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”Jag vill vara 
med och göra 

skillnad”
Hemligheten bakom lyckade fastighetsaffärer ligger i att förstå 
människorna och den verksamhet som bedrivs i lokalerna –   
och att tänka långsiktigt. I alla fall om man har att göra med 
fastigheter inom vård, skola, äldreomsorg och rättsväsende. 

Det menar Per Berggren, som med sitt sociala engagemang 
och drivkraften att hjälpa utsatta, i kombination med ett 
affärsmässigt sinnelag, tycker att han är på helt rätt plats som 
VD för Sveriges största fastighetsbolag för samhällsservice.

TexT: eva-LoTTa Sigurdh
FoTo: PeTer NordahL

personporträtt per berggren, vd hemsö.
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M
ed ett marknadsvärde på drygt 20 miljarder kronor och med 
fastigheter i närmare 90 svenska kommuner samt ett antal tyska 
städer är Hemsö i särklass störst i Sverige inom sitt gebit. Men det 
räcker inte, man måste vara bra också – och fortsätta vara bra, 
betonar Per Berggren, som ser den allt hårdare konkurrensen som 

en tuff men välkommen utmaning. Bara sedan 2010 har det kommit in ett tiotal 
nya aktörer på marknaden inom samma område.

– Det är bra, det sätter press på alla att göra sitt bästa! konstaterar 
han ivrigt.

Det märks att det är det här han gillar. När det händer saker, när 
han får kavla upp ärmarna och vara en riktig businessman. För han 
älskar att göra affärer, Per Berggren. När han får klura på vad som 

kommer att fungera och försöka sia om framtiden och vilka meka-
nismer som avgör framgångar och misslyckanden. Som det här med 
avregleringen och friskolorna:

–Friskolorna är definitivt vår allra största utmaning just nu, för det 
är oerhört svårt att sia om vilka skolor som kommer att växa på ett 

Hemsögåvan är ett nytt initiativ där hemsö kan ge bidrag till företag och organistationer som bedriver verksamhet i hemsös lokaler.

GNESTA TEMAB 070-651 10 10 GOTLAND Visby Bil och Maskin 0707-41 48 48 HELSINGBORG 
NLM 042-13 35 20 HUDIKSVALL Johans Park & Mark 0650-151 01 KINNA Parkmaskiner Kinna 
0320-357 15 MALMÖ Pamo Maskiner AB 040-22 99 00 NORRKÖPING Ecoprodukter 011-34 30 
40 STOCKHOLM, HANINGE Svea Fordon 08-120 244 10 STOCKHOLM, TÄBY Håkma 08-510 260 
24 TIBRO Tibro Skog & Trädgård 0504-129 16 VÄSTERÅS Mark & Park Maskiner 070-303 36 00 
ÖSTERSUND Jämtmaskin 063-13 44 50

ALVESTA Såg och Maskin Service 0472-146 95 KIRUNA Dahlberg & Roos 0980-770 80 MÖR-
RUM Maskincenter Blekinge 0454-505 90

KARLSKRONA HBA Maskiner 0455-299 90 LULEÅ Norrmaskiner 0920-311 00 SKELLEFTEÅ 
Norrmaskiner 0910-58 91 00 STOCKHOLM, TUMBA E-Tron 08-531 846 17 UMEÅ Norrmaski-
ner 090-18 93 15

