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”Viktigt med tät kontakt”

Linus Ruotsalainen om ett nära samarbete
TV-meteorologen lyfter klimatfrågan
Mikael Marklunds rivstart i Östersund
Se över energibesparingar



Rickard Sjölin, 47, är ny platschef för
Fastighetssnabben i Sundsvall.

– Jag har jobbat länge i branschen. Både för
fastighetsbolag som förvaltat egna fastigheter
och sedan i eget företag i sju år, berättar han.
I det egna företaget arbetade han bland annat
med byggnadsmiljöfrågor mot fastighetsbolag,
försäkringsbolag och byggbolag.
– Jobbet som platschef känns både spännande
och utmanande. Jag gillar kort sagt att ge service
– att få alla nöjda, både internt och externt. Jag
jobbar gärna riktat mot att skapa en trivsam
arbetsplats med högt till tak. Det tror jag är en av
nycklarna till att få duktiga medarbetare.
Fastighetssnabben har ett femtontal anställda
i Sundsvall/Härnösand.

Nytt kontor
i Norrköping

FRAMFÖR-företag för
fjortonde gången!

Fastighetssnabben har bytt lokaler
i Norrköping.
– Vi håller nu till på Moa Martinson gata, vid
E4:an. För oss är läget väldigt bra och därför bra
även för de fastigheter vi förvaltar, säger Thomas
Asp, platschef för Fastighetssnabben i Östergötland.
De nya lokalerna rymmer både kontor,
verkstad och garage.
– Fastigheterna vi arbetar med ligger i
Nyköping, Motala, Vadstena, Linköping och
Norrköping men även i Stockholm, Södertälje och
Katrineholm. Eftersom vi har jour är det viktigt
att komma ut snabbt och då är läget vid E4:an
perfekt.
Fastighetssnabben har även mindre lokala
kontor i Linköping och Nyköping.

Fastighetssnabben har för fjortonde
gången utsetts till FRAMFÖR-företag.
En utmärkelse som, om det ska bli en femton
de gång, kontinuerligt kräver att organisationen
ses över.
– Ett välskött företag med stabil ekonomi är en
förutsättning för att kunna investera och nyan
ställa, säger Malin Gustafsson, verksamhetschef
på Fastighetssnabben.
Utmärkelsen tilldelas framgångsrika företag
i Gästrikland som ska ha god ekonomi, sund
personalpolitik och framtidsversioner.
Diplomet delades ut av landshövding Per Bill
på Gävle slott den 7 maj 2018.

Rickard Sjölin ny
platschef i Sundsvall

Jahopp, då var det valår då…!
Vi har precis överlevt en
kaotisk snövinter, GDPR-
hysterin och så raskt kliver
vi in i en valrörelse som förmodligen blir både tröttsam
och smutsig med mycket
samlande av politiska poäng
och frikostiga vallöften.
Vem lovar mest? Vem har
tuffaste retoriken?
Sänkta skatter hit och höjda
avgifter dit – och analyser på
bredden och tvären och höjden
och längden. Några vill skrämma
oss och målar upp mörka bilder
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av både det ena och andra. Men
så är det väl egentligen inte?
Jag tycker att vi lever i ett
otroligt fantastiskt land och
i en värld full av möjligheter.
Det mesta blir faktiskt bättre i
världen. Försök därför att se de
viktiga frågorna i valrörelsen,
även om det givetvis är olika
vad man tycker är viktigt. För
mig är det bibehållen välfärd,
jobben och valutan, integra
tion av alla, minska klyftor och
utanförskap…och så miljön
förstås.

Vi har ju bara lånat planeten
en stund.
Visst kan vi alla gå och små
klaga lite, men det var faktiskt
inte bättre förr. Jag tror faktiskt
aldrig det varit så bra som nu. Så
tänk efter. Vad är sant och vad är
falskt? Fakta eller propaganda?
Var kritiska och ifrågasätt det
ni ser och hör, var inte rädda
och, inte minst, ha en skön
sommar under tiden!
Bengt Nises, vd
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Sveriges
starkaste

fastighetsförvaltare?
Svensk mästare förvaltar smart på distans
Linus Ruotsalainen är en
stark fastighetsförvaltare.
På flera sätt.
Utbildad, engagerad och
driven i sitt arbete på Stenvalvet
– och dessutom svensk mästare
i chins och dips.
– Som förvaltare är jag
tekniskt, juridiskt och ekonomiskt
ansvarig för ett antal fastigheter
i Norrtälje, Stockholm, Uppsala
och Umeå, säger han.
Fastighetssnabben sköter
en rad fastigheter åt Stenvalvet
runt om i landet. I samarbetet
med just Linus handlar det om
tre ä
 ldreboenden med Umeå
kommun som hyresgäst.
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– Eftersom jag är stationerad i
Stockholm är det extremt viktigt
för mig med en tät och bra
kontakt med Fastighetssnabbens
personal i Umeå. De blir ju min
förlängda arm där uppe.

