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eGain och Graflunds i samarbete för mer
miljövänlig fastighetsförvaltning
- För oss på Graflunds är det viktigt att skapa en ökad boendekomfort för våra
hyresgäster, säger Anders Häggström, vd på Graflunds
- Därför väljer vi att anlita eGain för att åter bygga ut vår Väderprognosstyrning till att
omfatta ytterligare cirka 400 000 m2 av vårt fastighetsbestånd.
eGain och Graflunds har även tidigare samarbetat när det gäller Väderprognosstyrning och
de positiva resultaten från det samarbetet resulterar nu i en stor vidareutbyggnad. De orter
som är aktuella i denna etapp är Norrköping, Eskilstuna, Mariefred, Södertälje, Fittja, Bro och
Uppsala.
– Att skapa en mer miljövänlig fastighetsförvaltning är centralt för oss på Graflunds och
satsningen på Väderprognosstyrning är viktig för att minska vår påverkan på miljön, säger
Anders Häggström.
Graflunds är en av Sveriges största privata förvaltare av bostäder med ca 17000 lägenheter
på olika orter i Mellansverige. Bostadslägenheterna finns i Eskilstuna, Linköping, Norrköping,
Strängnäs, Södertälje, Uppsala samt ett antal kommuner i Stockholmsområdet.
– Genom att bygga ut i stor skala visar Graflunds aktivt att de menar allvar med att göra en
positiv skillnad inom miljö- och energiområdet. Det ser vi som ett bra kvitto på vårt levererade
värde till marknaden, berättar Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB.
För mer information kontakta:
Anders Häggström, VD, Graflunds, Tel. 016-15 35 33
Thorbjörn Geiser, VD, eGain Sweden AB Tel. 0705-18 23 18

eGain Sweden AB levererar lösningar för väderprognosstyrning av byggnaders uppvärmning.
Hänsyn tas till kommande temperatur, vind, sol och byggnadens egenskaper. Lösningen ger
lägre energikostnader, jämnare inomhusklimat, minskad miljöpåverkan och inte minst
nöjdare hyresgäster. eGains system passar alla befintliga styr- och reglersystem på
marknaden och gör prognosstyrning lättillgängligt för alla.
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