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HOVEDBEGIVENHETER 2017
OG FREMTIDSUTSIKTER

Eiendomsmarkedet utviklet seg fortsatt positivt gjennom
2017 og Macama fikk et resultat før skatt i 2017 på
MNOK - 31,1. Resultatet er påvirket av betydelig
nedskrivning av vårt vesentlige engasjement i selskapet
Green Resources. Både Scandinavian Development og
Constructive Development hadde solide resultater for 2017.
2017 ble et aktivt år for gruppen. Noe mindre aktivitet på
kjøpssiden i forhold til 2016.
Ved inngangen til 2018 har Macama ca 18 prosjekter under
regulering, ideutvikling og gjennomføring med en
prosjektverdi på nærmere 15 milliarder.
2017 har vært et utfordrende år i forbindelse med regulering
av eiendommene og i forhold til tid. Det har gjort at flere av
prosjektene er forskjøvet til inn i 2018 i forhold til våre
betydelige boligutviklingsprosjekter i Oslo. I slutten av 2017
vant vi et større utviklingsprosjekt innenfor bolig på
Grunerløkka, Mills-kvartal på Løkka. I tillegg ble
Fyrstikkalleen 17 godkjent i Bystyret som er en
videreutvikling av suksess prosjektet Grenseveien 97.
Torshovhøyden, Sandakerveien 56 er et betydelig
boligprosjekt som ble godkjent 1. kvartal 2018.
Torshovbredden, tidligere Lilleborg lageret valgte Bystyret å
gå for kjøp av dette store boligprosjektet for regulering til
skole, idrettsanlegg med midlertidig parkanlegg. Oslo
kommune ønsker å kjøpe eiendommen av utbygger med
umiddelbar virkning.
I slutten av 2017 ble byggearbeidene for boligprosjektet
Hegdehaugsveien 25 igangsatt med ferdigstillelse november
2018. Næringsarealer ble solgt i 2017.
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I desember 2017 ble eiendommen Rådhusgata 9 kjøpt 50/50
mellom Canica og Macama. Arbeidet med å konvertere
kontoreiendommen til bolig vil bli igangsatt på nyåret 2018.
Når det gjelder gruppens største prosjekt, Gullaug Utvikling,
er det en forskyvning i fremdriften av reguleringsarbeidet. Vi
forventer en god fremdrift i samråd med Lier kommune og
deres Gullaug team inn i 2018, med byggestart 3. kvartal 2019.
Finansielle investeringer
Macamas investeringer i Komplett har vært en hyggelig

reise. I tillegg har det også vært god utvikling i både
Arendal Fossekompani og Orkla konsernet. Vesentlig
av aksjene ligger i Bøhler privat.

EIENDOM
SJØFLYHAVNA KRO
Scandinavian Development har påbegynt utviklingsarbeidet
av Sjøflyhavna med oppgradering av kaifront, kaianlegg for
Sjøfly i tillegg til uteligger for båter og tilstøtende nybygg.
Utvidelse av tilbygg tilhørende Sjøflyhavna kro. Arbeidet
forventes påbegynt fysisk i 2019. Scandinavian Development
er i dialog med Selvaag i forbindelse med akvarium og
videreutvikling av området. Sjøflyhavna vil bli en del av dette
og vil kunne påvirke positivt videreutviklingen for Sjøflyhavna.
Scandinavian Development har ansvaret for prosjektutvikling,
salg og markedsføring i egen avtale og Constructive
Development har ansvaret for prosjektstyring i egen avtale.
Eierskap: Macama 50% og Canica 50%
MØLLETOPPEN
Scandinavian Development har påbegynt omregulering av
utleie av leiligheter fra atelier til boliger. Forventes en
avklaring innen utgangen av 2018. Parkering fullt utleid.
Eierskap: Macama 100%.

