
Vi utvecklar din affär
Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus  
i över 80 år. Genom vår unika position som  
fastighetsägare, förvaltare och byggare förstår  
vi fastighetsägarens affär som ingen annan.



Vårt erbjudande till dig

Med lång erfarenhet av att bygga, äga och 
förvalta fastigheter vet vi hur man optimerar 
driftnettot och förbättrar totalavkastningen 
på lång sikt, både i förvaltning av våra egna 
fastigheter och när vi förvaltar åt andra  
fastighetsägare. Nu har vi möjlighet att  
ta in fler förvaltningsuppdrag.

Totalförvaltning
Totalförvaltning för oss innebär ett helhetså-
tagande med ett förvaltningsteam. Med fokus på 
fastighetsägarens affär levererar vi kvalitet och 
hittar lönsamma investeringar för framtiden.

Fastighetsdrift
Vi arbetar förebyggande för att hålla fastigheten 
i ett gott skick och för att optimera driften. Vårt 
dagliga arbete i fastigheten gör att vi upptäcker 
avvikelser så att vi kan hantera och åtgärda innan 
de orsakar större problem.

Administrativ förvaltning
Fastighetsförvaltaren fungerar som fastighetsäga-
rens förlängda arm och hanterar myndighetskrav, 
avtal, och planering av underhåll. Vi stöttar fastig-
hetsägaren vid uthyrning, omförhandling av lokaler 
och hyresförhandlingar.

Ekonomisk förvaltning
Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk redovisning 
och hyresadministration. Våra förvaltnings- 
ekonomer kan hjälpa dig som fastighetsägare 
med ekonomisk rapportering, moms, skatter  
och årsredovisning, med mera. 

Allt vi gör syftar till att utveckla 
fastighetsägarens affär idag  
och på lång sikt.



Så här jobbar vi

Med ett långsiktigt perspektiv
Grundbulten för Einar Mattsson är och har alltid 
varit långsiktigt värdeskapande för kunden och 
för staden. Våra verksamheter bygger på lång-
variga och hållbara affärsrelationer. 

För en lönsam affär
Genom lösningar som är genomtänkta, fram-
synta och sätter omtanken högt skapar vi 
värde för kunder under husens hela livscykel.  
Vi väljer bort sådant som kan se bra ut för  
stunden, men blir dyrt i längden.

Vi kan hus
Erfarenhet av många decenniers förvaltning 
gör att vi kan hus. Hela kompetenskedjan finns 
inom organisationen. Det kontinuerliga utbytet 
av kunskap och erfarenheter mellan fastighets-
förvaltningen, byggentreprenad och projek-
tutveckling gör att vi kan lösa många typer av 
problem.

Vi bryr oss om
Att arbeta med fastigheter och människors 
hem innebär är ett stort ansvar. För att förutse, 
och därmed undvika, många problem har vi en 
närvarande och aktiv förvaltning med ronder i 
alla fastigheter minst en gång i veckan.

Nästa kapitel ska bli det  
bästa i Einar Mattssons  
och stadens historia.



Totalt förvaltar Einar Mattsson idag 15 645 lägenheter. 
Av dessa förvaltas 10 022 lägenheter på uppdrag av 
45 externa kunder. 375 657 kvm lokaler ingår i det 
förvaltade beståndet.


