Vi skapar morgondagens boendemiljö
Söderby Fastighetsutvecklings målsättning är att utveckla bostäder för alla åldrar. Det spelar ingen roll om det är hyres- eller
bostadsrätt, såväl som friköpta villor, radhus eller flerbostadshus.
Vi har kompetens att producera omsorgsfastigheter med fokus på samhällsservice, till exempel särskilda boenden för äldre eller
LSS-verksamhet, förskolor och skolor.

Vestigia och Söderby tillsammans mot nya mål
Tillsammans med Vestigia Fastigheter arbetar vi aktivt i samhällsbyggandet och skapandet av morgondagens miljöer där
människor bor, arbetar, studerar, roar sig eller handlar. Miljöer där det är viktigt att människor trivs och känner sig trygga.
För att lyckas krävs mer än bara teknisk kompetens. Det krävs intresse och insikter i hur samhället fungerar och vilka förväntningar som människor och företag har. Det krävs omtanke under hela processen; från utformning av planen till genomarbetandet av
funktioner och service, vid kvalitetsval, arkitektonisk gestaltning och konstnärlig utsmyckning. Samtidigt ska visionerna anpassas
till en ekonomisk realitet på såväl projekt- som samhällsnivå.
Har du frågor och funderingar kring fastighetsutveckling? Välkommen att kontakta oss!

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta fotogallerier och
direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Fotogalleri

Webb-ikon

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Söderby Entreprenad AB
Söderby Entreprenad grundades av Stefan Wennerholm 1988 och har sedan starten utfört total-, general- eller delade entreprenader. Vi har alltid stävat efter att leverera en så tids- och kostnadseffektiv slutprodukt av högsta kvalitet som möjligt.

En naturlig samarbetspartner
Som ett komplett byggföretag tar vi oss an alla former av bygguppdrag.
Vi erbjuder också våra kunder ett totalansvar för projektets utförande.
Detta kan vi göra tack vare välutvecklade samarbeten med en rad konsulter och entreprenörer.
På så vis besitter vi den fullservicekompetens som krävs för att ta oss an ditt projekt. Från projektering till färdigställt projekt ser vi
till att leverera efter dina behov och önskemål.

Arkitekter för Söderby Entreprenads nya kontorshus

Förädling - Förvandling - Förvaltning
Genom våra expertiskunskaper och kompetenta samarbeten har vi successivt utökat vårt fastighetsbestånd – ett innehav vi ser
som en långsiktig investering. Vi investerar i fastigheter och utvecklar i egen regi där målsättningen är att skapa ett värde som
med noga planerad förvaltning och underhåll visar på en stadig värdeökning.
Vi eftersträvar miljöcertifieringsnivå silver i våra fastigheter. Målet är att alltid installera solceller eller andra förnybara energikällor.

Service, funktion och trivsel
Vi är alltid noga med att ha en öppen och tät dialog med hyresgäster i såväl bostäder som kommersiella lokaler för att kunna
säkerställa en så bra service, funktion och trivsel som möjligt. På så vis kan vi garantera att aldrig göra avkall på engagemang
och kvalitet.

focusrevision.se
jan.lilja@focusrevision.se
08-714 36 93

SW Söderby
– utvecklar, bygger och
förvaltar värden sedan 1988
SW Söderby är moderbolaget i en koncern med genuint
intresse i fastigheter och deras förädling. Med över trettio år
i branschen har vår huvudinriktning som byggentreprenör
nu utvecklats till tre affärsområden. Utöver vår expertis som
byggnadsentreprenör medverkar vi gärna som er partner
inom antingen fastighetsutveckling eller som hyresvärd och
fastighetsförvaltare.

Fastighetsutveckling, Entreprenad och Fastighetsförvaltning
Från våra nybyggda kontor på Söderby Gårds väg kan vi alltså administrera hela fastighetscykeln. Via SW Söderby invester vi i
mark eller fastigheter.
Därefter tar idéutvecklingen av nya flerbostadshus och omsorgsfastigheter vid. Här kopplas Söderby Fastighetsutveckling i
samarbete med Vestigia Fastigheter in. När det är dags för första spadtaget tar Söderby Entreprenad över. När byggprojektet
har fullbordats kan vi till sist förvalta byggnaden, alternativt sälja den vidare.

TIRFING – DIN NATURLIGA PARTNER OCH INHYRDA EKONOMIAVDELNING
Vi har verkat i över 40 år och har ett brett kunskapsregister samt nätverk inom redovisning och beskattning. Vi jobbar även med strategier för Dig som företagare.
Och med handen på hjärtat, vore det inte skönt om Du kunde sköta kund- och leverantörsfakturorna digitalt och slippa skyffla papper fram och tillbaka till Din redovisningsbyrå? Med oss på Tirfing kan Du jobba helt papperslöst och spara både tid och pengar.
Vi på Tirfing digitaliserar;
•
Inkommande leverantörsfakturor – vi hjälper Er digitalisera hanteringen av Era leverantörsfakturor till vårt affärssystem. Antingen skannas leverantörsfakturorna, alternativt så tillser Ni att vi får dem i PDF eller som e-faktura till en mailadress hos oss. Detta kvalitetssäkrar informationen både för Er och för oss.
•
Kundfakturorna – skickar Ni som PDF eller e-fakturor digitalt via oss. Ni har möjlighet att fakturera direkt i vårt affärssystem och kan sen skicka till kunden
digitalt. Ni slipper dessutom portokostnader och säkerställer att fakturan alltid når sin mottagare.
•
Löner – vi hjälper Er med lönehantering och månatlig inlämning av uppgifter på individnivå (nya regler from 1/1-19). Vi kan GDPR-säkra lönehanteringen och ger
Er möjlighet att lämna lönebesked via en app.
•
Som Ert ombud mot Skatteverket hanterar vi alla skattedeklarationer och formalia till myndigheten digitalt.
•
Bokslut och årsredovisningar – hjälper vi Er med och även dessa kan lämnas digitalt till Bolagsverket.
Om Ni vill jobba på ett modernt och effektivt sätt är vi på Tirfing Er naturliga partner. Kontakta oss så berättar vi mer!
Gymnasievägen 22, 141 38 Huddinge
Växeln: 08-449 85 50
E-post: kontoret@tirfing.se
www.tirfing.se

Redovisning-Administration-Strategi

Söderby Gårds väg 75
144 51 Rönninge
08-530 210 90

Vi har tillsammans med Söderby Entreprenad genomfört det här fina projektet i
Nykvarn. De tre byggnaderna som stod klara för inflyttning hösten 2018 har
inspirerats av den sörmländska byggnadstraditionen.
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