”Fastighets
snabben är min
förlängda arm
i Umeå”
Därför är det viktigt att de
snappar upp och förstår kundens

önskemål och samtidigt är ly
hörda och förstår hur Stenvalvet
arbetar och våra värden.
En gång i månaden har
parterna en större drifts
avstämning då det mesta
genomlyses. Både det löpande
tas upp och de frågor som
behöver mer uppmärksamhet
tittar man djupare på vid de här
avstämningarna.
– Därutöver har vi kontakt
varje vecka, ofta på telefon.
Jag tycker att det fungerar
jättebra. Fastighetssnabben
är nära hyresgästerna och kan
driva vissa frågor själva, medan
jag givetvis är inkopplad om
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Ser till att saker
funkar som de ska
När Fastighetssnabben tog över s kötseln av
ett antal av fastigheter i Norrköping gjordes
en inventering av energiåtgången.

Namn: Linus Ruotsalainen
Ålder: 31
Familj: Flickvän
Bor: Lägenhet på Söder i Stockholm
Tittar på: Mycket dokumentärer.
Läser: Mest på semestern.
Lyssnar på: Allt beroende på humör.
Reser till: Gärna till nya platser.

några större beslut ska fattas,
konstaterar han.
Stenvalvet är ett av de
ledande bolagen i Sverige
inom ägande, förvaltning och
utveckling av samhällsfastigheter
med totalt ca 120 fastigheter
med en area av ca 600 000 kvm
till ett sammanlagt marknadsvär
de om cirka 11 miljarder kronor.
– På Stenvalvet har jag arbetat
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i två år. I branschen har jag varit
i 7,5 år efter att ha läst Samhälls
byggnadsprogrammet på KTH
i Stockholm med inriktning
fastighetsekonomi.
Och så var det då det här
med chins och dips…
Säg så här: har en kund inget
annat att prata om kan han eller
hon alltid börja prata styrke
träning med Linus.

Att inventera energiåtgången känns självklart
och ofta hittas snabbt besparingar som går
att genomföra.
Christoffer Möller, som jobbat mycket med
driftoptimering, berättar:
– Det handlar mycket om att justera, ändra
och ibland laga så att det som finns i fastig
heten fungerar optimalt.
– Jag tävlar regelbundet och
2016 blev jag svensk mästare i
chins (uppdragningar) och dips
(barrpress), berättar han.
Han innehar dessutom
de båda inofficiella svenska
rekorden med 47 chins på 100
sekunder och 77 dips på 100
sekunder – allt under över
inseende av tre domare.

Några exempel:
• Se över, och eventuellt byt, styrning
på till exempel värmeväxlare. Är något
inställt fel, eller rent av trasigt, går det
att spara mycket.
• Justera börvärden på markvärme. Inte
minst värme utomhus, som mest finns
för att smälta snö, kan ibland ligga onödigt
högt vilket bara är slöseri med energi.
• Se över, och sänk om det behövs,
börvärdeskurvan på hetvatten som går ut

i fastigheterna. Den går ofta att optimera
till en betydligt bättre nivå.
• Justera PID-regulatorer för att få bort
kraftiga, och därmed dyra, överpendling
ar. Dessa sliter dessutom i onödan på
fastigheterna.
• Se över drifttider så att till exempel
ventilation, som kostar mycket, är inställd
för den verksamhet som faktiskt pågår.
Christoffer Möller säger:
– Det är alltid ett pågående arbete för att
energibespara. Efter inventeringen gör vi en
del första åtgärder. Saker som kräver större
investeringar rekommenderar vi och diskute
rar med kunden. Vi jobbar väldigt aktivt med
detta i våra fastigheter. Det handlar om att
hela tiden kolla kurvor, justera, optimera – se
till att saker funkar som de ska helt enkelt.
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Meteorologens prognos
visar oftare
extremt väder

Klimatförändringarna ökar
risken för extrema väder
Pär Holmgren, känd
meteorolog och klimatkunnig
föreläsare, berättar:
– När det är torrt väder blir
det ännu torrare. När det är
blött väder blir det mer regn. Vi
kommer att få kortare vintrar
men ändå kommer vi att ha
situationer där när det väl snöar
så snöar det rejält.
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Som i vintras kanske…
– Nja, det är ändå inte så
enkelt. Vädret i S
 verige varierar
alltid och för det allra mesta
så håller sig vädret inom de
normala variationerna. Men
majvädret i år var utanför det,
det tycker jag nog man kan
säga hänger ihop med klimat
förändring. All den snö som kom
i vintras däremot hade kunnat
nog komma ändå, förklarar Pär
Holmgren som numera arbetar
som naturskadespecialist hos
Länsförsäkringar.
För fastighetsägare och de
som förvaltar och sköter fastig
heter kan det extrema ställa till
det – både vid extrem torka,
extrem kyla, översvämningar och
stora snömängder.
Sune Nises på Fastighets
snabben konstaterar:
– Normala år behöver man

inte skotta tak. När det kommer
stora mängder drar de flesta sig
därför för att skotta utan hoppas,
rätt begripligt, att det ska sluta
snöa och smälta undan naturligt.
När snön istället fortsätter
vräka ner som i vintras…

