD).
Detta är ett särskilt intressant område eftersom det samlar så många
företag/kunder i finanssektorn – i själva verket finns här redan ett
Finansplats Stockholm.
Störst efterfrågan från denna kundkategori är det på lokaler runt
400 kvadratmeter. Det skapar i sin tur en klustereffekt, man vill gärna

vara nära andra i samma bransch och nära sina kunder/klienter. En
sådan förtätning, med många mindre arbetsplatser samlade, stöder
också ett bra serviceutbud, som bärs upp av att det även på kvällstid
är mycket liv och rörelse i de centrala delarna av staden.
Lönesumman per arbetsplats är också jämförelsevis hög i CBD.
För 70 procent av de anställda i finansektorn ligger den på strax
under 500 000 kronor per anställd. I ÖCBD är den ännu högre.
Detta, tillsammans med att området är mycket stabilt när det gäller
utbud och efterfrågan, ger också förutsättningar för goda hyresnivåer
och en låg vakansgrad.ans

Östra CBD – dominans för finans
Tillgänglighet, antal kontorssysselsatta och bransch har störst på
verkan på hyresnivån i olika kontorsområden. Det förklarar att ÖCBD
har den högsta hyresnivån i Stockholmsregionen. Dominansen av
mindre och medelstora företag i finanssektorn ger god stabilitet och
hög betalningsförmåga.

Några fakta om ÖCBD (2010)
Antal kontorssysselsatta

Drygt 30 000

Antal företag totalt
– varav med mindre än 50 anställda

1 073
945

Antal sysselsatta i finansbranscher

10 762

Total lönesumma från finansbranscher, mdr kr
– Andel av total lönesumma ÖCBD, %
– Andel av lönesumma, finansbranscher hela CBD, %

9,5
47,3
65,0

Lön per anställd, bank, försäkring, fastighetsbolag, kr
– Tillväxt 2006–2010, %

877 890
7,6
Källa: Evidens
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Företagskluster
i Solna/Sundbyberg
Solna, Stockholms nordvästra
granne, är en stad som sjuder av
framtidsprojekt. Här byggs Nya
Karolinska universitetssjukhuset, den
nya Nationalarenan för fotboll, Mall
of Scandinavia och Vattenfalls nya
huvudkontor, för att ta några exem
pel. I staden finns totalt 8 000 företag
i olika storlekar och branscher, både
svenska och internationella. Flera stora
företag har lokaliserat sina huvud
kontor hit, bland annat tack vare goda

kommunikationer såsom närhet till
E4:an och god kollektivtrafik med
tunnelbana och pendeltåg. På sikt
kommer Solna också att dra nytta av
den utbyggda spårvagnslinjen Tvär
banan och indirekt av bygget av City
banan för pendeltågstrafik från södra
till norra Stockholm.
Med det stora utvecklingsprojektet
Hagastaden växer Solna och Stock
holms Norra Stationsområde sam
man. Här byggs 5 000 nya bostäder
och 36 000 arbetsplatser. Runt Nya
Karolinska universitetssjukhuset,
som är integrerat i Hagastaden, är

a mbitionen att etablera ett världsle
dande kluster för Life Science-företag
under varumärket Stockholm Life.
Humlegården är en aktiv deltagare
i denna dynamiska utveckling, med
24 fastigheter i attraktiva kontorsom
råden i Solna, Sundbyberg och Norra
Stationsområdet. När Swedbanks nya
huvudkontor står klart växer arbets
platsområdet över gränsen mellan
Solna/Sundbyberg och går sammanta
get om Kista i storlek. Nyligen stod det
även klart att Skatteverket förlägger
sitt huvudkontor till Solna Strand.

Flygfoto
över
Humlegården årsöversikt
201
1 Solna
5 stad

Affärsmodell

»

Bakom de stilfulla
och välkända fasaderna
ryms nu attraktiva 
kontor för hyresgäster
med höga krav.«

Ett av
Stockholms
bästa lägen
Fastigheterna Styrpinnen 19 och 22 kan inte
ligga bättre. Med fasader mot Norrmalmstorg
och Hamngatan, och med Kungsträdgården och
Nybroviken runt hörnet är detta ett av Stock
holms absolut bästa lägen. Här har Humlegården
utvecklat attraktiva och flexibla kontorslokaler
bakom de stilfulla fasaderna. Under 2011 blev
Styrpinnen 22 fullt uthyrd och Styrpinnen 19
färdigutvecklad.

1881

uppfördes Styrpinnen 19, som bland annat
inrymt det anrika MEA-varuhuset.

100%

av Styrpinnen 22 blev fullt uthyrt
inom loppet av 2011.

12 532m

2

kontorsyta ryms i de båda fastigheterna.
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Affärsmodell

Huvudkontoret
skapas efter Swedbanks
värdeord ”öppen, enkel
och omtänksam”.«

Swedbanks nya
huvudkontor
I början av 2011 blev det klart att Swedbank ska flytta sitt huvud
kontor från centrala Stockholm till en nybyggd fastighet i Sundbyberg.
Humlegården ansvarar för genomförandet av projektet på uppdrag
av Länsförsäkringar Liv. Det nya huvudkontoret blir en av Sveriges
modernaste arbetsplatser.
Lite fakta om projektet:
• Här ska cirka 2 500 personer ha sina arbetsplatser
• Byggnadens totala area är ca 45 000 kvadratmeter
• Inflyttning är beräknad till kvartal 1, 2014
• Ägare är Länsförsäkringar Liv
•	Humlegården Fastigheter ansvarar för
genomförande av projektet

MILJÖARBETET

2 500
medarbetare ska ha sina
arbetsplatser här.

