
Upplev mångfalden 2008 i Strömstadwww.tidning.net 21

  www.stromstad.seUpplev mångfalden 2008 i Strömstad

Det är jobblinjen som gäller i Sverige nu 
– ohälsan skall bekämpas och allt fl er 
skall in i arbetslivet. I den utvecklingen 
behövs Previa.

- Det är precis vad vi sysslar med: att 
bevara, skapa och återskapa friska orga-
nisationer där medarbetarna trivs, säger 
Henrik Lundberg, distriktchef i Bohus-
län.
Previa erbjuder ett komplett utbud av tjänster 
inom hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och reha-
bilitering. Lokal närvaro förenas med absolut 
spetskompetens.

- I Strömstad har vi sedan många år ett myck-
et kompetent team. Som stöd i sitt arbete har de 
en tusen personer stark organisation represen-
terad på 70 platser runt om i Sverige. Vi kan 
det vi gör.

Tar helhetsperspektiv
I Strömstad är Previa affärspartner med bland 

Gör Strömstad friskare

Friska medarbe-
tare och bättre 
tillväxt med Pre-
via som affärs-
partner. Previas 
team i Strömstad: 
Maths Karlsson 
(specialiserad 
företagsläkare), 
Henrik Lundberg 
(distriktchef) och 
Britt Ljunggren 
(företagssköter-
ska). På bilden 
saknas Erik Jan-
zon (leg.psykolog).
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annat Strömstad kommun, Crawford Produc-
tion och Color Line för att säkerställa och öka 
deras attraktionskraft, effektivitet och konkur-
renskraft. En sund och frisk organisation gene-
rar bättre resultat.

- Vår arbetsmetodik i partnerskap bygger på 
vetenskapliga mätningar. Vi kan visa att vårt ar-
bete ger resultat, inte minst ekonomiskt. Höga 
sjukskrivningstal, dåligt ledarskap och ohållbar 
arbetsmiljö kostar. Företagens investeringar i 
Previa ger pengar tillbaka, förklarar Henrik.

Fastighetsbyrån i Strömstad har i 
många decennier förmedlat fastigheter 
i regionen. Nu har verksamheten utvid-
gats med ytterligare personal i Ström-
stad och ett nytt kontor i Tanum.

- Det fi nns en klar efterfrågan på 
våra tjänster, därför kan vi växa. Det 
känns klart stimulerande, säger mäk-
lare Sven-Olof Jacobsson.

Fastighetsbyrån har i många år varit mark-
nadsledande i Strömstad.

Vad beror det på?
- Vi har många års erfarenhet samt god 

kännedom om utbud och efterfrågan och kan 
därför prissätta ett objekt rätt samt fi nna rätt 
köpare. Sedan har vi ett mycket nära och gott 
samarbete med Swedbank som kan erbjuda 
bra lånevillkor. Vi har alltid en bra dialog 
hela vägen vilket skapar en trygghet för såväl 
säljare som köpare. Dessutom har vi uppar-
betat ett bra kontaktnät, inte minst i Norge 
där cirka 80 procent av våra fritidshusköpare 
fi nns, vilket innebär att vi kan matcha fastig-
heter mot presumtiva köpare. Vi har också en 
stark plattform med Fastighetsbyråns webb 
och övriga marknadsutbud. Sist men inte 
minst så har vi rekryterat nyutbildade och 
alerta medarbetare så det känns tryggt att ex-
pandera, summerar Sven-Olof Jacobsson som 
till sin hjälp i Strömstad har Fredrik Källén, 

Alla kunder Alla kunder 
lika viktigalika viktiga

fastighetsmäklare och Anna Jacobsson, ad-
ministratör. 

Personlig kontakt
Mäklare Therese Nyberg, som ansvarar för 
Tanumskontoret tillsammans med mäklaras-
sistent Camilla Wikström, ser även andra skäl 
till att anlita Fastighetsbyrån:

- För oss är verkligen alla kunder lika vik-
tiga. Vi hjälper alla som kontaktar oss att sälja 
sin fastighet. Små torpstugor eller strandnära 
sommardrömmar, alla kunder är lika viktiga 
då bostadsaffären är bland de viktigaste af-
färer man gör i livet. När man ska förmedla 
fastigheter och medverka till stora privata af-
färer är den personliga trovärdigheten grund-
läggande. Våra resultat visar att vi har den 
lokala marknadens förtroende. Sedan lyssnar 
vi på våra kunder även efter avslutad affär för 
att ständigt kunna förbättra oss. Inte minst 
viktigt då nöjda kunder är den bästa reklam 
man kan få. 

Fastighetsbyrån förmedlar lantbruk, villor, 
bostadsrätter, tomter hyresfastigheter och fri-
tidshus. Varje år gör de också ett stort antal 
värderingar åt olika bolåneinstitut. 
Bovieran, ett tryggt och samtidigt aktivt bo-
ende för de något äldre, är ett samarbete mel-
lan Bovieran AB, Swedbank och Fastighets-
byrån på fl era orter i Sverige. 
- Där har vi fördelen med att ingå i en större 
organisation avslutar Sven-Olof Jacobsson.
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