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Prognosstyrning – en lönsam investering för både
miljö och ekonomi
- Som fastighetsägare har vi ett stort miljöansvar som vi tar på största allvar, säger
Anders Häggström, vd på Graflunds.
- Resultaten av prognosstyrning talar för sig själva; både miljön och företaget tjänar
på det. Vi har därför beslutat att utöka prognosstyrningen med eGain forecasting™ till
2
att omfatta ytterligare cirka 220 000 m av vårt fastighetsbestånd.
eGain och Graflunds har samarbetat under en längre tid när det gäller prognosstyrning och
de positiva effekterna resulterar nu i en utbyggnad. De orter som är aktuella i denna etapp är
Eskilstuna, Norrköping, Märsta, Strängnäs Södertälje och Vårby.
- Prognosstyrning är en god investering som ger snabba resultat. Det frigör tid och pengar
som vi kan använda till andra projekt, säger Anders Häggström.
Graflunds är en av Sveriges största privata förvaltare av bostäder med drygt 12 000
lägenheter på olika orter i Mellansverige. Bostadslägenheterna finns i Eskilstuna, Linköping,
Norrköping, Strängnäs, Södertälje, Uppsala samt ett antal kommuner i Stockholmsområdet.
– För oss är detta ett mycket bra betyg, som visar på värdet av att ta större grepp och välja
eGain forecasting™ som en av de första, större energiåtgärderna. Vi är naturligtvis mycket
stolta över nyttan vi åstadkommit och det utökade förtroende vi nu fått, berättar Thorbjörn
Geiser, VD, eGain Sweden AB.
För mer information kontakta:
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eGain är ett svenskt, internationellt företag med löftet att vara den mest ambitiösa partnern för
miljömedvetna fastighetsbolag. Vi har arbetat specialiserat med prognosstyrning av uppvärmning i
flerbostadshus sedan 1994. eGain forecasting™ minskar klimatpåverkan från snart 2000 fastigheter i
Sverige och övriga Europa.
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