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därpå köpte jag min första fastig-
het i Karlstad – sparbanksfastig-
heten i hörnet Östra Torggatan.

Något år senare köptes ett äldre 
hus med tillhörande gård i hörnet 
Herrgårdsgatan/Norra Kyrkogatan. 
Den affären kompletterades med 
grannfastigheten Solagården, ett 
äldreboende som en gång byggts 
av Curt Nilsson (tidigare stor fas-
tighetsägare i centrala Karlstad). 
Dessa båda fastigheterna slogs se-
dan ihop till en enda med beteck-
ningen Lantmätaren 1.

Under samma tid investerade 
Paritts dotterbolag i en stor mängd 
lägenheter och fjällstugor i Sälen.

Fick hedersomnämnande
Nästa större steg togs 2010 när Pa-
ritt AB byggde ett underjordiskt 
garage och ett kontorshus i fyra 
våningar på Lantmätaren 1:s inner-
gård. Huset blev så fint att det fick 
ett hedersomnämnande av Karl-
stads kommun när det stod klart 
året därpå. 

Detta är något som Britt Eriksson 
är stolt över.

– Det känns bra att ha byggt ett 
nytt hus och ha sedan ha fått ett 
erkännande av kommunen och 
riktigt många komplimanger av 
många Karlstadsbor.

Men det innebar också ett risk-
tagande.

– Jag byggde utan att ha en enda 
hyresgäst. Två företag hade jag 
nästan klara, men de backade ur 
under byggtiden. Det gick bra 
ändå. I dag är hela huset uthyrt.

En ny spelare i centrum

KARLSTAD. Med små omkostnader och mycket egna pengar

Tre hus och ett underjordiskt gara-
ge i kvarteret Lantmätaren norr om 
domkyrkan ingår i ägarportföljen. 
Plus den stora sparbankfastigheten 
med en modernare och en äldre del 
alldeles väster om kyrkan.

Mer kommer det att bli om något 
intressant objekt dyker upp 

– Helst vill jag fortsätta köpa runt 
domkyrkan. Jag har bjudit på flera 
fastigheter, men inte bjudit högst, 
säger hon.

Företaget jobbar med små prak-
tiska medel och korta besluts- 
vägar. Man har inga bilar med egna 
anställda som kör omkring och ser-
var fastigheterna. Kontoret är in-
rymt i källarplanet i det nybyggda 
kontorshuset i Lantmätaren. Däri-
från sköter Britt Eriksson verksam-
heten på egen hand.

Med egna pengar
– Jag vill inte ha egna anställda, jag 
vill ha tjänster utförda. Dem kan 
jag köpa, säger hon.

– Och jag satsar på kontorsfas-

Namn: Britt Eriksson.
Ålder: 54 år.
Uppväxt: I Örebro.
Bor: Bostadsrätt i Mitticity, Karlstad.
Familj: Gift, två barn.
Bolag: Äger Paritt AB med dotterbolagen Vintertorget 
AB och Sälenhästens fjällhotell AB samt företaget tenitia 
AB. Delägare i Fjälltorget AB med dotterbolaget Karl 
Robert fastighets AB.
Fastigheter: I centrala Karlstad, samt i Sälenområdet 
där hon via dotterbolag äger ett 60-tal fjällstugor och 
lägenheter för uthyrning.
Namnet Paritt: Sammansatt av familjemedlemmarnas 
namn – Petter, Anna, Robert och Britt.

Britt Eriksson

Det gamla spar-
bankskontoret 
vid Kungsgatan 
köptes 2004. 
Det är numera 
företagets 
symbol.

expAnSiv. Britt Eriksson med 
företaget Paritt AB klättrar sta-
digt uppåt på listan över de  
största fastighetsägarna i Karl-
stads centrum. 

Just nu håller hon plats elva 
med fastigheter för 69 miljoner 
kronor i taxeringsvärde. Topp tio 
är inom räckhåll. 

