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Om Re Equity Fund

Ekonomi och Finansiering

Team RE-Equity

RE Equity Fond är ett företag med mångårig erfarenhet
från fondförvaltning, finansiering, fastighetsutveckling
samt förvaltning.

RE Equity Fund har ett långtgående samarbete med en
Engelsk fastighetsfond vid namn Roundshield Partners
med ett förvaltat kapital om närmare 25 miljarder SEK.
Utöver detta så har RE Equity fond goda samarbeten
med Svenska banker och andra finansiärer.

MAX QWARNSTRÖM 		
mq@re-eqt.com
+46 761 646 986 			
Max är en entreprenör och har arbetat med
investeringar inom fastigheter och infrastruktur
globalt. Han lanserade tillsammans med Ralph en
fastighetsstruktur med hållbara boenden. Tidigare
arbetade han som investeringschef på en norsk
investeringsgrupp, huvudsakligen med fokus på
nordiska private Equitytransaktioner och fastigheter.
Han har dessutom lång erfarenhet från att ha arbetat
med finansiering.

RE Equity Management i samarbete med dess
moderbolag och finansiär RE Equity Fund.

Vi fokuserar främst på utveckling samt långsiktigt
ägande av olika typer av samhällsfastigheter, vård
samt bostäder.

Bolagets namn och organisationsnummer
RE Equity Fund AB, 559165-5021
RE Equity Management, 559275-6224

Vi jobbar med aktörer som är bäst i sin gren och
samtidigt har en lokal närvaro i aktuell kommun. Vi ser
det som vår skyldighet att i kommuner vi är aktiva i,
även kunna skapa möjligheter till nya arbetstillfällen.

Adress
Katarina Bangata 13
116 39 Stockholm

Vi brinner för hållbara modeller som ger befolkningen
social trygghet men även som har en positiv påverkan
på miljön.

Webbsida
www.re-eqt.com
Email
info@re-eqt.com

Bolagsuppgifter

Kontaktperson RE Equity
Max Qwarnström
Mail: mq@re-eqt.com
Tel: +46 761 646 986

Kontaktpersoner EGA
Erik Giudice
VD, EGA
eg@erikgiudice.com
Tel: 076 044 40 25
Nathalie Lagneaux
Administration & ekonomi, EGA
office@erikgiudice.com
Tel: 08 51 51 40 25
www.erikgiudice.com

Vi följer Agenda 2030 noggrant FN:s ”Sustainable
development goals”. Vårt fokus ligger på nummer 7, 9,
11, 13 och 17.

VÅRA

Vi bedriver alltid vårt skissarbete i nära samråd med
kommunen för att säkerställa att rätt produkt passar
in gestaltningsmässigt och för att möta marknadens
krav. Denna fas gör vi mycket nogsamt innan vi går in i
detaljprojekteringsskedet.
Vi inom RE Equity tänker att vi kan bidraga med vår
projektutvecklingserfarenhet, tillgång till finansiering
och med vår stora lyhördhet tillsammans med
kommunen utveckla Viken och Älvenäs till ett trevligt
bostadsområde.

Om Erik Giudice Architects

Max har 10 års erfarenhet från de finansiella
marknaderna med ett tydligt fokus på fastigheter de
senaste 5 åren, både i Norden och globalt. Ralph,
med bakgrund från NCC och Atrium Ljungberg, har
mer än 30 års erfarenhet av fastighetsutveckling och
drivande av byggnadsprojekt.
RE Equity Fund har idag två stycken fokusområden:
Samhällsfastigheter och vårdboenden samt hyresbostäder. Vår idé är att kunna skapa boenden och
verksamhetslokaler till en överkomlig hyra, samtidigt
som vi kan skapa boenden som uppfyller vissa
hållbarhetsfaktorer och följa FN´s Agenda 2030mål såsom att bidra till: Social hållbarhet - genom
våra boenden skapa trivsamma bostäder som bidrar
till socialt välbefinnande. Ekologisk hållbarhet - Att
använda naturens källor till energi.

RALPH TORGERSSON		
rt@re-eqt.com
+46 730 799 950			
Civilingenjör från Chalmers. Tillbringat större delen
av sitt arbetsliv jobbande för NCC, Atrium Ljungberg
och som fastighetskonsult vid utvecklingsprojekt för
AREIM, Hemsö samt i egen regi. Mångårig erfarenhet
av att aktivt driva större utvecklingsprojekt med
hyresgäster, konsultteam och entreprenörer. Allt
ifrån köpcentrum, bostäder, skolor, kontor och
parkeringshus.