45 000m

2

är den totala kontorsytan.
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FASTIGHETER

Humlegården har ett stort bestånd av fastigheter med hög
kvalitet i östra delen av Stockholms centrala affärsdistrikt.
Engagemanget i Solna/Sundbyberg fortsätter att öka.

Våra
fastigheter

22

20

24

26
25

Nummer
1

Område

Adress

City

Birger Jarlsgatan 27

2

Birger Jarsgatan 25

3

David Bagares gata 3

4

Engelbrektsplan 1

5

Kungsgatan 12–14

6

Linnégatan 2–6

7

Nybrogatan 11

8

Nybrogatan 15–17

9

Kungsträdgårdsgatan 20

10

Hamngatan 15

11

Nybrokajen 5

12

Hovslagargatan 3

13

Blasieholmsgatan 5

14

Berzelii Park 9

15
16
17
18
19

Birger Jarlsgatan 6

Norra Station
Lidingö
Globen
Solna

20

Kista

22

Kungsholmen

23

8

Stockholmsvägen 33
Rökerigatan 19 (under försäljning)
19 st mindre fastigheter i området Hagalund
Torggatan 11–15

21

24

Hälsingegatan 40

Esbogatan 12–18
Kungsbroplan 2
Igeldammsgatan 22

Bromma

Ekbacksvägen 26–28

25

Ekbacksvägen 22–24

26

Johannesfredsvägen 15–17
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19

16

4
3

23

1
5

22

6

8

2

10

7
15

9
14

13

11
12

18
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kommersiell förvaltning

Humlegården ska vara en engagerad affärspartner till varje kund
utifrån kundens specifika behov. Det är en inställning som ska
genomsyra alla delar av kundrelationen, från bemötande, service
och skötseln av fastigheterna till ansvaret för närmiljön.

Engagemang för
våra kunder
Humlegårdens engagemang för varje kund ska börja redan vid den
första kontakten. Det handlar till exempel om att hitta den optimala
lokalen för just denna specifika kunds behov.
Självklart ska vi därefter göra vårt bästa för att kunderna ska
trivas i lokalerna där de sitter och få snabb service när de behöver
den. Men vi kan också tillföra andra värden genom att vi har en bra
överblick över trender i tiden, till exempel när det gäller utformning
och möblering av framtidens arbetsplatser för att öka kreativiteten
och trivseln. Ett exempel på detta är det nya kontoret för Fasticon där
vi tillsammans med kunden har förberett lokalen för ett aktivitets
baserat arbetssätt, utan egna arbetsplatser.
De fastigheter som vi utvecklar och förvaltar har i många fall stora
arkitektoniska värden att värna om. Många kunder uppskattar detta,
men det är även viktigt att erbjuda funktionella och effektiva lokaler.
Omsorgsfulla kundanpassningar har därför blivit ett allt vanligare
inslag i relationen med våra kunder. För oss är det viktigt att se till
att vi är kreativa och ständigt utvecklar vår kompetens.

Möter nya marknadsbehov
Vi arbetar också med att anpassa oss till nya marknadsbehov och nya
kundkategorier. Ett exempel på detta är vad vi kallar short term-avtal.
Det alternativ som då funnits har i första hand varit kontorshotell. Vi
fångar nu in denna nya del av marknaden genom att erbjuda kortare
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hyresavtal till lägre kostnad i vissa lokaler som är bra men inte håller
högsta standard.
Ett annat exempel på ett sådant synsätt är att vi erbjuder labo
ratorielokaler till uppstartsföretag i Hagalund, i samarbete med
Karolinska Institutet Science Park. Det är i linje med vår ambition
att utveckla fastigheter för Life Science-företag. Ett första sådant
hyresavtal tecknades under sommaren 2011.

En allt effektivare drift
Att förvalta våra fastigheter betyder också ett ständigt arbete med
att effektivisera driften och därmed utveckla fastigheters lönsamhet.
Det är inte alltid sådant som syns på ytan, men vi tror oss vara bland
de ledande i branschen när det gäller energieffektiviseringar. Det är
också något som skapar värde för våra kunder.
Ett viktigt verktyg är att vi ständigt mäter el- och energiförbruk
ningen i alla våra fastigheter, så att vi löpande kan trimma energi- och
elanvändningen. I vår databas samlar vi in 3,5 miljoner mätpunkter
varje dygn från fastigheterna. Det är A och O ur ett kundperspektiv:
ett fungerande hus ger nöjdare kunder.
Humlegården planerar också att erbjuda sina kunder gröna hy
resavtal som innebär ett åtagande både från oss och från kunden.
Vinsten blir att vi tillsammans sparar energi bland annat genom att
vår personal kan hjälpa kunden att hitta onödig energiförbrukning,

kommersiell förvaltning

till exempel maskiner och lampor som är
påslagna i onödan.
Målet 2011 var att få ned värmeförbruk
ningen i våra fastigheter med 2 procent.  Vi
uppnådde 4,5 procents minskning.  Det inne
bär att vi har minskat värmeförbrukningen
i våra fastigheter med 30 procent sedan
2004. Elförbrukningen minskade med
1 procent vilket var i nivå med årets mål.

Ansvar för närmiljön
Ytterligare ett sätt att visa engagemang för
våra kunder är att verka för en bra närmiljö
där fastigheterna och kunderna finns genom
att komma med förslag som främjar goda
kommunikationer, ökad trygghet och brett
serviceutbud, sådant som bidrar till att män
niskor trivs på jobbet. Stadsplanering och
utbyggnad av kommunikationer är långsik
tiga processer där det är viktigt att vi som
fastighetsföretag gör oss hörda, eftersom vi
vet vad våra kunder efterfrågar.