SoLiD ägARe. Britt 
Eriksson vill ha en levande 
stadskärna. Hon är engagerad 
i Centrum Karlstad och i tillbli-
velsen av en ny galleria mellan 
Stora torget och Drottning-
gatan.   FOtO: HElEnA KARlSSOn

tigheter. Om man hyr ut lägenhe-
ter finns det hyresgäster som kan 
behöva hjälp dygnet runt. Mina 
hyresgäster är verksamma under 
dagtid.

Små omkostnader är en styrka. 
En annan är Paritts låga belånings-
grad. Det är inte bankerna som 
äger husen, som hos många andra 
fastighetsbolag, utan Britt Eriks-
son själv. 

Det hela började med att pappan 
och industrimannen Ingemar Pet-
tersson gick bort, och lämnade ef-
ter sig Bäckhammars och Åmotsfors 
bruk. Familjen sålde fabrikerna med 
god förtjänst. Britt Eriksson hade 
plötsligt väldigt mycket pengar.

– Frågan var hur jag skulle inves-
tera dem. Jag ville inte ha många 
anställda. Jag ville ha en verksam-
het som jag kunde driva med köpta 
tjänster.

Startade 2004
På det sättet kom hon in i fastig-
hetsbranschen.

– Jag startade bolaget 2004. Året 

Personligen är Britt Eriks-
son också delägare i norska 
SPG Arkaden AS som siktar 
på att bebygga ödetomten 
vid Drottninggatan och byg-
ga ihop den med gallerian i 
Bergqvist-huset vid torget. 

– Det är ett projekt som 
är viktigt för Karlstad. I dag är det 
mesta koncentrerat till Drottning-
gatan. Torget är en ganska död 
plats utom på kvällarna när res-
taurangerna är öppna. En levande 
stad är bra för tillväxten. Det måste 
vara folk ute, i hela staden.

Hon gillar verkligen sitt jobb.
– Det är en väldigt intressant 

bransch. Det är otroligt roligt att 
skapa, renovera och att dagligen 
möta nöjda hyresgäster, säger hon.

Arne Skorup
054-19 96 13
arne.skorup@nwt.se
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ALMEN
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CYRILLUS

0:-
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ÄLGEN

0:- *
*

KVARTERET

FALKEN0:-

HÖKEN

269 619 000:-STATIONEN

KARLSTAD. Mitticity-kvarteret dyrast

Centrum kostar  5 miljarder

NWT har tittat närmare på fastig-
hetsvärden och ägande i Karlstads 
innerstad, från kvarteret Almen i 
väster till fängelsekvarteret Bilan 
i öster.

Det handlar om 119 fastigheter 
med ett sammanlagt taxeringsvär-
de på drygt 3,7 miljarder kronor.

Med tumregeln att taxeringsvär-
det är tre fjärdedelar av det verk-
liga värdet bör du ha 5 miljarder 
kronor på banken för att köpa alla 
innerstans kommersiella fastighe-
ter och hyreshus. 

Mer lokalt ägande
Då ingår alltså inte kyrkor, mo-
tionslokaler, museer, vårdinrätt-
ningar, skolor, kommunala för-
valtningar och rena nybyggen som 
är skattemässigt nolltaxerade.

Trenden på senare år är att det 
lokala ägandet ökar i Karlstad.

Centrums största fastighetsä-
gare – Tommy Eriksson med Albér 
Fastigheter – har nu mer än 10 pro-
cent av innerstadens totala fastig-
hetsvärde i sin portfölj.

Andra stora lokala spelare är 
Hans Bergh (Wermlands Invest), 
Länsförsäkringar Värmland, Värm-
landsbyggen Berglöf & Velander, 
Nya Wermlands-Tidningen AB, 
Britt Eriksson med Paritt AB och 
familjeägda Liletho AB.  

Norskar och danskar
Därtill kommer ett stort antal lo-
kala bostadsrättsföreningar med 
betydande fastighetsinnehav i 
centrum.

Norska och danska fastighets-

bolag svarar för sammanlagt 585,7 
miljoner kronor, alltså drygt 15 
procent av det samlade taxerings-
värdet.