FREMTIDSUTSIKTER
Med bakgrunn i selskapets nøkterne og diversifiserte
investeringsstrategi og tendensen i markedet er vi positive til
2018. Med våre eierandeler i eiendomsprosjekter med svært
god beliggenhet og betydelig størrelse er det lagt solid
grunnlag for verdiskapning i årene fremover.
Det forventes at boligmarkedet vil stabilisere seg 2. halvår
2018. Vi ser for oss et stabilt kontormarked i 2018.
De betydelige utviklingsprosjektene i Macamas portefølje
har hatt en god utvikling i 2017. I tillegg for egen
eiendomsmasse. Macamas soliditet og betydelige
finansielle kapasitet skal gi en stor handlefrihet til å utnytte
eventuelle interessante investeringsprosjekter spesielt
innenfor boligeiendom. Selskapet har under bygging,
utvikling og regulering prosjekter for 15 milliarder kroner. Vi
tror dagens utfordrende makroøkonomiske klima gir gode
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Orkla House/City og Sofienlunden boliger, Oslo/Skøyen
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PARKVEIEN
33, Hovedkontor
Macama,
Illustrasjon
Millskvartalet,
Grunerløkka,
Oslo
Scandinavian Development, Constructive
Development og Bøhler Invest.

Det forventes at boligmarkedet vil stabilisere
seg 2. halvår 2018.
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investeringsmuligheter innenfor vår strategi og våre
forretningsområder, og vi forventer de nærmeste årene å
styrke Gruppens fremtidige inntjening ytterligere. Det
foreligger betydelig merverdi i eiendomsporteføljen ut fra
bokført verdi pr. 31.12.2017. Det samme gjelder eierandeler i
felleskontrollert virksomhet bokført under finansielle
anleggsmidler.

Illustrasjon Takterrasse Mills-kvartal, Grünerløkka, Oslo

SELSKAPSSTRUKTUR
OG FORRETNINGSOMRÅDER
Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift som tok på
seg oppdrag som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til
1984 hadde selskapet et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK.

I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en
omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs.
Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert
inn i Steen & Strøm ASA, som da var den største utvikler, eier
og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablertes
selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing
innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer,
kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999),
Scandinavian Development (1999) og Constructive
Development (2001).
Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap,
er fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert
sitt driftsselskap og organisasjon.

MACAMA AS
Macama er holdingselskapet i Gruppen og eies av Bøhlerfamilien. Selskapet investerer innen eiendomsutvikling, bolig,
kontor, kjøpesenter, industri, aksjer, venture og fond.

EIENDOMSINVESTERINGER

VENTURE INVESTERINGER
Vår hovedsatsning innen venture er gjennom Ziqua Partners,
Sissener Canopus, Zoom Capital, Enklere Liv, Credo Invest
og ECG Iveron.

INDUSTRIUTVIKLING
Våre investeringer innen industri er samlet i skogselskapet
Green Resources.

SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
Er ansvarlig for regulering, ide- og eiendomsutvikling for alle
eiendoms-prosjektene vi deltar i, både interne og eksterne.

CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
Ivaretar prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter i
Scandinavian Development og Macama sin regi i tillegg til
eksterne kunder.

BØHLER INVEST AS
Privat investeringsselskap eid av Bøhler-familien.

ÅRSRAPPORT 2017

LANGSIKTIGE INVESTERINGER
Orkla ASA, Komplett Bank, Arendal Fossekompani ASA
(vesentlige av aksjene ligger i Bøhler privat).
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Disse består av Gullaug Utvikling, Mills-kvartal på Løkka,
Fyrstikkalleen 17, Treschows gate 16, Sandakerveien 56,
Gyldenløves gate 15, Sjøflyhavna, Rådhusgata 9,
Parkveien 33.
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SELSKAPENE

Orkla House / City.

SELSKAPENE

MACAMA
Macama er et holdingselskap heleid av Bøhler-familien. Virksomheten
er konsentrert rundt aktivt og langsiktig eierskap innen eiendomsutvikling,
bolig, kontor og kjøpesenter. I tillegg investeres det i industri, aksjer,
venture og fond. Macama ble etablert i 1999.

