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Juvelen i Uppsala

– spännande nybygge

Certifierad arbetsmiljö
Coop Mitt tillbaka hos oss
Lasse tror på expansion



Dags att ta

nästa steg!

Jag tror att en viktig framgångsfaktor för oss under de
år jag varit med, är att vi satt
mål för verksamheten och att
vi gjort det tillsammans med
all personal. Vi har kört på i
femårsplaner … precis som
i forna Sovjetunionen. Ok,
det kanske inte fungerade så
bra där, men för oss verkar
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det fungera hittills. Det blir
liksom lättare att komma
framåt och nå målet om alla
vet vart vi ska.
För att kunna navigera rätt
måste vi ha rätt förutsättningar.
En del i det är att vi strävar efter
att alltid jobba strukturerat.
Aktiviteter planeras och läggs in i
våra ”verksamhetshjul”.

HR-arbetet är viktigt i det
sammanhanget och vi försöker
hela tiden skapa en röd tråd.
Medarbetarsamtalet lägger
planen för varje medarbetare
under det kommande året.
Där utkristalliseras exempelvis
behovet av kompetensutveckling, vilka utbildningar som kan
vara aktuella, om kunskaper
och färdigheter ska valideras?
Vi följer upp och ger kontinuerlig
feedback och när året är slut ger
vi feedback beträffande helheten.
Processen ligger till grund för de
årliga lönesamtalen.
Vi ställer höga krav på våra
medarbetare men alla ska, som
sagt, känna sig sedda och lyssnade på. Vill man och har man förutsättningar för att utvecklas, så vill
vi gärna erbjuda våra medarbetare den möjligheten. Allt paketerar
vi i Fastighetssnabben-akademin.
Vi har utbildningar för alla yrkeskategorier, som både hålls internt
och med externa utbildare. Vi
väljer utbildare som vi vet håller
hög kvalitet och kan skräddarsy
utbildningar på just det sätt som
vi vill ha dem. Vi utgår alltid från
det vi vet att våra kunder vill att
våra medarbetare ska kunna och
förstå. Idag är därför Fastighetssnabben laddade för att ta nästa
steg.
Vi har en bra organisation
som är skalbar. Vi har kompetenta medarbetare och vi har en
tydlig plan för hur vi ska fortsätta
utveckla de medarbetare som vill
och kan. Under året kommer vi
att utarbeta mål för vart vi ska ta
vägen under nästa femårsperiod
… spännande!

Certifierad
arbetsmiljö
Fastighetssnabben är sedan
tidigare certifierade enligt ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö. Efter ett gediget
arbete är vi nu också sedan ett par månader tillbaka certifierade enligt ISO 45001
Arbetsmiljö.
– För oss som arbetsgivare är det självklart att
ta arbetsmiljöfrågorna på största allvar, säger VD
Bengt Nises. I och med certifieringen har vi fått

Nytt uppdrag i anrik park
Valborgsfirandet i Uppsala är berömt.
De centrala delarna av staden kokar av
människor som vill fira vårens ankomst.
Observatorieparken är med sina 50 000
kvadratmeter en av skådeplatserna.
– Det tar upp till tre dagar att städa parken
efter Valborg, konstaterar Mikael Sörling, kund
ansvarig på Fastighetssnabben.

ytterligare verktyg och rutiner som hjälper oss i
det dagliga arbetet.
– De medarbetare hos oss som arbetat
med certifieringen har lagt ned ett fantastiskt
arbete, en ISO-certifiering är inget som sker på
en kafferast.
– Förutom de effekter vi redan kan se
internt av arbetet, är jag övertygad om att
våra nuvarande och presumtiva kunder ser
positivt på certifieringen. Den visar i högsta
grad att Fastighetssnabben är en seriös
samarbetspartner.

Men det finns förstås fler utmaningar med det
nya uppdraget att ta hand om den yttre skötseln.
– Vi har sedan tidigare ansvaret för den inre
skötseln i områdets fastigheter, nu har det
utökats med själva parken. Det finns till exempel
en särskild trädplan som vi måste följa.
– Det är en mycket vacker park som grundlades i mitten på 1800-talet. Självklart är det
spännande att få arbeta med den.

