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”Viktigt att bemötandet är bra”

Jonas Jalkander om Hemsös förlängda arm
Stefan Berglund ny chef i Västerås
Bra bokslutstider



12-årigt avtal i Karlstad
Ett nytt avtal har skrivits med Vacse i Karlstad
avseende en kontorsbyggnad på ca 8 500 kvm.
Vacse har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap som hyresgäst. Fastighetssnabbens
uppdrag startar preliminärt i maj 2018 och är ett
avtal som sträcker sig 12 år framåt.

Luleå får
fler uppdrag
Ett nytt avtal har skrivits med Rikshem i Luleå som
avser alla bolagets bostadsfastigheter, med totalt
ca 1300 lägenheter. Avtalet startade 2 januari och
gäller fram till 2020. Innehållet är till största delen
yttre skötsel.

Skötsel på fyra orter
Arwidsro (tidigare Granen) utökar sitt samarbete
med F
 astighetssnabben. I samarbetet ingår nu
skötsel av fastigheter i Mora, Bromma, Spånga,
Strängnäs och Arboga. Det är ett nytt mer omfat
tande avtal där Fastighetssnabben även tar över
felanmälan.

Ny platschef i Östersund
Hallå där…
…Mikael Marklund, ny platschef i Östersund,
vem är du?
– Jag är 53 år. Har jobbat inom teknikområdet
mer eller mindre hela livet. Har man jobbat inom
fastigheter från en annan infallsvinkel hela livet
har man en förståelse för fastigheter, för min del
främst när det gäller värme, el och ventilation. I
min värld handlar det om att bilda ett lag som job
bar tillsammans mot gemensamma mål och sedan
är man ju bra på olika saker.

Det känns bra nu!
Ibland kan man känna en oro
inför framtiden. Vilka kunder
är inte helt nöjda? Är det
någon som väljer bort oss
som leverantör? Är det någon
duktig medarbetare som är
på väg någon annanstans?
Men ibland kan man också ha
en riktigt bra känsla.
Så är det nu.
Det är nästan som en Ernst
Kirchsteiger känsla, om ni förstår
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hur jag menar? Vi fyller 40 år i
år. Tiden går ju fort när man har
roligt. Jag själv har fått förmånen
att vara med i gänget nästan
halva den tiden.
Idag är vi rejält rustade att
ta Fastighetssnabben vidare,
etablera oss på ytterligare orter,
erbjuda våra tjänster till fler
kunder och anställa och utveckla
fler duktiga medarbetare.
Vi har med bravur tagit oss

igenom några riktiga utmaningar
med stark tillväxt under 2017
– och nu ser vi fram emot
nya spännande utmaningar.
Framtiden ser väldigt ljus ut.
Ingenting är omöjligt. Tankarna
flyger. Varför begränsa verksam
heten till Sverige?
Ja, men det känns ju riktigt
bra nu…
Bengt Nises, vd

Vad gillar du mer än fastigheter?
– Sport i allmänhet och fotboll i synnerhet.
Nu har jag fokus på fotboll på förbundsnivå och
är marknadsansvarig för Jämtland/Härjedalens
fotbollsförbund.
Har du nytta av det i jobbet?
– Ja, indirekt. Om man har ett stort kontaktnät
och ett gott renommé om sig så har man ju nytta
av det i olika sammanhang. Jag har alltid jobbat
med nätverk och bland annat suttit som team
ledare i BNI, ett internationellt affärsnätverk där
man jobbar med nätverksmarknadsföring.

Nya uppdrag
på Gotland
Uppsala Akademiförvaltning har förvärvat en
fastighet i V
 isby på Gotland (BRA, ca 10 000 kvm)
och Fastighetssnabben har fått uppdraget att
sköta om fastigheten. Byggnaden har Uppsala
Universitet, Campus Gotland och Almedals
biblioteket som hyresgäster.
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Variationen är det roligaste
med jobbet
Jalkander trivs i fastighetsbranschen
Jonas Jalkander funderar på
frågan vad som är roligt med
arbetet i ett fastighetsbolag.
– Variationen i förvaltar
vardagen, kommer han fram till,
den gör att den ena dagen inte
är den andra lik. Det är frågor
inom vitt skilda områden som
ekonomi, teknik, bygg och in
stallation, juridik och numera allt
mer kring hållbarhetsaspekten.
Efter ett yrkesliv inom en rad
bolag i branschen vet han vad
han pratar om och konstaterar:
– Det är också speciellt att vara
med i skapandet av en ny stads
del och att utveckla olika städer.
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Ungefär 90 fastigheter på
sammanlagt 450 000 kvadrat
meter till ett värde av åtta miljar
der. Så ser Region Nord ut inom

