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Årets BRF utsedd
I  dag 08:58
EVENT Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7 i Stockholm har tilldelats
Fastighetsägarna Stockholms utmärkelse Årets Bostadsrättsförening.

Priset Årets bostadsrättsförening delades ut i går under en ceremoni på
Fastighetsägarna Stockholms årsmöte på Moderna Museet. Juryns
motivering till utnämningen lyder: 

”Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7 har med stor professionalism
skapat ett modernt, säkert och attraktivt boende för sina medlemmar.
Föreningen sköts på ett ansvarsfullt och kunnigt sätt och har tack vare
styrelsens målmedvetna arbete och engagemang gått från att vara en
oäkta bostadsrättsförening till att vara en äkta, nästintill skuldfri,
förening.”

– Vi i styrelsen är oerhört glada över utmärkelsen. Den är en
bekräftelse på att det arbete som vi har lagt ner under mer än tio år
har varit något utöver det vanliga. Utmärkelsen ger förnyad kraft och
inspiration för alla medlemmar i föreningen att fortsätta jobba för att
vara en säker och attraktiv fastighet i Stockholms innerstad, säger
Mikael Prinzell, ordförande i BRF Sjömannen 7.

– Sjömannen 7 har uppvisat både målmedvetenhet och uthållighet i
processen att bli en äkta förening. Samtidigt har de också genomfört
en rad renoveringar för att modernisera huset och allt har skett på
mindre än tio år, vilket verkligen är imponerande, säger Katarina
Tunhammar, verksamhetsansvarig BRF, Fastighetsägarna Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7, på Sibyllegatan, består av 33
lägenheter samt ett garage. Fastigheten uppfördes 1938 och
föreningen bildades 2003. 

Fastighetsägarna Stockholm inrättade priset Årets bostadsrättsförening
2008. De grundläggande kriterierna är att föreningen ska ha ett väl
omhändertaget hus, en välskött ekonomi, en väl fungerande styrelse samt följa god sed
för bostadsrättsföreningar. 
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BOLAG Peab avser att acceptera Backahills budpliktsbud på 105 kronor per
aktie i Brinova. 

 

Gröna Skrapan i Göteborg
fullt uthyrd
UTHYRNING Skanska har nu hyrt ut de sista ytorna i Gröna
Skrapan i Gårda, Göteborg. 

 

Ny ordförande i Fastighetsägarna
Stockholm
BOLAG Fastighetsägarna Stockholm har valt en ny ordförande. Han har
tidigare varit vd för Jones Lang Lasalle och vice vd för Vasakronan. 

 

Värmdö kommun i stort
fastighetsköp
TRANSAKTIONER Värmdö kommun köper ett flertal
fastigheter för 147,5 miljoner kronor. Det är Värmdö kommuns
största fastighetsköp hittills.

 

Årets BRF utsedd
EVENT Bostadsrättsföreningen Sjömannen 7 i Stockholm har
tilldelats Fastighetsägarna Stockholms utmärkelse Årets
Bostadsrättsförening. 

 

Redevco säljer också i Finland
TRANSAKTIONER Holländska Redevco lämnade Sverige genom försäljningen till
Rockspring i början av månaden. Nu går Redevco också ur Finland. 

 

Uppsalahem bygger miljövänligt
BYGG I går togs det första spadtaget för Uppsalahems mest miljövänliga byggnad. 

 

Mitthem-försäljning stoppas
TRANSAKTIONER Mitthems försäljning av 1 500 lägenheter stoppas. 
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Nextor hyr ut till Cramo i
centrala Stockholm
UTHYRNING Nextor Group har hyrt ut lokaler till Cramo som
öppnar en innerstadsdepå för maskinuthyrning vid Norrtull på
Norrtullsgatan 67. 

 

Skanska bygger kasino i Texas
BYGG Skanska har tecknat kontrakt med Kickapoo-stammen i Texas om att bygga ett
hotell och kasino i Eagle pass, Texas. Kontraktet är värt cirka 314 miljoner kronor. Ordern
inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2012. 

