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MARKNADSRAPPORT SEPTEMBER 2018 
 

 

ANALYS, UTTALANDEN OCH SPEKULATIONER  

 

God tillväxt i Sverige 

Enligt Swedbank är svensk tillväxt påtagligt god trots en avmattning på svensk bostadsmarknad och oro 

kring global handelspolitik. Inför de närmaste åren är därför den intressanta frågan om motståndskraften 

i ekonomin är stark eller om sårbarheter kommer att börja komma upp till ytan. Riskerna inkluderar 

minskat byggande och lägre exporttillväxt. Till detta kommer kostnader av sommarens extremväder och 

osäkerhet kring det svenska parlamentariska läget.  

  

Amorteringskraven påverkar Stockholmsmarknaden 

Säsongsrensade data indikerar att både det första och utvidgade amorteringskravet har haft en kraftigt 

negativ men temporär effekt på antalet sålda bostadsrätter i Sverige som helhet. I Stockholm verkar 

dock den negativa effekten vara mer bestående. De senaste årens stora uppsving i antalet nya 

bostäder uppvisar stora likheter med det i slutet av 1980-talet och som föregick fastighetskrisen i början 

Du håller i din hand vår rapport över 

den svenska bostadsmarknaden för 

september. Förmodligen är du lika 

intresserad av specialkunskap, fakta 

och trender som vi. Vårt fokus är 

försäljning av nyproducerade 

bostäder och de aspekter som 

påverkar denna bransch. Här 

analyserar vi Stockholm, Göteborg 

och Malmö samt hushållens förhållning 

till kapital och boende.  
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av 1990-talet, vilket manar till viss eftertanke. Antalet påbörjade nya lägenheter väntas sjunka med 30 

procent 2019 jämfört med 2017 och bostadspriserna väntas falla med närmare 9 procent fram till 2022 

enligt SBAB. 

 

Prisindex HOXSWE stiger 

I augusti stiger prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 1,9 procent. Bostadsrättsindex 

stiger med 1,0 och villaindex med 2,5 procent för riket. Prisindex stiger för både bostadsrätter och villor i 

samtliga tre storstäder. 

 

SEB:s Boprisindikator 

SEB:s Boprisindikator fortsätter att stiga i september. Uppgången är 7 enheter jämfört med föregående 

månad och indikatorn är nu 33. Tron på stigande priser har återvänt även till Stockholm, som nu ligger 

på 22. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 24 och 38. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå 

om ett år ligger på 0,21 procent vilket är högre än förra månaden. Även andelen som planerar att 

binda sina rörliga lån har stigit från förra månaden och ligger nu på 7 procent. 

 

Konjunkturbarometern  

Hushållens syn på hur den egna ekonomin har utvecklats de senaste tolv månaderna dämpades 

marginellt i september men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Synen på den svenska 

ekonomin är oförändrat starkare än normalt.   

Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna förbättrades för 

tredje månaden i rad men är trots det något mindre optimistiska än normalt. Förväntningarna på hur 

den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver ligger oförändrat i linje med det historiska 

genomsnittet. 

 

 

Vi samarbetar med Erik Olsson 

Fastighetsförmedling för att kunna 

erbjuda våra kunder ett 

helhetskoncept. Detta gör att vi är 

en stor aktör även på 

successionsmarknaden.  
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Svårt för seniorer att byta bostad 

Idag är det allt fler seniorer som bor kvar i för stora bostäder mot sin vilja – de har inte råd att flytta och 

har svårt att få lån på sina pensioner, enligt ny rapport. Äldre låses fast vid sina bostäder och blir 

ofrivilliga bromsklossar på bostadsmarknaden. Det säger en rapport från Skattebetalarna och SPF 

Seniorerna, där drygt sex av tio seniorer – över 65 år – i villa och tre av tio i bostadsrätt anser att de bor 

större än de behöver. Andelen invånare över 65 år i Sverige är drygt två miljoner, och av dessa bor sju 

av tio i ägt boende – ungefär en miljon i småhus och närmare en halv miljon i bostadsrätt. Andelen 

småhusägare i gruppen har ökat från 23,1 procent 1998 till 31,5 procent 2017, enligt statistik från SBC.  