FORRETNINGSIDE OG INVESTERINGSFILOSOFI
Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter og det
legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar
regulering og ideutviklingen og Constructive Development
står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske
risikoen i slike prosjekter og mottar en betydelig del av
kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive
Development avlønnes med løpende honorarer og evt.
suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne
kombinasjonen har vært svært vellykket.
Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom
aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller
at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene
og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og
øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklingsog gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian
Development og Constructive Development som realiserer
lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i.

14

ÅRSRAPPORT 2017

Macama har organisert sin virksomhet innen følgende
forretningsområder:
EIENDOM
Macamas hovedvirksomhet ligger innen utvikling av
eiendomsprosjekter. De siste årene har boligprosjekter vært

det største satsingsområdet. Macamas strategi er fortsatt å
utvikle større utviklingsprosjekter innenfor bolig, kontor og
næring med god beliggenhet og i samarbeid med solide
finansielle og industrielle aktører. Vi kan konstatere at vi har
lykkes med dette, og Macama er i dag en av de mest
betydningsfulle aktørene innenfor utvikling og salg av
boliger. Selskapet tar enten 100% eierandel i prosjektet, eller
det kan være en aktiv eier med min. 20% eierandel.
INDUSTRI
En av Macamas større investeringer er Green Resources.
I løpet av 2017 har selskapet gjennomført en kapitalutvidelse
mot eksisterende aksjonærer og har fått på plass ny ledelse
som skal være basert i Dar es Salaam i Tanzania.
Selskapet har i dag 41.000 hektar med skogplantasjer i
Tanzania, Mozambique og Uganda og er det ledende
selskapet innen Afrikansk skogbruk utenfor Sør Afrika.
Selskapet har i tillegg sikret 35.000 hektar med dyrkbar mark
som gir gode vekstmuligheter fremover for
plantasjevirksomheten. De neste årene vil se en betydelig
oppsving i volum av huggeklar skog fra selskapets plantasjer
og selskapet vil med det gå inn en ny vekstfase karakterisert
av økende inntekter fra egne plantasjer og mindre fokus på
foredling av trevirke fra eksterne leverandører.

VERDIPAPIRER
Macamas langsiktige strategi er å ha 1/3 av midlene plassert
i aksjer og aksjefond med en differensiert aksjeportefølje,
som i hovedsak skal utgjøre ca 10% av selskapets aktiva. Våre
største aksjeposter er i er i Komplett Bank, Orkla ASA,
Arendal Fossekompani (vesentlige av aksjene ligger i Bøhler
privat).
ANNET/SAMFUNNSENGASJEMENT
Macama har finansiert et familiehus i SOS-barnebyen i
Arusha, Tanzania. I tilknytning til SOS-barnebyen har Macama
finansiert et sosialsenter som huser kontoret til SOSfamilieprogrammet. Macama har stått for rehabiliteringen av
to nye hjem til to barnefamilier som får støtte av SOSfamilieprogrammet. Rehabiliteringen var ferdigstilt i 2014
hvor målet med prosjektet var å oppgradere å sikre hjemmet
slik at barna kan føle seg trygge.

en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største
prosjektene har egne organisasjoner mens støttefunksjoner
outsources. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter
som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt
på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at
selskapene drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte
retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning.
Macama driver selv ikke miljøforurensende virksomhet.
STYRE OG LEDELSE
Erik Bøhler er administrerende direktør og styreformann i
selskapet. Styret består for øvrig av Torill Bøhler, Camilla
Bøhler Bjørk, Marius Bøhler og Marte Bøhler. Macama hadde
ved årets slutt en egenkapital på MNOK 441,0. Etter styrets
oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de
prosjektene som selskapet er deltaker i. Forutsetningen for
fortsatt drift er til stede og regnskapet er satt opp med dette
som betingelse.

Green Resources.

Green Resources AS er et norske aksjeselskap som ble
stiftet i 1995, og driver innenfor treplanting samt
foredling og handel med treprodukter i Øst Afrika.
Selskapet hadde i utgangen av 2017 711 fast ansatte og
464 deltidsarbeider. I løpet av 2017 har selskapet vært
gjennom en omfattende restrukturering både på et
operasjonelt nivå og angående de gjeldene låneavtaler
for utestående konserngjeld. Fokus har videre vært på å
indentifisere en ny stor investor eller kjøper til selskapet
kan tilføre selskapet ny kapital for videre drift. Denne
prosessen fortsetter inn i 2018.