Vi bygger bostäder åt hela befolkningen och åt
personer i olika livssituationer, gammal som ung, hög
och lågavlönad. Vi tror på samverkansmodeller där
vi i alla projekt arbetar med lokala partners för att
även kunna skapa nya arbetstillfällen. För förvaltning
och byggnation använder vi oss av partners, vilket
gör det möjligt för oss att arbeta och äga både
mindre fastigheter som större. Med mångårig
erfarenhet från upphandling och projektutveckling
tar vi fullt byggherreansvar för att tids-, kostnads-och
kvalitetssäkra och säkerställa leverans till hyresgäst.

ROLF ERENIUS
Rolf B Erenius, - 35 års erfarenhet av ledande
befattningar inom design och byggledning. Mer än
30 års erfarenhet av stadsplanering och detaljerad
utvecklingsplanering.
Enastående ledarskapsförmåga och bevisad
framgångsrik ledning av företag och affärsrekord.
Rolf har publicerat artiklar och forskningsstudier om
planering och byggledning.

För denna markanvisning har vi gått ihop med Erik Giudice Architechts, ett internationellt arkitektkontor baserat
i Stockholm och Paris. EGA fokuserar på fysiska miljöer i alla skalor och skapar allt från bostäder, kontor och
offentliga byggnader till stadsplanering och offentliga rum. De bjuder även gärna in till dialog i den offentliga
arkitekturdebatten och arbetar ofta med research i egna workshops tillsammans med beställare och kommuner.
EGA söker sammanhang i en vidare mening och ser varje projekt som en unik möjlighet att genom innovativ planering
och design skapa ekologiskt såväl som socialt hållbara miljöer. Deras projekt utgår ifrån ett grundligt analysarbete
som befäster strategiska val utifrån platsens specifika förhållanden. I gestaltningsprocessen arbetar de med
avancerade projekteringsmetoder som garanterar platsens arkitektoniska, funktionella och tekniska kvalitéer.
EGA och deras medarbetare kombinerar kreativt och konceptuellt tänkande med effektiv handläggning under samtliga
skeden, från första skiss till färdigt projekt. De har en etablerad kompetens inom hållbart byggande. Kontorets
förmåga att finna nyskapande lösningar på komplexa urbana och arkitektoniska frågor har uppmärksammats och
resulterat i ett flertal tävlingsvinster och utmärkelser både i Sverige och internationellt.

BETONMAST
2

EGA

2021/04/18

EGA

MULLSKOPAN
VÄSTERVIK

lat
se

r

Västervik är en vacker stad med en lång historia av
träarkitektur. För vår byggnad försöker vi skapa en
ny typ av träbostadshus som kan fungera bra från
nu till framtiden. Vi utnyttjar den byggbara delen
av marken maximalt samtidigt som vi behåller
kvalitet för varje kvm BOA. Vi vill bygga en hållbar
träbyggnad med minimala koldioxidutsläpp
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Vår ambition i detta projekt är att integrera en
förskola i bottenplan som kan nyttja naturen som
den befintliga skogsdungen erbjuder. Vi vill också
att naturen ska vara tillgänglig av de boende. Vi
tänker erbjuda hyresrätter samt trygghetsboende
med bostäder i olika lägenhetsstorlekar och
således uppnå en social mångfald som bidrar till
att skapa liv och dynamik i kvarteret.
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Projektet är uppdelad i två olika byggnader för
att skapa mer fasader som är orienterade mot
söder och väst. Våra byggnader är anpassad efter
platsen och samtliga lägenheter oavsett storlek
har rymliga balkonger/ terrasser mot söder och
med utsikt över skogsdungen. Byggnaden mot
gatan består av en förskola på bottenvåningen
som vänder sig mot skogsdungen. Ovanför
förskolan finns ett trygghetsboende med fina
vinterträdgårdar med dubbelhöjd som skapar
gemensamhetsytor med vacker utsikt mot havet,
centrum och naturen i gården.

Vändplan
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Vi siktar på en Noll-CO2 certifiering och att bygga
ett Passivhus där man bland annat tar till vara på
energi från solvärmelaster under vinterhalvåret.