Beräkningar i rapporten visar att vid en försäljning av en villa värd ca 3 miljoner räcker kvarvarande 

kapital till en bostadsrätt på ca 60 kvm, efter skatter och omkostnader. Av de 3700 seniorer som svarat i 

undersökningen har sex av tio bott längre än trettio år i sin villa, och hälften av villaägarna skulle inte 

klara en ökad boendekostnad som överstiger 2000 kronor per månad. Att få igång flyttkedjorna är 

fundamentalt. Flyttskatten, nya amorteringskrav och låga pensioner gör att de äldre stannar i sin bostad.  

 

Anpassning av nyproduktionen till rådande marknad 

Efter sommaren har vi sett en betydligt större aktivitet hos bostadsutvecklarna gällande prisjusteringar 

och andra erbjudanden för att locka kunder till projekten. Prisjusteringar tar längre tid och är mer 

komplexa i nyproduktionsprojekt än inom successionen. Erfarenheten från tidigare sättningar på 

bostadsmarknaden visar att nyproduktionen normalt ligger ca 6-8 månader efter 

successionsmarknaden. På successionsmarknaden skedde merparten av prisnedgången under hösten 

2017.  

Trögrörligheten hos nyproduktionen har fått som konsekvens att det idag finns ett mycket stort antal 

osålda nyproducerade bostäder med tillträde inom ett år. Detta på en marknad som är betydligt mer 

selektiv än tidigare och där varje försäljning i snitt tar nästan dubbelt så lång tid. I vissa områden är 

utbudet betydligt större än efterfrågan och där finns det en överhängande risk att kampen om köparna 

tvingar ner priserna ytterligare. I dag är det största hindret att sälja nyproduktion just mängden osåld 
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nyproduktion i projektets närhet. Om SBAB får rätt i sin prognos om att bostadsmarknaden kommer falla 

ytterligare 9% till 2022 är det den bostadsutvecklare som är bäst och snabbast på att marknadsanpassa 

sina priser som går vinnande ur denna uppdämda utbudsvolym.  

 

Nya projekt på dagens marknad 

Vi ser idag att nya projekt som till utformning och prissättning är anpassade för rådande marknad har en 

betydligt bättre försäljningstakt än de projekt som säljstartades 2017. Intresset och viljan att köpa 

nyproduktion finns hos kunderna men de är precis som på successionsmarknaden selektiva och noga 

med vad de köper. Idag köper de bostaden främst för att bo i och inte för att investera i. Det ställer 

andra krav på bostadutvecklare, säljmetoder och förväntad säljtakt. 

 

STOCKHOLM: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm steg med 1,2 procent jämfört med föregående månad. 

Även index för villor steg med 1,4 procent.  

Stockholmarnas förväntningar på bostadspriserna steg rejält, SEB-bankens boprisindikator steg med 17 

enheter till plus 22. Därmed tar boprisindikatorn för Stockholm ett stort kliv närmare resten av landet. 

 

STOCKHOLM: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Det är ett fortsatt stort utbud men bostadspriserna ligger stabilt vilket tyder på att de låga räntorna, 

bostadsbristen och den goda konjunkturen håller emot ett prisfall.  Antalet besökare på visningarna 

innanför tull har ökat under september vilket skulle kunna ses som ett tecken på att köparens marknad 

börjar väga över till säljarens igen. Det stora utbudet talar dock för att det råder en jämvikt på 

marknaden ett tag till. 

Tiden det tog att förmedla en bostad i Stockholm hade i augusti ökat till 50 dagar jämfört med ifjol då 

det tog 29 dagar i snitt. Huvudanledningen bedöms vara det stora utbudet men även osäkerheten 

gällande prisutvecklingen gör köparna mer försiktiga.  



