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Free2Move tecknar fyra nya avtal för energieffektivisering 

NGM Nordic-listade Free2Move – specialiserade på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto – 

ingår genom dotterbolagen Solortus och Sydvent avtal med fyra nya kunder, varav Havshotellet i 

Limhamn är en av dem. Affärerna omfattar, dels förnybar energi genom solcellsinstallationer, dels 

nya ventilationslösningar. Målet är att optimera energiförbrukningen och spara kostnader. Avtalen 

har ett sammanlagt värde på ca 1,3 miljon kronor. 

Free2Moves dotterbolag Solortus, 

specialiserade på förnybar energi 

genom solkraft, laddstolpar samt styr- 

och reglerteknik, har uppdraget att 

installera solcellsanläggningar hos 

Cederqvist Fastigheter, i Småland. En 

solcellsanläggning på 40 kW som 

förväntas leverera cirka 33 MWh per 

år. 

I samma landskap har ett lantbruk köpt 

två solcellsanläggningar som skall 

placeras på ladugårdsbyggnaderna med 

en total effekt på 53 kW.  

– I Sverige står bostäder och lokaler för en tredjedel av den totala energianvändningen, så här kan 

stora energibesparingar göras. För dessa fastigheter ska vi hjälpa till att generera förnybar energi, 

som används där den behövs och när den behövs, säger Jan Ström, Free2Moves vd och fortsätter: 

 

– I dag är det både enkelt och prisvärt för fastighetsägare att mäta och analysera 

energiförbrukningen i sitt fastighetsbestånd för att sedan sätta in kraftfulla åtgärder. I vårt fall gör vi 

det i en egenutvecklad plattform där kunden enkelt kan övervaka och styra fastigheten på distans. 

Havshotellet i Limhamn och HSB Bostadsrättsförening Fridenborg i Landskrona är två nya kunder till 

Sydvent, ett av Free2Moves dotterbolag. Uppdragen omfattar kompletta ventilationslösningar och 

service för ett väl fungerande inomhusklimat. Lösningarna är anpassade efter rätt ändamål och ger 

frisk luft till rätt temperatur, utan att orsaka störande ljud eller orsaka drag.  

 

– Systemen optimerar ventilationen 

och är behovsstyrda, vilket innebär att 

de inte behöver använda mer energi 

än nödvändigt. Med den senaste 

teknikens ventilationslösningar ska 

medarbetare och gäster få en bättre 

arbetsmiljö samtidigt som fastighets-

ägarna spar stora kostnader, säger Jan 

Ström. 
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Havshotellet i Limhamn är en återkommande kund som redan 2020 installerade ventilationen i The 

Lounge, restaurangen som invigdes 2021.  

– Nu är vi med och bygger ventilationen i det nya restaurangköket som har premiär inom kort samt i 

hotellets personalrum i syfte att förbättra för både gäster och medarbetare, säger Jan Ström.                      

 

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta 

 

 

Jan Ström  

Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen 

tel. +46 735 136 947 

e-post: Jan.strom@free2move.se 

 

Leif Syrstad,  

Vd Free2Move Holding AB,  

tel: +46 708 660 703,  

e-post: leif.syrstad@free2move.se  

 

 

Om Free2Move  

 

Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar och rationell 

fastighetsförvaltning. Vi skapar miljö- och resurseffektiva fastigheter. Bolagets 

kärnkompetens och erbjudande är att stärka fastighetsägarens driftnetto med hjälp av den 

senaste uppkopplade tekniken, övervakning, smart styrning och förnybara energilösningar 

med en digital plattform. Free2Move förenar teknik med människor som tillsammans genom 

rationell och effektiv drift sparar kostnader. Free2Moves lösningar ökar kundernas 

valfrihet, leverantörsoberoende samt minimerar miljöpåverkan. 
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