Green Fingerprint

– en grön knapptryckning

I början av 2012 lanserade Humlegården
Green Fingerprint, ett nytt koncept som
genom smart användning av IT ytter
ligare ska minska kundernas energiför
brukning. För kunderna har vi utvecklat
en unik Green Fingerprint-app där
varje kund i realtid ska kunna övervaka
elförbrukningen, se jämförelsetal samt
få förslag till aktiviteter som kan minska
förbrukningen. På appen kan kundens
medarbetare också se vilka besparingar
som uppnåtts och hur dessa påverkar
koldioxidutsläppen. Appen ger även tips
och förslag på olika sätt att ytterligare
hushålla med elen.

Humlegården årsöversikt 2011
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Ett stärkt
uthyrningsarbete
Med tre nyrekryterade uthyrare satsade
Humlegården under 2011 på att bygga
marknadens starkaste uthyrnings
team. Uthyrarna har samtidigt fått ett
stort individuellt mandat som gör det
möjligt att fatta snabbare beslut, bli
mer proaktiva och kunna tillmötesgå
marknadskraven på ett tidigt stadium.
Efter en inledande trög start i början
av 2011 lättade det successivt på hyres
marknaden och flera nya riktigt bra
hyresavtal tecknades under året. Störst
efterfrågan var det på mindre lokaler,
men flera förfrågningar om större lokal
ytor förekom.
Totalt fullföljdes 46 uthyrningar i
Humlegårdens fastigheter. 14 av dessa
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bestod av befintliga hyresgäster som
behövde expandera. Antalet nyuthyrda
kvadratmetrar i Holdingbeståndet var
18 803, varav 4 958 till expanderande
hyresgäster. Totalt tecknades nya hyres
avtal på 31 373 kvadratmeter inom
det förvaltade fastighetsbeståndet.
Till detta kan läggas det hyresavtal för
45 000 kvadratmeter som tecknats för
Swedbanks nya huvudkontor.
Tre fastigheter blev fullt uthyrda
under året: Österbotten 7 på David
Bagares gata, Österbotten 18 på
Birger Jarlsgatan och Styrpinnen 22
vid Norrmalmstorg. Stora ansträng
ningar har också lagts ned på kvarteret
Humlegården, där endast 280 kvadrat
meter var outhyrda vid årsskiftet.
Bland nya uthyrningar återfinns
Posten med nära 3 000 kvadratmeter

i Magneten 30, Bring och Östergrens
Elmotor i Magneten 12 i Ulvsunda,
med drygt 1 000 respektive drygt 1 800
kvadratmeter. I de sista lediga lokal
erna i Österbotten 18 flyttade Otsuka
och Oak Capital in. Första inflyttningen
i Styrpinnen 19 blir ASICs flaggskepps
butik och första Life Science-bolaget
blir Kancera i Hagalund.
Vårt mål är att vakansgraden ska
vara under marknadsgenomsnittet i
varje uthyrningsområde. I ÖCBD ligger
vakansgraden för marknaden som hel
het på cirka 6,2 procent och cirka 5 pro
cent för Humlegården Holding (exklu
sive projektfastigheten Styrpinnen 19).
Vakansen för marknaden i Hagalund
ligger på cirka 28 procent och cirka
23 procent för Humlegården Holdning.

Interiör från hyresgäst; Österbotten – Oliver Wyman på Birger Jarlsgatan 25, City
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Kvalitet, som kunderna upplever den, är ett potpurri av värden och tjänster.
Inom tjänstesektorn fastighetsförvaltning ökar betydelsen av mjuka värden
som god arkitektur, ansvar för närområdets utveckling och miljömedvetenhet.
Humlegården strävar här efter den bästa mixen på de olika delmarknaderna.

Den bästa produkten
på varje delmarknad

Humlegårdens mål är att skapa den bästa produkten på varje del
marknad. Detta eftersom den bästa produkten rimligtvis attraherar
de bästa företagen, som har höga kvalitetskrav och god betalnings
förmåga.
Presumtiva kunder är alltid beredda att betala något högre hyra
om de upplever att de får god valuta för pengarna. Därför satsar vi
också mycket på att inte bara ge den bästa produkten, det vill säga
byggnaden och lokalen, utan även den bästa servicen och omvård
naden av fastigheten.
För att bedriva ett ekonomiskt framgångsrikt förädlingsarbete
gäller det att kunna marknaden, så att man kan avgöra när det är
rätt läge att köpa, men också sälja ibland för att frigöra kapacitet för
nya investeringar.
På senare år har konkurrensen om att köpa förädlingsprojekt i
Stockholms innerstad ökat och vår bedömning har ofta blivit att de
slutliga prisnivåerna inte varit ekonomiskt motiverade. Det gångna
årets förvärv har därför huvudsakligen handlat om områden utan
för Stockholms innerstad. En slutsats vi dragit har också varit att vi
behöver öka ansträngningarna.  

Interiör
från hyresgäst påårsöversikt
Hamngatan 17, kv
Styrpinnen
Humlegården
201
1
13 22
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Pågående projekt
Cirkusängen 6, Sundbybergs stad
På fastigheten, som ägs av Länsförsäk
ringar Liv, byggs ett nytt huvudkontor för
Swedbank. Humlegården förvaltar fastig
heten och ansvarar för genomförandet av
projektet.
Byggnaden har en bruttototalarea på
cirka 45 000 kvadratmeter och kommer
att inrymma ungefär 2 500 arbetsplatser.
Ny detaljplan har framtagits, bygglov har
erhållits och byggnationen pågår. Swedbank
kommer att flytta in i byggnaden vid års
skiftet 2013/2014.

