Når privata, kommunala och
statliga fastighetsägare samt
bostadsrättsföreningar som
tillsammans äger och förvaltar
45 000 fastigheter.
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www.fastighetstidningen.se

FASTIGHETSTIDNINGEN VÄXER!
NU 24 000 LÄSARE
Källa: Orvesto Näringsliv

Når ägarna till
över 900 000 lägenheter
och 8 av 10 kommersiella
lokaler.

Annonsera
i tidningen,
på webben
och
i nyhetsbrevet!

Bara för att man har väl underhå
llna fastigheter
i rätt läge är det inte självklar
t att man sitter säkert.
Digitaliseringen förändra
r branschens sätt att möta
kunden och att göra affärer.
En som inte tänker missa
fastighetsbranschens svar
på Netflix eller Uber är
Urban Edenström.

ANNONSFÖRSÄLJNING
INFORMATION OCH BOKNING:
Joakim Axner
tel: 08-505 738 41, 070-281 86 80
joakim.axner@newsfactory.se
Magnus Johansson
tel: 08-505 738 13, 0707-45 67 01
e-post: magnus.johansson@newsfactory.se
Newsfactory Media Group
Gävlegatan 12 A, 113 30 Stockholm
tel: 08-545 03 990 | www.newsfactory.se

Kontakta oss
för frågor om
annonsering!

Se även www.fastighetstidningen.se
och www.sverigestidskrifter.se

TEKNISK FAKTA
Format: 210 x 275 mm
Satsyta: 170 x 235 mm
Tryckmetod: Offset
Rastertäthet: 133 linjer/
tum (upplösning 300 dpi)

Annonsmaterial: För materialspecifikation
kontakta annons@newsfactory.se
E-post: annons@newsfactory.se
Annonsinlämning: På din bokningsbekräftelse
finner du din unika länk, där du lämnar ditt
material. Vid frågor kontakta produktionsavdelningen på 08-505 738 07

Prislista och utgivningsplan

2017

fastighetstidningen.se
Sajten uppdateras dagligen
med de snabba nyheterna från
branschen varvat med längre reportage
och annat innehåll från papperstidningen.

ANNONSPRISER

Vårt uppdaterade
nyhetsbrev har både
nytt utseende och
tätare utgivning. Ett
givet annonstillfälle
fem dagar i veckan.

– det självklara valet
när du vill nå
fastighetsbranschen

UPPSLAG

WEBB
Uppslag
420 x 275 mm + 3 mm utfall

43 895 kr

HELSIDA
Helsida
210 x 275 mm + 3 mm utfall
Andra omslag
210 x 275 mm + 3 mm utfall
Fjärde omslag / baksidan
210 x 238 mm + 3 mm utfall

I Fastighetstidningen når du hela samhällsbyggnadsbranschen. Med en annons i Fastighetstidningen eller på fastighetstidningen.se når
du fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i
hela landet, liksom politiker, beslutsfattare och
opinionsbildare.

31 895 kr
33 895 kr
34 895 kr

HALVSIDA

Under 2015 gjorde vi om den redaktionella
inriktningen för Fastighetstidningen för att bli
ännu mer relevanta för samhällsbyggnadssektorn. Det gillar våra läsare. Under 2016 ökade vi
antalet läsare, vilket innebär att Fastighetstidningen nu når 24 000 läsare – flest i branschen.
Ny responsiv design. Tidningen blir
mer attraktiv att läsa på mobil eller
läsplatta. Annonserna når fler.

Varför inte ta tillfället i akt att fördjupa din
relation till Fastighetstidningens läsare med
möjligheten att annonsera i ett fördjupande format som inte är möjligt
i traditionella annonser? Nu ger
vi dig som annonsör ett unikt
paketerbjudande med redaktionell
annonser i Fastighetstidningen,
på fastighetstidningen.se och i vårt
dagliga nyhetsbrev.

20 895 kr

Kvartssida
Liggande: 190 x 60 mm
Stående: 93 x 125 mm

13 895 kr

24 900 kr / 4 v

1
4

19 900 kr / 4 v
3

12 900 kr / 4 v

3
4

7 900 kr / 4 v

2

NYHETSBREV
FORMAT
Banner, 1 spalt
285 x 315 px
Banner, 2 spalt
590 x 210 px

2 900 kr / v
3 900 kr / v

REDAKTIONELL ANNONSERING
Kommunicera med våra läsare, både i papperstidningen och på
webb, genom en mer redaktionell form av annonsering! En unik
chans att  berätta  om  ert  företags  produkt,  vara  eller  tjänst i  en 
ny form mot våra läsare. Vi bistår med utformningen av materialet
tillsammans med er som annonsör.
Kontakta oss för prisförslag.

