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Gävlemäklare förmedlade flest
bostadsrätter 2014
Svensk Fastighetsförmedling delar varje år ut pris till medarbetare och
bobutiker som utmärkt sig extra under det gångna året. Malin Hagberg från
Gävle fick pris som ”Årets bästa säljare” för flest förmedlade bostadsrätter
under 2014, tätt följd av kollegan Anders Ångström från Hägersten och
Gävlekollegan Eva Erkers Löfstrand.
Bostadsmarknaden 2014 präglades av fortsatt stigande bostadspriser, ett
historiskt lågt utbud av bostäder till salu, ett högt tempo i många affärer. Året
avrundades med ett antal utspel kring förändrade amorteringskrav,
avdragsregler och annat. Detta till trots uppnådde Svensk

Fastighetsförmedling 2014 sitt bästa försäljningsresultat någonsin.
Inför 800 kollegor fick Malin Hagberg, Svensk Fastighetsförmedling i Gävle
den gångna helgen ta emot pris för att ha sålt flest bostadsrätter i kedjan
under 2014, nämligen 131 stycken. På god andraplats kom kollegan Anders
Ångström från Hägersten med 129 försäljningar och på tredje plats Eva Erkers
Löfstrand, också från Gävle, med 107 försäljningar.
"En fantastisk prestation av Malin och alla andra på topp-tio-listan, trots en
enorm konkurrens om kunderna. Även 2013 kom Malin på en förstaplats och
Eva kom då tvåa. Detta är bara möjligt om man trivs på jobbet, arbetar
oerhört effektivt och ger kunderna all den service och hjälp de behöver",
säger Anders Danielsson, försäljningschef på Svensk Fastighetsförmedling.
"Jag är mycket stolt, glad och tacksam över denna fina utmärkelse. Som
gammal idrottskvinna är det extra roligt att försvara titeln eftersom jag vann
även ifjol. Jag vill också passa på att tacka alla kunder för det stora förtroende
man visat genom att låta mig ta hand om deras bostadsförsäljningar", säger
Malin Hagberg, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling.
Årets mäklare 2014 - flest förmedlade bostadsrätter:
1. Malin Hagberg, Gävle131
2. Anders Ångström, Hägersten129
3. Eva Erkers Löfstrand, Gävle107
4. Martin Boholm, Uppsala104
5. Linus Lindqvist, Gävle102
6. Emily Olsson, Hammarbyhöjden96
7. Christian Gustavsson, Jönköping95
8. Malin Jangeroth, Helsingborg92

9. Emelie Johansson Linköping91
9. Jenny Kjellsson, Växjö91
10. Johan Franzon, Årsta86
Ovanstående siffror gäller exklusive nyproduktion.
För ytterligare information och kommentarer kontakta:
Malin Hagberg, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Gävle.
Tfn 070-604 44 79, malin.hagberg@svenskfast.se
Dan Sjöholm, presstalesman bostadsmarknaden, prisutveckling, trender,
mäklarfrågor m.m.
Tfn 08-505 358 42, dan.sjoholm@svenskfast.se
Följ oss på:
www.svenskfast.se • www.mynewsdesk.com/se/svensk_fastighetsformedling
facebook.com/svenskfast • twitter.com/#svenskfast • instagram@svenskfast

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.

Läs mer på svenskfast.se.
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