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Vad har du för bakgrund och vilken är din roll
på Stendörren?
Jag har jobbat i fastighetsbranschen sedan 1985, både
som konsult och som anställd på andra fastighetsbolag. På Stendörren har jag varit i tre år nu, som
fastighetsförvaltare med helhetsansvar för ca 25 av
bolagets fastigheter i Enköping och Uppsala.

måste man vara lyhörd och
inkännande
nkännande i mötet med
både
åde hyresgäster och leveantörer. Jag brukar försöka
rantörer.
äsa på om hyresgästernas
läsa
erksamheter för att få en
verksamheter
bättre
ättre förståelse för vad som
ärr viktigt för dem.

Varför valde du Stendörren?
Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta på ett
fastighetsbolag som först och främst äger sina fastigheter, och som dessutom har egen driftspersonal
och projektorganisation under ett och samma tak.
Sedan är det väldigt spännande att jobba inom ett så
expansivt företag. När jag började hade Stendörren
ca sju anställda, nu är vi femtio!

Hur ser en dag på jobbet ut?
Jag brukar beskriva en dag på jobbet som att jag
kommer in med en ganska klar bild av vad jag ska
göra. Sedan ringer telefonen, och då måste jag helt
plötsligt börja prioritera om hela min dag. För vissa
kan det här låta hemskt, men för mig är det en av
många saker som jag gillar med mitt jobb. Man
måste vara öppen och kunna byta fokus snabbt. Jag
har kontor både i Enköping och Stockholm. Två
dagar i veckan pendlar jag till Enköping och Uppsala
för att besöka fastigheter och träffa hyresgäster och
fastighetstekniker på plats.

Vad är viktigt för att
göra ett bra jobb i
din roll?
Mycket handlar om att
delegera och
omprioritera
och se var
man kan
vara mest effektiv. Sedan
ANNAS
FAVORITFASTIGHET:
CENTRUM 26:7
I ENKÖPING

Bäst
äst med ditt arbete?
Jag
ag gillar att träffa nya
människor, tycker att det är
spännande
pännande och är nyfiken. Sedan
an gillar jag som sagt att jobbet
ärr så varierat, att det inte finns
några
ågra 9–5-dagar och att man
aldrig
ldrig riktig vet vad som komma
skall.
kall. Det är nog det som har
fått
ått mig att stanna i branschen så
länge
änge som jag har gjort. Att Stendörren
örren är så flexibla och förstående
som
om arbetsgivare, och att teamet
som
om arbetar här är så sammansvetsat
at bidrar också. Det gör att man
blir
lir väldigt lojal.

Vilken är din favoritfastighet?
Det finns en, för Stendörren, udda fastighet i centrala
Enköping som heter Centrum 26:7 som ligger mig
varmt om hjärtat. Dels är det en väldigt vacker fastighet med mycket tegel och inslag av koppar och teak.
Men här finns också mycket blandade verksamheter,
från folktandvård till dagverksamhet för barn och
ungdom, och även bostäder. Det är en tidskrävande
fastighet som sådan, men den är också väldigt givande. Inte minst efter det att vi hjälpte till att fräscha
upp både ytskikt och klimat i en av lokalerna hos en
av de större hyresgästerna i samband med en kontraktsförnyelse. Hyresgästerna blev jättenöjda och vi
fick förlänga samarbetet i ytterligare 10 år. Det blir
en bra affär för båda parter.
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