Flera av fastigheterna, här Münchenbryggeriet,
är kulturfastigheter och viktiga landmärken för
många människor. - Att förvalta dessa klenoder
väl och samtidigt varsamt uppgradera dem med
mer energibesparande teknik och energi från
förnyelsebara källor är mycket tillfredsställande,
säger Tomas Ingemarsson.

ANSVAR OCH NÄRHET ÄR
AFA FASTIGHETERS SIGNUM
AFA Fastigheter har sedan många år varit en fastighetsförvaltare att lita på. Med värdeorden ansvar,
långsiktighet och närhet har de varit en stabil partner för många verksamheter under åren.
Många är försäkrade via AFA Försäkring. Faktum
är att 90 procent – ungefär 4,7 miljoner – av
alla som jobbar i Sverige har någon försäkring
via AFA Försäkring. AFA Fastigheter en del av
kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring som ägs
av arbetsmarknadens parter. En del av försäkrings
premierna placeras i fastigheter som även förvaltas
av AFA Fastigheter. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick
värdet på fastigheterna till över 36 miljarder.
– Vårt övergripande mål är att säkerställa att
våra försäkrade får den ersättning de är berätti
gade till. Att ansvarsfullt förvalta våra fastigheter
som är viktiga ekonomiska tillgångar och vår andra
tillgång, våra kunder, bidrar både till att säkerställa
att våra försäkringsersättningar kan utbetalas och
att hålla framtida premier på låga och stabila ni
våer. Det känns meningsfullt och inspirerande att få
arbeta inom en så viktig verksamhet, säger Tomas
Ingemarsson, chef för AFA Fastigheter.

Malmö Live och en hotellfastighet i Göteborg,
finns i Stockholm. Det medför att vi kan jobba med
närhet på ett sätt som kanske inte alla fastighets
förvaltare har möjlighet till. Vi brukar säga att vi ska
kunna promenera till våra kunder och att kunder
na lika enkelt ska kunna komma rakt in på vårt
kontor och få hjälp med sina frågor, menar Tomas.

Totalt innefattar fastighetsbeståndet en
uthyrningsbar yta om cirka 400 000 kvadrat
meter, vilket även inkluderar ca 900 bostads
lägenheter. Fokus ligger på Stockholm och
här finns även medarbetarna. Det medför
inte bara en stor kunskap och erfarenhet av
Stockholmsmarknaden, det ger även en nära re
lation med kunderna och möjlighet att tillgodose
kundernas lokalbehov över tid.
– Nästan alla fastigheter, så när som på

Hållbarhet i alla dess former är ett område
vars betydelse och vikt växer i takt med de hot
och risker som tydliggörs. AFA Fastigheter har
integrerat hållbarhet i alla delar i verksamhets
planen och kopplar målen till Agenda 2030.
– Att aktivt bidra till ett hållbart samhälle
som inte inkräktar på framtida generationers
möjligheter att tillgodose sina behov, vad kan
vara viktigare än det? Återbruk i ombyggnads
projekt är ett exempel. Under förra året minskade

En stor del av AFA Fastigheters verksamhet
kretsar kring hållbarhet i alla delar. Bransch
organisationen Fastighetsägarna startades i
grunden kring frågor om avfallshanteringen i
Stockholm, och faktum är att det är en fråga som
AFA Fastigheter fortsatt brinner för.
– Avfallshantering är fortfarande en aktuell
fråga, nu inför vi matavfallshantering i alla
fastigheter och fortsätter att minska mängden
sopor som inte återvinns. Vi är på en annan nivå
nu, säger Tomas Ingemarsson.

vi mängden byggavfall med mer än 40 ton.
Ambitionen är större än så och vi ser fram emot
att kunna samarbeta med andra fastighetsägare
inom området, fortsätter Tomas Ingemarsson.
Med merparten av fastigheterna belägna i
Stockholms innerstad är det nära till hands
att samarbeta med Stockholms Stadsmission.
Samarbetet sker främst i de fastighetsnära verk
samheterna som Bostad först och Nattjouren,
men även mer punktvisa insatser görs vid
behov. Nu i Coronatider stöttar AFA Fastigheter
Stadsmissionen dessutom med utdelning av 100
luncher varje dag.
– Vi är en del av AFA Försäkring och man kan
säga att hållbarhet och långsiktighet i någon me
ning ligger i våra gener. Att som fastighetsägare
göra vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan, att
bidra till att utvecklingen går åt rätt håll och att för
valta våra fastigheter och kunder på bästa sätt – allt
annat vore ohållbart, avslutar Tomas Ingemarsson.
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