
Årsstämma 2022

Exploatering City One AB 



Välkomna till 
Årsstämma 2022!

Vår bedömning är att vi för att skydda alla på bästa sätt och med 
samma förutsättningar för alla utan krånglig webb-uppkoppling 
eller Teams möte, genomför även denna årsstämma utan fysisk 
närvaro. Med denna presentation skall jag guida och informera 

om läget i projektet på bästa sätt. 

Ni är självklart välkomna att höra av er med frågor och svaren kommer som tidigare 
även att lägga upp på hemsidan med övrig information för årsredovisningen.

Christina Sundman, VD



Projektets huvudpunkter 
under 2021 - våren 2022

• Markarbeten - inleddes i april 2021 med schaktning och 
pålning. Grundläggning startade under juni 2021 och 
avslutades i början av oktober.

• Stomresningen av betongelementen inleddes något 
försenat under oktober och har pågått fram till februari/
mars i år.  Arbeten med tak kunde påbörjas i mars och 
avetablering av tornkranen i april varvid vi kunde börja 
värma upp huset för stomkomplettering.

• Parallellt med stomresningen har badrumsmoduler 
installerats på plats och installationsarbeten har löpt 
parallellt och pågår självklart fortfarande.



Vad står närmast på agendan i 
produktionen? 

• Att stomentreprenören slutför sina pågående 
justeringar så att målningen interiört kan 
genomföras fullt ut.  

• Vi har ett stort antal snickare som arbetar med 
interiörarbeten - sätter upp väggar, installation av 
dörrar, fönsterdörrar till balkonger, golv, kök etc. 
Dessa upphandlingar är genomförda och till 
största delen levererade 

• Färdigställande av teknikrum, garage, finplanering 
innergård och takterrass.



Hur har produktionen 
påverkats av pandemi och 

• Produktionsmässigt så har det varit begränsad 
negativ påverkan av pandemin förutom några tillfällen 
med stillastående produktion hos stomentreprenad-
en.  Vi har också fått upphandla vissa varor på nytt 
efter besked om utebliven leverans, men trots allt 
med begränsade konsekvenser.

• Kostnadsmässigt har pandemin haft en negativ 
påverkan genom ökade kostnader på byggmaterial 
vilket ytterligare accentuerats genom kriget i 
Ukraina, med tilltagande ökad brist på byggmaterial 
och osäkra leveranstider.



Huvudtidplan

Vi har trots förseningar i förhållande till vår tidsplan, fortfarande 

siktet inställt på att kunna ha inflyttning enligt tidigare tidtabell, 

eventuellt med någon förskjutning mot början av Q4.


2022 Q3/Q4          Färdigställande


Vi arbetar med att forcera interiörarbeten med större  antal 

snickare och målare under sommaren och hösten. 



Hur är intresset från 
potentiella hyresgäster? 

• Vi har redan en stor mängd intresse-
anmälningar som kommit in, framför allt 
lokalt, via webbsidan: 
www.univercitybostad.com

• Vi lägger nu även ut lägenheterna via 
HomeQ för att bredda intresset även 
utanför Väsby  

• Kommunen kommer även att hyra ca 13 
bostäder för LSS boende ungdomar.



Försäljning av hyresfastigheten? 

• Räntehöjningar, inflation och ökade 
energikostnader skapar viss osäkerhet 
bland köparna men intresse finns och vi 
arbetar aktivt.

• Alternativ 1: Försäljning av fastigheten och 
överlämnande vid färdigställande.

• Alternativ 2 : Genomföra inflyttning och 
driva den övergångsvis om 
försäljningsprocessen drar ut på tiden.



Hur ser marknaden ut? 
• Bristen på bostäder/hyresrätter är fortsatt stor

• Intresset från långsiktiga fastighetsägare 
bedömer vi som stort

• Ökade kostnader för byggnation har gjort att 
byggstarter har flyttats fram varför utbudet av 
nybyggnation för förvärv kommer att minska 
de närmaste åren

• Högre räntor, inflation och ökade 
energikostnader kan komma att påverka 
värderingen och priset men det återstår att se



Hur ser det ut med färdigställandet 
av övriga byggnader i Fyrklövern?