N
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Vi försöker skapa en hållbar bostadsbyggnad med
ett effektivt nyttjande av utrymmet, samtidigt
som den anpassar sig väl till den lokala miljön,
överensstämmer med den lokala historien och
har den nya erans egenskaper. Med trästruktur
och träfasad minskar vi samtidigt byggnadens
energiförbrukning. Det platta taket används för
att maximera användningen av byggnadshöjden
på sjätte våningen och ge mer användbar yta.
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PERSPEKTIV FRÅN «PARKEN»

BETONMAST
4

EGA

2021/04/18

EGA

BOTTENPLAN
BOSTÄDER
Kommunikationsstråk / Lobby
Miljörum
Cykelgarage
Hyresrätter
Lägenhet 2 rok
Lägenhet 2-3 rok

Bolagsuppgifter

Lägenhet 3 rok

VÅRA

Matplats

Odling
Utelek

Utelek

FÔRSKOLA
Lekrum och vilrum samt
skapanderum och pedagogiskt
kök i anslutning till restaurangkök

Skogsdunge

Entré & kontor, yttre foajé,
inre foajé, tvättrum med
barntoaletter, skötplats m.m.
Kommunikationsstråk / Kontor

Matplats

GÅRDSMILJÖ

Innergården behåller de ursprungliga träden
och staketet på förskolan sträcker sig längs
trädens tillväxtgap och delar innergården i
förskolegården och bostadsgården. De två
kan separeras, ha oberoende utrymmen och
visuellt ansluta till varandra. Böjda räcken
används för att dela innergården längs trädens
tillväxt. Det finns inget behov av att hugga ner
träd eller förstöra träden. Samtidigt bildas ett
levande och intressant innergårdsområde.
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TYPPLAN

BOSTÄDER
Kommunikationsstråk / Lobby
3-4 rok

3 rok

2 rok

3-4 rok

3 rok

2 rok

1 rok

Hyresrätter
Lägenhet 2 rok

1 rok

Lägenhet 2-3 rok

Bolagsuppgifter

Lägenhet 3 rok

VÅRA

Lägenhet 4 rok

Trygghetsboende
Lägenhet 1 rok
Lägenhet 2 rok

4 rok

Lägenhet 3 rok
2 rok

Lägenhet 3-4 rok

3 rok

-TOTAL BTA: 6028 kvm
-TOTAL BOA: 3880 kvm (60 lägenheter)

2-3 rok

-TOTAL LOA (förskola): 840 kvm
0
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MATERIALPALETT
Huskropparna byggs med trästomme. Fasadernas
karaktär inspireras av de traditionella träfasader
men med moderna proportioner och kulörer.
Byggnadernas interiörer inspireras också av naturen
och omrkingliggande traditionella material och
utgörs till stor del av trä.
Bottenvåningen utförs generellt i betong med
inslag av trä. Förskolan öppnar upp bottenvåningen
mot gården med en elegant och varm fasad av trä
och glas.
Byggnaden ovan förskolan har en vacker och enkel
träfasad med cederträpanel som är behandlad med
Olja Premium 903 som ger en lätt grånat utseende
direkt från start.
Hyresrättslägenheterna väster om förskolan
smälter in i skogsdungen på ett elegant sätt med
sin ljusgröna träfasad. De smäckra balkongräckena
i en diskret guldig kulör Bolagsuppgifter
fångar upp ljuset och
kontrasterar mjukt med fasaden.

VÅRA

Mot gården är bottenplanen av trä och glas och öppet mot gårdens natursköna stämning.
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PERSPEKTIV FRÅN STORA TRÄDGÅRDSGATAN
Mot gatan utförs bottenplanen i en elegant blandning av betong och trä.
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FASADER & SEKTIONER
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Fasad mot söder

DAGVATTEN

Dagvatten kan hanteras lokalt. Vi delar upp
regnvattenreningen i två delar: uppsamling och
användning; dränering och infiltration. Taket
antar biotoptak, som kan använda regnvatten
för att bevattna och absorbera regnvatten.
Parkeringen antar en genomtränglig mark och
samtidigt, förutom landskapsbyggandet av den
inre trädgården, upprätthåller andra områden
den ursprungliga naturliga gräsmarken, vilket
bidrar till att regnvattnet tränger in i marken.
Regnvatten avleds av dräneringsrör, delvis till
den permeabla marken, delvis till avlopp för
bevattning eller till vattenlek.

SOLENERGI

Innovativa lösningar för att nyttja solenergi.
När solpaneler läggs på det ekologiska
taket används den genererade elen för att
leverera el till bostäderna. Samtidigt används
laddstolparna på platsen för att ladda elbilar.

PARKERING

Parkering tillhandahålls genom el-bilpool samt
vanliga parkeringsplatser.
Det finns 27 platser för bostäderna och 15
platser vid parkeringen framför förskolan
samt besöksplatser längs med gatan. Om det
behövs finns det möjlighet till parkering under
det stora huset längs med gatan.
Cykelparkeringsplatser ligger nära ingången
till förskolan, och människor uppmuntras
att använda cyklar för att nå dem, vi kommer
tillhandahålla bra möjlighet till cykelparkering
samt utrymme för att serva cyklar, tex byte
av däck, cykelpump etc. Vi vill leda vägen
tillsammans med kommunen för ett hållbart
Västervik.
EKONOMISK HÅLLBARHET
Byggnadens yttre struktur antar en trästruktur
och fönsteröppningen är så liten som möjligt
samtidigt som den tillgodoser behoven.
Byggnadens utformning ska vara så kompakt
och grupperad som möjligt samtidigt som
den uppfyller ett bra bostadsutrymme.
Ovanstående åtgärder används för att minska
byggnadens energiförbrukning.