 

 Nytt Hem Marknadsrapport september 

 

5 

 

STOCKHOLM: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Nu märks en tydlig skillnad mellan de projekt som har gjort en marknadsanpassning av priserna och de 

som inte har gjort det. Köparna finner relativt snabbt de bostäder i projekten som de bedömer ligger rätt  

i pris för rådande marknad. Vi ser det även där vi säljer enstaka färdigställda bostäder som succession 

och där en prisjustering har skett. Köparna finns där och agerar när priserna enligt deras förväntningar är 

rätt. Samma scenario har vi sett på successionsmarknaden och de senaste månadernas stabila prisnivå 

är ett tecken på att säljarnas och köparnas prisförväntningar börjar samstämma. Det stora utbudet av 

nyproduktion är fortsatt en faktor som påverkar försäljningen negativt. En prisjustering i ett projekt riskerar 

att påverka försäljningen i ett annat. Detta gäller främst i områden med stort utbud av nyproduktion. 

Där räcker antalet köpare inte till. Detta då långt ifrån alla som vill köpa kan finansiera köpet med 

nuvarande regelverk.  

 

GÖTEBORG: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Göteborg steg med 0,1 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex steg ordentligt med 5,4 procent.  

Göteborgarnas förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt från förra månaden med 4 enheter 

från 20 till 24.  

Göteborgsregionen är fortsatt stark, visar Business Region Göteborg konjunkturrapport. Volvo Cars export 

ökar kraftigt – men det finns varningstecken på bostadsmarknaden. 

Med risk för att det börjar bli tjatigt, men Göteborgsregionen går fortsatt starkt framåt, visar BRG:s tredje 

konjunkturrapport för i år. Och eftersom exporten går som tåget är det också full fart på 

arbetsmarknaden, där Göteborg fortfarande har de lägsta arbetslöshetssiffrorna av alla storstäderna. I 

augusti var antalet arbetslösa i Göteborgsregionen 5,6 procent, rikssnittet ligger på 6,9 procent. Dock 

finns det tecken på vikande bostadsmarknad, även om det är ett fortsatt högt antal startade 

bostadsprojekt i regionen. Vi ser att försäljningen av bostäder tar längre tid och att nya bostadsprojekt 
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på andra håll i landet inte startas i samma omfattning. Det kan indikera på en kommande minskning 

även i Göteborg. 

 

GÖTEBORG: SUCCESSIONSMARKNADEN 

Villor gav bostadsmarknaden styrka i augusti. Allra mest stiger villapriserna i Göteborg, där prisindex 

enligt Valueguard är 5,4 procent upp i augusti. Bostadsrättspriserna står däremot och stampar i staden 

och på ett års sikt är index 6,5 procent ned. Att villaindex utvecklas starkare än index för bostadsrätter 

kan bero på att utbudet på villor är inte lika stort som utbudet av bostadsrätter. Ju längre hösten går 

desto tydligare kommer det enligt Valueguard att bli om det finns ett överutbud på svårsålda bostäder 

som till slut kommer att dra ned priserna. Visningsbesökarna har låga förväntningar på prisökningar. 

Samtidigt ökar förväntningarna på den egna ekonomin. Visningsbesökarna kalkylerar också med en 

högre ränta. Sammanfattningsvis har vi en stabil inledning på en spänd höst, och en fortsatt stillastående 

trend. 

 

GÖTEBORG: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Många nyproducerade bostadsrätter ligger ute till försäljning på vissa lokala marknader. I Mölndal och 

Östra Göteborg (Kviberg) finns en hel del projekt som ser ungefär likadana ut när det gäller 

lägenhetsstorlek och Insatser. Ännu fler erbjudanden från byggherrar i form av gratis månadshyror 

kommer. Fler projekt anpassas och ritas om eller tas bort från marknaden.  Dock är Intresset för 

nyproduktion fortsatt gott och många spekulanter är positiva. Det tar längre tid för spekulanterna att 

bestämma sig, då man först undersöker vilka erbjudanden som finns på nyproduktionsmarknaden. De 

personer som redan köpt i projekt där byggherren erbjuder gratis månadsavgifter känner besvikelse och 

frustration. Man får ingen bekräftelse på att man gjort en bra affär. Byggherrar som startar nya projekt 

eller etapper kommer att få försvara sin prisbild och övertyga marknaden att insatser och 

månadsavgifter är anpassat för rådande marknad. Det kommer att ta lite tid att få undan överutbudet.  
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Marknadsföring sker huvudsakligen i sociala medier och nu även med rörliga bilder och videos. Det som 

sticker ut nu är att marknadsföring i print ökar kraftigt. Man möter sina kunder ute på stan och försöker 

fånga deras intresse för att gå vidare till respektive visningslokal/lägenhet eller showroom. 