KlaraBo

Nytt avtal med Urbano

KlaraBo är ett expansivt fastighetsbolag
med huvudkontor i Malmö. Sedan starten
2016 har de förvärvat markområden för att
bygga hyresrätter men även förvärvat färdiga
hyresrätter. Målet är att uppföra 3 000 till 5 000
hyresrätter över hela landet inom fem till sju år.
– Vid förra årskiftet skrev vi vårt första avtal
med KlaraBo, berättar William Eriksson. Det
gällde ekonomisk förvaltning för 18 lägenheter i
Bjuv. Sedan har det raskt utökats under året och
nu senast tillkom 1 600 lägenheter som vi ska
hantera från 1 april 2019.
– Man kan lugnt säga att det varit en god
utveckling för Fastighetssnabben tillsammans
med KlaraBo.

Vi har skrivit avtal med Urbano Gävle AB,
som omfattar teknisk förvaltning samt in- och
utvändig skötsel av cirka 800 lägenheter i
Gävle, fördelade på två fastigheter. Ett stort nytt
uppdrag som vi ser fram emot att få köra igång.
Entreprenadstarten är 1 oktober 2019 och avtalet
löper minst två år.

Ny platschef i Örebro
Ny platschef i Örebro från 1/7 blir
Karin Östberg.
Hon kommer närmast från C
 astellum där hon
jobbat som kommersiell förvaltare. Med sin
erfarenhet från branschen och lokala anknytning,
tror vi att hon har rätt förutsättningar att fortsätta
utveckla vår verksamhet i Örebro.

Bengt Nises, vd
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Juvelen
i trygga händer
– Juvelen, vilket bygge!
Mikael Sörling är minst sagt
entusiastisk när Skanskas nybyggda kontorsfastighet i södra änden
av Uppsala resecentrum kommer
på tal. Som kundansvarig på
Fastighetssnabben, har han haft
möjlighet att bekanta sig närmare
med bygget.
– Skanska har för avsikt att
sälja Juvelen och vi har fått för
troendet att ta hand om fastig
heten tills vidare. Ett gott betyg,
till oss, menar Mikael Sörling.
Förhoppningsvis kan vi även få
fortsätta förvaltningen när en ny

Solceller motsvarande en yta av
åtta fotbollsplaner är integrerade
i fasaden.

ägare tagit över. Vi håller just nu
på och arbetar fram ett förslag till
avtal för total fastighetsskötsel.
Juvelen är en extremt spännande fastighet med de allra högsta
certifieringarna inom hållbarhet,
bland annat LEED Platinum.
Solceller, som motsvarar åtta
tennisplaner i yta, är integrerade
i fasaden. Juvelen är ett så kallat
plusenergihus, vilket innebär att
det producerar mer energi än det
förbrukar på årsbasis.

fortsättning >

APRIL
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I Juvelen finns cykelgarage i anslutning
till omklädningsrum och duschar för den
som vill cykelpendla till tåget.

Byggnaden kyls med hjälp av
grundvattnet, ingen energi behövs
för att driva några värmepumpar.
Det kommer till och med att
finnas cykelgarage i anslutning
till omklädningsrum och duschar
för den som vill ta cykeln till
tåget, duscha och byta om till
fräscha kläder.
Tina Nyholm är fastighets
ansvarig på Skanska och
den som skrivit avtalet med
Fastighetssnabben.
– Huset är ju alldeles nytt
och ännu har inga hyresgäster
flyttat in. Restaurangen kommer
in nu i maj och sedan ytterligare
två hyresgäster i juni. Juvelen
kommer att fyllas successivt
med verksamheter.
– Att vi fick kontakt med
Fastighetssnabben för Juvelen

6 SN A B B EN MAJ 2019

ledde till att vi också anlitat dem
för ytterligare två fastigheter i
Uppsala. För oss på Skanska blir
Fastighetssnabben verkligen vår
förlängda arm då vi inte har någon egen organisation på plats.
– När vi sedan säljer Juvelen
kommer vi att berätta att
Fastighetssnabben gärna är
kvar. De har ju redan klarat av
startsträckan och kunnat få sin
utbildning på olika system direkt
av installatörerna.

