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Aqua Floating Group väljer Smart Homeline som standard 
 
Compare-IT:s smarta hem system Smart Homeline med trygghets- och komfortfunktioner ska ingå 
som standard i alla leveranser till Aqua Floating Group. Till en början gäller det 12 st arkitektritade 
sjövillor och det planeras för ytterligare 52 sjövillor i AquaVillage i Västervik.  
 
Som tidigare kommunicerats, har Compare-IT levererat Smart Homeline till en test- och 
utvärderingsinstallation hos Aqua Floating Group, som tillverkar och säljer flytande hus. Compare-IT 
får nu möjlighet att leverera Smart Homeline till Sjövillorna i Svindersviken vid Stockholms inlopp, där 
12 stycken arkitektritade Sjövillor byggs i storlek från 157 kvm till 210 kvm. Med bara ett knapptryck 
kommer de boende till exempel kunna släcka alla lampor och stänga av kaffekokaren innan de 
lämnar bostaden och belysningen kommer att kunna styras via en App. 
 
Aqua Floating Group planerar också för AquaVillage i området Skeppsbrostaden i Västervik, där ett 
helt nytt område utvecklas till skillnad från tidigare projekt där pirer och bostäder redan funnits. Här 
planeras totalt 52 villor på tre pirer som Aqua Floating Group själva bygger. De första villorna av 
modellerna Futura och Laguna ligger redan på plats i AquaVillage. Aqua Floating Group har tidigare 
erbjudit ett annat styrsystem i sina leveranser, men byter nu till Smart Homeline. Ordervärde per 
leverans är beroende av storlek på system och uppskattas till ett snittvärde på ca 30 tkr. Till detta 
tillkommer leverans av tillval i form av vattenavstängningspaket, anpassade brand- och 
rökdetektorer, utökad dimmeraktivering samt paket med trådlös komplettering.  
 
Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar: 
“Det är mycket glädjande att Smart Homeline nu är standard i alla Aqua Floating Groups leveranser 
och att utvärderingen speglar våra många fördelar och funktioner. Återigen får vi bekräftat att Smart 
Homeline är en produkt som passar allt från lägenheter till villor, och nu även vattenbelägna! Det här 
är helt i linje med vår strategi att digitalisera villor och fastigheter”  
 
Feda Hasanbegovic, VD Västerviks Elektriska kommenterar: 
-”Förutom att vi är väldigt glada för förtroendet att göra alla installationer till Aqua Floating Group, 
ser vi framemot att jobba med Smart Homeline, som är enkel att installera och omprogrammeringar 
och anpassningar kan utföras av bostadsinnehavaren själv. Med den trådlösa 
kompletteringsmöjligheten, erbjuds en flexibilitet där alla sen kan anpassa och bygga ut systemet 
som de vill.” 
 
Petter Gustafsson, inköpsansvarig Aqua Floating Group kommenterar: 
-”Potentialen för att producera bostadshus för ett liv på vattnet är oerhört stor, men för att bygga ett 
fungerande marint samhälle krävs en komfort och tillgänglighet som är jämförbar med ett 
villaområde på landbacken. Den kategori vi vänder oss till har höga krav på komfort och teknik, något 
som vi ser att Smart Homeline lever upp till. Vi ser mycket framemot att förse alla våra projekt med 
detta system.” 
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För ytterligare information 

Henrik Jarl 

VD, Compare-IT Nordic AB   

Telefon: 0767-621346    

E-post: henrik.jarl@compare-it.se  

 

Petter Gustafsson 

Inköpsansvarig, Aqua Floating Group AB   

Telefon: 0733-866591     

E-post: petter.gustafsson@aquafloatinggroup.se 

 

Feda Hasanbegovic 

vVD, Västerviks Elektriska AB   

Telefon: 070-3850117     

E-post: feda@vikelektriska.se 

 

 

 

 

Om Compare-IT 

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande 

är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta 

hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela 

bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i 

Malmö. För mer information se www.compare-it.se  

 

Om Aqua Floating Group AB 

Aqua Floating Group har sedan år 2000 producerat flytande hus med målsättningen att utveckla flytande 
samhällen och utnyttja sjötomter istället för att exploatera mark och på så sätt skapa miljöanpassade och 
hållbara boendelösningar. Många år av planering och utveckling med kunniga experter står bakom de bostäder 
som byggs idag. Det som Aqua Floating Group nu producerar är världsledande inom boende på vatten. Aqua 
Floating Group AB utvecklar, konstruerar och producerar hus för permanent boende på vatten i en egen 
produktionsanläggning i Västervik. För mer information se www.aquafloatinggroup.se  
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Om Västerviks Elektriska 

Västerviks Elektriska finns i Västervik och riktar sig till kommun, stat, landsting och privatpersoner i Västerviks 

kommun. Under 2020 påbörjade bolaget samarbete med Aqua Floating Group och levererar nu alla 

elinstallationer till deras projekt. Västerviks Elektriska AB startades år 2016 av Hans Karlsson, Feda 

Hasanbegovic, Daniel Pettersson och Johan Widerberg. Sedan dess har bolaget expanderat och i företaget finns 

nu utöver de fyra delägarna 10 stycken elektriker. För mer information se www.vikelektriska.se   

 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Henrik Jarls försorg, för offentliggörande den 1 

april 2021. 
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