FS FULLT SORTIMENT AV GIANNI FERRARI TL TURBOLOADER

GY GRÖNYTEMASKINER

ALINGSÅS Inges Fritid 0322-790 90

FALKENBERG Maskingruppen i Falkenberg 0346-71 54 00

GÄVLE Boströms Maskin 026-10 12 50

GÖTEBORG, KUNGÄLV Gillholms 0303-22 10 10

KATRINEHOLM Caraboo 0150-147 88

LIDKÖPING Inges Maskin & Fritid 0322-790 90

MÖRRUM Maskincenter Blekinge 0454-505 90

NYKÖPING, STIGTOMTA Bil och Traktorservice 0155-20 52 00

MALMÖ Pamo Maskiner 040-22 99 00

NORRKÖPING Eco Produkter 011-34 30 40 
STOCKHOLM, TUMBA E-Tron 08-531 846 17

TIBRO Tibro Skog och Trädgård 0504-129 16

UPPSALA Bil och Traktorservice 018-16 17 70

ÖSTERSUND Sport & Motor 063-810 10

SKRÄDDARSY EFTER BEHOV OLIKA FLAK- OCH SKÅPLÖSNINGAR
FINNS KORT ELLER LÅNG MED OLIKA PÅBYGGNATIONEREL-DRIVEN MINILASTBIL

ÅTERFÖRSÄLJARE

DEALY SWEDEN AB
018-17 05 90, INFO@DEALY.SE 
WWW.DEALY.SE

Professionell mulchingklippare som är extremt smidig tack vare 
“Zero Turn” spakstyrning, vilket gör att maskinen kan svänga 360 
grader och klippa runt t.ex. lyktstolpar. 
Det nyutvecklade klippdäcket med tre knivar ger marknadens bästa 
klippresultat.

Lång driftstid, c:a 10 timmar tack vare dubbla bränsletankar på 
totalt 40 liter.

Elektrisk justerbar klipphöjd, klippdäck som viks upp vertikalt 
(elektrisk) för enkel rengöring.

Elektrisk PTO tillslag
Klippdäck: 112 cm (44”) 3 knivar
Motor: Briggs & Stratton, 23hk
Bränsle: Bensin

TURBO Z 

NYHET

FRÅN 93 900.- 
EXKL. MOMS

Vi reserverar oss rätten att ändra utrustning, priser, specifikationer, färger och material utan föregående meddelande. Med reservation för feltryck. 
Fordonen i annonsen är extrautrustade på vissa bilder. Alla priser är exklusive moms om inget annat anges. Varje återförsäljare är fri att sätta sina egna priser.

DRIFTSKOSTNAD ENDAST 1,15KR/MIL

Cirkapris från 129 900:- exkl. moms (Avser kort basbil, utan dörrar och påbyggnationer)
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bra sätt och överleva på sikt. De räcker inte med att de sköter sig 
bra, så mycket annat spelar in. Det kunde vi se med den omskakan-
de John Bauer-konkursen nyligen, där vi ägde några av skolorna. 

Hemsö präglas av långsiktigt ägarskap och utvecklingsarbete. 
Varje år byggs ett par nya skolor och äldreboenden och ungefär 
vartannat år ett polishus.

– Alltså är det av största vikt att förstå marknadskrafterna och 
att hänga med i och försöka påverka debatten kring exempelvis 
skolor, barnomsorg och äldrevård, förklarar Per Berggren. Vad är 
bra lokaler? Hur kan man förbättra äldreboenden och skolor? Hur 
kan regelverket utformas på bästa sätt? En förutsättning för det här 
så betydelsefulla utvecklingsarbetet är att försöka förstå kunderna 
och deras behov:

– Därför är det viktigt att jobba nära kunden, både geografiskt 
och kunskapsmässigt. Vi har till exempel rekryterat personal inom 
förvaltningen som tidigare arbetat som lärare.

På den geografiska sidan menar Per Berggren att en av anled-
Traneredsvägen 112 • 426 53 • Västra Frölunda

Tel: 031-84 08 50 • Fax: 031-84 92 27 • www.eveco.se

Behov av en luftridå?!

Standesse

Essensse

Finesse

Indesse

Finesse 
för dolt montage

Flera storlekar och effekter
för montage i undertak.

Indesse 
industriluftridå

Mest prestanda för pengarna, 
passar de flesta industriportar.

Standesse 
för frihängande montage

Attraktiv modell för de flesta 
entréer. Många olika effekter och 

storlekar.

Essensse
liten men kraftfull

Kompakt modell med endast 
20 cm bygghöjd.
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ningarna till att Hemsö ligger i framkant är satsningen på den lokala 
och regionala förankringen. Verksamheten består av fyra starka och 
självständiga regioner, var och en med en egen projektutvecklare:

– Det är ju så olika vad man vill ha i exempelvis Skåne och Norr-
land. Det går inte att dra alla över en kam. Med den här organisatio-
nen kan vi följa våra kunder på plats på ett bra sätt. Det uppskattas 
stort och ger oss också en stark konkurrensfördel.

Per Berggren har varit VD för Hemsö i närmare tre år nu – år som 
tydligt har präglats av hans ledarskap. Han har bland annat inrättat 
Hemsöskolan och Hemsögåvan, två projekt som genomsyras av hans 
värderingar och sociala engagemang. 

