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Bostadsrättsföreningen Fogdetorp väljer SmartFrontmetoden i samband med 

den totalrenovering av skalskyddet som skall genomförs i föreningens 

fastigheter belägna i Södertälje. 
 
Front RK AB , ett Eskilstunabaserat företag med specialistkunskap inom fasad, 

betong och renoveringsarbeten, har valts som totalentreprenör att genomföra en 

helrenovering av skalskyddet i 9 fastigheter, med 378 lägenheter, belägna i Södertälje. 

Renoveringen som sträcker sig över nästan 3 år kommer vara slutförd under 2021.  

 
- Vår strategi är att vara en heltäckande kvalitetsleverantör till bostadsrättsföreningar, privata 
fastighetsägare och kommunala fastighetsbolag i Sverige. Det innebär att vi kan hjälpa fastighetsägare 
med helhetslösningar i hela skalskyddet på fastigheter under trygga förhällanden för boende och 
beställare. Att vi nu valts att genomföra SmartFrontmetoden hos Brf Fogdetorp stärker naturligtvis vår 
strategi att utveckla energisparåtgärder i de hus vi renoverar. Självklart är vi oerhört stolta över 
förtroende föreningen visar oss och vi  ser verkligen fram mot att komma i gång med projektet, säger 
Niklas Karlsson, VD för Front RK AB.  
 

SmartFrontmetoden, som är patenterad, är en lösning där tilluftsventilationen monteras på utsidan av 
fasaden vilket innebär en rationell och snabb montering. Stefan Forsberg, VD på SmartFront. – Att vi 
nu lyckats knyta ihop denna stora affär visar att vår, relativt, nya metod har etablerats på marknaden 
och att vår tillväxt kommer att fortsätta i samma snabba takt. Fanatstiskt spännande att följa och mäta 
detta projekt men det är också en fin referens att besöka för nyfikna fastighetsägare i och med det 
centrala läget i Sverige. Också jättekul att stor del av entreprenaden kommer genomföras av lokala 
företaget SGV Bygg som kommer hålla i merparten av själva byggnationen. 
 
- Vi ser fram emot att påbörja renoveringen av föreningens fastighet och har förtroende för Front som 
entreprenör och SmartFrontlösningen. Det känns också bra att fortsätta resan tillsammans med vår 
projektledning på WSP. Vi är medvetna om att det under några år kommer att vara stökigt i området, 
men ser fram emot den standardhöjning som renoveringen innebär. Särskilt uppskattat kommer 
säkert de större och inglasade balkongerna vara berättar Maria Arenbjörk, tidigare ordförande och 
styrelsemedlem, och Ester Rudolfsson Mattsson, nuvarande ordförande i styrelsen för Brf Fogdetorp.   

För ytterligare information, kontakta: 
Stefan Forsberg, VD   Niklas Karlsson,VD                                                     
SmartFront AB                       Front RK AB     
Mail:stefan@smartfront.se                       Mail: niklas@front.se        
Tel: 070-241 70 15                       Tel: 070-412 43 19 
 
                                                                                                                                                                                         
 
Front RK AB är en familjeägd fasad - och ställningskoncern med verksamhet i Mellansverige. Företaget 
grundades 1963 och har idag 135 anställda och omsätter cirka 320 miljoner kronor. SmartFront är ett företag 
verksamt inom energisparlösningar samt är en renoveringsmetod som innovativt löser problemen med att tillföra 
luft och kontrllerad ventilation i fastigheter som har renoveringsbehov. Smartfront verkar i hela Sverige genom 
lokala partner. 
Mer informnation på www.front.se eller www.smartfront.se 

http://www.front.se/