Riddaren 17, 18 samt 5 och 6, Östermalm

❮

Interiör från hyresgäst på David
Bagares gata 3, kv Österbotten 7
❯ Interiör från hyresgäst på Stockholms
vägen 31-55, kv Stenbrottet 10

Humlegården äger fastigheterna Riddaren
17 och 18. Judaica äger fastigheten
Riddaren 5 och tomträtten Riddaren 6.
Fastigheterna är belägna i ett av Östermalms
bästa lägen på Nybrogatan/Riddargatan.
Humlegården har nu träffat en över
enskommelse med Judaica som innebär
att Humlegården köper merparten av
Riddaren 5 samt projekterar en ny skol
byggnad för Judaica på Riddaren 6.
Med anledning av detta driver Humlegården
ett stort utvecklingsprojekt som inbegri
per alla fyra fastigheterna. Slutmålet för
Humlegården är att i Riddaren 17 och 18
åstadkomma 17 000 (LOA) kvadratmeter
högklassiga kontors- och butikslokaler via
ny- och ombyggnad, samt att i Riddaren 5
skapa cirka 4 300 (BOA) kvadratmeter bo
städer som kan säljas som bostadsrätter.
Judaica å sin sida behåller den del av
Riddaren 5 som vetter mot Nybrogatan samt
Riddaren 6 med den nya skolbyggnaden.
Detaljplanarbetet pågår i gott samarbete
med Stockholm stad. Byggstart kan ske
tidigast under 2013.

Stenbrottet 10, Lidingö
Stenbrottet 10, som förvärvades 2005,
har ett strategiskt läge i centrala Lidingö.
Området är ett framtida prioriterat utveck
lingsområde för Lidingö kommun. Motivet för
affären var att få god direktavkastning och
❮

Interiör från hyresgäst på Kungsträd
gårdsgatan 20, kv Styrpinnen 22
❯ Päronet
Strand
14 6, Solna
Humlegården
årsöversikt 2011

i framtiden utveckla fastigheten, alternativt
avyttra den med vinst.
Fastigheten har en uthyrningsbar area på
cirka 7 800 kvadratmeter. Användningen är i
huvudsak kontor. Vi ser över möjligheten att
bebygga fastigheten ytterligare med bostä
der. Utredningen har startat och kommer att
vara klar under våren 2012.

Blasieholmen 24, Stockholm
Fastigheten köptes av Svenskt Näringsliv
2008. Läget är utsökt, i samma kvarter som
Grand Hôtel. Fastigheter i detta läge har
högt värde per kvadratmeter vilket gör det
intressant att utreda om fastigheten kan
bebyggas ytterligare.
Idag har Blasieholmen 24 en uthyrnings
bar area på cirka 4 400 kvadratmeter. De
inledande utredningar vi gjort pekar på
möjligheten att tillskapa ytterligare 2 000
betydande kvadratmetrar uthyrbar area.

Skravelberget Större, Catellahuset
Fastigheten köptes av Catella 2008. Läget
tillhör de allra bästa i Stockholm, på Birger
Jarlsgatan 6 nära Nybroplan. Vi har tittat på
möjligheten att bygga på fastigheten och
även erhållit bygglov. Avsikten är att starta
byggnadsarbeten under 2013.

Päronet 6, Solna Strand
Päronet 6 köptes 2010 av Diligentia.
Fastigheten har ett intressant läge i ett av
Stockholmområdets starkaste utvecklings
area för kontorsarbetsplatser. Den befintliga
byggnaden har dessutom en förädlings
potential och här finns samtidigt utrymme
för ytterligare byggrätter.
Den stora fastigheten har en uthyrnings
bar area på cirka 20 100 kvadratmeter.
Under hösten 2011 har vi utrett ett koncept
för den befintliga byggnaden och i början av
2012 ska vi studera hur nya byggrätter kan
åstadkommas. Vår bedömning är att det ska
kunna ske via påbyggnad av den befintliga
huset samt en ny kontors- och bostads
fastighet på markyta som nu är parkering.

»
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Den magnifika Riddaren 17
uppfördes ursprungligen för
pampiga stadsvåningar.
Arkitekt var Cyrillus Johansson.«

Riddaren

4 300m

2

bostadsrätter ska inrymmas i Riddaren 5.

Humlegårdens fastigheter Riddaren 17 och Riddaren 18 har
ett av Stockholms mest förnämliga lägen, ett stenkast från
såväl Stureplan som Norrmalmstorg och Östermalmstorg.
De båda fastigheterna, från 1912 respektive 1873, har mycket
av sina ursprungliga interiörer och exteriörer bevarade och
samtidigt en modern teknisk försörjning. I dagsläget är
den sammanlagda kontorsytan cirka 12 300 kvadratmeter.
Samtidigt som lokalerna här byggs om och moderniseras
projekterar Humlegården i samarbete med Judaica en helt
ny skola och 4 300 kvadratmeter (BOA) bostadsrätter i de
angränsande fastigheterna Riddaren 5 och 6.

17 000m

2

kontors- och butikslokaler ska inrymmas i Riddaren 17 och 18.

2013

tidigast, beräknas byggstart kunna ske.

Humlegården årsöversikt 2011
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Förvärv
Terminalen 2, Sollentuna kommun
Fastigheten köptes under 2011 av Diligentia.
Läget är strategiskt med ett utmärkt annons
läge mot E4:ans norra infart till Stockholm.
Terminalen 2 ligger i Stockholmområdets star
kaste kluster av bilföretag. Det förhållandet har
gjort att vi har undersökt möjligheten att skapa
byggrätter för en bilanläggning på vad som nu
är parkering. Härigenom kan en ny fastighet
bildas som vi antingen säljer, alternativt att vi
uppför en ny byggnad för uthyrning. Intresse
finns för att såväl hyra som köpa.