Bomässorna är fullbokade av byggherrar som vill visa upp sina projekt. Försök att matcha lägenhet med 

olika spekulanter är helt nödvändigt. Personlig och engagerad försäljningsprocess är ett måste. Men 

också att lära marknaden att det är en ”normal” försäljningstid vi nu går in i. Tidigare försäljning som mer 

eller mindre har varit ordermottagning är inte en ”normal” marknad. 

 

MALMÖ: BOSTADSMARKNADEN 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i Malmö steg med 0,5 procent jämfört med föregående månad. 

Villaindex steg med hela 4,7 procent.  

Skåningarnas förväntningar på bostadspriserna vände upp med 11 enheter till 32 enligt SEB:s 

Boprisindikator.  

 

MALMÖ: SUCCESSIONSMARKNADEN 

I september har vi i Malmö sett stora variationer under en kort tidsperiod. Månaden började bra, med en 

känsla av att priserna var på väg uppåt efter ett år med relativt stillastående priser. Men i mitten av 

månaden, strax efter valet märktes en tydlig inbromsning. Visningar var inte längre lika välbesökta, 

spekulanter upplevdes avvaktande och osäkra. Det är även ett faktum att en stor andel bostadsrätter 

förblir osålda och behöver tas av marknaden för att göra ett nytt försök senare - en tydlig indikation på 

att säljare har högre förväntningar på slutpriset än vad marknaden just nu ger. Vi ser att de höga 

prisnivåerna som märktes i stadens ytterområden i mitten av 2017 fortsätter svagt nedåt, medan kurvan i 

stadens centrala delar förblir jämn, något uppåtgående. Med tanke på förväntade ränteuppgångar är 

dagens bostadsrättsspekulanter också i stor utsträckning insatta i bostadsrättsföreningens ekonomi och 

belåningsgrad när de kommer till visning. Det har blivit viktigare att köpa in sig en bostadsrättsförening 

med en god ekonomi.  
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MALMÖ: NYPRODUKTIONSMARKNADEN 

Försäljningen av nyproduktion har i förhållande till det höga utbudet varit svag under året, och hos 

byggherrarna börjar det märkas i form av erbjudande och kampanjer. Många nybyggen står nu 

inflyttningsklara, och det blir viktigt för byggherrarna att sälja slut på projekten, och då behöver man ta 

till nya medel. Troligtvis kommer vi under hösten se allt fler kampanjer i form av avgiftsfria månader och 

prissänkningar. Kunderna och intresset finns, och affärer görs, men inte i en tillräcklig takt för att fylla det 

stora utbudet i stadens alla hörn. På några enstaka projekt som är belägna på attraktiva, centrala lägen 

och som inte sällan har exklusiva attribut är intresset som störst, och därmed är det på de dyraste 

nyproduktionsprojekten som försäljningen verkar gå som bäst. Det handlar om projekt som 

marknadsförts under en lång tid, och där man lyckats bygga upp en stor kundstock en stor förväntan, 

och en känsla hos kunderna att man är priviligierad som får möjlighet att köpa i projektet. Kanske 

kommer resten av marknaden inspireras av den här trenden och försöka profilera projekten i ännu större 

utsträckning än vad som redan sker.  

 

HOX INDEX – BRED UPPGÅNG I AUGUSTI I LINJE MED SÄSONGSMÖNSTRET 

I augusti stiger prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 1,9 procent. Bostadsrättsindex 

stiger med 1,0 och villaindex med 2,5 procent för riket. Prisindex stiger för både bostadsrätter och villor i 

samtliga tre storstäder.  

