
 v

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 krister@advertise.se
E-post: krister@advertise.se
Annonsinlämning: På din boknings bekräftelse  
finner du din unika länk, där du lämnar ditt  
material. Vid frågor kontakta produktions- 
avdelningen på 08-22 44 80.

Prislista och utgivningsplan 
2019

Äger och förvaltar 
45 000 fastigheter med 
900 000 lägenheter och

 8 av 10 kommersiella lokaler.

 Läses av privata fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar  

över hela Sverige

www.fastighetstidningen.se

Annonsera  
i tidningen,  
på webben  

och 
i nyhetsbrevet!

ANNONSFÖRSÄLJNING
INFORMATION OCH BOKNING:
Krister Bläsung
tel: 070-748 11 58
e-post: krister@advertise.se  
Jonas Thörne
tel: 070-712 36 77
e-post: jonas@advertise.se
Advertise AB
Box 7240, 103 89 Stockholm
tel: 08-22 44 80 |  wwww.advertise.se

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

Kontakta oss 
för frågor om 
annonsering!

VAKTEN TAR ÖVER 

FRÅN POLISEN 
Samhället backar tillbaks och det råder brist på 

poliser. Lösningen för kommuner, fastighetsägare 

och handel blir ofta att anlita ordningsvakter.  

Resultaten är ofta goda. Men allt fler menar att 

det är en problematisk utveckling.
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Det är nog få som 

har samma koll på 

Gamlestaden som 

Ari Kartunnen och 

José Bjerkheden.
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Kåre Gustafsson, projektledare på 
Stockholm Exergi, med ren biokol  

från anläggningen  i Högdalen.

Framgångsrik energieffektivisering till trots. Ska vi klara klimatmålen måste vi bokstavligen dammsuga atmosfären på de mängder av   koldioxid som vi redan har släppt ut. 
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Branschen tittar allt mer på materialet i fastigheternahusesyn
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Tidningen om fastighetsbranschen 

från Fastighetsägarna
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[  R E P O R TA G E  ]

VI BYGGER 
TILLSAMMANS 

En ny typ av byggemenskaper 

växer fram i storstaden

[  P O R T R Ä T T  ] 

SNABBA FÖTTER
Emma Henriksson på Atrium 

Ljungberg räknar med ökat tempo   

Effektiv och  

flexibel ventilation med 

trådlös teknik

+Vad bygger vi in för farliga 

kemiska ämnen och hur ska 

en fastighet återbrukas? 

Se till  
att synas 
i alla våra 
kanaler!



Branschtidningen Fastighetstidningen är det 
självklara valet när du vill nå samhällsbygg
nadsbranschen. Med en annons i Fastighets
tidningen når du inte enbart 15 000 fastighets
företagare och bostadsrättsföreningar över hela 
landet utan också politiker, beslutsfattare och 
opinionsbildare. 

Fastighetstidningen är branschtidningen för 
fastighetsbranschen. Det gillar våra läsare! Sedan 
2015 har vi ökat antalet läsare med över 55 pro
cent. Varje nummer av Fastighetstidningen når 
28  000 läsare – det är den tidning som når flest 
läsare i branschen.

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

Jag vill särskilt påminna om vårt paketerbju
dande som gör att du kan fördjupa din relation 
till Fastighetstidningens läsare på 
ett sätt som inte är möjligt i tradi
tionella annonser. Vi erbjuder dig 
som annonsör ett unikt paket med 
redaktionella annonser i Fastighets
tidningen, på fastighetstidningen.se 
och i vårt dagliga nyhetsbrev. Hör av 
dig till oss redan idag, så ger vi dig ett 
attraktivt annonserbjudande.

Välkommen till  
Fastighetstidningen!

