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Free2Movebolag får ytterligare uppdrag av Akham Fastighets AB 

 

 
– Tecknar avtal för bättre inomhusklimat på Malmö Friskola – 

 

 

  

NGM Nordic-listade Free2Moves dotterbolag Sydvent – experter på att optimera 

fastigheters ventilationssystem – ingår avtal med Akham Fastigheter. Avtalet är 

det andra på kort tid och avser installationen av en ventilationslösning i känslig 

miljö, det vill säga en lösning anpassad för skolverksamhet. Bägge uppdragen har 

ett samlat värde på ca en miljon varav det nya avtalet har ett värde på drygt en 

halv miljon kronor. 

  

 

Installationen på Malmö Friskola i Akham Fastighets AB görs av Free2Moves Malmö-

baserade dotterbolag Sydvent som är specialiserade på kompletta ventilationssy-

stem och service för väl fungerande inomhusklimat.  

  

– Vår lösning klarar de krav och regler som ställs på inomhusklimat i känsliga mil-

jöer, vilket i det här fallet handlar om en god arbetsmiljö för skolans elever och peda-

goger. Akham Fastighets AB är en återkommande kund där vi tidigare gjort liknande 

installationer med gott resultat, säger Jan Ström, Sydvents vd. 

  

Sydvent har den senaste teknikens ventilationslösningar och är anpassade efter rätt än-

damål 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 

använder mer energi än nödvändigt.  
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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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