I Stockholm stiger bostadsrätterna med 1,2 och villorna med 1,4 procent. I Göteborg stiger 

bostadsrätterna med 0,1 och villorna med 5,4 procent. I Malmö stiger bostadsrätterna med 0,5 och 

villorna med 4,7 procent. Antalet transaktioner i riket jämfört med samma månad förra året var i augusti 

något färre för bostadsrätter men något fler för villor. Däremot var antalet transaktioner betydligt högre 

om man jämför med tidigare år. 

VAD ÄR HOX INDEX?  

Det är ett kvalitetsjusterat index från 

Valueguard som mäter prisutvecklingen 

på bostadsrätter och villor i Sverige. 

Beräkningen görs genom en 

regressionsanalys, med nya värden för 

varje månad.  
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Prisförändringarna är i linje med säsongsmönstret för augusti, som tenderat att vara en stark månad på 

bostadsmarknaden. Även att villaindex utvecklas starkare än bostadsrätterna är normalt för månaden. 

Således är prisrörelserna måttliga, justerat för säsongseffekter, och HOXSWE stiger endast 0,2 procent 

medan bostadsrätts- och villaindex stiger 0,1 respektive 0,3 procent för riket efter säsongsjustering. Nytt 

för denna månads statistikpublicering är att vi undersökt prisutvecklingen för bostadsrätter i Stockholm 

under de första två veckorna i september. Stockholm är en viktig marknad som ger en bra indikation om 

vart bostadsmarknaden är på väg. Priserna under första halvan av september ligger kvar på samma 

nivå som i augusti. Det är en skillnad mot förra året, då vi hade en tydlig prisnedgång första veckorna i 

september. Valueguards bedömning utifrån augustis siffror och första halvan av september är att 

bostadsmarknaden fortsätter i den sidledes gående trend som rått under första halvan av 2018. Den 

närmaste tiden är mycket intressant att följa. Inledningen av en säsong är ofta stark med nya bostäder 

som kommer ut på marknaden. Affärer som görs tidigt på säsongen är ofta sådana där säljaren är nöjd 

med priset, medan andra säljare väljer att avvakta lite. Ju längre hösten går desto tydligare blir det om 

det finns ett överutbud av svårsålda bostäder som till slut kommer att dra ned priserna. 

Sammanfattningsvis har vi en stabil inledning på hösten och en fortsatt stillastående trend. 

 

SEB:S BOPRISINDIKATOR - FÖRVÄNTNINGARNA PÅ BOSTADSPRISERNA FORTSÄTTER STIGA 

SEB:s Boprisindikator fortsätter att stiga i september. Uppgången är 7 enheter jämfört med föregående 

månad och indikatorn är nu 33. Tron på stigande priser har återvänt även till Stockholm, som nu ligger 

på 22. Övriga regioner ligger i ett spann mellan 24 och 38. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå 

om ett år ligger på 0,21 procent vilket är högre än förra månaden. Även andelen som planerar att 

binda sina rörliga lån har stigit från förra månaden och ligger nu på 7 procent. 

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 52 procent att de tror på stigande priser det kommande året. Det är 

en ökning med 3 procentenheter från föregående månads notering. Andelen som tror på fallande priser 

sjönk med 4 procentenheter, från 23 till 19 procent. Andelen som tror på oförändrade priser är 20 

VAD ÄR SEB:S BOPRISINDIKATOR?  

SEB:s Boprisindikator definieras som 

skillnaden mellan andelen som tror på 

stigande priser och andelen som tror 

på fallande priser. 
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procent, en minskning med 1 procentenhet. SEB:s Boprisindikator definieras som skillnaden mellan 

andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna 

mätning på 33, vilket är 7 enheter högre än förra månaden. 

