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Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB  

Malmö den 7 maj 2021 

Västerviks Elektriska lägger order på Smart Homeline  

Compare-IT har fått en första större order från Västerviks Elektriska på Smart Homeline till 
ett landfast projekt. Ordervärdet är ca 130 tkr och projektet innefattar styrsystem med 
trygghets- och komfortfunktioner. 
 
Som tidigare kommunicerats gör Västerviks Elektriska installationerna till Aqua Floating Group, som 

levererar Smart Homeline som standard i sina flytande hus. Västerviks Elektriska gör även 

elinstallationer till landfasta projekt och väljer nu att leverera Smart Homeline till ett större projekt.   

  
Henrik Jarl, VD Compare-IT Nordic AB kommenterar: 

”Vi är mycket glada att samarbetet med Västerviks Elektriska avseende smarta hem nu lett till att de 

erbjuder Smart Homeline även till sina landfasta projekt. Vi ser mycket framemot vårt utökade 

samarbete och att få leverera anpassade system utifrån respektive projekt.” 

 
 
För ytterligare information: 

Henrik Jarl 

VD, Compare-IT Nordic AB   

Telefon: 076 762 13 46   

E-post: henrik.jarl@compare-it.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. 
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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 delägarna 16 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 ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 7 maj 