KVARTSSIDA

ALRIKSSON
FOTO: LINA

I undersökning efter undersökning ger våra
läsare oss högsta betyg. Vi är trovärdiga, lättlästa
och tidningen är ständigt aktuell. Det talar för
att just din annons blir uppmärksammad av rätt
person vid rätt tidpunkt.

Halvsida
Liggande: 190 x 125 mm
Stående: 93 x 255 mm

FORMAT
Panormabanner (1)
1 200 x 210 px
Panormabanner (2)
1 200 x 210 px
Banner, 2 spalt (3)
590 x 210 px
Banner, 1 spalt (4)
285 x 315 px

BILAGOR
Jobbar ni med direktutskick idag? Vi kan erbjuda er ett kostnads
effektivt sätt att nå fastighetsägare till en klart reducerad kostnad.
Pris per offert.

Begärd placering 10 % pristillägg.
Bo vill bo mitt i

HISTORIEN
HISTORIEN
text

ERIK
HÖRNKVIST

HUSKONTORET
FÖRSTA UTOM
Sveriges första

Castellum
fastighetsbolaget personer.
I maj invigde
80
med plats för
och de 300 kva
utomhuskontor
taden I11 i Växjö
enskilda
Platsen är företagss wifi, mötesrum såväl som som
erbjuder
för både stående
dratmetrarna
de tekniska
varierad ergonomi
glastaket förser
arbetsplatser,
Solcellerna på
sittande arbete.
men vi vill
med ström.
att tas emot,
hjälpmedlen
en av
detta kommer
– Vi vet inte hur tänker ligga i framkant i utveckling
att vi
vårt utomhus
prova och visa
Det som skiljer
det
arbetsplatser.
utomhus är att
framgångsrika
från vanliga sittplatser Jenny Rungegård,
WorkOut
säger
kontor
för just arbete,
är specialdesignat hef på Castellum i Växjö.
marknadsområdesc

foto

CARL-ROBERT
JONZON

13

FASTIGHETSTID

Tidningen om fastighetsbransc
a
från Fastighetsägarn

]
[ R E P O R TA G E

[ FA K TA ]

SMÅSTADEN
LEVER UPP

2016
NINGEN NR 3 MAJ

12

60 KR
NR 3 MAJ 2016
hen

BO E KARLSON
Ålder: 71 år
Familj: Singel
Karriär: fil. dr. och
1:e antikvarie vid
Jönköpings läns museum.
Numera pensionär och
fastighetsägare.
Aktuell: Fick Årets
stadsbyggnadspris för
renoveringen av sitt hus i
Jönköping. Föreläser ofta om
Jönköpings stads utveckling.

Stadskärnorna tar
eln
fajten mot externhand
[ I N S P I R AT I O N

]

POP UP

Välkommen till
Fastighetstidningen!

Tillfälliga projekt som
väcker engagemang

D

Bo E Karlson är fastighetsägaren med hjärtat i
byggnadsvård. Hans passion manifesteras
i det egna huset mellan Kanalgatan och Östra
Storgatan i Jönköping.

et är sedan länge torrlagt. Men
på 1600talet gick här den kanal som
förband Munksjön och Vättern.
– Man hade en idé om att skapa en
inre kanal som en del av ett befäst
ningssystem i Jönköping. Men det var
en synnerligen utopisk och dum idé,

säger Bo E Karlson.
Höjdskillnaden var för liten och kanalen ledde till,
med Bo E Karlsons ord, 300 år av sanitärt elände. Den
havererade kanalen var en starkt bidragande orsak till att
Jönköping drabbades mycket hårt av pestens härjningar.
Den målande utläggningen som följer min spontana
fråga: ”Varför heter det egentligen Kanalgatan?” skulle gott
räcka för att fylla dessa spalter. Men den som vill ha hela
den spännande historien om hur Sveriges stormaktsplaner
påverkade Jönköpings stadsplan får istället läsa Bo E
Karlsons bok Jönköping – den nya staden. För det är ju för
att prata om vad han åstadkommit med sin fastighet här
mellan Kanalgatan och Östra Storgatan som vi nu står på
den lummiga innergården. Fastighetsägaren Bo E Karlsons
bestånd är inte större än just detta. Men i den lilla skalan

motströms
arhetsperspektiven
Hon vänder på hållb

.se

fastighetstidningen

Niklas Stavegård, ansvarig
utgivare Fastighetstidningen.

Fastighetstidningen
kommer ut åtta gånger om
året och når mer än 24 000
läsare. TS-kontrollerad
upplaga på 17 600 ex.