• Junior Living och Stadsradhusen är inflyttade sedan 
tidigare. 


• JM hade inflyttning hösten 21. Riksbyggen har nyligen 
haft inflyttning samt en pågående byggnation,  och 
Sveafastigheters guld-byggnader vid centrum-
anläggningen är också på plats. Ytterligare fyra 
byggherrar är ännu inte i produktion.


• På nästa sida kan ni se via markeringarna i vilket stadium 
samtliga byggherrar/projekt befinner sig (med reservation för 
nyligen beviljade bygglov eller startbesked)



HSB
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Södra fasaden Maj
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Glaspartier Västra fasaden



Garageplan



Behövs våra hyresrätter?
Vilken bostadsproduktion behöver Sverige?

• Fram till 2027: 640 000 bostäder, varav 290 000 i Sthlm-
Uppsala regionen

• Utifrån demografiska fakta behöver vi tillskott om i snitt 
67 000 bostäder per år fram till 2025 (Boverket).

• Önskvärt är dock ett betydligt större tillskott om 90 000 
per år, under ett antal år (Boverket).

• Med den pågående kostnadsökningen ser vi dock att 
start av nyproduktion skjuts upp, vilket lär komma att spä 
på behovet ytterligare.



Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

Källa: SCB samt Boverkets prognos 2020 - 2021.

Önskvärd genomsnittlig nivå kommande år

Önskvärd nivå utifrån akuta behov, ca 90 000



Kallelse till årsstämma 2022
Gick ut genom annonsering i Post & Inrikes Tidningar 

den 27 Maj, 2022. 

Kallelsen och övriga handlingar finns för nedladdning 
från moderbolagets hemsida

www.univercity.se/investerare 

http://www.univercity.se/investerare


Årsredovisning 2021
Finns för nedladdning från moderbolagets hemsida

www.univercity.se/investerare 

http://www.univercity.se/investerare


Huvudpunkter  i ÅR 2021 
(2020 inom parantes) 

• Resultat:  - 149 250 kr (-118 223)

• Aktiverade Kostnader: 50,4 Mkr  (45 Mkr) 

• Kassa: 0,6 Mkr (0,7 Mkr)

• Fordran koncernföretag (2016-2021): 24,5 Mkr  (24,5 Mkr)

• Skulder koncernföretag: 39,5 Mkr (38,5) lån från moderbolaget

• Eget Kapital: 32,1 Mkr (32,1 Mkr)

• Balanseras i ny räkning: 32 Mkr

• Fastighetsinteckning 200 Mkr ställd som säkerhet för byggkreditiv



Beslut vid stämman

Styrelsens förslag
Finns för nedladdning från moderbolagets hemsida

www.univercity.se/investerare 

http://www.univercity.se/investerare


Styrelse & Revisor - omval

• Christina Sundman 

• Håkan Carlberg 

• Magnus Mannesson 

• Revisor - Ingemar Rindstig



Ersättning Styrelse & Revisor

• Ingen ersättning utgår till styrelsen 

• Revisor ersätts enligt faktura som 
tidigare



Bemyndigande 
Styrelsen

Att bemyndiga styrelsen att fatta samtliga nödvändiga 
beslut beträffande nyemission av aktier samt utgivande av 
konvertibler och teckningsoptioner under tiden fram till 
nästa årsstämma och inom ramen för gällande 
bolagsordning.


-	Bemyndigande innefattar rätt att besluta om avvikelse 
från aktieägares företrädesrätt


-	Bemyndigande innefattar rätt att fatta beslut om 
emission som sker mot apportegendom eller kvittning.



Tack för ert intresse!

Jag ser fram emot att som tidigare informera 
fortlöpande om den pågående produktionen. 


Väl mött!


Christina Sundman, VD





