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Svensk Fastighetsförmedling skänker 2
438 800 kronor till forskning i kampen
mot barncancer

Svensk Fastighetsförmedling fortsätter att stödja kampen mot barncancer.
Under året som gått har en mängd aktiviteter genomförts för att samla in
pengar. På torsdagen lämnades en check på hela 2 438 800 kronor över till
Barncancerfonden.

Flera kampanjer har skett under året för att samla in pengar till förmån för
Barncancerfonden. Bland annat har företaget skänkt 100 kronor för
genomförda bostadsvärderingar och 5 kronor per visningsgäst. Inför julen
sålde företaget pepparkakshus designade och framtagna på ett tiotal orter i



landet. Precis som vid en vanlig bostadsförsäljning höll Svensk
Fastighetsförmedling i både visning och budgivning. Skillnaden var att hela
förtjänsten i affären gick till kampen att utrota cancer hos barn.

– Vi stödjer kampen mot barncancer genom att göra det vi kan allra bäst, att
värdera, visa och sälja bostäder. Mäklarna har gjort ett fantastiskt jobb,
pepparkakshusen blev snabbt några av de mest visade bostäderna på
svenskfast.se under december. 2017 fortsätter samarbetet och ser fram emot
att kunna bidraga till mer forskning. Att lämna ett bidrag till de som behöver
det som allra mest känns väldigt bra, säger Johanna Gavefalk, Marknads och
Kommunikationschef på Svensk Fastighetsförmedling.

Under en tvåårsperiod har Svensk Fastighetsförmedling skänkt 4 842 200
kronor till Barncancerfonden vilket motsvarar ungefär 9 700 forskartimmar.
Förutom att samla in pengar är samarbetet ett sätt att väcka uppmärksamhet
kring cancersjukdomar som drabbar barn. Att företaget hjälper kan bidra till
att ännu fler vill hjälpa. 2017 fortsätter samarbetet – där 100 kr skänks för
genomförda värderingar under kampanjperioder.

-Jag vill rikta ett varmt tack till Svensk Fastighetsförmedling för deras stora
engagemang. Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14
år i Sverige. Forskningen har gjort stora framsteg och idag överlever i
genomsnitt 80 procent av de barn som insjuknar i cancer. Varje krona gör
skillnad på väg mot vår vision att utrota barncancer, säger Åsa Blomberg,
chef för företagsinsamling på Barncancerfonden.
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Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende
mäklarkedja. Det innebär att vi kan ta tillvara på våra kunders intressen helt
utan påverkan från banker eller försäkringsbolag. Vi är experter på den lokala
bostadsmarknaden med 230 bobutiker och 1 200 medarbetare runtom i hela
landet. Bobutikerna drivs av kedjans 200 delägare och flera år i rad har
företaget utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Under 2016
förmedlade Svensk Fastighetsförmedling cirka 30 000 bostäder till ett värde
av 62 miljarder kronor. Sedan 1937 har vi fått folk att känna sig hemma,
vilket faktiskt gör oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit
utan nöjda kunder. 2016 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget.
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