Hagalund, Solna stad
Under året har vi köpt ytterligare en fastig
het, Volund 11 med en uthyrbar area på

cirka 1 900 kvadratmeter. Säljare var en
privatperson. Vi äger 19 stycken fastigheter
med en uthyrningsbar area på cirka 80 000
kvadratmeter vilket motsvarar 69 procent av
hela området.
För närvarande studerar vi på vilket sätt vi
kan förädla det fastighetsbestånd vi äger
i Hagalund.

Härden 15, Hagastaden i Stockholm
Fastigheten är belägen i ett tilltalande annons
läge i korsningen mellan Norra Stationsgatan
och Hälsingegatan i Hagastaden. Vakans
graden är låg och huvudhyresgäst är Arbets
förmedlingen. Fastighetens uthyrbara area är
cirka 22 350 kvadratmeter. Säljare var Union
Investment GMBH.

Interiör
16från hyresgäst på Hälsingegatan 40, Norra Stationsområdet, City ❯ ❯

Försäljning
Blästern 6, Norrtull i Stockholm
Humlegården har tillsammans med
Atrium Ljungberg samägt fastigheter
under nästan tre år. Under våren startade
vi en dialog i syfte att upplösa samägandet.
Fastigheten har en uthyrbar area på cirka
24 500 kvadratmeter. Som ett resultat av
denna dialog sålde Humlegården sina
50 procent till Atrium Ljungberg med en
tilltalande vinst.

»

Lokalerna i Stora Blå
är mycket ljusa och
luftiga tack vare den
generösa takhöjden.«

Stora Blå
Stora Blå, fastigheten Stenhöga 1, ligger mitt emellan
Sundbyberg Centrum, Solna Business Park och Solna Strand.
Tillsammans bildar dessa områden Stockholmsregionens
näst största företagsområde utanför innerstan. Endast
Kista har fler arbetsplatser. Stora Blå ligger dock betydligt
närmare Stockholms innerstad och i ett område med mycket
god tillväxtpotential.
Humlegården har förvaltat Stora Blå sedan den 15 januari
2008 då fastigheten förvärvades av Länsförsäkringar Liv.
Idag är Stora Blå en välkänd och eftertraktad fastighet i
detta område. Flera projekt har utarbetats för att ytterligare
ta tillvara fastighetens utvecklingspotential.

En

unik

plattform

för Life Science i Stockholm

67 352m

2

uthyrningsbar area finns i Stora Blå fördelad
på kontor, lab, produktion och lager.
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Hyres- och transaktionsmarknaden

2011 blev ett bra år som helhet för Sverige, men den ekonomiska
krisen i Europa fick allt större effekt mot slutet av året. För den svenska
fastighetsmarknaden ledde det till en tudelning. Perifera fastigheter
med köpare som behövde hög belåning blev allt mer svårsålda, medan
kvalitetsfastigheter i centrala Stockholm förblev mycket eftertraktade.

Bestående
efterfrågan på
kvalitetsfastigheter

❮

Interiörbilder från hyresgäst, Nybrokajen 5,
Blasieholmen, City
❯ Interiörbilder från hyresgäst i T-House på
Engelbrektsplan 1, Kv Sparbössan 1, City

Svensk ekonomi utvecklades bra under
större delen av 2011, med god BNP-tillväxt
och förbättrad sysselsättningsgrad. Det av
speglades i ett ökat intresse från potentiella
hyresgäster och i en generellt nedåtgående
vakansgrad i början av året, med en mycket
hög nyuthyrningsvolym på kontorssidan.
Under första kvartalet sjönk exempelvis
vakansgraden till historiskt låga 4,6 procent
i Stockholms centrala kontorsdistrikt (CBD).  
Vid halvårsskiftet hade marknads
bedömare fortfarande en positiv syn på hur
hyres- och transaktionsmarknad skulle
utveckla sig resten av året. Under sommaren
förvärrades dock skuldkrisen i euroområdet
och oron spred sig till finansmarknaderna,
med kraftiga börsnedgångar som följd. En bit
in på tredje kvartalet började oron få en viss
effekt på hyresmarknaden, som blev
mer avvaktande.

till finansiering en successivt dämpande
effekt mot slutet av året när bankerna börj
ade kräva lägre belåningsgrad och högre
marginaler på räntan.
För 2011 som helhet uppgick den totala
transaktionsvolymen till 105 miljarder kronor,
vilket var en minskning med 5 procent
jämfört med 2010. Det var framförallt under
årets sista kvartal, som normalt är det star
kaste, som transaktionsaktiviteten avtog
och det resulterade i en minskning med
32 procent jämfört med samma kvartal 2010.
Utländska investerare minskade sin
aktivitet på marknaden och så kallade
cross-border transaktioner gick ned med

Lägre transaktionsvolym

100–500

Även på transaktionsmarknaden fick
Europas skuldkris och försämrad tillgång

Andel av transaktionsvolym
Transaktionsvärde, Mkr
<100

2011, % 2010, %
8

6

38

33

>500

54

61

Totalt

100

100

Källa: Jones Lang LaSalle
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25 procent jämfört med 2010 och utgjorde drygt 30 procent av
den totala transaktionsvolymen under 2011. Framförallt har den
starka svenska kronan gjort det förhållandevis dyrt att köpa
svenska fastigheter.
Även andelen transaktioner med ett värde om 500 miljoner kronor
eller mer, minskade jämfört med 2010. Under 2011 utgjorde dessa
transaktioner 47 procent av den totala transaktionsvolymen, att
jämföra med närmare 60 procent under 2010. Trenden med stora
portföljaffärer ute i landet höll i sig även under 2011. Av årets tio
största affärer gällde åtta fastigheter utanför storstäderna.

