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Svensk Fastighetsförmedling öppnar
bobutik i Västerås

Den nya bobutiken har kompetens inom bostadsrätter, villor, fritidshus,
nyproduktion samt skogs- och lantbruk. I ryggen har man alla de resurser som
det innebär att vara del i en av landets största fastighetsmäklarkedjor, med
allt från juridiska tjänster, rikstäckande marknadsföring till ett omfattande
spekulantregister.

Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om i
Sverige. Under 2014 förmedlade man drygt 30 000 villor, fritidshus och
bostadsrätter samt kommersiella fastigheter och lantbruk till ett sammanlagt
värde av 54 miljarder kronor.

Nya ägare och franchisetagare är Robert Olsson och Jonas Wahlström som
framgångsrikt arbetat för Svensk Fastighetsförmedling i Örebro under många
år, som mäklare respektive franchisetagare. Övriga medarbetare är anställda
mäklare och en assistent med erfarenhet av den lokala marknaden.

- Vi är glada över att allt nu står klart för att öppna en ny butik med
kompetenta och erfarna mäklare. De har mycket kunskap att tillföra
marknaden och de kommer att svara upp mot våra kunders behov på ett
professionellt sätt, säger Olof Widaeus, regional försäljningschef i Svensk
Fastighetsförmedling.

För ytterligare information kontakta:
Olof Widaeus, regional försäljningschef i Svensk Fastighetsförmedling, tfn
0725-04 96 59, e-post olof.widaeus@svenskfast.se
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Om Svensk Fastighetsförmedling:
Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i
Sverige. Kedjan har 1 200 medarbetare fördelade på cirka 230 bobutiker runt om
i Sverige. Bobutikerna drivs av kedjans 200 franchisetagare. Under 2014
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 30 000 villor, fritidshus och
bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk till ett
sammanlagt värde av 54 miljarder kronor.

2014 placerade sig Svensk Fastighetsförmedling återigen i toppskiktet med en
fjärde plats i employer branding-företaget Universums årliga undersökning
”Sveriges bästa arbetsgivare”. I undersökningen är det företagets egna
medarbetare som betygsätter sin arbetsgivare.
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