Hemsöskolan är ett utbildningsprogram för alla anställda, med 
stort fokus på företagets kärnvärden närvarande, ansvarstagande 
och utvecklande. I sann Hemsö-anda genomförs programmet, som 
avslutas under hösten, i mixade grupper:

– Närheten är ju viktig även internt, mellan chefer och personal. 
Hur vi arbetar tillsammans och ser på vår omvärld påverkar hur vi 

En brandsäker idé är född.
Och typgodkänd.

De enkla och geniala idéerna är svårast att kläcka. Som Basic, 

vårt patenterade brandskydd för ventilationskanaler, helt utan 

mekaniska delar som måste servas eller smörjas. Men i skarpt läge, 

om de farliga brandgaserna hotar att spridas i övrig ventilation, 

då vänder ventilen och täpper till. Och med ett typgodkännande 

i ryggen vet både du och vi att produkten är noggrant testad av 

oberoende part, och uppfyller alla gällande krav på marknaden. 

Att den håller vad vi lovar i annonser som denna.

www.hagabindustri.se
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samarbetar med kunderna, som han säger.
Och kunderna – eller kundernas kunder i 

alla fall – ja, det är ju ytterst medborgarna, 
påminner han – skolelever och barn, alla 
äldre... 

Det handlar alltså till syvende och sist om 
människan och människans grundläggande 
behov, resonerar Per Berggren, som trots den 
affärsman och ”ledartyp” han är, ändå hela 
tiden mest drivs av en längtan att få göra 
skillnad, att kunna förbättra livet i alla fall 
lite, lite grann för utsatta på olika sätt.

Här kommer Hemsögåvan in. Gåvan instif-
tades som en möjlighet att hjälpa dem som 
bedriver verksamhet i Hemsös lokaler. Det 
kan vara sådant som att ge bidrag till försko-
lan som vill åka på utflykt till Skansen med 
barnen, eller att hemmet för kommande flyk-
tingbarn får möjlighet att åka iväg och åka 
skidor.

– Det är stort som smått, men med den 
gemensamma nämnaren att det är något 
mänskligt värdefullt, men som verksamhe-
ten inte själva har råd med. 

Ambitionen att göra något meningsfullt, 
som att hjälpa utsatta och svaga i samhäl-
let, har alltså alltid funnits där som en viktig 
yrkesmässig drivkraft för Per Berggren, vid 
sidan av hans intresse för utvecklingsfrågor 
och affärsverksamhet i stort. Men självklart 
spelar även hans egna erfarenheter av ut-
satthet också en stor roll. Han förlorade sin 
dåvarande fru och treårige son tsunamikata-
strofen i Thailand, en händelse han beskriver 
som en vattendelare i livet.

– Jag har två liv, ett före och ett efter tsu-
namin.

Även om han idag är omgift och lever lyck-
lig i en ny familj, så förändrades han för all-
tid av det som hände. Han är på flera sätt en 
annan människa i dag, tycker han:

– Jag har blivit mycket mer ödmjuk och 
lärt mig att ta vara på livet och uppskatta 
små saker på ett bättre sätt. Jag njuter mer 
av livet i dag och kan stanna upp och vara 
i nuet.

Att han trots allt överlevde sorgen och 
kunde ta sig vidare i livet har han bland an-
nat det fantastiska skyddsnätet med organi-
sationer som Rädda Barnen och Bris att tacka 
för, som gav både honom och sonen stort stöd 
efter hemkomsten från Thailand.

Därför var det också en självklarhet för Per 
Berggren att tacka ja när han nyligen fick den 
hedrande förfrågan om att ta plats i styrelsen 
för Bris:

– Jag blev jätteglad! Det här är en chans 
att få ge tillbaka lite av det jag och min son 

NamN: Per Berggren
Ålder: 54 år
Bor: På Lidingö i Stockholm.
Familj: Fru och fyra barn och ett i himlen. Samt en katt.
BakgruNd: Omfattande erfarenhet av ledande befattningar på bland annat Wihlborgs, Fabege, 
Drott och Skanska Fastigheter. Arbetade senast som VD på Jernhusen, innan han kom till Hemsö 
2010. 
utBildNiNg: Civilingenjör på KTH.
utmärkaNde egeNskaper: Prestigelös, nyfiken och affärsmässig.
Favoriträtt: Älskar all mat, men inget går upp emot en riktigt vällagad korvstroganoff!

