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Pressmeddelande från Compare-IT Nordic AB  

Malmö den 14 oktober 2021 

Färdiglevererat till Wästbygg-projektet 
 

Enligt kommunicerad leveransplan har Compare-IT levererat Smart Homeline till det unika 

bostadsprojektet på Brunnshög i Lund. Det fakturerade värdet är 939 000 kr. 

Projektet innefattar en fastighet med 82 hyreslägenheter, som via Compare-IT:s Smart Homeline får 
tillgång till smarta funktioner som kommer både hyresgästen och fastighetsägaren till gagn. 
Beställaren är Lansa Fastigheter och Wästbygg uppför fastigheten, som beräknas vara inflyttningsklar 
under april/maj 2022.  Projektet har stort hållbarhetsfokus och fastigheten byggs med sikte på 
certifieringen Miljöbyggnad Guld. 
 
Henrik Jarl, VD Compare-IT kommenterar: 

-"Det är fantastiskt roligt att bidra till detta fina projekt tillsammans med Wästbygg och Lansa 

Fastigheter, som vi har utvecklat ett fint samarbete med. Nu ser vi framemot när alla hyresgäster är på 

plats och fastighet och system börjar användas. Projektet har fått stor uppmärksamhet, bl a kommer 

det att presenteras under Fastighetsmässan i Stockholm.”   

 
 
För ytterligare information: 

Henrik Jarl 

VD, Compare-IT Nordic AB   

Telefon: 076 762 13 46   

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

 

Om Wästbygg 

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest 

expansiva marknaderna i Sverige. Företagets vision är att förbättra människors livsmiljöer genom att 

utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva fastigheter. Koncernen omsätter SEK 4 miljarder 

och har 320 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Wästbygg projektutveckling ansvarar 

för hela kedjan från markförvärv, tillståndsprocess och ända fram till en färdig byggnad. För mer 

information se www.wastbygg.se 
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http://www.compare-it.se/
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Om Lansa Fastigheter AB 

Lansa Fastigheter är ett fastighetsbolag med långsiktig investeringshorisont. Lansa investerar i 

bostadsfastigheter på den svenska marknaden i regionstäder samt kransen till storstäderna. 

Investeringarna omfattar såväl färdiga förvaltningsfastigheter som nya bostadsprojekt. Lansa ägs av 

flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen. För mer information se www.lansa.se 

 

http://www.lansa.se/

