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Framtiden i fokus när Svensk
Fastighetsförmedling fyller 80 år
Den 1 april är det 80 år sedan Eric H Lundgren öppnade Svensk
Fastighetsförmedlings första mäklarkontor i Linköping, 1937. Under dessa år
har kedjan växt till en av landets största mäklarföretag med 1 200
medarbetare och 230 bobutiker över hela landet, som årligen förmedlar över
30 000 bostäder. Nu ligger fokus på att fortsätta utveckla mäklartjänsten
efter kundernas behov och förväntningar på framtidens bostadsmarknad.
Redan när Svensk Fastighetsförmedling grundades av Eric H Lundgren i
Linköping för 80 år sedan hade han visionen klar – en rikstäckande kedja
med de allra bästa mäklarna. Idag har företaget 1 200 medarbetare över hela
landet och förmedlar årligen omkring 30 000 bostäder till ett värde av
omkring 60 miljarder kronor. Från 30-talets svenska folkhem, genom
trångboddhet, industrialisering och bostadskris fram till idag, då sociala
medier och digitala plattformar ses som en naturlig del av bostadsvisningen,
ligger fokus nu på att anpassa verksamheten till kundernas behov på
framtidens bostadsmarknad.
– Även om förutsättningarna ser betydligt annorlunda ut idag jämfört med på
30-talet så är vår ambition fortsatt densamma, att erbjuda kunderna den
bästa bostadsaffären. Att vi firar 80 år är en rolig och viktig milstolpe i
företagets historia. Förutom att uppmärksamma födelsedagen kommer att
använda jubileet som utgångspunkt i vårt ständiga förbättringsarbete. Genom
att ta fasta på den djupa kunskap och erfarenhet vi skaffat oss under alla
dessa år ska vi nu ytterligare satsa på att anpassa tjänsterna efter kundernas
förväntningar på en modern mäklarkedja väl rustad för framtidens
utmaningar, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Kunderna kommer att uppmärksammas på jubileet genom aktiviteter och
kommunikation i företagets bobutiker under hela 2017. Under våren lanserar
Svensk Fastighetsförmedling också en ny webbsida där de berättar sin
historia. I april ger företaget även ut en jubileumsbok med historiska
tillbakablickar från 1937 fram till idag.
– Våra medarbetares hårda arbete för att vinna kundernas förtroende och bli
en del av människors drömmar om bostaden är en stor del av förklaringen till
att vi idag kan kalla oss Sveriges äldsta mäklarkedja. Precis som tidigare
kommer vi på Svensk Fastighetsförmedling, även framöver, att fortsätta dela
med oss av den omfattande kunskap om bostäder som vi skaffat oss under
dessa 80 år, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.
Under helgen 31 mars–2 april uppmärksammas jubileet lite extra på många
av de orter där Svensk Fastighetsförmedling har bobutiker. I exempelvis
Linköping, där företaget en gång startades, arrangeras ett panelsamtal med
mäklarveteranen Bo Strand som varit verksam i kedjan ända sedan 1940talet.
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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 sedan 1937.
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