”Här blir vi
viktiga och kan
prata direkt med
ledningen”
Hemsö, där Jonas Jalkander är en
av fyra regionchefer.
– Hemsö ägs till 85 procent
av Tredje AP-fonden, alltså våra

gemensamma pensionspengar,
och våra hyresgäster är skatte
finansierade verksamheter som
till exempel skolor, äldreboen
den, polishus, tingsrätter och
vårdcentraler, berättar Jalkander.
Han har arbetat tillsammans
med Fastighetssnabben i
Norrland i 3-4 år och nu har sam
arbetet växt även söderut.
– I Region Nord täcker vi in
Norrlands större kuststäder,
alltså Luleå, Umeå, Sundsvall
och Gävle. Vi har fastigheter i
Mälardalen i Västerås, Eskilstuna
och Uppsala och vi har fastig
heter i Östergötland i Nyköping,

Namn: Jonas Jalkander
Ålder: 51
Gör: Chef för Hemsö Region Nord.
Familj: Fru och två barn.
Gillar: Idrott. Spelade fotboll i
division IV hemma i Jönköping
tidigare. Nu blir det innebandy och
gruppträning. Och så reser jag
gärna, ofta 3-4 gånger per år.
Läser: Biografier.
Tittar på: Sport. Gärna Djurgården
i både hockey och fotboll. Annars
serier på typ Netflix.
Lyssnar på: Hårdrock från 
70-och 80-talen.
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Stenvalvet bytte vitvaror
– och sparade pengar
Fastighetssnabben tittade
lite extra på tvättmaskiner
och torktumlare på Sten
valvets tre äldreboenden
i Umeå och föreslog
besparingsåtgärder.
Stenvalvet lyssnade och
räknade och sa ja.
Jonas Smedman, fastighets
förvaltare i Umeå, berättar:
– Vi såg att tvättmaskinerna,
tolv stycken, endast var inkopp
lade på kallvatten trots att det
även fanns möjlighet att koppla in
varmvatten. Vi gav ett åtgärds
förslag till Stenvalvet och efter
godkännande kopplades även
varmvatten in till tvättmaskinerna.
– Mycket av tvätten på ett

äldreboende måste värmas upp
till 90 grader. Kan man då få in 60
gradigt vatten direkt i maskinen
förbrukas det mindre elenergi
och tvättiderna förkortas. Energi
mängden är ju densamma men
nu används rätt energiform till
största delen av uppvärmnings
behovet vilket i sig ger kostnads
besparingar.
Både kunden och miljön blev
därmed vinnare.
– Efter det tittade vi på tork
tumlare. Där har vi börjat byta ut
mot värmepumpsbaserade. För
utom att de spar mycket e
 nergi
så blir även inomhusklimatet i
tvättstugorna avsevärt bättre,
säger Jonas Smedman.

– Vi har nämligen haft problem
med att det blir för varmt där och
då vädras det genom fönstren
i tvättstugorna även under
vintertid.
Fastighetssnabben har räknat
på en kostnadsbesparing för
kunden på mellan 3 000 och
5 000 kronor per år beroende på
hur mycket maskinerna används.
– Multiplicerar man det
med 10 torktumlare blir det
ganska mycket pengar varje år,
konstaterar Jonas Smedman.
Det blir en skaplig ökning av
driftnettot och därmed en rejäl
ökning av fastighetsvärdet.
Och bättre för miljön, förstås.

