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Minimal störning för kunden,maximal
effekt på inomhusklimat och energi-
förbrukning. I höstas köptes Eskils-
tunaföretaget SmartFront upp av
börsnoterade Fasadgruppen, vilket
ger bolaget både störremuskler och
möjlighet till expansion.”Vi har en
spännande produkt sommånga
kan dra nytta av”, säger Stefan Fors-
berg, vd på SmartFront.

Eskilstunaföretaget Smart-
Frontsmetod för uppgra-
dering av fasad, ventilation
och fönster på befintliga
fastigheter ger både en bety-
dande energibesparing och
en hälsosam boendemiljö.

– Vi har tagit fram en egen
metod som går ut på att
praktiskt taget allt arbete
kan ske från byggnadens
utsida. Det innebär inte bara
minimal störning för berörda
hyresgäster, utan också att
de kan bo kvar i lägenheten
under tiden som arbetet
pågår, säger Stefan Forsberg.

2020 blev påmånga

sätt ett speciellt år för
SmartFront. Förutom att
pandemin satte ett tillfäl-
ligt avtryck i tillväxten
köptes SmartFront, i likhet
med systerbolagen Rapid
hyrställningar och Front
RK, upp avNasdaq-noterade
Fasadgruppen.

– Det blev ett kort hack i
kurvan sen vände det upp
igen. Vi har klarat oss riktigt
bra genom krisen och vi har
varken hotell eller flygplan
i balansräkningen. Ägande-
skapet öppnar dessutom
portarna till nyamöjligheter

och vi fårmånga bra kollegor
att dra nytta av, säger Stefan
Forsberg.

Han säger att företaget
har gått från att vara en
utförare till att bli en
metodägare och lyfter flera
fördelarmed SmartFronts
produktutbud.

– Vi erbjuder en paketlös-
ning där vi isolerar fasad,
byter fönster och installerar
ventilation utan att det
påverkar kunden under ar-
betets gång. Vårt system för-
bättrarmiljön för de boende
ochminskar uppvärmnings-
kostnaden, vilketminskar
negativmiljöpåverkan.

Björn Pettersson, projekt-
ledare på SmartFront, säger
att denminskade energiför-
brukningen är ett viktigt
argument när fastighets-
ägare ska välja utförare inför
renovering.

–Med vår insats går det
att sänka energikostnaderna
med upp till 75 procent. För
ett flerfamiljshusmed 100
lägenheter innebär det en
besparing på cirka 900 000
kronor om året.

Han säger attmånga äldre

hus fortfarande har dålig
fasad, gamla fönster och un-
dermålig ventilation – något
som ofrånkomligt innebär en
risig innemiljö.

– Vi tittar alltid på
helheten och försöker att
identifiera grundproblemet
innan vi föreslår en lösning.
Det verkar sommånga
använder olika ursäkter för
att stoppa in dyramaskiner
–med vårmetod ventilerar
vi om byggnaden, sänker
energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen.

Bland kunderna återfinns
bostadsrättsföreningarmed
radonproblem, privata fast-
ighetsägaremed långsiktigt
ägande och allmännyttiga
fastighetsbolagmed en tyd-
lig policy att uppnå gemen-
sammamiljömål.

– Det är enklare än vad
många tror att sänka energi-
förbrukningen och förbättra
miljön – det gäller bara att
ta tag i det, säger Stefan
Forsberg.
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”Vi harklarat
oss riktigt bra
genomkrisen
ochvi har
varkenhotell
ellerflygplan
i balans-
räkningen.
Ägandeskapet
öppnardess-
utomportarna
till nyamöjlig-
heter.”

Minimal störning för kunden, maximal effekt på inomhusklimat och
energiförbrukning. Så beskriver SmartFront sin metod för upp
gradering av fasad, ventilation och fönster. FOTO: JOAKIM SERRANDER

SmartFronts Björn Pettersson och Stefan Forsberg har efter uppköpet
fått en mängd nya kollegor. FOTO: JOAKIM SERRANDER

Projektledaren Björn Pettersson har ständigt flera kundmöten
inbokade. FOTO: JOAKIM SERRANDER
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SmartFronts vd Stefan Forsberg och projektledaren Björn Pettersson vet att de har en produkt som många blir vinnare på. FOTO: JOAKIM SERRANDER
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