Byte av aggregat
ger stor energi
besparing
Du kan
spara upp till
150 tkr per år!

Fakta Juvelen
Total uthyrbar yta:
8 635 kvm
Kontor: 7 350 kvm
Butiker och restaurang:
1 285 kvm
Antal våningar: 7,5
Byggstart: Q3 2016
Inflyttning: Q2 2019
Adress: Stationsgatan/
Strandbodgatan, Uppsala
Kommunikationer: Pendeltåg, bussar, regiontåg
Service i huset:
Restaurang med uteservering i söder, cykelparkering,
dusch- och omklädningsrum

Ett VÄLDIGT bra förbättringsförslag från vår
flitige medarbetare ”Sixten” är att han i en
fastighet observerade ett ventilationsaggregat
som hade en ineffektiv värmeåtervinning,
fläktar med låg energieffektivitet och dess
utom ett underhållsbehov.
När vi räknade lite snabbt på besparings
potentialen kom vi fram till att ett byte
av aggregatet skulle ge en besparing på
150 tkr/år! Kostnaden för bytet beräknas till
ca 300 tkr. Förslaget presenterades för fastighetsägaren som ställde sig väldigt positiv till
att genomföra bytet.

Arkitekt: Utopia
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Coop Mitt

tillbaka hos Fastighetssnabben
Coop Mitt är en av Sveriges större konsumentföreningar. Den ägs av 245 000
medlemmar i Gästrikland, Hälsingland Uppland och Västmanland. Totalt driver Coop
Mitt 65 butiker och äger 22 fastigheter.
– Coop Mitt var kunder hos Fastighetssnabben mellan 2008 och 2017, berättar
Sune Nises, kundansvarig. Det är extra kul

nu förstås när de väljer att komma tillbaka
igen. Avtalet omfattar tekniskt underhåll,
inre och yttre skötsel, samt en del förvaltningstjänster.
– Det känns bra att samarbeta med
Fastighetssnabben igen, konstaterar Lars
Cedemar, fastighetschef på Coop Mitt. Vi
känner ju varandra väl sedan tidigare.

”Det känns bra att
samarbeta med
Fastighetssnabben
igen. Vi känner ju
varandra väl sedan
tidigare.”
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”Jag sökte ju det här jobbet
för att få lite mer action
och så har det blivit.”

Lasse tror på
expansion i norr

Lasse Frans efterträdde Henrik Nises som
platschef för Fastighetssnabben i Luleå i
november förra året. Trots många år inom
fastighetssektorn menar han att han lär sig
nya saker varje dag.
– Jo, men så är det. Men det är ju också lite av
tjusningen, att lära sig nya saker.
– En stor skillnad mot mitt tidigare jobb är att
här har vi många olika kunder. På Fortifikationsverket var det bara en uppdragsgivare. Här har
jag många olika avtal att sätta mig in i och hålla
reda på.
– Jag sökte ju det här jobbet för att få lite mer
action och så har det blivit. Jag hade inte stött på
Fastighetssnabben tidigare. Det känns väldigt bra
att företaget är så strukturerat och har bra ordning
på verksamheterna.
Lasse berömmer även sina medarbetare i Luleå
och Gällivare.
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– För mig som är ny är det värdefullt att ha så
duktiga och rutinerade människor omkring mig
som stöd.
För ovanlighetens skull har Lasse inte varit i
fjällen runt påsk.
– Jag brukar alltid ta ledigt några veckor och
ge mig ut med skotern och mina hundar. Jag
visats mycket i naturen när jag är ledig. Det blir
gärna fiske, turer med båten eller motorcykeln. I
år prioriterade jag att komma igång här på jobbet.
Kanske har jag grottat ner mig lite väl mycket i
detaljer nu i början, men det känns ändå bra att
lära känna verksamheten från grunden.
När det gäller framtiden är Lasse optimistisk.
– Det händer mycket kring Malmfälten –
Gällivare och Kiruna. Det här är en spännande
region där det byggs mycket just nu. Självklart ska
Fastighetssnabben vara med och ta nya uppdrag
här i norr!
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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.

Vi sköter 2000
fastigheter över hela
Sverige!

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