”Majvädret tycker
jag nog man
kan säga hänger
ihop med klimat
förändringarna.”
– Då vill alla ha skottat
samtidigt. Direkt! Kunder blir
självklart oroliga när vikten på
taket når en kritisk nivå. Eftersom
det är väldigt p
 ersonalkrävande
arbete drar alla i snöskottarna,
oavsett om vi använder egen

personal eller tar in extern, säger
Sune Nises.
Snömängderna, som i vintras,
kan vara extrema.
– Ta ett köpcentrum med
35 000 kvadratmeter tak i
varierande höjd och ett snödjup
på en meter. Då har vi 35 000
kubikmeter snö och kanske
hälften måste bort.
Det mesta för hand!
– Ofta måste snön transpor
teras långt på taket. Snöslunga
går att använda på en del ställen
men det går ju inte att ta upp
en traktor där. Dessutom är det
stressande att göra bedömning
en om ett tak håller eller inte.
I den bästa av världar menar
han att försäkringsbolag skulle
ha tydligare riktlinjer för när
tak ska börja skottas för att
försäkringar ska gälla.
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Mikael gillar
studsande bollar
Nya jobbet började med en rivstart
Mikael Marklunds första tid som platschef i
Östersund började med en rivstart.
Först extremt mycket snö och sedan extrem
värme.
– Det blev en kort period när vi skulle bort med
allt grus och sedan växte gräset som aldrig förr,
konstaterar han.
Annars trivs han med jobbet, att ha både kund
kontakter och personalfrågor på sitt bord.
– Det händer saker hela tiden, det kommer bol
lar studsande och det gäller att hålla dem igång.
Och apropå bollar…
Mikael Marklund relaterar mycket i sitt tänk och
ledarskap till idrott. Att bygga lag och försöka få ut
det bästa av de spelare som finns är målet.
– Jag ser avdelningen i Östersund som ett lag
som spelar matcher varje dag och i min värld så
gäller det ju att vinna de matcherna. Jag blir en
slags lagkapten för de spelare vi har lokalt i Öster
sund, säger han.
Och ”laget” har 16-17 ”spelare” på heltid och
ett tiotal säsongsanställda. Det händer mycket och
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Mikael Marklund, som tidigare jobbat med VVS-
lösningar, börjar lära sig fastighetsförvaltning.
– Vi kör på för fullt med de uppdrag vi har och
håller på att titta på ett antal uppdrag till. Det
handlar bland annat om en stor bostadsrätts
förening, ett stort köpcentrum och sedan har vi
Sveg, tjugo mil från Östersund, där det kommer att
hända en del.
De största uppdragsgivarna är NP3, Kungs
leden, Region Jämtland, Panomeja, Statens fastig
hetsverk och Trafikverket.
När Mikael Marklund är ledig tränar han, fixar
med huset och hoppas, som så många andra, få
mer tid för golf igen. Han är engagerad i fotboll på
förbundsnivå som marknadsansvarig för Jämtland/
Härjedalens fotbollsförbund och har varit starkt
engagerad inom basket.
– Jag har stort kontaktnät. Både genom alla
engagemang inom idrotten och tiden som egen
företagare. Jag är fortfarande ny på jobbet och lär
mig saker varje dag. Det är mycket jobb men jag
gillar det.
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Kiruna

Gällivare

Luleå

Umeå

Östersund
Härnösand
Sundsvall

Fastighetsförvaltning och fastighets
skötsel som verkligen lönar sig – det är
Fastighetssnabbens löfte till alla fastig
hetsägare i landet. Med oss får ni en
engagerad och tillgänglig partner som
förenar modern teknik med gedigen
erfarenhet. Med helhetstänkande och
djup kunskap inom drift, förvaltning och
ekonomi optimerar vi våra kunders fastig
hetsskötsel och fastighetsförvaltning.
Vi är verksamma från Kiruna i norr till
Visby i söder, med huvudkontor i Gävle.
Utmana oss gärna
– vi lovar att det lönar sig.

Hudiksvall
Söderhamn

Borlänge

Gävle
Uppsala

Nu finns vi
på femton platser
i landet!

Västerås

Norrköping/
Linköping

Visby

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