Stort intresse för kvalitetsfastigheter
Under året som helhet rådde dock stor efterfrågan på centralt
belägna fastigheter av hög kvalitet (prime-fastigheter), inte minst
från förvaltare av pensionskapital. Dessa köpare var beredda att
betala mycket bra för rätt fastighet. Skälet var att det i en lågränte
miljö uppstod ett behov att vikta upp fastighetskvoten i placerings
portföljerna. Prime-fastigheter blev ett substitut till obligationer och
yielderna (avkastningskraven) pressades nedåt, vilket resulterade i
ett historiskt stort gap mellan obligationsränta och fastighetsyield,
(se figur). Fastigheter av sämre kvalitet eller utanför Stockholms
innerstad fick dock svårare att hitta köpare till priser som översteg
den senaste värderingen.

Förväntningar 2012
För 2012 bedöms transaktionsvolymen vara liknande den 2011. Det
lokala institutionella kapitalet kan väntas fortsätta att dominera, sam
tidigt som det blir fortsatt svårt för de utländska aktörerna att sätta
sin prägel på marknaden.
Den viktigaste faktorn för efterfrågan på kontorslokaler är
sysselsättningen. Under 2012 ser arbetslösheten ut att stiga i landet
som helhet och en återhämtning i konjunkturen väntas inte förrän
2013. Den förra nedgången i ekonomin, vid finanskrisen, visade dock
att Stockholm klarade sig bättre än landet i stort.
Om den ekonomiska nedgången blir begränsad i tid och omfatt
ning behöver effekten på hyresmarknaden i Stockholms innerstad
inte bli så kännbar. Skulle däremot det ekonomiska läget försämras
radikalt tvingas företagen att i större utsträckning se över sin
bemanning och därmed påverkas den underliggande efterfrågan.

Vakansgrader, hyresnivåer och avkastningskrav
Stockholm vakansgrad, %
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Interiörbilder från hyresgäst vid Kungsträdgården, Kv Styrpinnen 22, City

20 på Humlegården
201
1
Fasaden
Kungsgatan 12–14,årsöversikt
Kv Kåkenhusen 25,
City

Interiörbilder från hyresgäst på Floragatan 13, Kv Granen

Fasadbild med projekterad påbyggnad, Stora Blå, Kv Stenhöjd

Interiör från hyresgäst på Hamngatan 15, Kv Styrpinnen 19

Humlegården
årsöversikt
2011
21
Interiör, Linnégatan
2, Kv Humlegården
60, City

räkenskaper

Resultaträkning
Summerade resultaträkningar 31 dec 2011, Tkr
AB I

AB II

AB III

Summa 2011

Summa 2010

248 780

205 185

106 334

560 299

490 681

1 556

15 450

5 428

22 434

30 082

250 336

220 635

111 762

582 733

520 763

-9 805

-14 584

-8 094

-32 483

-31 463

-20 837

-23 384

-19 456

-63 677

-59 446

-2 908

-11 226

-10 831

Rörelsens intäkter M.M.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsekostnader
Reparation, underhåll
Driftkostnader
Tomträttsavgälder

-8 318

Fastighetsskatt

-26 060

-18 039

-5 046

-49 145

-43 687

Marknadsföring

-854

-1 654

-2 810

-5 318

-2 706

Hyresförluster

-583

-1 406

-1 989

-83

Direkta fastighetsägarkostnader

-1 983

-784

-1 564

-4 331

-21 254

Förvaltning och uthyrning

-10 588

-12 135

-10 231

-32 954

-27 086

Avskrivningar

-49 587

-48 617

-17 911

-116 115

-105 143

0

-10 000

Nedskrivningar
Summa fastighetskostnader

-128 615

-120 603

-68 020

-317 238

-311 700

-2 076

-2 518

-1 857

-6 451

-2 020

119 645

97 514

41 885

259 044

207 043

Realisationsresultat sålda dotterföretag

-3 123

-1 904

-5 013

-10 040

50 895

Resultat externa försäljningar

-3 123

-1 904

-5 013

-10 040

50 895

9 279

9 279

9 279

Central administration
Rörelseresultat
Realisationsresultat sålda fastigheter

Resultat från finansiella investeringar
Utdelning
Finansiella intäkter

1 161

750

455

2 366

816

Finansiella kostnader

-103 842

-66 546

-28 462

-198 850

-142 316

Summa finansiella poster

-102 681

-65 796

-18 728

-187 205

-132 221

13 841

29 814

18 144

61 799

125 717

Resultat före skatt
Uppskjuten skatt
Aktuell skatt

-4 769

-3 030

-714

-3 744

13 784

-6 415

-2 135

-13 319

-14 953

-9

-9

-8

15 286

44 727

124 540

Minoritetens andel av resultatet

Årets resultat exkl transformering
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9 072

20 369

Balansräkning
Summerade balansräkningar 31 dec 2011, Tkr
AB I

AB II

AB III

Summa 2011

Summa 2010

3 860 936

3 381 237

1 039 757

8 281 930

7 445 522

265 000

265 000

115 010

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Övriga tillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa

9 582

15 006

10

3 866 360

5 424
3 381 237

1 314 339

8 561 936

7 560 532

142 864

44 918

21 916

209 698

160 529

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Bank
Summa tillgångar

67 349

50 892

7 035

125 276

118 897

4 076 573

3 477 047

1 343 290

8 896 910

7 839 958

1 157 643

1 176 413

426 124

2 760 180

2 715 568

671

671

663

Eget kapital och skulder
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Uppskjuten skatt fastigheter
Uppskjuten skatt övrigt