- Hushållens syn på bostadsmarknaden stabiliseras allt mer. Nu är det åter en majoritet som tror på 

prisuppgångar det närmaste året och mindre än var femte tillfrågad tror på en nedgång. Sedan 

årsskiftet har Boprisindikatorn stigit med hela 46 enheter och är nu åter mycket nära sitt historiska 

genomsnitt, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,21 procent om ett år  

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att 

reporäntan kommer att ligga på 0,21 procent. Det är 0,09 procentenheter högre än förra månaden och 

klart högre än Riksbankens egen prognos över ränteutvecklingen. 

 

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan  

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att 

binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en högre notering än förra månaden 

(5 procent). Andelen som säger att de idag har en kombination av fast och rörligt ränta på sina 

bostadslån sjunker något till 20 procent från 23 procent förra månaden medan andelen med enbart 

rörlig ränta ökat från 24 till 27 procent. 

 

Boprisindikatorn är nu på plus i alla regioner  

På regional nivå redovisas Boprisindikatorn som ett medelvärde av de två senaste månaderna. Störst 

ökning ser vi denna månad i Stockholm, där Boprisindikatorn steg med 17 enheter från 5 till 22. Indikatorn 

steg även i övriga regioner och ligger nu i intervallet 24 till 38. I Östra Götaland var uppgången +10 till 32, 

i Svealand utom Stockholm +9 till 32, i Skåne +9 till 31, i Västra Götaland +4 till 24 och i Norrland +7 till 38. 

- De regionala skillnaderna minskar betydligt. Stockholm har den senaste tiden släpat efter övriga 

med en mycket mer försiktig syn på boprisutvecklingen. Nu verkar dock stämningsläget i 
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huvudstadsregionen stabilisera sig och Boprisindikatorn tar ett stort kliv närmare resten av landet. 

Högst är Boprisindikatorn fortfarande i Norrland, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. 

 

HUSHÅLLENS KONFIDENSINDIKATOR  

 

Hushållen tror på minskad arbetslöshet  

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur den egna ekonomin har utvecklats de senaste tolv månaderna 

dämpades marginellt i september men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet. Synen på den 

svenska ekonomin är oförändrat starkare än normalt. Historiskt få hushåll svarar att de skuldsätter sig i 

nuläget och risken att själv bli arbetslös bedöms ha minskat det senast året, i betydligt större utsträckning 

än normalt.  

Hushållens inställning till om det är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra kapitalvaruinköp är fortsatt 

mer positiv än normalt.  

 

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin de kommande tolv 

månaderna förbättrades för tredje månaden i rad men är trots det något mindre optimistiska än 

normalt. Förväntningarna på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver ligger oförändrat i 

linje med det historiska genomsnittet. Hushållens planer för hur mycket pengar de kommer att lägga på 

kapitalvaruinköp det kommande året är oförändrat något mer återhållsamma än normalt. Detta 

samtidigt som andelen hushåll som tror sig kunna spara något är jämförelsevis stor.  

Hushållen har i mer än ett års tid trott att arbetslösheten ska minska. Denna optimistiska framtidssyn 

fortsätter även i september månads undersökning.  

 

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månader steg marginellt i 

september och uppgår till 3,5 procent. Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan 

justerats upp på samtliga tidshorisonter.  
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Vi finns representerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom mäklare har vi även andra 

specialister inom nyproduktion av bostäder – allt för att vi ska fungera som samarbetspartner över ett 

nybyggnadsprojekts hela tid. 

 

För närvarande hanterar vi försäljningen av ca 80 projekt bestående av totalt ca 4 700 bostäder. Det 

gör oss till den största aktören på förmedling av nyproduktion i våra tre största städer. 

 

Förutom månatliga rapporter kan vi erbjuda specifika rapporter som går på djupet inom geografiska 

områden, utvalda målgrupper eller typ av bostadsbyggande. Kontakta oss för mer information. 

 

nytthem.se 

 

ODENGATAN 82                      ODINSGATAN 2              SÖDRA FÖRSTADSGATAN 34 

113 22  STOCKHOLM                      411 03  GÖTEBORG             211 43  MALMÖ 

08-441 57 01                       072-200 75 70              040-691 82 82 

stefan.strahle@nytthem.se                      marie.guregard@nytthem.se             anna.jermander@nytthem.se 


