Pressmeddelande 2 december 2020

Konstpaus för AFA Fastigheters årliga konstauktion
Inget är som vanligt i år. Det gäller även AFA Fastigheters årliga konstauktion på
Business Arena till förmån för Stockholms Stadsmissions värdefulla arbete för en
mänskligare stad.
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Som en av Stockholms större fastighetsägare vill vi på AFA Fastigheter vara med och bidra till en
tryggare och mänskligare stad för alla. Därför har vi sedan länge valt att gå in som partnerföretag
och stödja Stockholms Stadsmission. Under tre år har vi dessutom anordnat en konstauktion till
förmån för Stockholms Stadsmission under fastighetsmässan Business Arena Stockholm. Totalt
har auktionerna inbringat ett extra bidrag på över 350 000 kr.

– 2020 är året då inget är sig likt. Därför har vi tagit konstpaus till 2021, säger Lars Edberg, Chef
Förvaltning på AFA Fastigheter, som poängterar att behovet av pengar dock är extra stort på
grund av den rådande pandemin.
Linda Nyqvist är ansvarig för partnerföretag på Stockholms Stadsmission. Hon säger att
företagsstöd är oerhört viktigt för deras verksamhet. Organisationen är till stor del
insamlingsfinansierad och är beroende av gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag.
– Det känns fint att vi har långsiktiga samarbetspartners som AFA Fastigheter. Vi är tacksamma
för varenda extra krona som kommer in i verksamheten. Jag hoppas på att både företag och
privatpersoner kan tänka sig att ge oss en gåva i år, även om de denna gång inte budar på konst.
Just nu pågår en pandemi som drabbar alla, men de som drabbas hårdast är människor som redan
lever i utsatthet avslutar Linda.
Läs mer på hjartastockholm.se
Mer information:
Lars Edberg, Chef Förvaltning, AFA Fastigheter, 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se
AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter i Stockholm och
Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler.
Fastighetsbeståndet består av cirka 400 000 kvm till ett värde av cirka 36,5 miljarder SEK. AFA
Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

9 av 10 är försäkrade via jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall
och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i
privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En
viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka
650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

