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Att vara framgångsrik och 
största privata fastighetsägare 
i Kungsbacka innebär också 
ett stort ansvar inför framti-
den. Därför har Aranäs KB 
tagit fram en långsiktig kom-
munikationsplan. Ett profes-
sionellt utvecklingsarbete 
ska förenas med rakryggad 
lyhördhet och empati för kun-
dernas situation. 

Som samhällsbyggare är Aranäs 
van att börja från grunden. Därför 
är även företagets nya kommunika-
tionsplan ett resultat av ett gediget 
förankringsarbete i hela organisa-
tionen. Vad står Aranäs för idag och 
vad vill Aranäs stå för i framtiden?

- Aranäs är ett gammalt företag 
med fl era medarbetare som arbetat 
i många år i organisationen. Med 
representanter från alla yrkeskate-
gorier i företaget, äldre och yngre, 
satte vi oss ned i workshops och 
resonerade runt vårt varumärkes 
”personlighet”. Det var både roligt, 
intressant och värdefullt. Ur denna 
process utkristalliserades sedan ett 
”ärläge” och ett framtida ”börläge”.  

En aktiv samhällsbyggare
I Aranäs nya kommunikationsplan, 
som även är en del i verksamhets-
ledningssystemet FR2000, vida-
reutvecklas den tidigare visionen 
och mottot: ”Vi växer med Kungs-
backa”.

- Tillsammans med våra gemen-
samma erfarenheter, analyserade vi 
också vår roll på marknaden, vår 
affärsidé och Kungsbackas utveck-
ling och enades om positionen: En 
aktiv samhällsbyggare. Positionen 
ska kommuniceras lika mycket till 
allmänheten som till våra kunder 
och affärspartners. Alla i organisa-
tionen har även utbildats i vad våra 
kärnvärden innebär i vardagen, 
förklarar Christina Lindquist, fö-
retagets ansvarige för kommunika-
tionsfrågor. De kärnvär-
den denna positionering 
bygger på är; omtanke, 
omdöme, utveckling 
och mersmak. 

Omtanke
För Aranäs är kunden i 
fokus ingen tom slogan, utan något 
som det dagligen ges bevis på. Stor 
omtanke om hyresgästernas bästa 
kännetecknar det personliga bemö-
tandet där hög tillgänglighet och 
service är egna grundkrav. 

- Alla har rätt till ett trevligt 
bemötande och vi ska alla ha för-
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mågan att sätta oss in i en annan 
människas situation. Med stort 
engagemang i vårt uppdrag gör vi 
såväl arbetsdagen roligare och kun-
den nöjdare.

Omdöme
Aranäs är noga med att det är god 
kvalitet i alla verksamhetens mo-
ment, utfört på ett professionellt 
sätt. Affärsmässighet är resultatet 
av ett gott samarbetsklimat och ett 
rakryggat förhållningssätt. 

Omtanke, omdöme och utveckling är Aranäs ledord som ska leda till mersmak. På bilden Aranäs uthyrare Lena Pehrson och bostadsförvaltare Göran 
Andersson i samspråk med hyresgäst.                  Foto: Annika Broman

            Vi är inte rädda för förändring 
och vågar pröva nya arbetssätt och vägar””

Till grund för företagets kva-
litetsarbete har Aranäs FR2000-   
certifi eringen, ett ledningssystem 
som innebär att alla rutiner säker-
ställs.

- Genom att 
våga vara tydliga 
kan vi skapa po-
sitiva samarbeten 
och relationer.

Utveckling
De tio senaste 

åren har Aranäs investerat en mil-
jard kronor i Kungsbacka, dels i 
nybyggnation men även i om- och 
tillbyggnad av befi ntligt fastig-
hetsbestånd. Aranäs ska utveckla 
fastighetsbeståndet, samhället 
Kungsbacka och därmed företaget 
Aranäs. Utveckling innebär även 

uppmuntran och möjlighet för med-
arbetarna att utvecklas.

- Vi är inte rädda för förändring 
och vågar pröva nya arbetssätt och 
vägar, förklarar Christina.

Mersmak
Omtanke, omdöme, utveckling 
och mersmak bidrar gemensamt 
till att göra det utvecklande och mo-
tiverande att vara partner med Ara-
näs. Det ska ge mersmak att komma 
i kontakt med Aranäs och en vilja 
att fortsätta ett samarbete.

- Som aktiv samhällsbyggare be-
rör vi alla människor som bor, ver-
kar och besöker Kungsbacka. Den 
kontakten ska vara positiv, laddad 
med kvalitet. Aranäs ska vara ett 
signum som allt fl er rekommende-
rar andra.

Fakta ny 
kommunikationsplan:

Position: En aktiv samhälls-
byggare. 
Kärnvärden: omtanke, omdö-
me, utveckling och mersmak.

Som aktiv samhällsbyggare ska 
Aranäs information och marknads-
kommunikation rikta sig inte enbart 
till hyresgäster och bostadsrättskö-
pare, utan även till medborgare, po-
litiker och tjänstemän.

Gå inte i fällan!
Låt oss göra byggkalkylen
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