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"Ett erkännande att arbetsmetoden är rätt"
Publicerad den 2 Februari 2018
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BOLAG Smartkontroll.se fick motta Baltic Horizon Fund Award för bästa digitala idé. Efter priset siktar nu bolaget på att
utveckla sin produkt vidare.

Smartkontroll.se, som har tagit fram en app som gör den dagliga fastighetsförvaltningen mer digitaliserad genom att hjälpa ansvariga att
upptäcka, rapportera och följa upp avvikelser, stod som segrare när Baltic Horizon Fund, den baltiska fastighetsfonden som är noterad
på Stockholmsbörsen, för andra gången delade ut sitt pris för att uppmuntra ytterligare digitalisering när det gäller förvaltning av
kommersiella fastigheter och stimulera ett ökat utbyte mellan Sverige och Baltikum. 

– Det känns riktigt bra. Ett erkännanden att arbetsmetoden är rätt och att vi kommit fram till ett bra verktyg, säger Paul Estelle.

Med sin funktion ska appen också göra det lättare att föra över kunskap och erfarenheter från erfarna till nya medarbetare.

– Det är lite brandkårsutryckningar och så behöver det inte vara om man jobbar smart. Man sätter en standard att jobba smart med
fastighetsskötsel och förvaltning. Fastighetsskötarna blir guldvärda i branschen om de lär sig att jobba rätt, säger Paul Estelle.

Smartkontroll.se utvecklades som ett webbaserat verktyg. Nu går utvecklingen vidare för att göra det till en app om ska inte ska vara beroende av
uppkoppling.

- Det är inte alltid det finns uppkoppling på alla ställen man undersöker i en fastighet. Med en app som inte behöver uppkoppling kan man genomföra
besiktning under tiden istället för att behöver föra in siffror efter åt.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se (mailto:axel@fastighetssverige.se)
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Kommunernas resursbrist ger Wallenstam problem
BOLAG Wallenstams CFO Susann Linde om årets bokslut, de kommande projekten och kommunerna som tycks ha svårt att hantera alla byggstarter. "Det
märks att det råder en viss resursbrist".
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"Svårt att inte imponeras av Wallenbergarna"
FREDAGSPROFILEN Med fingrarna i så väl 3,5 miljarderssatsningen vid Astra Zeneca i Mölndal som jätteprojektet Nya Hovås är Next Step
Group på väg att bli en riktigt tung aktör på den göteborgska fastighetsmarknaden. I veckans Fredagsprofilen lär vi känna bolagets vd,

Jacob Torell.
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Sommarpärla förfaller – kommun JO-anmäld
JURIDIK Ett segdraget detaljplanarbete har lämnat det klassiska landmärket åt sitt öde. "Tittat på i tio år".
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Analytikern: Så ska köpcentrumen överleva
HANDEL Byggandet av köpcentrum kommer att stanna av till 2020, enligt en ny rapport. Klädbutikerna kan vara dödsstöten. Nu är det
istället mixen mellan nöje och handel som kommer att avgöra galleriornas framtid, menar Tobias Rönnberg, analytiker på HUI Research.
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Därför tar Veidekke steget mot det kommersiella
TRANSAKTIONER Veidekkes vd Jimmy Bengtsson berättar för Fastighetssverige om storsatsningen i Solna, varför man flyttar
Sverigekontoret dit och hur bolagets expansionsplan ser ut.
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Det lockade Trianon till obligationsmarknaden
EKONOMI/FINANSIERING För Fastighetssverige berättar Trianons CFO, Mari-Louise Hedbys, varför bolaget väljer obligationsspåret
framför banklån.
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Litborn tar över klubban i Fabege
BOLAG Jan Litborn, advokat på Glimstedt, föreslås ta över som ordförande i Fabege efter Erik Paulsson.
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Kjellgren Kaminsky vinner arkitekttävling om Göteborgs linbana
BYGG/ARKITEKTUR Nu har juryn utsett det vinnande designförslaget för stationer och torn längs den planerade stadslinbanan i Göteborg.
Förslaget heter New Beacons och bakom det står Amsterdam-baserade arkitekt- och designkontoret UNStudio och Göteborgs-baserade
Kjellgren Kaminsky Architecture.
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Skanska säljer hotellprojekt till Balder
TRANSAKTIONER Skanska säljer hotellprojektet Gradienten som ska uppföras i centrala Jönköping för cirka 430 miljoner kronor. Köpare är
Balder.
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Kungsleden halvmiljardsäljer i Helsingborg
TRANSAKTIONER Kungsleden säljer 62 000 kvadratmeter kyl- och fryslager i Helsingborg.

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/kungsleden-halvmiljardsaljer-i-helsingborg-27338) (https://www.fastighetssverige.se/artikel/kungsleden-
halvmiljardsaljer-i-helsingborg-27338)
(https://www.fastighetssverige.se/artikel/kungsleden-halvmiljardsaljer-i-helsingborg-27338)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/oscar-stora-negativa-vardeforandringar-27343)