ANNONSPRISER

Uppslag 43 895 kr
420 x 275 mm + 3 mm utfall

FORMAT
Panormabanner (1) 29 900 kr / 4 v
1 200 x 210 px 
Panormabanner (2) 19 900 kr / 4 v
1 200 x 210 px 
Banner, 2 spalt (3) 12 900 kr / 4 v
590 x 210 px
Banner, 1 spalt (4) 7 900 kr / 4 v
285 x 315 px
Native (4) 19 900 kr / 4 v

UPPSLAG WEBB

FORMAT

Banner, 1 spalt 2 900 kr / v
285 x 315 px
Banner, 2 spalt 3 900 kr / v
590 x 210 px

NYHETSBREV

Helsida 31 895 kr
210 x 275 mm + 3 mm utfall 
Andra omslag 33 895 kr
210 x 275 mm + 3 mm utfall
Tredje omslag 33 895 kr
210 x 275 mm + 3 mm utfall 
Fjärde omslag / baksidan 34 895 kr 
210 x 238 mm + 3 mm utfall

HELSIDA

Halvsida 20 895 kr
Liggande: 190 x 125 mm   
Stående: 93 x 255 mm  

HALVSIDA

Kvartssida  13 895 kr
Liggande: 190 x 60 mm   
Stående: 93 x 125 mm 

KVARTSSIDA

UTGIVNINGSPLAN 2019

– det självklara valet  
när du vill nå  
fastighetsbranschen

 UTGÅVA BOKNING/MATERIAL  BILAGOR UTGIVNING TEMA 
 Nr 1 1/2 11/2 25/2  Energibesparing och gemensamma utrymmen  
      (tvättstuga, utemiljö, förråd, garage, parkering)
 Nr 2 15/3 25/3 8/4  Ventilation, inomhusmiljö och komfortkyla
 Nr 3 26/4 6/5 20/5  Gröna och klimatsmarta fastigheter samt arkitektur, nybyggnation  
      och renovering
 Nr 4 9/8 19/8 2/9  Smarta fastigheter samt värme och komfortkyla
 Nr 5 13/9 23/9 7/10  Stora renoveringar. Fastighetens skal (tak, fasad, fönster, stammar, badrum)
 Nr 6 31/10 11/11 25/11  Fastighetssystem och Automation samt fastighetsservice

Niklas Stavegård, ansvarig 
utgivare Fastighets tidningen
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100% exponering gäller!

PROMOTION trivselhus

80

PROMOTION trivselhus
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En tolkning av en klassisk byggnation i nutid. Vintage Living handlar om kupor, 
blandad panel och stor omsorg om detaljer. Inne i huset skapas husets patina genom 

pärlspont på väggarna och vackra foder som ramar in alla fönster.

Klassiska detaljer 
möter nutida funktion

När maN säger att man ska bygga hus på 
västkusten är det nog närheten till havet 
många relaterar till i första hand. Det var i 
alla fall det Viktoria Karlsson hade i åtanke 
när hon fick i uppdrag att forma ett vis-
ningshus i kollektionen Vintage Living. 
 - Tomten ligger omkring 500 meter 
ifrån havet, i ett område i Askim med äldre 
bebyggelse omkring, vilket passar utmärkt 
för kollektionen, säger Viktoria.
 Vintage Living är vår tolkning av en 
klassisk byggnation i nutid, vilket passar 
väldigt bra här. Det är kupor och blandad 

panel, med en stor omsorg om detaljerna.  
 - Det är väldigt viktigt att tänka igenom 
planlösning och placering så att det blir så 
optimalt som möjligt, med tanke på exem-
pelvis väderstreck, insyn och utemiljöer.
 Målet var att lyckas utnyttja havsutsikten 
från det övre våningsplanet på bästa sätt. 
Det, liksom att det skulle passa kollektio-
nen Vintage Living, var en utav de  aspek-
ter hon utgick ifrån då villan utformades. 
En annan var aktuella planbestämmelser 
gällande tomten.
 - Trots en del motgångar gällande planbe-

stämmelserna, samt tomtens beskaffenhet, är 
jag riktigt nöjd med huset, berättar Viktoria. 