Jonas Jalkander, regionchef på Hemsö

Norrköping och Linköping och
även på Gotland. Så det är ett
geografiskt stort område där
vi samarbetar med Fastighets
snabben överallt, säger han.
Han uppskattar att Fastighets
snabben tittar på nyanställdas
egenskaper lika mycket som på
kunskaper.
– För våra hyresgäster blir ju
Fastighetssnabbens personal
vår förlängda arm. Därför är
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det oerhört viktigt att det är bra
personal. De ska bemöta hyres
gästerna bra, även om de ibland
får skäll, och förstå vikten av att
återkoppla och höra av sig kring
tider och annat.
Han betonar den familjära
stämningen hos Fastighets
snabben.
– För mig är det en bra storlek
på ett företag att samarbeta
med. De är stora nog att klara

sjukdomar och semestrar men
ändå inte som de riktigt stora där
man som kund lätt blir väldigt
liten. Här blir vi viktiga och kan
prata direkt med ledningen. Det
underlättar mitt arbete.
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Blivande målvakten i
k orplaget? Hm. Stefan
Berglund var i alla fall elitspelare i fotboll och leder nu
Fastighetssnabben i Västerås.

Målvakten som tar
hand om ett nytt lag
– Stefan Berglund ny chef i Västerås
Han har lång erfarenhet
inom fastighetsbranschen
och har varit allt från drifts
maskinist och tekniker till
driftschef.
Och så har han gjort 114
matcher i Allsvenskan för
Västerås SK.
Bara en sån sak…
Han brinner för ledarskap och
tycker att det är roligt att leda
en grupp mot gemensamma
mål. Möjligen ligger en karriär
som fotbollstränare med i
bakgrunden där.
Som Fastighetssnabbens
platschef i Västerås har Stefan
Berglund tagit sig an en av de
mest expansiva städerna i landet.
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– Det är väldigt roligt att få
vara med och bygga upp någon
ting. Det händer nya grejer hela
tiden.
Stefan Berglund kommer
närmast från ICA Fastigheter
och har erfarenhet av fastighets
förvaltning sedan 1990.
I höstas dök jobbet som plats
chef på Fastighetssnabben upp.
– På en vecka var det klart. Det
är ett företag med stort engage
mang och snabba beslutsvägar.
Man är verkligen framåt i tänket
och har alltid kunden i fokus. Jag
har anställt tre personer och nu
är vi nio.
Stefan Berglund berättar om
stora kunder i Västerås, bland

 nnat Hemsö med hela högskolan.
a
Dessutom finns kunder i Eskils
tuna, Strängnäs, Köping, Arboga,
Sala, Karlskoga och Örebro.
– Den största utmaningen är
att få igång vår organisation här i
Västerås, att sätta rollerna och få
visa våra kunder att vi är bra.
När Stefan Berglund inte
jobbar fattas det inte att göra.
Han bor på en stor gammal
bondgård på 300 kvadrat, har
en hektar skog, eldar med ved,
har en 5 000 kvadratmeters
gräsmatta, en son på 17 år och
två bonusdöttrar som är 18 och
20 och så hus på Åland där han
kommer från.
Just ja, hund och katt också.
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Bokslutstider
– organiserat kaos hjälper våra kunder

Pärmar, papper, datorer som går varma…
Välkommen till ett tydligt vårtecken hos
Fastighetssnabben på Kanalvägen i Gävle.
Det stavas bokslutstider.
Sofia Elfwing, avdelningschef, och hennes tio
kollegor på ekonomiavdelningen vet vad de gör
under vårvintern. Allt fler kunder överlåter bok
10 SN A B B EN APRIL 2018

slutsbiten till Fastighetssnabben.
– Det känns roligt att vi kan utmana de stora
drakarna. Jag tror att kunderna känner att vår styr
ka är flexibilitet och närvaro. Det ligger i Fastighets
snabbens hela idé och vi känner att det uppskattas
även inom vårt område, säger Sofia Elfwing.
Hon konstaterar att de har investerat i bra

och effektiva system för både ekonomi, hyres
administration och skanning.
– Tydliga grundrutiner är en förutsättning för bra
kvalitet. Men, oavsett bra system, är vår personal
på avdelningen en nyckel till framgångarna. Alla
vill och hjälps åt när det är högt tryck och hög
kompetens är avgörande för att lyckas.

Ett yttre bevis på att arbetet uppskattas har de
vid flera tillfällen fått i samband med revisioner.
– Då får vi positiv feedback från revisorer och
andra för vårt arbete. Det är ett kvitto på att vi
arbetar rätt.
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Några spännande dagar på

Business Arena
Umeå 2018

Fastighetssnabben AB, Box 1449, 801 39 Gävle
Telefon 0771-90 80 00, www.fastighetssnabben.se

