
Höörs Fastighets AB 



Vår långsiktighet – din trygghet
Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag.  
Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder, 
kommersiella lokaler för kontor, handel och industri. 

Långsiktighet går som en röd tråd genom allt vi gör. Eftersom vi vill äga våra fastigheter länge 
ser vi till att underhålla och förvalta dem på bästa sätt. Vi erbjuder också dig som hyresgäst 
individuell och professionell service. Den innebär till exempel att 80 procent av serviceanmäl-
ningarna åtgärdas inom tre dagar och att vi alltid kommer när du bokat tid med oss. Servicen 
utförs av vår mycket erfarna personalstyrka, där flera arbetat hos oss under många år.

En annan styrka hos oss är vår storlek. Många typer av fastigheter innebär stora möjligheter 
för dig som hyresgäst. Kanske har det blivit tillökning i familjen? Eller så behöver ditt företag 
en större lokal? Genom vårt breda bestånd har vi flexibiliteten att hitta rätt lösning just för 
dig.
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Vill du veta mer om Höörs Fastighets AB kan 
du gå in på vår hemsida, www.hoorfast.se 

eller skanna QR-koden.



HÖÖRS FASTIGHETS AB
Grundat: 2009

Ägare: Höörs kommun

Nettoomsättning: 137,6 Mkr 

Balansomslutning: 875 Mkr

Antal anställda: 66

Total yta, bostäder: 35 000 kvm

Total yta, lokaler: 70 000 kvm

VI BRINNER FÖR HÅLLBARHET
En av våra hjärtefrågor är hållbarhet, vi vill bidra till att bygga ett hållbart Höör. Därför arbetar 
vi väldigt mycket med energifrågor. När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material, 
vi gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar. Vi har redan bytt bort större bilar 
mot mindre, som är mer bränslesnåla. Vi jobbar också med energioptimering och använder 
oss av ny teknik i så hög utsträckning som möjligt. 

Ett annat av våra främsta mål är att Höör ska växa och vara en attraktiv kommun att bo i. 
Därför bygger vi hela tiden nytt och är en viktig aktör när det gäller samhällets utveckling.
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Boende med närhet till allt
Höör är kommunen där det är nära till det mesta. Här finns frisk luft och 
grön natur, ändå är det nära till storstäder och Öresund. Såväl Påga-
tågen som Öresundstågen stannar här, vilket gör det lätt att ta sig till 
och från Höör. I kommunen bor cirka 15 500 människor, varav ungefär 
hälften i centralorten. 

Höörs Fastighets AB äger och förvaltar omkring 500 lägenheter, samt-
liga i Höör och byggda från 1900 tills nu. Vi erbjuder lägenheter för alla, 
från ettor till femmor. Från marklägenheter till lägenheter på femte 
våningen. Det går även att hyra radhus.

Gemensamt för alla lägenheter är att de ligger centralt, med närhet till 
skola, affärer och mycket annat. I nästan hälften av fastigheterna finns 
tillgång till hiss och de flesta lägenheter har balkong eller uteplats. Hör 
av dig till oss, så hittar vi lägenheten som passar dig. 
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”Vi erbjuder 
lägenheter för alla”
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Lokaler för alla ändamål
Vi erbjuder lokaler i alla former. I beståndet finns skolor, vårdcentraler, 
industrifastigheter och mycket mer. Vi har det som passar dig, och har 
vi det inte anpassar vi lokalen efter dina önskemål. Vi har en väldigt 
lång erfarenhet av fastighetsförvaltning, vilket innebär att vi är ett 
pålitligt alternativ. Vi vet hur vi tar fram ekonomiskt och tekniskt bra 
lösningar. Till exempel är det viktigt att inomhusmiljön fungerar,  
så att personalen som arbetar i lokalerna trivs.

Vi ger också våra hyresgäster chansen att teckna gröna hyresavtal. 
Avtalet går ut på att vi tillsammans med hyresgästerna för en dialog 
för att minska den totala energianvändningen. En minskad miljöpå-
verkan, ett stärkt varumärke när det gäller miljöarbetet och en ökad 
produktivitet är bara några av vinsterna.



HÖÖRS FASTIGHETS AB
Box 90, 243 22 Höör

BESÖKSADRESS
Björkgatan 54

TELEFON, VÄXEL
0413-289 00

TELEFON, 
SERVICEANMÄLAN
0413-289 01

E-POST
info@hoorfast.se

E-POST,
SERVICEANMÄLAN
serviceanmalan@hoorfast.se

HEMSIDA
www.hoorfast.se
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