226 096

255 836

39 568

521 500

556 713

63 332

52 079

8 665

124 076

51 995

2 525 793

1 922 500

659 030

5 107 323

4 327 323

103 709

70 219

209 232

383 160

187 696

4 076 573

3 477 047

1 343 290

8 896 910

7 839 958

Långfristiga skulder
Lån
Kortfristiga skulder
Övriga skulder

Summa eget kapital och skulder

Humlegården årsöversikt 2011

23

Nyckeltal
Fem år i sammandrag, Tkr
Utfall 2011

Utfall 2010

Utfall 2009

Utfall 2008

Utfall 2007

Fastigheter marknadsvärde

9 689 700

8 546 300

7 914 000

7 803 500

5 995 000

Fastigheter bokfört värde

8 291 930

7 445 522

6 998 624

6 964 304

5 395 345

Summa tillgångar

8 896 910

7 839 958

7 406 842

7 638 166

5 698 978

Summa eget kapital

2 760 180

2 715 568

2 592 428

2 530 021

1 764 473

Varav nyemission 080930
Summa räntebärande skulder

5 107 323

4 327 323

4 035 000

3 995 980

3 114 079

Finansiella kostnader

198 850

142 316

106 482

153 702

99 826

Förvärv

794 500

466 000

11 400

1 694 400

480 000

0

150 000

55 000

305 000

Avyttringar
Soliditet, synlig, %

31,0

34,7

35,0

33,1

31,0

Soliditet, justerad med hänsyn till övervärden, %

44,2

39,2

39,3

44,3

44,2

Skuldsättningsgrad

1,85

1,59

1,56

1,58

1,76

375 159

324 207

299 853

244 204

202 632

44 727

129 716

62 989

82 887

37 502

Driftnetto
Nettovinst
Avkastning på eget kapital

1,6

4,9

2,5

4,4

2,1

Avkastning på sysselsatt kapital

3,5

4,2

2,9

4,3

3,2

Avkastning på totalt kapital

3,1

3,7

2,6

3,7

2,7

Räntetäckningsgrad

2,2

2,3

2,8

1,7

1,5

164 000

172 440

196 787

230 880

220 000

Vakansgrad exklusive projekt
Vakans i % av intäkter

9,3

11,7

10,7

9,3

5,9

Förändring substansvärdet, %

8,0

8,0

3,5

10,0

15,0

Investeringar
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Ägare och avkastning
Ägarförteckning Humlegården Holding I–III AB
Länsförsäkringsbolag

Aktieägare 2011-12-31

Ägandedel, %

Org nr

Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg Förvaltnings AB

15,4

556664-7136

Dalarnas

Dalarnas Försäkringsbolag Förvaltningsaktiebolag

11,1

556683-6044

Länsförsäkringar Sak

LF Sak Fastighets AB

8,6

556683-6416

Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB

7,7

556683-5855

Östgöta Brandstodsbolag

Östgöta Brandstodsbolag Fastighet AB

6,8

556666-1111

Jönköping

Länet Förvaltning i Jönköping AB

6,6

556683-5871

Södermanland

Strimlusen Förvaltnings AB

6,3

556683-5905

Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB

6,2

556683-5897

Kalmar

LFK Finans AB

5,1

556661-7907

Uppsala

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB

3,8

556683-4023

Halland

Länsförsäkringar Halland Förvaltningsaktiebolag

3,7

556596-0837

Jämtland

Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter Aktiebolag

2,8

556660-2537

Skåne

Länshem AB

2,8

556364-3781

Västernorrland

Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB

2,4

556683-4031

Blekinge

BLF Fastighet AB

2,2

556683-4007

Kristianstad

Aktiebolaget Tivoliparken

2,2

556684-8247

Göinge

Länsförsäkringar Göinge Service AB

1,6

556664-7881

Kronoberg

Länsgården AB

1,6

556683-4015

Gotland

Humlegården Gotland AB

1,5

556676-2687

Norrbotten

Länsförsäkringar Norrbotten Holding AB

0,9

556656-7755

Värmland

Länsförsäkringar Värmland Aktieförvaltning AB

0,7

556763-7250

100,0

Direkta fastighetsinvesteringar ger stabilitet
Substansvärdeökningen uppgick under 2011 till 8 procent.
Diagrammet visar Humlegårdens årliga avkastning sedan 1999.
Som en jämförelse visas också kursrörelserna på Stockholms
börsen, i form av utvecklingen av indexet OMXS30.
De båda kurvorna tydliggör vilken viktig roll en direkt fastighets
investering, med sin jämna avkastning, kan spela som stabilisator

Substansvärdeförändring, %

i ägarnas totala tillgångsportföljer. Genom att inte vara fullt ut korre
lerat med börsens utveckling uppfyller fastighetsinnehavet en viktig
diversifieringseffekt. Noterade fastighetsbolag är i högre grad mer
samkorrelerade med den allmänna börsutvecklingen och därmed ett
sämre placeringsalternativ sett ur diversifieringssynpunkt.
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Styrelse och
ledning
Styrelse
Stående

Sittande

Lars B Danielsson

Anna-Greta Lundh

VD i Länsförsäkringar Kalmar län,

VD i Länsförsäkringar Södermanland,

ledamot

vice ordförande

Pia Sandvik Wiklund

Tommy Persson

VD Länsförsäkringar Jämtland,

Ordförande i LF Bergslagen,

ledamot

ordförande

Lars Hallkvist
Ordförande i Länsförsäkrigar Älvsborg,
Advokat Gullack Advokatbyrå,
ledamot

Ledning
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Per-Arne Rudbert

David Johansson

VD

Fastighetschef (fr o m juni 2012)