UTGIVNINGSPLAN 2017
UTGÅVA

BOKNING

MATERIAL

BILAGOR

UTGIVNING

Nr 1

13/1

16/1

23/1

6/2

Nr 2
10/2
13/2
20/2
6/3
						

TEMA
Renovera och bygg nytt
Förvaltning/drift/underhåll
samt Mässpecial EasyFairs Stockholm 15–16 mars

Nr 3

28/3

29/3

3/4

19/4

Ventilation

Nr 4

5/5

8/5

12/5

29/5

Fastighetssystem och automation

Nr 5
11/8
14/8
21/8
4/9
						

Gemensamma utrymmen och utemiljö
samt Mässpecial EasyFairs Göteborg 6–7 september

Nr 6

8/9

11/9

18/9

2/10

Värmepump/komfortkyla

Nr 7

17/10

18/10

25/10

8/11

Fastighetens skal

Nr 8

17/11

20/11

27/11

11/12

Gröna fastigheter – smarta fastigheter

35 %

27 %

21 %

35

Nya smarta material
när du ska renovera

– När jag jobbar
utomlands får jag ofta
höra ”oh, finally a social
planner from Sweden”.
Viktoria Walldin, White.

38 %

även om vi inte rör oss ur fläcken så hoppar vi raskt mel
lan epokerna. Bo har kommit fram till den tid då grävskopor
utgjorde samma hot som bara stadsbränder klarade av förr.
Det är också där Bo E Karlson, som nyanställd byggnads
antikvarie, gör sin entré i Jönköpings historia.
– Det kom en vändning i början 1970talet när det rivits
så mycket under kort tid att en del av stadens identitet var

FA ST I G H E T ST I D N I N G E N N R 6 O K TO B E R 2 01 6

34

Inom dessa områden planerar så här många fastighetsägare
underhålls- eller renoveringsåtgärder.
33 %

har han åstadkommit en hel del. Och för det belönades han
i år med Jönköpings kommuns stadsbyggnadspris.
Men mest av allt är han nog trots allt förste antikvarie på
Jönköpings läns museum. Eller snarare var, sedan tre år är
han officiellt folkpensionär.
– Många av oss gamla museimän har drivits av ett stort
engagemang och har nog lite svårt att lägga av på riktigt.
Väldigt mycket så. Men det är en ynnest att lyssna när Bo E
Karlson väver lager av historia kring gården som ursprungli
gen byggdes upp här 1630. Så jag låter honom hållas.
– Det har brunnit två gånger, senast var den stora
stadsbranden 1790 som tog en stor del av stadsdelen.
Det som sedan byggdes upp har gett karaktären åt den här
delen av staden och som jag nu har velat återskapa, säger Bo.

47 %

RENOVERINGSBEHOV AV FASTIGHETER

VÄRMEPUMP

KÖK/BAD/GOLV

NR 1

Fastigheterna från miljon
programsåren är i stort behov
av renovering och energieffek
tivisering. Samtidigt behöver
vi bygga nästan lika mycket
för att lösa bostadsbristen.
Vi fördjupar oss i de bästa
metoderna både för renovering och nybyggnation.

NR 2

Förvaltning av fastigheter
omsätter i princip lika mycket
som de årliga bygginvestering
arna och transaktionskostna

VENTILATION

derna. I vårt tema hittar du
de bästa tipsen näs det är dags
att trimma organisationen.
Stor special inför Easyfairs
Stockholm.

NR 3

Våra medlemmar och läsare
planerar omfattande investe
ringar i förbättrad ventilation.
Det handlar om energibespa
ringar, men också om miljön
för hyresgäster. Ett redaktio
nellt samarbete med Svensk
Ventilation.

FASAD

NR 4

Vårens stora tema om fastig
hetssystem och automation.
Vad skiljer de olika lösningarna
åt och vad passar dig och din
fastighet bäst? Som annonsör
får du också möjligheten att
berätta om ert system i form
av en redaktionell företags
presentation.

NR 5

Trygghet är vad som efter
frågas mest i de flesta boendeundersökningar. Utöver kund
nöjdhet finns det stora vinster

FÖNSTER

ENERGIEFFEKTIVISERING

att göra i minskade underhålls
kostnader. Vi tittar på allt från
passersystem till sophantering.

NR 6

Årets stora temanummer om
värmepumpar och kyla. Av
våra 24 000 läsare har över 20
procent planerat att investera
inom just detta område. Hur
ser utvecklingen ut och vilket
system passar bäst?

NR 7

Temanummer om klimatskal
– fasad, tak, fönster, och iso

Källa:
Fastighetstidningen
– läsvärdesundersökning 2013

lering. Hur ska en fastighetsä
gare gå till väga för att få bäst
utdelning för sina budgeterade
medel.

NR 8

Gröna fastigheter är hållbara
fastigheter. Vad ska en fast
ighetsägare tänka på för att
spara energi och erbjuda sina
hyresgäster kvalitet, både nu
och i framtiden.

