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Vad sägs om en takvåning i 
centrala London med utsikt 
över Hyde Park och Bucking-
ham Palace? Det går så bra så 
– bara du kan lägga upp drygt 
1,4 miljarder kronor.

De nybyggda höghusen vid One 
Hyde Park har Storbritanniens 
dyraste lägenheter.

När One Hyde Park stod klart för 
två månader sedan suckade säkert 
många passagerare på 9:ans buss 
med lättnad. Bussen går längs 

Knightsbridge söder om Hyde 
Park, och bygget har lett till svåra 
trafi kstörningar.

Men passagerarna hör sannolikt 
inte till dem som kan fl ytta in i de 
nya lägenheterna. De fyra takvå-
ningarna kostar uppemot 135 mil-
joner pund – stycket. En av dem har 
köpts av schejk Hamad al-Thani, 
premiärminister i Qatar, men så 
är han också delägare i bygget.

DE ANDRA DELÄGARNA  är byggher-
rarna, bröderna Nick och Christian 
Candy. De berättar inte vilka de 
övriga lägenhetsköparna är, men 
ryska oligarker och kinesiska mil-
jardärer har nämnts i medierna.

Det krävs nämligen pengar – 
mycket pengar – för att ens köpa en 
liten bostad i One Hyde Park. Den 
billigaste lägenheten, en tvårum-
mare, kostar 5,75 miljoner pund 
– eller drygt 60 miljoner kronor. 

Att bygga den 
typen av lyxlä-
genheter när det 
är fi nanskris kan 
tyckas vara lite väl 
äventyrligt – även 
för bröderna Can-
dy som är kända 
för sina mer eller 
mindre extrema 
byggprojekt.

Men deras af-
färssinne tycks 
inte ha övergivit 
dem. Redan in-
nan bygget stod klart hade 50 av 
de 84 lägenheterna i de fyra husen 
sålts.

Bröderna Candy började kar-
riären genom att 1995 låna 6 000 
pund av sin mormor för att renove-
ra en lägenhet som de sedan sålde 
för 50 000 pund mer än vad de gett 
för den. På den vägen var det, och 

långt innan de hade fyllt 25 var de 
miljonärer.

Bröderna Candy har blivit något 
av en symbol för den fastighets-
bubbla som sprack i och med fi nans-
krisen 2007–2008. Men till skillnad 
från så många andra har de klarat 
sig från att dras ned i krisen.

MEN ED MEAD,  chef för mäklarfi rman 
Douglas & Gordon, var syrlig när 
han kommenterade skrytbygget 
för tidningen The Times.

– Jag har en misstanke att One 
Hyde Park kommer att defi niera 
den hybris som fanns mot slutet 
av fastighetsbubblan.

Det kan han ha rätt i – men One 
Hyde Park är också ett exempel på 
att det fortfarande fi nns superrika 
människor som gärna betalar fan-
tasiförmögenheter för att bo exklu-
sivt i London.

dan.lucas@dn.se

Bo dyrast i London
Nybyggda lägenheter säljs för 1,4 miljarder kronor
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Sänkt kreditbetyg 
för Portugal
Kreditvär-
deringsföre-
taget Stan-
dard & Poor’s 
sänkte på 
torsdagen 
Portugals kreditbetyg två steg 
från A– till BBB, och fl aggade 
för ytterligare sänkning redan 
nästa vecka. Det skedde sedan 
Portugals socialistregering 
tvingats avgå efter att ha 
förlorat en omröstning om ett 
krispaket som skulle minska 
landets skuldberg.

Standard & Poor’s sade i ett 
uttalande att den politiska 
osäkerheten kan skada mark-
nadens förtroende. TT-AFP

Banknotan i Irland 
befaras svälla
De så kallade stresstesterna 
av den irländska banksektorn, 
som ska redovisas nästa vecka, 
befaras bland analytiker visa 
att det saknas 27,5 miljarder 
euro (cirka 250 miljarder 
kronor) i landets banker, rap-
porterar irländska medier med 
hänvisning till en enkät gjord 
av Bloomberg.