ÅRSRAPPORT 2017

Green Resources.

GREEN RESOURCES
Plantasjer med relativt lave etableringskostnader
grunnet lite utviklet marked i Øst Afrika men med
vekstforhold som kan sammenlignes med de beste
skogbruksland gir selskapet spennende vekstmuligheter
fremover. Per i dag innehar selskapet 38.190 hektar
plantet skog som kommer til høsting i årene fremover
med tilhørende forventet god kontantstrøm. Green
Reources har bygget en kvalifisert ledergruppe som
kombinerer seniorerfaring i internasjonale organisasjoner
med lokale talenter.
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ORGANISASJON OG MILJØ
Macama hadde ved utgangen av 2017 ingen ansatte. Det er

MACAMA

Hegdehaugsveien 25 - Boligutvikling.

Konsernet fortsetter sin satsing på eiendomsutvikling, som er bedriftens kjernevirksomhet.
Selskapet hadde et resultat før skatt i 2017 på NOK - 31,1 mill. Resultatet er påvirket av
betydelig nedskrivning av vårt vesentlige engasjement i selskapet Green Resources.
Selskapet har prosjekter under utvikling, regulering og bygging i størrelsesorden NOK 15 milliarder. Macamas egen
eiendomsportefølje omfatter ca. 45.000 kvm. Macama har en betydelig portefølje sammen med andre industrielle
samarbeidspartnere. Eiendomsporteføljen omfatter boliger, kontor og næring. Macamas gevinst fra salg av
boligprosjektene bokføres først ved ferdigstillelse og overlevering av boligenene. I 2017 ble det gjort en større
nedskrivning i forhold til Green Resources.
50
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8
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Hovedtall 		
2017

2016

2015

2014

2013

7.924.137

2.290.565

1.644.666

1.997.844

-240.020

- 1.164.512

99.826

425.194

-29.003.767

106.593.268

56.924.483

25.995.903

32.421.464

Årsresultat før skatt 		
-31.108.260

106.353.248

55.759.972

26.095.729

32.846.658

Driftsinntekter 		

2.840.228

Driftsresultat		
-2.104.492
Netto finans 		
Enkelte tall er avrundet

Chart Title
12%

Macama 31.12.17

8%

Aksjer og fond

50%

13%

Eiendomsutvikling og eiendeler
Sertifikater
Industri

17%

Bank
1

2

3

4

5

MACAMA

Beløp pr. 31.12.17

Prosent av total

Beløp pr. 31.12.16

75.640.139

12%

49.761.973

321.176.455

50%

454.509.772

Sertifikater

84.923.739

13%

67.482.958

Industri

52.688.312

8%

55.961.040

Bank
Aksjer og fond

Eiendomsutvikling og eiendeler
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Brutto Total sum
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Ikke markedsbaserte eiendeler vurdert til kost.
Industri er i regnskapet inkludert i posten aksjer
og fond. Enkelte tall avrundet.

106.341.370

17%

104.407.009

640.770.015

100%

732.122.752

Overføringer
Overført fond for vurderingsforskjeller
		
Utbytte
			

-34.984		

15.000.000
Overført
egenkapital
			
-45.376.093
Sum
overføringer
			 -30.411.077

Scandinavian Development
er et ledende foretak innen
eiendomsutvikling i Norge,
med aktiviteter rettet mot
utbyggere og investorer.

SCANDINAVIAN
DEVELOPMENT

Scandinavian Development er en eiendomsutvikler og opptrer som en aktiv eier
hvor Macama tar enten 100% eierandel i prosjektene, eller de kan være
en aktiv deleier med min. 20% eierandel.

SCANDINAVIAN
DEVELOPMENT RESULTATER
Scandinavian Development hadde et resultat før skatt i 2017 på NOK 8,9 mill.
av en omsetning på NOK 17,7 mill.

Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for NOK 15 milliarder innenfor bolig, kontor og handel.
Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de prosjektene
selskapet er prosjektutvikler for.
FORRETNINGSIDÉ
Scandinavian Development er et ledende foretak innen
eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot
utbyggere og investorer. Selskapet er engasjert innen bolig-,
kontor- og handelsvirksomhet, og har prosjekter
til en verdi av NOK 15 milliarder under utvikling.
ORGANISASJON OG MILJØ
Scandinavian Development hadde fire ansatte ved utgangen
av 2017. Det er en overordnet målsetting at
gjennomføringen av de største prosjektene har egne
organisasjoner, slik at selskapet til enhver tid har en liten
og effektiv stab. De fleste støttefunksjonene outsources.
Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null,
og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte
arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet.
Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er

potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de
enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet
drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for
å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver
selv ikke miljøforurensende virksomhet.
STYRE OG LEDELSE
Erik Bøhler er adm. direktør og styreformann i Scandinavian
Development. Selskapet hadde ved årets slutt en
egenkapital på 21,4 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger
det et betydelig potensiale i de prosjektene selskapet er
deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og
regnskapene er satt opp med dette som betingelse.

HOVEDTALL
Driftsinntekter

2015

17.745.680

25.499.114

11.162.606

9.124.979

14.558.543

702.381

Netto finans

- 224.527

557.314

491.072

8.900.453

15.115.856

1.193.453

Årsresultat før skatt
Enkelte tall er avrundet

AKSJONÆRFORHOLD
Aksjefordeling

Antall

Eierandel %

Macama AS

1.000

100%

NOK

Overført fond for vurderingsforskjeller

- 314.852

Avsatt utbytte / konsernbidrag

7.416.880

Overført annen egenkapital
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2016

Driftsresultat

OVERFØRINGER
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2017

SUM OVERFØRINGER

- 551.478
6.550.550

CONSTRUCTIVE
DEVELOPMENT

Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring, særlig
innenfor kontor, bolig og handel og næringsutbygging.

FORRETNINGSIDÉ
Constructive Development jobber med prosjektstyring innen
bolig, kontor, handel og næringsutbygging av prosjekter for
NOK 15 milliarder.
ORGANISASJON OG MILJØ
Constructive Development hadde tre ansatte ved utgangen
av 2017. Constructive Development benytter i stor
utstrekning outsourcing i forbindelse med prosjektledelse.
Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen av de
største prosjektene har egne organisasjoner, slik at selskapet
til enhver tid har en liten og effektiv stab samt at de fleste
støttefunksjonene outsources.
Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null,
og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte
arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet.
Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er

potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at
de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet
drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for
å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver
selv ikke miljøforurensende virksomhet.
STYRE OG LEDELSE
Hans Olav Bjørk er adm. direktør. Selskapet hadde ved årets
slutt en egenkapital på NOK 4,0 mill. Etter styrets oppfatning
ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som
selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er
til stede og regnskapene er satt opp med dette som
betingelse.

CONSTRUCTIVE
DEVELOPMENT RESULTATER
Constructive Development hadde et resultat før skatt i 2017 på NOK 19,2 mill.
av en omsetning på NOK 26,5 mill.

Selskapet har under bygging, utvikling og regulering prosjekter for NOK 15 milliarder innenfor bolig, kontor og handel.
Det forventes fysisk igangsettelse av flere av de største utbyggingsprosjektene fra og med 1. kvartal 2017 med en betydelig
verdiskapning. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de
prosjektene selskapet er prosjektutvikler for.

HOVEDTALL

2017

2016

2015

Driftsinntekter

26.486.153

8.751.557

7.128.086

Driftsresultat

19.058.331

3.061.246

1.497.645

Netto finans
Årsresultat før skatt

129.655

30.457

29.042

19.187.985

3.091.702

1.526.687

Enkelte tall er avrundet

AKSJONÆRFORHOLD
Aksjefordeling

Antall

Eierandel %

Macama AS

1.000

100%

NOK

Overført annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

14.440.000
141.097
14.581.097
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Avsatt utbytte / konsernbidrag
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Overført fond for vurderingsforskjeller

Sofienlunden boliger, en del av Orkla City.