INterIört är detaljrIkedomeN stor, med 
pärlspont på väggarna och vackra foder 
som ramar in alla fönster. Interiören får 
ytterligare karaktär genom strömbrytare i 
retrostil och mönstrat kakel. Planlösningen 
bryter lite mot de senaste årens trend med 
vardagsrum, kök och matsal i ett. Här 
ligger köket lite för sig i husets mitt och 
kompletteras med matsal i det intilliggande 
vardagsrummet. Rumsligheten är given och 
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innehåller även ett mindre rum och toalett. 
En trappa upp finner man familjens sovrum 
och till det större finns en praktisk kläd-
kammare. Vackra rundade takkupor släpper 
in ljus och bryter taket på ett fint sätt.

INredNINgsstylIsteN Johanna Pilfalk 
har fångat upp husets tilltal och blandar 
moderna klassiker med arvegods. Inslag av 
koppar och ljust trä ger värme och blandat 
med lite mer nutida accenter som smutsiga 
pasteller i grönt och blått.
 - Det var en speciell tomt som krävde 

speciell lösning med garage under villan, 
fortsätter Viktoria. Och vi fick till en fin 
havsutsikt ifrån övervåningen! 
 Det är från balkongen, med sitt klassiskt 
vackra räcke, som man möter utsikten mot 
havet. I husets sluttningsvåning finns de 
praktiska funktionerna för tvätt och en 
extra entré finns direkt in i huset från det 
inbyggda garaget. För att ge möjlighet att 
njuta av solen finns det två uteplatser, en 
mindre vid entrén och en med tillgång från 
kök och vardagsrum. ✤
Mer information finns på trivselhus.se

”Moderna klassiker 
varvas med arvegods, 

smutsiga pasteller i grönt 
och blått liksom inslag av 

koppar och ljust trä 
ger värme.”

detaljer. Vintage Living tolkar klassisk byggnation i nutid. Med kupor och blandad panel samt en stor omsorg om 
detaljerna. Interiören får ytterligare karaktär genom bland annat strömbrytare i retrostil och mönstrat kakel i badrum och hall.

Revolutionerande teknik 
åtgärdar sättningsskador

Stabtech AB

Läs mer om oss på vår hemsida: www.stabtech.se

Oavsett vilka problem som behöver 

åtgärdas och hur de uppstått bör man 

genomföra grundförstärkning så snart 

det uppkommer problem som sprickor i 

grundkonstruktionen eller om golven i 

fastigheten börjar luta. Andra tecken som 

tyder på sättningsskador är svåröppnade 

fönster och dörrar, liksom stopp i avlopp 

på grund av felaktigt fall. 
 – En grundförstärkning är ovillkorlig i 

en fastighet där grunden inte klarar av att 

ta upp kraften från fastigheten och som 

därmed deformeras, skadas eller spricker, 

förklarar Emil Belfrage, VD för Stabtech. 
Vanliga orsaker till sättningsskador 

som kan påverka en fastighet negativt är 

bland annat förändringar i grundvatten-

nivån, läckande vattenledningar, under-

målig dränering och översvämningar. Stabtech har utvecklat en innovativ 

teknik och ett arbetssätt för mark- och 

grundförstärkning. Innan arbetet  

påbörjas genomför Stabtech en mycket 

grundlig besiktning av din fastighet och 

omgivande markförhållanden. Utifrån 

Stabtech AB är ett starkt och kunnigt entreprenadföretag som specialiserat sig på att reparera sättningsskador 

över hela Sverige. Företaget har över 40-års samlad erfarenhet av sättningsskador, geoteknik, grundkonstruktioner  

samt markarbeten. Kunskap tillsammans med dagens tekniska förutsättningar och en kontinuerlig förbättring 

av metoder ger en garanterad stabilitet till era sättningsskadade fastigheter. 