Irlands banker har redan 
fått 46,3 miljarder euro i nöd-
hjälp under landets fi nanskris, 
som i höstas tvingade Irlands 
regering att be om stöd från 
EU och IMF. TT

60
miljoner 

kronor, 5,75 
miljoner pund, 
kostar en ny-

byggd tvåa
i bostads-

området One 
Hyde Park.

Regeringen vill begränsa Finans-
politiska rådets uppgifter. I 
fortsättningen uppmanas man 
att inte ta ställning till sådant 
som om överskottsmål och 
utgiftstak är rätt konstruerade. 
Rådets ordförande Lars Calm-
fors ser detta som ett försök att 
strypa besvärande kritik.

– För mig är regeringens linje helt 
ologisk. Finanspolitiska rådet kla-
rar inte sitt uppdrag att granska 
fi nanspolitikens långsiktiga uthål-
lighet om man hindras att utvärde-
ra de gällande målen för politiken, 
säger Lars Calmfors.

Men en sådan inskränkning an-

ges tydligt i regeringens skrivelse 
till riksdagen om ett ramverk för 
fi nanspolitiken, som presentera-
des tidigare i veckan. Där förkla-
ras att: 

”Finanspolitiska rådet har ett 
särskilt ansvar att analysera hur väl 
regeringen uppfyller de budgetpo-
litiska målen och om de offentliga 
fi nanserna är långsiktigt hållbara. 
En viktig utgångspunkt är att rådet 
ska granska uppfyllelsen av de av 
riksdagen fastställda målen och 
inte utvärdera målen i sig.”

– REGERINGEN VILL  att rådet ska bli 
mindre ambitiöst. Det gäller sär-
skilt där vi har framfört kritik som 

angående hur överskottsmålet och 
utgiftstaket är konstruerade. Men 
detta påverkar inte vår årsrapport 
som ska avlämnas i maj, eftersom 

arbetet fortfarande styrs av gäl-
lande instruktion, framhåller Lars 
Calmfors.

SJÄLV AVGÅR HAN  som ordförande 
vid halvårsskiftet, då även två and-
ra ledamöter lämnar Finanspoli-
tiska rådet. Men Lars Calmfors är 
orolig över hur rådet ska fungera i 
fortsättningen, särskilt som det nu 
kan bli svårare att hitta nya kan-
didater:

– Till nuvarande rådets uppgif-
ter hör att föreslå nya medlemmar, 
däribland en ordförande. Det kan 
bli svårt när villkoren är så osäkra. 

JOHAN SCHÜCK
johan.schuck@dn.se  08-738 14 04

Expertråd får krympt ansvar
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Regeringen vill 

att rådet ska bli 

mindre ambitiöst.

Lars Calmfors, ordförande i Finans-

politiska rådet.

Brittiska bönder
investerar i Arla
Arlas 1 400 brittiska mjölkbön-
der investerar cirka 70 miljo-
ner pund (drygt 700 miljoner 
kronor) i Arla Foods UK.

Pengarna satsas under de 
kommande 8–10 åren med en 
investering på 0,5 pence per 
liter mjölk, skriver Arla Foods
i ett pressmeddelande. TT

miljoner 
kronor 
tillförs 
gruvbola-
get Dan-
nemora 

Mineral genom en nyemission. 
Emissionen, som genomfördes 
på torsdagen, ska säkra fi nan-
sieringen av återstarten av järn-
malmsgruvan i Dannemora. TT

Kraftiga lönelyft 
för AMF-chefer
Cheferna 
i LO-ägda 
AMF har 
fått rejäla 
lönelyft, skri-
ver Dagens 
Industri. 
Vd Ingrid 
Bonde, med 
en månads-
lön på drygt 
336 000, fi ck sin lön höjd med 
drygt 10 procent förra året. 

Med pensionsavsättningar 
inräknade får hon 5,9 miljo-
ner kronor om året. Vice vd 
Peder Hasslevs lön har fått 
påökt med närmare 50 procent 
sedan 2009. LO och Svenskt 
Näringsliv äger AMF.  TT

Ingrid Bonde
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Bostadsområdet One Hyde Park, till höger, har Storbritanniens dyraste lägenheter. Takvåningarna kostar uppemot 135 miljoner pund. 

POLITISK STILTJE OCH 
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