BØHLER INVEST
RESULTATER
Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid
100% av Bøhler-familien.

FORRETNINGSIDÉ
Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer i de øvrige selskapene i Gruppen. Selskapet har en egenkapital
på NOK 116,9 mill. Resultatet før skatt for 2017 ble for Bøhler Invest på NOK 9,0 mill.

HOVEDTALL

2017

2016

2015

-

-

-

Driftsresultat

- 68.695

- 64.375

- 60.938

Netto finans

9.056.271

2.420.532

1.896.690

Årsresultat før skatt

8.987.576

2.356.157

1.835.752

Aksjefordeling

Antall

Eierandel %

Erik Bøhler

1.202

60.1

Calinka AS

266

13.3

Leopard AS

266

13.3

Magenta Invest AS

266

13.3

2.000

100%

Driftsinntekter

Enkelte tall er avrundet

AKSJONÆRFORHOLD
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SUM
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PROSJEKTENE

Illustrasjon Gullaug, Lier

Grønne Lier

28

Scandinavian Development har ansvaret for regulering, prosjektutvikling, salg, markedsføring, utleie
og forvaltning i egen avtale med Gullaug Utvikling AS. Constructive Development har ansvaret for
prosjektstyring i egen avtale med Gullaug Utvikling AS.
EIERSKAP: Macama 20%

ÅRSRAPPORT 2017
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- et lite stykke hverdagsferie

Eiendommen har et utbyggingspotensiale på ca 4.000 boliger samt næringsareal i tillegg til nærsenter,
barnehage, skoler m.m. Regulering går som forventet. Målsetningen er at kommunedelplan (KDP) og
områdeplan er ferdigstilt innen 2017 med etterfølgende byggestart i 2019.

29

GULLAUG FJORDBY, LIER

Gå til Oversikt

Gå til Oversikt

Gå til Gullaug

Gå til Gullaug

Inspirasjonsillustrasjoner fra områdene

Gå til Oversikt

Gå til Oversikt
Gå til Gullaug

bygghere:

regulering, ideutvikling:

prosjektstyring:

Gullaug Utvikling

Gå til Gullaug

01.03.2018

ARCASA arkitekter as

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

regulering, ideutvikling:

prosjektstyring:

Gullaug Utvikling

ARCASA arki

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. ww
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+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no

bygghere:

bygghere:

Gullaug Utvikling

regulering, ideutvikling:

prosjektstyring:

01.03.2018

ARCASA arkitekter as

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no

6

bygghere:

Gullaug Utvikling

regulering, ideutvikling:

prosjektstyring:

01.03.2018

ARCASA arkitekter as

Arcasa arkitekter AS. Sagveien 23 C III, 0459 Oslo

+47 22 71 70 70. arcasa@arcasa.no. www.arcasa.no
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Mills-kvartal, Grünerløkka

MILLS-KVARTAL
GRÜNERLØKKA
Macama er på banen på Løkka igjen!
Det skal utvikles et moderne og attraktivt boligprosjekt med en stor barnehage i
tillegg til kafeer og annen nærings-virksomhet og ca 153 nye leiligheter med en
svært attraktiv beliggenhet i en av Oslos mest spennende bydeler.
Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets
ferdigstillelse. Constructive Development vil stå for prosjektstyring.
Begge selskapene er engasjert i egne avtaler.
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”Bo i byen” er en ny boligportal som
BO
presenterer flere boligprosjekter i Oslo i
IBY
Bøhler-Gruppens
regi. Her gjør vi det lett
forEN
boligkjøpere å finne drømmeboligen.
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EIERSKAP: Agra 40%, Canica 40% og Macama 20%
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Okla
House
/ City
og Sofienlunden,
Skøyen
Okla
House
/ City
og Sofienlunden
boliger,
Esso-bygget, Skøyen

ORKLA
ORKLA
CITYCITY
SKØYEN
SKØYEN

Orkla City ble godkjent i Bystyret 15. juni 2016 og vil romme ca 900 arbeidsplasser i tillegg til en mindre boligblokk.
Byggearbeidene følger hoved fremdriftsplanen med innflytting 1. kvartal 2019.