Oscar: Stora negativa värdeförändringar
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BOLAG Oscar Properties sålde 16 bostäder (104) under Q4. Med negativa värdeförändringar i förvaltningsfastigheter om -140,6 Mkr (15,0)
landade resultatet per stamaktie på -5,59 kronor (8,19). Bolaget ger ingen utdelning till stamaktieägarna (1,50).
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Atrium Ljungberg hyr ut i Sickla
UTHYRNING Business Lounge är ett co-working space och kontorshotell som varit verksamt i Sickla sedan 2014. Det nya hyresavtalet
innebär att Business Lounge utökar sin verksamhet hos Atrium Ljungberg.
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Corem ökar i Jönköping
TRANSAKTIONER Corem Property Group expanderar i Jönköping med förvärv av fastigheten Öskaret 16, belägen på Haga/Ljungarum.
Fastigheten omfattar cirka 8 500 kvadratmeter uthyrbar area, där merparten utgörs av lager.
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Ny vice vd på SKB
KARRIÄR Stockholms Kooperativa Bostadsförening utser Joakim Wernersson till vice vd.
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Hufvudstaden välkomnar Rodebjer till Drottninggatan
UTHYRNING Under våren 2018 öppnar Rodebjer en ny butik i Hufvudstadens fastighet på Drottninggatan 92 i Stockholm.
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"Supergruppen" redo att revolutionera branschen
BOLAG För Fastighetssverige berättar Andreas Nordgren, som axlar vd-rollen i SF Invest, samt det första projektet Newst, om steget från
Strongholdkoncernen och de storslagna planerna för framtiden. "Gick inte att tacka nej".
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Så ska nyförvärvet utveckla Storebrands miljardportfölj
BOLAG För Fastighetssverige berättar Fabian Musiolik, ansvarig för Storebrands detaljhandelsportfölj, om fastigheternas utvecklingspotential – och var
bolaget kan tänka sig att bygga bostäder.
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STORA BOSTADSDAGEN
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Stora Bostadsdagen: I dag stänger anmälan
STORA BOSTADSDAGEN Ted Lindqvist, Linda Lövgren, Mats Green, Reinhold Lennebo, Martin Hofverberg, Cattis Carlén, Johan Löfstrand, Arvid Lindqvist,
Göran Råckle, Sven-Erik Eriksson, Martin Malhotra, Anette Scheibe Lorentzi, Anette Frumerie, Fredrik Lidjan, Mona Kjellberg, Erik Karlin, Andreas Wallström,
Mikael Söderlundh, Jahn Wahlbäck, Jessica Orrmyr, Elman Azari, Eric Anderbjörk, Johanna Frelin, Emma Sarin, Pernilla Enkler och Mia Odabas - där har ni alla
talarna till Stora Bostadsdagen som hålls i Stockholm på onsdag. I dag är sista chansen för anmälan.

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/stora-bostadsdagen-i-dag-stanger-anmalan-27317) (https://www.fastighetssverige.se/artikel/stora-bostadsdagen-i-
dag-stanger-anmalan-27317)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/stora-bostadsdagen-i-dag-stanger-anmalan-27317)
(https://www.fastighetssverige.se/artikel/stora-bostadsdagen-i-dag-stanger-anmalan-27317)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/efter-rapporten-y-serneke-vill-oka-pa-alla-fronter-27318)

Loft om förvärvet: "Har ett stabilt cashflow"
TRANSAKTIONER Storebrand Fastigheter köpte elva fastigheter med 63 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta av NREP. Nu avslöjar vd:n
Marita Loft sina framtidsplaner för miljardportföljen.

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/hur-djup-ar-nyproduktionskriseny-27077)
Hur djup är nyproduktionskrisen? (https://www.fastighetssverige.se/artikel/hur-djup-ar-nyproduktionskriseny-27077)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/stora-bostadsdagen-stort-analysfokus-27008)
Stora Bostadsdagen: Stort analysfokus (https://www.fastighetssverige.se/artikel/stora-bostadsdagen-stort-analysfokus-27008)
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Efter rapporten – Serneke vill öka på alla fronter
BOLAG För Fastighetssverige berättar Ola Serneke mer om det starka bokslutet och den oväntat tidiga aktieutdelningen."Väldigt nöjd".

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/efter-rapporten-y-serneke-vill-oka-pa-alla-fronter-27318) (https://www.fastighetssverige.se/artikel/efter-rapporten-
y-serneke-vill-oka-pa-alla-fronter-27318)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/efter-rapporten-y-serneke-vill-oka-pa-alla-fronter-27318)
(https://www.fastighetssverige.se/artikel/efter-rapporten-y-serneke-vill-oka-pa-alla-fronter-27318)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/hemso-oppnar-for-ytterligare-expansion-27316)

Hemsö öppnar för ytterligare expansion
BOLAG Bolagets vd Nils Styf blickar tillbaka på året som har gått och ger en fingervisning om vad som komma skall för Hemsö. ”Vi utesluter
inte nya länder”, säger han efter den stora Tysklandssatsningen som har fallit väl ut.

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/hemso-oppnar-for-ytterligare-expansion-27316) (https://www.fastighetssverige.se/artikel/hemso-

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/serneke-om-save-svarslagen-utveckling-27228)
Serneke om Säve: "Svårslagen utveckling" (https://www.fastighetssverige.se/artikel/serneke-om-save-svarslagen-utveckling-27228)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/jag-vill-veta-att-folk-har-slitit-och-svettats-27159)
"Jag vill veta att folk har slitit oc... (https://www.fastighetssverige.se/artikel/jag-vill-veta-att-folk-har-slitit-och-svettats-27159)
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 Visa fler artiklar 

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/ki-tecknar-avtal-om-15-000-kvadratmeter-med-hemso-27322)
KI tecknar avtal om 15 000 kvadratmet... (https://www.fastighetssverige.se/artikel/ki-tecknar-avtal-om-15-000-kvadratmeter-med-hemso-27322)

(https://www.fastighetssverige.se/artikel/hemso-i-miljardaffar-med-stenvalvet-26808)
Hemsö i miljardaffär med Stenvalvet (https://www.fastighetssverige.se/artikel/hemso-i-miljardaffar-med-stenvalvet-26808)
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