
När Slättö Förvaltning och systerbolaget Military Work, 
som sysslar med bemanning av militärt utbildad perso-
nal, växt ur sina gamla lokaler hade båda företagen växt 
så pass mycket att man behövde mycket större utrymme. 
Man beslöt därför att skaffa ett helt nytt teknikpaket i 
samband med flytten. Valet av leverantör föll på Adestia 
AB. 

– Dels hade Adestia redan gjort en tidigare lösning för
Military Work som de var nöjda med, dels hade vår nya
teknikkonsult arbetat med Adestia tidigare och rekom-
menderade dem, berättar Daniel.

Mötet föll väl ut. 
– När det kommer till teknik kan kostnaden springa iväg
rätt rejält i pengar, jag uppskattar att de inte försöker sälja
på en det dyraste, utan fokuserade på att hitta den mest
kostnadseffektiva lösningen just för oss.

I lösningen återanvändes till exempel våra gamla 
skärmar och ljudsystem, vilket var en stor fördel i våra 
ögon både ekonomiskt och miljömässigt, säger Daniel.

Adestia installerade rumsbokningsskärmar till varje 
konferensrum, som bokas via Outlook. Skärmarna visar 
även när rummet är upptaget eller ledigt. 

Slättö Förvaltning 
– ett hållbarhetstänk gjorde att valet föll på Adestia

Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svenska tillväxtområden. Företaget har en 
strategisk hållbarhetsplan, vilket är en av anledningarna till att valet föll på Adestia när man 
skulle utrusta sina nya lokaler: 
– Vi fick inte bara ett väldigt bra AV-system utan Adestia hjälpte även till med att ta hand om
och återvinna vår gamla utrustning, vilket är ett stort plus för oss, berättar Daniel Lyckhammar,
Operativ chef på Slättö Förvaltning.
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”I lösningen återanvändes till exempel 
våra gamla skärmar och ljudsystem, 

vilket var en stor fördel i våra ögon både 
ekonomiskt och miljömässigt.”

Daniel Lyckhammar, Operativ chef på Slättö Förvaltning



Adestia skapade även ett stort videokonferensrum med 
en 82” skärm för telepresence. Slättös gamla ljudsystem 
fungerade bra så det behöll man delar av och komplettera-
de med nya högtalare. Även flera av deras gamla skärmar 
kunde integreras i den nya lösningen.

Slättö Förvaltning hade själv varit med och byggt om de 
nya lokalerna och det blev extra intressant att utveckla en 
helhetslösning när det kom till inredning och teknik.

– Idag är tekniken inte minst en viktig varumärkes-
investering. Förutom att lösa de tekniska behoven så
bidrar den till företagets ansikte utåt till ett
bra helhetsintryck, säger Daniel Lyckhammar.

Den stora videoväggen inklädd i mossa som möter besö-
karen i entrén ger ett mäktigt förstaintryck. Konferens-
rummen är utrustade med fullständigt AV-system, video 
och teve – allt är trådlöst. Daniel menar att helhetsupple-
velsen för besökare, kunder och leverantörer är viktig.

– Det hjälper även besökare som ska hålla egna presenta-
tioner här hos oss, de behöver inte ta med sig massa saker
och allt går väldigt smärtfritt. Det är faktiskt många som
frågat oss om tekniken, sedan vi fick den här lösningen,
berättar Daniel.
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Daniel Lyckhammar, Operativ chef på Slättö Förvaltning. 

Företaget
Slättö utvecklar, äger och förvaltar nya bostäder i svens-
ka tillväxtområden. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och 
engagerat arbete skapar Slättö långsiktiga relationer med 
hyresgäster, kommuner och investerare. Idag äger och 
förvaltar Slättö nybyggda bostäder och projektfastigheter, 
som vid färdigställandet, uppgår till ett samlat värde om 
knappt 10 miljarder kronor.  

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling har Slättö 
tillsammans med rådgivare skapat en hållbarhetsplan som 
styr såväl transaktioner som förvaltning i samtliga projekt. 

Hemsida
http://slattoforvaltning.se

Installerad lösning från Adestia
Slättö Förvaltning har fått en lösning ur ett 
hållbarhetsperspektiv

● Projektor från NEC
● Skärmar från Samsungs Pro Led serie

samt återanvändning av äldre skärmar
● Sonos trådlösa ljudsystem samt

återanvändning av befintliga play 1
● Evoko Minto – Konferenstelefoner
● Evoko Liso – Rumsbokningsskärmar
● Starleaf molnbaserad videolösning med

tillhörande utrustning
● Trådlös ljud- och bildöverföring från Barco

Clickshare
● Informationsskärmar med mjukvara från

SmartSign

Samtlig utrustning utgörs av Funktionshyra, där 
service ingår.  
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Men det allra viktigaste är naturligtvis att den nya tekni-
ken har löst företagets interna utmaningar. 

Daniel är också väldigt nöjd med installation och service:
– Ett stort plus var att montörerna var noga med att
fråga och ha en diskussion innan de satte upp något. Vi
uppskattade också att personal från Adestia varit väldigt
närvarande på plats genom hela processen och sett till
att allt funkar. Vi har haft kontinuerlig kontakt under hela
processen. Det har känts tryggt och professionellt, avslu-
tar Daniel.

– Vi har haft den här lösningen i två
månader nu och kan konstatera att
den är väldigt driftsäker. Samtliga
arbetsmoment som har med teknik

att göra har underlättats, den strular 
inte, det sparar tid.