Stora spelare är också de båda 
börsnoterade Klövern AB i Nykö-
ping och L E Lundbergsföretagen 
AB i Norrköping, samt Willhem AB 
i Göteborg (ägs av Första AP-fon-
den) och Erik Selin Fastigheter AB, 
också i Göteborg.

Drottninggatan dyrast
Ju närmare Drottninggatans mitt-
punkt, desto dyrare blir fastig-
heterna. Stans i särklass dyraste 
kvarter är Mitticity-kvarteret Dru-
van med ett taxeringsvärde på 585 
miljoner.

Sedan följer kvarteret Duvan 
(med galleria och P-hus), Mercu-
rius (mellan Drottninggatan och 
Stora torget), Jägaren (med Åhléns-
varuhuset och Filmstaden) samt 
Höken (med 15-husets galleria).

Den som vill lägga ett bud på 
dessa de fem dyraste kvarteren 
får lägga upp runt 2,4 miljarder 
kronor. Alltså nära hälften av vad 
hela innerstan kostar.

Kvarteret Udden är det enda 
som domineras av privata ägare. 
Villorna där har ett genomsnittligt 
taxeringsvärde på drygt 4 miljoner 
kronor och alltså att saluvärde på 
6-7 miljoner.

STORA PENGAR. I Monopol kan du köpa 
Centrum och Norrmalmstorg med hus och 
hotell för 25 000 kronor.

Det räcker inte ens till en futtig kvadratme-
ter handelsyta i Mitt i City. Denna Karlstads 
dyraste fastighet har ett taxeringsvärde på 
325 miljoner. 

VÄKTAREN

75 759 000:-

UDDEN
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GRUVAN
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BIBLIOTEKET
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TINGVALLA 3
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LASARETTET
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Arne Skorup
054-19 96 13
arne.skorup@
nwt.se

Ägare 
och
bolag
 Britt Eriksson, född 1958, bosatt i Karlstad, 
äger Paritt AB. I beståndet finns sparbanksfas-
tigheten vid Östra Torggatan. Britt Eriksson är 
ledamot i Berico AB, som äger hotellfastigheten 
i gamla polishuset. Dessutom är hon med och 
finansierar Galleria-projektet på ödetomten vid 
Drottninggatan.
 Erik Selin, född 1967, är bosatt i Göteborg. 
Som 24-åring köpte han sin första hyresfastig-
het i Ängelholm, efter att ha lånat 20 miljoner 
från banken. Selin har sedan byggt upp ett högt 
belånat fastighetsimperium under namnet Erik 
Selin Fastigheter AB. Fastigheterna i Karlstad 
ägs av dotterbolaget Din Bostad i Karlstad AB.
 Hans Bergh, bosatt i Karlstad, född 1943, kon-
trollerar Wermlands Invest AB som bland annat 
äger fastigheter i kv Gäddan mitt emot bussta-
tionen samt Druvan 10 (=Dressman-hörnet) vid 
Drottninggatan.
 Karlstad Ejendom Holding AB ägs av danska 
Ejendomsinvesteringsselskabet som bildats av 
en grupp investerare.
 Klövern AB är börsnoterat och har sitt säte i 
Nyköping. Verksamt i större svenska städer. 
Fastighetsbeståndet värderades vid årsskiftet 
till 22,6 miljarder kronor. I centrala Karlstad äger 
Klövern bland annat gamla gallerian (Sats) i kv 
Gripen och Handelsbanksfastigheten vid Stora 
torget.
 Fredrik Lundberg, född 1951, leder börsno-
terade L E Lundbergsföretagen AB som i sin 
tur äger Fastighets AB L E Lundberg med säte i 
Norrköping. Kronjuvelen i Karlstad är kv Jäga-
ren 14 (Filmstaden och Åhléns) vid Drottning-
gatan.
 Liletho Fastighets AB tillhör familjen Johans-
son i Karlstad och har fastigheter i Karlstad och 
Sunne. Namnet Liletho bildades av första bok-
stäverna i familjemedlemmarnas namn: Linn, 
Lizette, Lena och Thomas. Äger teaterfastighe-
ten Duvan 10 (Scala-teatern) och hörnhuset där 
stiftskansliet har sitt säte vid Stora torget.
 Nya Wermlands-Tidningen AB äger större de-
len av kv Enigheten norr om Stora torget. Där-
ibland husraden som inhyser en mängd restau-
ranger.
 Otium AS, Norge, äger Nordeafastigheten och 
Bergqvist-huset vid Stora torget. Bolaget är tung 
intressent i satsningen på att bebygga ödetom-
ten vid Drottninggatan och koppla ihop den med 
Bergqvists-husets galleria.
 Steen & Ström Holding AB, norskbaserat fast-
ighetsbolag med stora amerikanska och franska 
ägarintressen. Äger flera skandinaviska köptem-
pel, däribland Mitt i City (Druvan 14) i Karlstad
 Tommy Eriksson, bosatt i Karlstad, född 1948, 
leder Albér Fastigheter med säte i Karlstad. I och 
med köpen av galleriorna Duvan och 15-huset är 
han i dag den störste private fastighetsägaren i 
centrala staden.
 Willhem AB ägs av Första AP-fonden och har 
sitt huvudkontor i Göteborg.  Bolaget har cirka 
16 500 hyreslägenheter på tillväxtorter runt om 
i Sverige. 

