Pressmeddelande 2 oktober 2020

AFA Fastigheter rekryterar arkitekt
Med över 300 000 kvadratmeter kommersiell yta i Stockholms innerstad och med en förståelse för
hyresgästernas förändrade behov över tid, ser AFA Fastigheter stora möjligheter i att rekrytera
en specialistkompetens inom arkitektur. I oktober tillträder Mohamad Kawati, arkitekt SAR/MSA,
en helt ny roll på AFA Fastigheter.
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Lars Edberg, chef för Förvaltning på AFA Fastigheter, ser många fördelar med den nya
funktionen.
-

Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Mohamad Kawati till oss. Den nya funktionen är
en del i vår verksamhetsutveckling och syftar till att stötta och avlasta både projektledning
och förvaltning samt att hålla vårt ritningsarkiv uppdaterat och à jour. Mohamads mångåriga
erfarenhet av projektering, CAD-strukturer och hyresgästanpassningar blir en stor tillgång.

-

Kraven på utformning av lokalerna och hyresgästernas behov förändras ständigt över tid. Just
nu funderar till exempel många på hur erfarenheterna från den rådande pandemin ska kunna
tas till vara i utformningen. En arkitekt inhouse med beställarkompetens mot entreprenörer
och externa arkitekter ger oss även ett snabbfotat expertstöd i vår uthyrningsverksamhet,
fortsätter Lars.

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.

