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VÄLKOMNANDE I NYA
FRÄSCHA LOKALER
Skanskas uppmärksammade kontorshus
vid Malmö Live invigs i oktober. Svensk
Fastighetsförmedling var först ut att teckna
kontrakt och är nu på plats i sina nya lokaler.
Text: Jenny Marcuson Foto:
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vensk Fastighetsförmedling har flyttat från
Dockan i Malmö till nybyggda kontorshuset vid
Malmö Live.
– Malmö Live har ritat om kartan lite i Malmö. Det
nya området har blivit som ett nav i centrala staden
intill Centralstationen. Här har vi kvar närheten till
Dockanområdet, samtidigt som vi ligger mer synligt
och centralt i ett nybyggt kontorshus som har fått
mycket marknadsföring, säger Martin Filipsson, fran-

Den stora Zlatan-tavlan är gjord av frigolit.
Välkomnande lounge med gula färgklickar.
Armaturer från Tom Dixon.

Hemkänsla och värme. Tavlan som föreställer Malmö Live matchar i färg.

Stora fönster med säljmaterial som avskärmar. Extraplatser längst
in i lokalen. Den grå textilmattan mjukar upp intrycket.

Grafiska profilen som grund
Linda Sjögren på Moodhouse Interör har inrett lokalerna med den grafiska profilen som grund och lagt till
känslan av modern citybutik som passar det nya läget.
– Kundytan är en viktig del av lokalen och det första
kunden möts av. Det var viktigt med en välkomnande
och inbjudande lounge där kunden känner sig väl omhändertagen, säger Linda Sjögren.

Här finns espressomaskin, en skön soffa och trevliga
fåtöljer som passar målgruppen.
– Eftersom företaget förmedlar hem, så har vi skapat en hemlik känsla genom att addera trevliga inredningsdetaljer, vilket också ger en mer personligt
intryck. Möblerna från Mooto och Hay ger en Skandinavisk känsla.

“Det var en ny
konstnär som
skulle ha en utställning och
jag blev så
förtjust i Zlatan-tavlan att
jag åkte dit och
köpte den. Den
gör sig verkligen bra på
den stora
väggytan.”

Gula detaljer
Den gula företagsfärgen återfinns i fåtöljer och kuddar, men har också plockats upp i kontorsytan genom
gula detaljer på både förvaringsskåp och projektbord.
– Vi satsade på nya arbetsplatser och stängd förvaring från Edsbyn i den öppna kontorsdelen. Där investerade vi också i golvstubbar med eluttag istället för
nedföringsstavar från taket för att behålla ett rent uttryck, säger Martin Filipsson.
En stor tavla med Zlatan blev pricken över i. Den
upptäckte Martin Filipsson i Sydsvenska Dagbladet.
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chisetagare på Svenska Fastighetsförmedling med fem
butiker i Malmö.
Visionen är att expandera och den nya butiken har
11 arbetsplatser men plats för 20.
– Vi var först ut att teckna hyreskontrakt och kunde
därför välja vilken lokal vi ville ha. Genom en tidig dialog med Skanska och med hjälp från olika håll har vi
fått ett skräddarsytt kontor. Det har krävts mycket tid
och planering, men det syns också på resultatet och jag
hoppas att det ska underlätta rekryteringen.
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– Det var en ny konstnär som skulle ha en utställning
och jag blev så förtjust i Zlatan-tavlan att jag åkte dit
och köpte den. Den gör sig verkligen bra på den stora
väggytan. Men jag frågade Linda först ifall färgerna
skulle fungera. Sedan blev det två tavlor till.
Den andra tavlan hänger intill receptionen och föreställer passande nog Malmö Live. Färgerna passar
också perfekt. Tredje tavlan fick hänga i ett mötesrum.

Skärmar av kontorsytan
Receptionsdisken och ett lite högre förvaringsskåp
skärmar av mot den externa delen. Fyra arbetsplatser
och fyra extraplatser finns i den öppna ytan med stora
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skyltfönster från golv till tak. I rummet intill finns åtta
kontorsplatser och ett kontorsrum med två platser.
– Det är perfekt att vi nu har ytor att växa i. Vi tar
också in trainees på kvällstid. Frågan om ett aktivitetsbaserat arbetssätt kom tidigt från Skanska, men vi
kom fram till att det inte passade oss. Men vi satte in
några extra mötes och projektplatser på våra expansionsytor så länge.
Något annat som man också saknat tidigare är ett
riktigt kök med diskmaskin och dubbla microvågs
ugnar.
– Kök och toaletter ligger i anslutning till entrén och
här ligger också våra två konferensrum. I huset finns
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I den öppna kontorsytan plockar gula detaljer på förvaringsskåp och projektbord upp profilfärgen.
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Två mötesrum finns i lokalen. I övrigt går det att hyra större konferensrum i huset vid behov.

“Malmö Live
har ritat om
kartan lite i
Malmö. Det
nya området
har blivit som
ett nav i centrala staden intill
Centralstationen.”
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också möjlighet att hyra större konferensrum vid behov, vilket gör att vi inte behöver betala för ytor vi inte
använder så ofta, utan vi kan samla personalen från
alla butiker en gång i månaden.
Kontorshusets atrium kan också användas för events
och det har man redan utnyttjat genom en gemensam
säljstart där man passade på att visa upp sina nya lokaler.
– De egna mötesrummen rymmer fyra respektive åtta
personer. Det mindre rummet har nya möbler och där
har vi plockat upp det gula i stolarna. Ett runt bord
passar både det kvadratiska rummet och för mer informella möten, säger Linda Sjögren.
Det elipsformade bordet och svarta stolarna i det
större rummet fick följa med från det gamla kontoret.
– Själva flytten gick smidigt, men det var lite nervöst när så mycket skulle klaffa. Den 28 maj fick vi
tillgång till lokalen och hade satt upp ett späckat schema. Det var larminstallation, data, montering av receptionsdisk, leverans av möbler, tv:n skulle sättas upp
på väggen, foliering till konferensrummets glasväggar,
skrivaren skulle levereras från gamla lokalen och så vidare. Morgonen efter var allt på plats, säger Martin
Filipsson.
Det var till och med en leverantör som tyckte att

Martin borde satsa på att bli projektledare istället, vilket var ett gott betyg.
– Jag svarade att ”Det är jag ju redan”, säger Martin
Filipsson och skrattar.
Med vana från flera nyetableringar så är det förstås
alltid mycket att rodda med. Och han är också noga
med att få personalen med på tåget.
– Vi informerade ett år innan flytt varför vi satsar på
nya lokaler och nyrekrytering. Vad det innebär och
vad det kostar, avslutar Martin Filipsson.

Om Svensk Fastighetsförmedling
n  En av Svensk Fastighetsförmedlings fem Malmö
kontor har flyttat till Skanskas kontorsprojekt vid Mal
mö Live.
n Kvadratmeter: Cirka 270.
n Inredning: Moodhouse Interiör.
n Kontorshuset är fullt uthyrt och inflyttningen pågår
löpande. Officiell invigning sker i oktober.