Arne Skorup

1. Albér Fastigheter – 385 715 000:-
Duvan 3, Duvan 13, Höken 11, Vågen 2.
2. Steen & Ström AS – 325 800 000:-
Druvan 14 (Mitt i City)
3. Fastighets AB L E Lundberg –  282 416 000:-
Trätälja 6, Jägaren 14, Karlsvik 1
4. Klövern AB – 201 807 000:-
Björnen 7, Björnen 13, Druvan 13, Mercurius 3, Gripen 11, Freja 
13, Monitorn 9.
5. Wermlands Invest – 158 828 000:-
Gäddan 14, Gäddan 15, Trätälja 10, Druvan 10, Väktaren 2, 
Enhörningen 9.
6. Otium AS – 153 236 000:-
Mercurius 14, Mercurius 15

De största fastighetsägarna
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Lokala företag har tagit över alltmer av fastighetsägandet i centrala Karlstad. Men danskar, norr-
män och göteborgare är fortfarande i hög grad maktiva på spelplanen, visar NWT:s genomgång av 
fastighetsmarknaden. Marknadsvärdet på innerstaden ligger i dag på runt 5 miljarder kronor.

7. Nya Wermlands-Tidningen AB – 143 479 000:-
Enigheten 11, Enigheten 12, Enigheten 17
8. Karlstad Ejendom Holding AB – 106 700 000:-
Mercurius 1, Höken 13
9. Länsförsäkringar Värmland – 78 859 000:-
Mercurius 12
10. Erik Selin Fastigheter AB (Din Bostad) – 
 75 892 000:-
Trätälja 11, Druvan 1, Gruvan 2, Gruvan 12
11. Paritt AB – 69 061 000:-
Lantmätaren 1, Väktaren 7
12. Hemfosa fastigheter AB –  58 800 000:-
Örnen 4 (Rådhuset)
13. Pandox AB – 51 000 000:-
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Tingvallastaden 3:2 (Scandic Winn)
14. Liletho Fastighets AB – 49 108 000:-
Duvan 10, Vågen 4
15. Hotellus Mellansverige AB – 48 400 000:-
Höken 1 (Plaza)
16. Berglöf & Velander AB – 45 680 000:-
Gäddan 12, Jägaren 8, Gripen 1
17. Willhem AB – 40 453 000:-
Laxen 2, Laxen 11, Trätälja 12, Freja 16 
 (tidigare brända tomten)
18. Nordisk Areal Fastigheter 
I AB – 35 400 000:-
Björnen 12 (Systembolags- 
fastigheten)

I NWT i morgon:
Möt Britt Eriksson, en doldis som klättrar 
snabbt på listan över stora fastighetsägare  
i Karlstad.

Ekonomi 
”Jag vill inte 
ha egna 
anställda, 
jag vill ha 
tjänster ut-
förda. Och 
dem kan 
jag köpa.”
Britt  
Eriksson
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