 

Peab och Tornet bygger på Lidingö
BYGG Idag tar Peab och Tornet det första spadtaget för 44 hyreslägenheter i Brevik på
Lidingö. Det är första gången på länge som det byggs nya hyresrätter på Lidingö. De
energismarta bostäderna beräknas vara klara under andra kvartalet 2013. 

 

Sveafastigheter satsar på nytt segment

BOLAG Sveafastigheter har via ett samarbete inlett en satsning på ett nytt segment.
Målsättningen är att bli ledande rikstäckande hyresvärd inom området.

 

Engelsk pensionsfond säljer två fastigheter –
går helt ur Sverige
TRANSAKTIONER Bilcentrumgruppen köper två fastigheter där man själva är
huvudhyresgäst. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 86 miljoner kronor. Säljaren, en
engelsk pensionsfond som innehas av det globala revisionsbolaget BDO, går i och med
affären, helt ur Sverige. 

 

Wingårdhs prisas för Kungsholmsporten
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ARKITEKTUR Wingårdhs arkitekter vann i går Svensk Betongs arkitekturpris för
Wallenstam-ägda Kungsholmsporten i Stockholm. 

 

NCC tappar koncernledningsmedlem
BOLAG Torben Biilmann, affärsområdeschef för NCC Construction i Danmark och
koncernledningsmedlem i NCC, lämnar bolaget och blir vd för det danska byggbolaget MT
Höjgaard A/S. 

 

Visa fler nyheter »

RSS
Prenumerera på nyheter direkt i din
mobil, mejlklient eller annan RSS-
läsare. 

Nyhetsfeeden »
Mer om RSS »

NYHETSBREV
Du vet väl om att du kan få dagens
nyheter via e-post kostnadsfritt?
Prenumerera på Fastighetssveriges
nyhetsbrev!

Mer om nyhetsbrevet »

SÖK
Sök direkt i hela vårt artikelarkiv här på
fastighetssverige.se 

Till sökningen »

OM OSS
Ditt magasin för nyheter i fastighets
branschen sedan 2004. 

Ansvarig utgivare – Rolf Andersson
Chefredaktör – Eddie Ekberg 

Om licenser och cookies »
Mer om företaget »

http://www.fastighetssverige.se/artikel/wingardhs-prisas-for-kungsholmsporten-9473/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/wingardhs-prisas-for-kungsholmsporten-9473/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/wingardhs-prisas-for-kungsholmsporten-9473/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/wingardhs-prisas-for-kungsholmsporten-9473/#disqus_thread
http://www.fastighetssverige.se/artikel/ncc-tappar-koncernledningsmedlem-9476/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/ncc-tappar-koncernledningsmedlem-9476/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/ncc-tappar-koncernledningsmedlem-9476/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/ncc-tappar-koncernledningsmedlem-9476/
http://www.fastighetssverige.se/artikel/ncc-tappar-koncernledningsmedlem-9476/#disqus_thread
http://www.fastighetssverige.se/feed/
http://www.fastighetssverige.se/nyhetsbrev/#rss
http://www.fastighetssverige.se/nyhetsbrev/#nyhetsbrev
http://www.fastighetssverige.se/sok/
mailto:rolf@fastighetssverige.se
mailto:eddie@fastighetssverige.se
http://www.fastighetssverige.se/cookies/
http://www.fastighetssverige.se/om-oss/

	www.fastighetssverige.se
	Årets BRF utsedd - Fastighetssverige.se


	FyZXRzLWJyZi11dHNlZGQtOTQ4NS8A: 
	select0: [oldest]

	FyZXRzLWJyZi11dHNlZGQtOTQ4NS8A: 
	form3: 
	s: SÖK
	input2: 


	0zMDA/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDgA: 
	input0: 