PreSTigeLöS LidiNgöbo Som Föredrar eN  
rikTigT väLLagad korvSTrogaNoFF
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själva fick. Och med mina erfarenheter av att 
både ha drabbats hårt och av att vara föräld-
er med allt vad det innebär, så tror jag att jag 
har extra stor empati och förståelse för vad 
barn och ungdomar har för funderingar och 
problem. Det hoppas jag kommer till nytta i 
mitt arbete här. 

Per Berggren ser också många koppling-
ar mellan uppdraget i Bris och som VD för 
Hemsö. Det sociala engagemanget och möj-
ligheten att kunna göra skillnad – som han 
ständigt återkommer till – finns med som en 
viktig del i båda roller. 

När det gäller arbetet på Hemsö så syftar 
han inte bara på de särskilt inrättade stöd-
projekten, utan på utvecklingsarbetet i stort, 

både i fråga om förvaltningsansvaret för lo-
kalerna och i större utvecklingsprojekt där 
företaget är med som aktiv partner tillsam-
mans med hyresgästen och byggentreprenö-
ren. Som när de var med och byggde om ett 
gammalt mentalsjukhus till friskolecampus.

I det lite mindre perspektivet kan det handla 
om att se till att det i skolorna finns dörrstäng-
are och mattor utanför entréerna att skrapa av 
smuts från skorna på, exemplifierar han.

– Allt som underlättar för skoleleverna i 
deras vardag. En välskött och vårdad skola 
betyder mycket för både miljön och välbefin-
nandet. 

Per Berggren stortrivs på jobbet, mest för 
alla roliga och spännande människor han 
möter. Han älskar att åka runt i landet (”som 

när vi var på Gotland nyligen och köpte i 
stort sett varenda äldreboende och jag fick 
träffa alla”), men han beklagar att han som 
vd inte hinner med detta så mycket som han 
skulle önska. Det är åtskilligt att stå i och 
många planer på gång. Överst på agendan 
står att fortsätta utveckla företaget, både i 
Sverige och Tyskland – men kanske även att 
expandera till andra marknader. 

Det är tur att han är utvilad och full av 
energi nu, Per Berggren, efter en härlig som-
mar på lantstället på Ljusterö i Stockholms 
skärgård och ett par veckors segling i Grek-
land – ett av att stora fritidsintressen:

– Jag drömmer om att någon gång i livet 
få göra en riktig långsegling på nya, spän-
nande hav.

”Jag har blivit mycket mer ödmjuk och lärt mig att ta vara på livet 
och uppskatta små saker på ett bättre sätt. Jag njuter mer av livet i 
dag och kan stanna upp och vara i nuet.”

Ströman Maskin AB
Rattgatan 29

442 40 Kungälv, Sweden
Tel: 0303-150 50

E-mail: stroman@stroman.se
www.stroman.se

Ströman Hårdmetallskär, 1500 
mil på en uppsättning plogskär!
Materialet är ”Tungsten” (Volfram, 
Carbide). Metallens hårdhet ligger över 
Brinellskalan (1400) och kan i princip en-
bart bearbetas med verktyg av diamant. 

Tester på Strömans hårmetallskär har 
gjorts vintern 2010-2011 av de större 
vinteraktörerna i Finland, Danmark och 
Sverige (testområde, norra Sverige) och 
visar alla på ett mycket positivt resultat. 
Plogning på klass 1-2 vägar klarar stålet 
ca 320 timmar (ca. 1500 mil) på en plog 
utan hjul.

Finska kvalitetsplogar från Arctic byggda för nordiska förhållande.

Komplett plogbil med frontplog, sidovinge och hyvelblad

Plogblad

Superstålet som klarar 1500 mil på ett hårdmetallskär.

Kombispridare Bogserad sand- och saltspridare
Epoke Sirius Combi AST
Volym: 5 m3 torrt 9,5 m3 lake  Spridningshastighet: Upp till 90 km/h

TKB 12-280
Volym: 1200 l  Vikt: 710 kg  Spridningsbredd: 250 cm

Arctic AM 2500

Snöfräs med kraftig dieselmotor

Finns olika längder: 
610, 792, 915 och 1210 mm.
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