City ble godkjent i Bystyret 15. juni 2016 og vil romme ca 900 arbeidsplasser i tillegg til en mindre boligblokk.
earbeidene er kommet godt i gang med ferdigstillelse i slutten av 2018.

Orkla City består av Orkla House (nytt hovedkontor for Orkla) og boligprosjektet
Sofienlunden.

Orkla House.

Sofienlunden.

ÅRSRAPPORT 2017

Sofienlunden.
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Sofienlunden.
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City består av Orkla House (nytt hovedkontor for Orkla) og boligprosjektet
Sofienlunden.

Sofienlunden.

Orkla House.

Parken på Grenselunden

Grenseveien 97 ble et svært vellykket prosjekt og ble umiddelbart revet bort av markedet, alle 149 leiligheter solgt i 2016.
Byggearbeidene er igangsatt og følger fremdriftsplanen. Første overlevering er i juni 2018.
EIERSKAP: Macama 20%
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Bygg C, Grenselunden, boligutvikling.

Grenselunden består av Grenseveien 97 og Fyrstikkalleen 17, boligutvikling.
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prosjekt

”Bo i byen” er en ny boligportal som
BO
presenterer flere boligprosjekter i Oslo i
IBY
Bøhler-Gruppens
regi. Her gjør vi det lett
forEN
boligkjøpere å finne drømmeboligen.

BO
I IBY
Grenselunden
EN

bor man “midt
i smørøyet”. Det at leilighetene
BO så tett på byen, samtidig
ligger
IBY
vil
omringes av parker og
EN
tilbud i nærområdet er en
BO
BO
fantastisk
bonus.
IBY
IBY
EN

EN
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Macama tar grep på Ensjøbyen.
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GRENSELUNDEN
ENSJØ

BO
IBY
EN

Parken på FY17

FY17 / ENSJØ
FY17 blir unike leiligheter i populære Ensjøbyen.

39 unike selveierleiligheter med stor takhøyde og gode planløsninger. Leilighetene blir 2 til 4-roms fra 37-97 kvm.
Prosjektet ligger ved siden av Grenselunden, som var en kjempesuksess. Kun få dager etter salgsstart på FY17 er
samtlige 39 leiligheter solgt. Byggearbeidene er igangsatt og det forventes en ferdigstillelse i juni 2019.
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presenterer flere boligprosjekter i Oslo i
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forEN
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EIERSKAP: Macama 20%
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Gateliv fra Torshovhøyden
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TORSHOVHØYDEN
SANDAKERVEIEN 56

BO
IBY
EN

Tomtearealet utgjør 9.100 kvm og består av nåværende
kontorbygg for Orkla Brands.

Etter vedtak i Bystyret er det klart for å bygge 160 – 200 boliger med barnehage, gode ute områder med grønne kvaliteter og
underjordisk parkering. Forventet salgsstart er 3. kvartal 2018.
Scandinavian Development vil stå for regulering og ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse og Constructive
Development for prosjektering.
EIERSKAP: Orkla 80% og Macama 20%
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SANDAKERVEIEN 56

BYGGHERRE

REGULERING/IDEUTVIKLING

PROSJEKTSTYRING
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”Bo i byen” er en ny boligportal som
BO
presenterer flere boligprosjekter i Oslo i
IBY
Bøhler-Gruppens
regi. Her gjør vi det lett
forEN
boligkjøpere å finne drømmeboligen.
www.boibyen.no
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ARKITEKT
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Perspektiv fra Torshovhøyden

BYGGHERRE

BO
IBY
EN

prosjekt

Takterrasse fra Torshovhøyden
REGULERING/IDEUTVIKLING

PROSJEKTSTYRING

ARKITEKT

SANDAKERVEIEN 56

BYGGHERRE

REGULERING/IDEUTVIKLING

PROSJEKTSTYRING
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SANDAKERVEIEN 56
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ARKITEKT

BYGGHERRE

REGULERING/IDEUTVIKLING

PROSJEKTSTYRING

GYLDENLØVESGATE 15

RÅDHUSGATA 9

Frogner.

