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Presentation avtalskund: Svensk Husproduktion
med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus

Bild: Svensk Husproduktion

Svensk Husproduktion är en av landets ledande småhusleverantörer och har haft ett

fantastiskt år 2017. Omsättningsmässigt har bolaget ökat 34%. Detta har

uppmärksammats och artiklar har publicerats i Kristianstadsbladet och Sydöstran. Läs

hela artikeln här.

Genom varumärket LB-Hus erbjuder man nyckelfärdiga styckehus med totalentreprenad.

Bolaget bygger även grupphus med färdigpaketerade lösningar med tomt och stycke-, rad-

eller parhus. Småhustillverkarens devis är ”Mest hus för pengarna” och var 2017 först ut

med att erbjuda Compare-IT:s smarta hem lösning som standard. 

Förutom leveranser av Compare-IT:s smarta hem lösning till Svensk Husproduktions

styckehus har Compare-IT även levererat till gruppbebyggelseprojekt såsom Funbo

Vargspåret i Uppsala, där man byggt 12 bostadsrättsparhus om 125 kvm. Svensk

Husproduktion uppför även gruppbebyggelse i form av t ex LB Senior bostäder. I Barnarp,

Jönköping, byggs 6 st LB Senior bostäder och på området Vikhem i Sta�anstorp uppförs 7

st LB Senior bostäder. 

För information om visningshus där du kan uppleva smarta hem enligt LB-Hus, klicka här.



Leveranser till gruppbebyggelseprojekt

Läs pressmeddelandet här

Första leveransen till VästkustStugans 

radhusprojekt Långströmsparken med 50 stycken 2-plans radhus på Hisingen i Göteborg

skedde i augusti och nästa leverans beräknas till månadsskiftet september/oktober.

Läs pressmeddelandet här

I Skövde uppförs etapp 2 av ett radhusprojekt, där Compare-IT:s styrsystem Home

Line™ levererats till första etappen och beställning av systemet har nu lagts till etapp

2.

Kommersiella projekt: Nybyggnation förskola och
kontor

Bild: Fojab Arkitekter

I kvarteret So�eberg vid Tunaparken i Lund byggs en ny förskola med Compare-IT:s
kommersiella belysningsstyrning Commercial Line™. 

Funktioner som installerats är i huvudsak närvarostyrning av belysning, d v s lokaler och
korridorer som beträds tänds upp och släcks med viss fördröjning vid frånvaro.

Tuna förskola �yttar nu sin verksamhet, totalt 5 avdelningar, till dessa nybygga lokaler. 

Fastigheten rymmer även kontorslokaler med samma funktionalitet som förskolans
lokaler. 

Elinstallatör är Eitech i Lund.

Bostadsutvecklare – Hur ser de på smarta bostäder
h t f ti h t ?



och smarta fastigheter?

Martin Strandqvist, Teknisk Chef och kundansvarig bostadsutvecklare

flerfamiljshus/lägenheter berättar:

”Vi ser ett stort intresse för smarta hem lösningar hos bostadsutvecklarna inom

lägenhetssegmentet. Avgörande är att erbjuda en robust lösning som är enkelt att

installera och som användarmässigt fungerar med �erfamiljshusens konstruktion, t ex

tjocka väggar. Vidare måste lösningen passa alla målgrupper, från den teknikointresserade

till tekniknörden, så att alla kan få nytta av systemet. En fastighet ska hålla i många år och

en annan viktig aspekt är därför att det måste vara en framtidssäker lösning, som kan

uppdateras och byggas ut allteftersom det kommer nya möjliga kompletterande produkter

och tjänster. Att Compare-IT:s styrsystem Home Line stödjer fördelningsmätning

(IMD=Individuell Mätning och Debitering) är naturligtvis inte heller någon nackdel. Det som

utvecklats under diskussionerna med bostadsutvecklarna är den nya �exibla a�ärsmodell

som vi arbetet fram, där en lägre initial produktkostnad kombinerat med frivilliga digitala

tjänster i abonnemangsform över tid genererar en intressant intäktsmodell med möjlighet

till intäktsdelning med berörda aktörer.”

Compare-IT:s diskussioner med bostadsutvecklare befäster den utvecklade a�ärsmodellen

som vi arbetat fram. Se nedan.

Utvecklad affärsmodell

Vi har arbetat på att skapa en ny a�ärsmodell som möjliggör �er intäktsmöjligheter i form

av digitala tjänster. A�ärsmodellen ger ett attraktivare och mer konkurrenskraftig

erbjudande till bostadsutvecklare och husbyggare. Med vår nya a�ärsmodell kommer vi

snabbare till a�är och kortar ner beslutsprocessen. Vi skapar också utrymme i modellen

för installatören att tjäna pengar under byggtiden (Installatörsfönstret) och därmed får vi

en bättre och mer positiv inställning till systemet hos installatörerna.

Intervju med styrelseledamot Tord Olsson



Intervju med styrelseledamot Tord Olsson

Jeanette Andersson, Styrelseordförande och Investor Relations IR

Läs intervjun här

Vi är mycket glada att välkomna Tord Olsson till Compare-ITs styrelse. Tord är en av

grundarna till det framgångsrika mjukvarukonsultföretaget Softhouse, som med god

lönsamhet omsatte mer än 250 miljoner 2017. 



Elmässan 17-18 oktober

Under Elmässan 2018 �nns Compare-IT representerade i Alcadons monter. En delsektion i

montern visar bl a en komplett Alcadon central med Home Line™ installerad. 

Varmt välkommen till monter H:10!

Registrera dig här för gratis inträde 

Vår avsikt var att inkludera en artikel, som berättar hur nya bostadsinnehavare upplever

sitt smarta hem. Vår installerade bas växer men givet att det tar lite tid innan man har

kommit på plats, bott in sig och utforskat sitt smarta hem skjuter vi detta inslag till nästa

nyhetsbrev. 

Kommande nyheter

Under nästa vecka ges nr 9 ut av Magasinet Inrikes. Temat för numret är bostad och

smarta hem lösningar och innehåller en intervju med Martin Strandqvist, medgrundare

och Teknisk Chef på Compare-IT. Magasinet trycks i 30.000 ex och räckvidden är 170.000

läsare.

Compare-IT:s nyhetsbrev ges ut 8 gånger per år. 



För investerare

Senaste pressreleaserna hittar ni här

Kommande rapport är halvårsrapporten och den tillkännages den 14 december 2018 med

efterföljande rapport-genomgång den 18 december kl 11.00. 

Inom några veckor kommer Spotlight Stock Market publicera en �lm om Compare-IT. Håll

utkik på Compare-IT:s sida.

Läs vår integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 infördes GDPR - General Data Protection Regulation, den nya

uppdaterade personuppgiftslagen. Vi vill informera om vår hantering av personuppgifter i

samband med utskick av nyhetsbrev. Syftet med att vi lagrar era mail-adresser är att vi

önskar hålla er uppdaterade med produktnyheter samt berätta om referensprojekt och

nya avtalskunder. Om ni inte längre önskar få vårt nyhetsbrev, är det enkelt att

avprenumerera via länken nedan. Avregistrering sker omedelbart och ni får en bekräftelse.

Inom en arbetsdag raderas kontaktuppgifterna i vårt system.

 

Detta meddelande har skickats till amin.yosoh@compareit.se, klicka här för att

avsluta.