Thorsten Åsbjer

Peter Lind

vVD, Investeringar & Utveckling

Fastighetschef

Lars Andersson

Per Rosén

Ekonomichef

Chef Drift och Teknik

Johan Zachrisson

Erja Erholm

Fastighetschef (t o m maj 2012)

Personalansvarig

Styrelse och ledning

Uthyrningsteam. Från vänster till höger:
Katarina Cygnaeus, Anne-Li Åldstedt,
Lennart Öberg och Åsa Pettersson

T-House

Humlegårdsparken

Interiör från hyresgäst i
T-House på Engelbrektsplan 1,
Kv Sparbössan 1, City
Kundservice. Från vänster till höger:
Charlotte Jahnke, Charlotte Nilsson,
Madelene Holm och Hanna Kårdén

Fastighets- och marknadsområdschefer.
Från vänster till höger:
Fasadbild Kungsbron 2–22, Kv Mentorn I , City

Peter Lind, Birgitta Nolén, Anna Lorentz,
Caroline Lewenhagen, Jens Folkesson,
Humlegården
årsöversikt
201
1
27
Johan Zachrisson
och Hanna
Ericsson

Fastighetsförteckning
Fastighetsförteckning 2011-12-31
Fastighet

Adresser

Uthyrningsbar
area, m2

Område

HUMLEGÅRDEN HOLDING III AB (PUBL)
Blasieholmen 24

Blasieholmsgatan 5

4 380

City

Blasieholmen 55

Blasieholmsgatan 1–3, Hovslagargatan 3

8 575

City

Humlegården 60

Brahegatan 9, Linnégatan 2–4, 6

10 094

City

Kåkenhusen 25

Kungsgatan 12–14/Brunnsgatan 11–13

11 978

City

Riddaren 17

Riddargatan 7/Nybrogatan 11, 13

7 790

City

Riddaren 18

Nybrogatan 15–17

4 968

City

Skravelberget Större 20

Birger Jarlsgatan 6, 6A, Ingmar Bergmans gata 6

5 438

City

Styrpinnen 19

Hamngatan 15

6 799

City

Styrpinnen 22

Hamngatan 17, Kungsträdgårdsgatan 20

5 024

City

64 837
HUMLEGÅRDEN HOLDING III AB (PUBL)
Härden 15

Hälsingegatan 38–40

22 343

City

Isbrytaren 50

Igeldammsgatan 22 A–C, Svarvargatan 7–11

18 989

City

Käpplingeholmen 3

Nybrokajen 5, Teatergatan 1

Päronet 6

3 724

City

Solna Strandvägen 1–7, Torggatan (11), 13–15,
Tritonvägen 9–15

20 128

Solna

Sparbössan 1

Engelbrektsplan 1, Birger Jarlsgatan 32,
Rimbogatan 1, Engelbrektsgatan 3

11 724

City

Styrpinnen 20

Berzelii Park 9, Näckströmsgatan 3–5

Terminalen 2

Esbogatan 12–18, Kronåsvägen 35

Österbotten 7
Österbotten 8
Österbotten 18

4 815

City

14 899

Sollentuna

David Bagares gata 3

2 196

City

Birger Jarlsgatan 25, Brunnsgatan 2

6 280

City

Birger Jarlsgatan 27

4 317

City

109 415
HUMLEGÅRDEN HOLDING III AB (PUBL)
Gelbgjutaren 3

Industrivägen 10

1 552

Solna

Gelbgjutaren 4

Gelbgjutarevägen 5, Industrivägen 8

2 300

Solna

Gelbgjutaren 10 (tomt)

Åldermansvägen 15

0

Solna

Gelbgjutaren 14

Åldermansvägen 17–21

4 191

Solna

Gelbgjutaren 17

Industrivägen 12–14, Åldermansvägen 23

7 152

Solna

Härolden 1

Fleminggatan 1, Kungsbroplan 2

3 600

City

Instrumentet 2

Fabriksvägen 5, 7

3 409

Solna

Instrumentet 5

Gelbgjutarevägen 4, 6, Industrivägen 6

4 672

Solna

Kassaskåpet 2

Industrivägen 25

1 100

Solna

Kassaskåpet 9

Industrivägen 17, Gelbgjutarevägen 3

1 998

Solna

Kassaskåpet 10

Banvaktsvägen 18, Gelbjutarevägen 1

2 297

Solna

Kassaskåpet 15

Banvaktsvägen 20, 22

6 262

Solna

Kassaskåpet 16

Industrivägen 19–23

9 720

Solna

Magneten 12

Ekbacksvägen 26–28

6 892

Bromma

Magneten 18

Johannesfredsvägen 15–17

11 807

Bromma

Magneten 30

Ekbacksvägen 22–24

8 384

Bromma

Mjölner 4

Banvaktsvägen 12, Fabriksvägen 1,
Industrivägen 11, Banvallen

3 621

Solna

Sandhagen 9

Rökerigatan 19

5 606

Globen

Stenbrottet 10

Stockholmsvägen 31–35, Torsvikssvängen 2

7 829

Lidingö

Ugnen 3

Banvaktsvägen 2, Källvägen 1, Banvallen

2 147

Solna

Ugnen 4

Industrivägen 3–5, Banvaktsvägen 4–6

8 146

Solna

Ugnen 7

Industrivägen 1, Källvägen 3, Banvallen

5 113

Solna

Volund 11

Fabriksvägen 10

1 929

Solna

109 727
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Humlegården Fastigheter AB
Birger Jarlsgatan 25
Box 5182
102 44 Stockholm
Tel 08-678 92 00
Fax 08-678 92 99
info@humlegarden.se
www.humlegarden.se