Canica og Macama har gått sammen om å
kjøpe Rådhusgata 9 i Kvadraturen i Oslo.

Solgt.

Tidligere Esso-bygget.

Byrådet besluttet at tomten skal reguleres til park. Eierne
av Gyldenløves gate 15 har konkludert med å klage på
vedtaket.Prosjektet består av 3 eksklusive store leiligheter
med høy arkitektonisk utforming, signert Lund Hagem.

Eiendommen er på totalt 4.750 kvm og er oppført i 18971899 og er i dag i hovedsak utleid til kontorer.

Byggearbeidene er kommet godt i gang og forventes
ferdigstilt ca november 2018.

Rådhusgata 9 er en spennende eiendom og har en flott
beliggenhet med kvalitet i fasade mot Rådhusgata.
Scandinavian Development har begynt å se på mulighetene
for å utvikle eiendommen til boliger.

Boligprosjekt i Hegdehaugsveien, Oslo som består av 15 nye
leiligheter med svært sentral beliggenhet. I tillegg vil det
være rehabilitering av 9 eksisterende leiligheter i nabogård.
Leilighetene består av 2-roms leiligheter, 32 – 48 kvm.

Scandinavian Development har i samråd med Orkla Eiendom
igangsatt arbeidet i forhold til områderegulering som
forventes å gå ut på høring i mai/juni 2019. Det er lagt inn en
mulig riving av Esso-bygget for å utvikle eiendommen til
bolig og næring, totalt ca 30.000 kvm.

EIERSKAP: Canica 50% og Macama 50%

Scandinavian Development vil stå for regulering og
ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse. Constructive
Development vil stå for prosjektstyring. Begge selskapene er
engasjert i egne avtaler.

Scandinavian Development har ansvaret for prosjektutvikling,
salg og markedsføring i egen avtale og Constructive
Development har ansvaret for prosjektstyring i egen avtale.
EIERSKAP: Macama 50 % og Kistefos 50 %

HEGDEHAUGSVEIEN 25

ESSO-BYGGET

EIERSKAP: Orkla 80% og Macama 20%

ESSO-bygget

ÅRSRAPPORT 2017

H25 - Boligutvikling
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EIERSKAP: Canica 50% og Macama 50%

SJØFLYHAVNA

Sofienlunden, Orkla City, Skøyen

Populære strandperle.

Den ærverdige Sjøflyhavna ble åpnet som serveringssted for første gang i 1949, da Spisevognselskapet etablerte
seg på Fornebu. Sjøflyhavna er i dag fredet og rehabilitert i sitt opprinnelige uttrykk, og er fullt utleid og drives som
restaurant/kro.

ÅRSRAPPORT 2017
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EIERSKAP: Canica 50 % og Macama 50 %

BOIBYEN

Nye boliger
i Oslo
Vi vil gjøre det enklere for deg
å finne den boligen som passer
deg best - kanskje finner du din
nye drømmebolig her?

Bo i byen…
Vårt første prosjekt under Boibyenkonseptet var Grenselunden. Her ble
52 av 54 leiligheter i første salgstrinn
solgt i løpet av 2 dager.

www.boibyen.no

ÅRSRAPPORT 2017

Her gjør vi det enkelt for boligkjøpere i
Oslo-området å finne den boligen som
passer dem best, samtidig som de kan
følge med på våre nye prosjekter.
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…er vår nyboligportal som presenterer boligprosjektene våre i sentrale Oslo.

Stadig nye boligprosjekter kommer
for salg. Her er et knippe av de vi har
til salgs i Oslo.
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Mills-kvartal, Grünerløkka

MACAMA
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NOTER

Rådhusgata 9, Oslo, utvikling til boliger
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T+47 24 11 56 56
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