Metoden för utförande av markförstärkningar och lyft av sättningsskadade fastigheter är: 

Snabbt, smidigt och effektivt. För att du som kund alltid ska kunna ha en löpande, tydlig och felfri kommunikation använder Stabtech sig av 

egenanställd och svensktalande arbetskraft. 

www.stabtech.se

D E N N A S I DA Ä R  E N A N N O N S F R Å N S TA B T E C H A B

text viktor gustafsson

fakta från besiktningen tas en åtgärds-

plan fram, med högsta krav på funktion, 

beständighet och livslängd. 
 – Väl på plats injekteras en specifik 

expanderande geopolymer genom 12 mm 

rör i marken under högt tryck. Den  

befintliga underliggande fraktionen 

blandas upp med Geopolymeren och  

skapar därmed en undergjutning,  

förklarar Emil och understryker:
 – Materialet är miljögodkänt och 

används inom statliga och kommunala 

förvaltningar. 
Tack vare tekniken Stabtech använ-

der kan man utföra mark- och grundför-

stärkningar samt lyft av grundkonstruk-

tioner helt störningsfritt med mycket god 

och respektabel anpassning till aktuell 

verksamhet i fastigheten. 

 – Ofta drar sig fastighetsägare från att 

åtgärda problemen på grund av att det 

normalt sett är ett omständligt arbete och 

dessutom störande för verksamheten och 

för andra hyresgäster. Men med våran 

teknik slipper man alla dessa problem och 

det stör absolut ingen, berättar Emil. Statech åtgärdar sättningsskador i alla 

typer av fastigheter – stora som små. 

Direkt efter grundförstärkningsarbetet 

kan fastigheten användas precis som 

vanligt, utan några spår efter utförd 

reparation. Under förutsättning att 

Stabtech fått all nödvändig information 

inför en entreprenad ska åtgärden inte 

behöva upprepas, och företaget lämnar 

alltid garantier på arbete och material i 

nivå med gängse regler inom bygg- och 

anläggningsbranschen. 

STABILISERING OCH LYFT AV SÄTTNINGSSKADADE BYGGNADER

STABTECH

Lutande golv och sprickbildningar 

är några av de fastighetsskador 
som bör tas på största allvar. 
Stabtech AB, med sin överlägsna 

teknik och sitt arbetssätt, hjälper 
dig att på ett smidigt sätt åtgärda 

problemen med högsta krav på 
funktion och beständighet.

ADVERTORIALS

HELSIDA 31 895 kr
Valfritt nummer

UPPSLAG 43 895 kr
Valfritt nummer

NATIVE 19 900 kr/4v
Reportaget publiceras på 
fastighetstidningen.se. 
Använd er av videos, 
referenscase,  
länkar med mera.

Unik möjlighet för dig att nå dina kunder i branschen genom en helt egen 
text om just din verksamhet. Vid behov kan vi hjälpa er med text, sättning 
och layout. Pris enligt offert.

FASTIGHETSTIDNINGEN.SE

Cirka 25 000 unika  
besökare per månad.

NYHETSBREV

Öppningsgrad runt  
45 procent, fem dagar i veckan.

FASTIGHETSTIDNINGEN

Upplaga: 17 000 ex.
6 nummer per år.

Jobbar ni med direktutskick idag? Vi kan erbjuda er ett kostnads-
effektivt sätt att nå fastighetsägare till en klart reducerad kostnad. 
Vi kan även hjälpa till med tryck av era bilagor. Priserna gäller vid 
full upplaga.

BILAGOR

– 10 gram  1,20 kr styck
11 – 20 gram  1,50 kr styck
21 – 30 gram  1,80 kr styck
Över 30 gram  Pris per offert

Kom ihåg! Ni kan även rikta era utskick geografiskt. 
Prata med din säljare för mer information.

KOLLA IN! 

Prata med oss om  

paketpriser

Publicera  
din annonstext  

även på  

fastighetstidningen.se


