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Pressmeddelande söndag 3 juli 2022  

 
 

Heba blir delägare i marknadsplattformen 
Nya Boendet 
Heba Fastighets AB blir delägare i Nya Boendet, en marknadsplattform med 
mål att vara den givna marknadsplatsen för nyproduktion med 
slutkonsumenten som målgrupp. Nya Boendet presenterar alla 
boendeformer och är öppen för alla aktörer med målet att skapa överblick 
för konsumenten.   

- Vi är glada över att bli delägare i Nya Boendet som är en modern plattform 
för dem som söker nya bostäder. Plattformen fyller ett tomrum då någon 
motsvarande tjänst som lyfter alla boendeformer inom nyproduktion saknas 
på marknaden idag. Vi kommer även publicera befintliga hyresrätter för 
successionsuthyrning på plattformen, säger Patrik Emanuelsson vd på 
Heba. 
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Plattformen ger konsumenten möjlighet till överblick och framförhållning att 
kunna planera sin boendesituation. Nya Boendet når både aktiva och passiva 
bostadssökare. 

- Nyproduktionen har alltid varit nedprioriterad i alla kanaler. Det vill vi ändra 
på och ge nyproduktion platsen och relevansen som den förtjänar. 
Nyproduktion står för hela 40 procent av hela bostadsmarknaden, säger 
Monika Pirslin grundare av Nya Boendet.  

Om Nya Boendet 

Nya Boendet är en marknadsplattform - med slutkonsumenten som målgrupp – 
med mål att vara den givna marknadsplatsen för nyproducerade bostäder i hela 
landet.  

Nya Boendet lanserades 2019. Sedan dess har plattformen vidareutvecklats 
och till årsskiftet 2022/2023 lanseras Nya Boendet 2.0, med en tydligare 
inriktning på att vara rikstäckande och presentera både nyproduktion och 
befintliga hyresrätter. Bland aktörerna som är partners/delägare i Nya Boendet 
idag finns Riksbyggen, Magnolia, Heba, Vincero och Holmströmgruppen. Fler 
aktörer kommer att ansluta med sina bostäder under hösten. 

Nya Boendets uppdrag och ansvar är att direktkommunicera med 
slutkonsumenterna och ge bostadsutvecklarna och fastighetsägarna ett lönsamt 
stöd i marknadsföringsfasen för att främja lönsam försäljning och uthyrning. Alla 
bostadsprojekt får en egen projekthemsida och marknadsföringen anpassas till 
dess målgrupper. Syftet är att vara affärsgenererande genom att skapa 
kvalitativa intresseanmälningar som leder till affärer. 

För mer information kontakta: 
Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, 
patrik.emanuelsson@hebafast.se 

Monika Pirslin, grundare Nya Boendet, 0700-92 95 63, monika@nyaboendet.se 

Om Heba 
Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och 
förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och 
Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att 
trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom 
nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och 
förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade 
på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se 
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