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Pressinbjudan:
Lansering av
Lantmäteriets
blockkedjeprojekt
Den 11 juni presenterar Sveriges mest omtalade blockkedjeprojekt sin
tredje fas. Under seminariet kommer en riktig digital fastighetsöverlåtelse
att genomföras, samtidigt som en panel diskuterar governance, juridik och
nyttan med den nya tekniken för samhället och bostadsfrågor. Kunniga
företrädare från projektgruppen, det vill säga Lantmäteriet, Skatteverket,
Telia, SBAB, Landshypotek Bank, Evry, ChromaWay, Svensk
Fastighetsförmedling och Kairos Future deltar, samt givetvis en säljare och
en köpare av en fastighet.
Den tredje fasen i projektet har fokuserat på att bygga en användbar teknik
för alla inblandade, sätta upp noder hos flera av de medverkande

organisationerna samt klargöra förutsättningarna och ta fram förslag på
frågor kring governance och juridik. Arbetet har involverat företrädare från
ett flertal departement och myndigheter.
Datum: 11 juni 2018
Tid: 13.30-16.30
Plats: Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
För pressanmälan kontakta Sara Lundquist på
sara.lundquist@kairosfuture.com eller 070 219 09 29.
För frågor om projektet kontakta Magnus Kempe på
magnus.kempe@kairosfuture.com eller 070 545 18 11.

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och
oberoende mäklarkedja. Det innebär att vi kanta 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 2019 förmedlade Svensk
Fastighetsförmedling cirka 28 500 bostäder till ett värde av 63,4 miljarder
kronor. I över 80 år har vi fått folk att känna sig hemma, vilket faktiskt gör
oss till landets äldsta mäklarkedja. Det hade vi inte varit utan nöjda kunder.
2019 prisades vi för Bäst på Service i ServiceScore. Svensk
Fastighetsförmedling – mäklaren med koll på läget sedan 1937.

Kontaktpersoner
Presskontakt
Presskontakt
pr@svenskfast.se
Liza Nyberg
Presskontakt
Vd
liza.nyberg@svenskfast.se
0763 010 904

Håkan Hellström
Presskontakt
Styrelseordförande
hakan.hellstrom@svenskfast.se
0705-49 49 63
Kasper Isgren
Presskontakt
Fastighetsmäklare
Villor och BR, Malmö
kasper.isgren@svenskfast.se
0768-840 122
Jörgen Lundgren
Presskontakt
Fastighetsmäklare
Jorgen.umea@svenskfast.se
070-374 82 28
Eddy Löjdkvist
Presskontakt
Franchisetagare, Fastighetsmäklare
eddy.sodermalm@svenskfast.se
08-545 785 70
Anders Lundgren
Presskontakt
Franchisetagare och fastighetsmäklare Mölndal
Villor och bostadsrätter i Göteborg/Mölndal
anders.molndal@svenskfast.se
0709-629165
031-87 07 75