Vi vill skapa en yteffektiva bostäder men
samtidigt erbjuda de boenden trevliga
samlingsutrymmen.
Vi har en bred blandning av lägenhetsstorlekar
och total har vi fått in 60 lägenheter.
Varje lägenhet har egen balkong med bra
solljus. Bostadsstorleken antar en enhetlig
storleksmodul, vilket gör det enklare för
framtida renovering. Det finns förråd på varje
våning som invånarna kan nyttja.
Gröna lösningar för bostadens utformning med
trä interiört, bra solljus för vardagsrum, kök
och sovrum. Den allmänna öppna takterrassen
har utsikt över centrum och vatten. Det finns
gym, tvättstuga, trädgård och förråd för
människor att använda, och tillräckligt med
barnvagnförråd och cykelförråd finns i källaren.
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BOSTÄDER
Trygghetsboende
Kommunikationsstråk

Lägenhet 1 rok

Gemensamma ytor: Växthus /
vinterträdgård
FÔRSKOLA
Lekrum och vilrum samt
skapanderum och pedagogiskt
kök i anslutning till restaurangkök
Kommunikationsstråk

EGA

Bolagsuppgifter

VÅRA

PERSPEKTIV MOT SKOLGÅRDEN
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REFERENSPROJEKT
RE Equity
NAMN: Nässjö, Kv Chokladhjulet resp Kv
Snickaren
PLATS: Nässjö kommun, Sverige
BESTÄLLARE: Nässjö Kommun
GENOMFÖRANDE: Delprojekten färdigställda/
färdigställs 2019 –2021.
STORLEK: ca 7.800 kvm BOA med en totalkostnad
om ca 240 Mkr.
ANTAL LÄGENHETER: 108 st.
ROLL: Byggherre

Bolagsuppgifter
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REFERENSPROJEKT
Erik Giudice Architects
NAMN: Silsver & Wood, Clichy.
PLATS: Clichy-la-Garenne, Frankrike
BESTÄLLARE: Les Nouveaux Constructeurs
GENOMFÖRANDE: 2012 – 2017 färdigställt
BTA: 1 922 kvm BTA
PROGRAM: 30 st lägenheter i flerbostadshus
EGAs ROLL: Arkitekt i samtliga skeden, från tävling
till genomförande.

Bolagsuppgifter
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REFERENSPROJEKT
Erik Giudice Architects
NAMN: Träpalatset
PLATS: Uppsala, Sverige
BESTÄLLARE: Midroc
GENOMFÖRANDE: 2014–2019, under
konstruktion
BTA: 7 193 KVM BTA
PROGRAM: Bostäder, studentlägenheter,
lägenheter och butiker.
EGAs ROLL: Arkitekt i samtliga skeden, från tävling
Bolagsuppgifter
till genomförande.
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REFERENSPROJEKT
Erik Giudice Architects
NAMN: Vista Bergsäng
PLATS: Huddinge, Sverige
BESTÄLLARE: Wallenstam AB
GENOMFÖRANDE: 2014–pågående
BTA: 9 872 kvm BOA - 13 009 kvm BTA
PROGRAM: 16 st flerbostadshus
EGAs ROLL: Arkitekt

Bolagsuppgifter
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REFERENSPROJEKT
Betonmast Mälardalen
NAMN: Strandhagens Äldreboende
PLATS: Gnesta, Sverige
BESTÄLLARE: Gnesta Förvaltning AB
GENOMFÖRANDE: 2017–2019
KONTRAKTSFORM: Totalentreprenad
PROGRAM: Projektet är en nybyggnad av
äldreboende bestående av 44st lgh samt
demensdagvård. Storkök med tillagningskapacitet
för c:a 100 portioner.

Bolagsuppgifter
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REFERENSPROJEKT
Betonmast Mälardalen
NAMN: Projekt Brf Sjöparken
PLATS: Strängnäs, Sverige
BESTÄLLARE: HSB Produktion i Södermanland AB
GENOMFÖRANDE: 2018–2021
KONTRAKTSFORM: Totalentreprenad
PROGRAM: 92 lägenheter med 2-5 rum och kök
fördelade i 5 hus med 3 till 6 våningar. Husen
omges av naturmark och får upphöjda gårdar med
gemensamma uteplatser och lekytor
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