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Nyheter  Fastighetsmarknad  Lämnar Newsec för egen verksamhet

Lämnar Newsec för egen
verksamhet

Ove Nordqvist, chef affärs- &
verksamhetsutveckling på Newsec Asset
Management, kommer efter fem år på Newsec att
sluta för att starta eget.

Det nya bolaget, Förvaltningskoordination AB, har
som affärsidé att coacha ansvariga på
fastighetsföretag med fokus på driftnetto.
– Det är så klart en dröm att göra något eget efter
att ha jobbat som anställd i 28 år. Jag har varit fem
år på Newsec och kände att det var dags att göra
något nytt.  Företagsidén är att hjälpa
fastighetsägare, framförallt när man handlar upp
driftsförvaltning. Jag har en enkel modell där
företaget själv, med lite hjälp, hittar sina
förbättringsområden. Jag tror inte på tjocka
konsultrapporter, utan att utifrån egen erfarenhet
komma med idéer och vara ett stöd i verksamheten, säger Ove Nordqvist.

Ove Nordqvist är  också ordförande för utbildningsrådet på Aff samt föreläser på
flera skolor om förvaltarrollen, något han kommer att fortsätta med.

Sista dag på Newsec blir den 19 juni.

Mattias Fröjd
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Forhaug och Persson till
Hufvudstadens styrelse

Bygger kontor i Lund

Riksbanken sänker räntan

Kilenkrysset köper och säljer

Tecknar ramavtal med
Vattenfall

Hemsö förvärvar i Södertälje

Vad gör Riksbanken?

Växande tro på stigande
bopriser

Vill bygga på höjden i
Skärholmen

Bygger bostäder vid
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Dansk arkitektbyrå öppnar i
Malmö

Öppna väggar till
Södermalm

Bostadsbyggandet ökar i
väst

Förvaltar åt Secore

Uppsala växlar upp
I Sveriges fjärde största stad
har man växlat upp
byggtakten till 3 500 nya
bostäder om året – bland
annat för att kunna ta emot

de nyanlända flyktingar och
ensamkommande barn som kommer till
Uppsala.
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