
ByggVesta är ett företag i stark expansion. I november 2016 
utnämndes de till ankarbyggherre inom det stora stadsut-
vecklingsprojektet Fokus Skärholmen. I mars 2017 flytta-
de företaget till rymligare lokaler och gick från tre till sju 
mötesrum. 

– Tidigare låg vår utmaning till stor del i att vi hade en lös-
ning med sladdar. När folk kom på besök var alla beroende 
av att vi hittade en sladd som matchade deras dator, vilket 
blev ohållbart tillslut. Vi har bara en IT-samordnare och det 
finns ingen tid till teknikstrul, berättar Elisabeth.

I de nya lokalerna ville de ha en genomgående trådlös lös-
ning. Elisabeth kontaktade ett antal leverantörer som bjöds 
in att se lokalerna på plats. 

– Det märktes att Alexander Lindahl från Adestia tänkte till 
och kom med bra förslag när det gällde högtalare, storlek på 
projektorduk och skärmar för att det skulle bli bra för oss. 
Det kändes professionellt och genomtänkt.

För att lösa ByggVestas tidigare problem installerade Ade-
stia ett trådlöst presentationssystem i samtliga mötesrum. 
Det kompletterades med projektorer och skärmar i storlek 
75” och 65”. Bokningsskärmar, högtalartelefoner och white-
boardtavlor fullbordade det nya kontoret.

ByggVesta valde Adestia
ByggVesta bygger, äger, utvecklar och förvaltar hyresfastigheter. Långsiktig hållbarhet är ledordet. 
Det gällde även när de skulle utrusta sitt nya Stockholmskontor:
– I takt med att vi växer ökar kraven på snygg, bra och pålitlig teknik. Adestia hade den kreativa 
blicken och kunde matcha våra behov med de nya lokalerna på ett snyggt sätt, berättar Elisabeth 
Olsson Lasu, IT-projektledare på ByggVesta. 

REFERENSPROJEKT

”Adestia ser inte problem och dyker det 
upp utmaningar så löser de det utan att 

göra något stort av det. ”

Elisabeth Olsson Lasu, IT-projektledare på ByggVesta



Elisabeth hyllar bokningsskärmarna som hon menar är väl-
digt snygga och lättanvända. Med tanke på väggens utform-
ning där de skulle hänga, var det inte en helt enkel match 
att få upp dem:

– Mike Kumi fixade det åt oss så han fick in det snyggt. 
Adestia ser inte problem och dyker det upp utmaningar så 
löser de det utan att göra något stort av det. Jag gillar deras 
attityd och de är väldigt bra att samarbeta med.

FAKTA

 
Företaget
ByggVesta utvecklar boende för ett hållbart samhälle och 
förvaltar det de bygger upp. Sedan början av 2000-talet 
utvecklar företaget gröna bostadsfastigheter för sin
 egen förvaltning och har idag cirka 1 900 lägenheter 
och studentlägenheter på attraktiva adresser i svenska 
storstäder. Idag ligger den årliga tillväxttakten på cirka 600 
lägenheter. ByggVesta har drygt 50 anställda och kontor i 
fyra städer; Stockholm, Göteborg, Uppsala och Linköping. 

Hemsida
http://www.byggvesta.se
 

Installerad lösning från Adestia

● 2 st Nec Projektor
● 7 st ClickShare 
 – trådlöst presentationssystem
● 7 st Evoko Liso – bokningsskärm
● 1 st Samsungskärm 75” 
● 3 st Samsungskärm 65”
● 1 st Samsungskärm 55”
● 2 st Evoko Minto – högtalartelefon 
● 3 st Samsungskärm 65”
● 2 st whiteboardtavla från Lintex

Adestia AB, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna. TEL: 08-400 295 00      
www.adestia.se

–  En faktor som var avgörande för 
oss var att Adestia kunde erbjuda en 
stadig kontaktperson istället för ett 
supportnummer, berättar Elisabeth.

De tre månader som ByggVesta har haft den nya lösningen 
har allt fungerat smidigt.  

– En faktor som var avgörande för oss var att Adestia kunde 
erbjuda en stadig kontaktperson istället för ett supportnum-
mer. Det känns personligt och tryggt att kunna ringa direkt 
till en och samma person som redan är insatt i vårt ärende. 

Hon är nöjd med samarbetet:
– Adestia håller vad de lovar och man kan lita på dem i alla 
lägen. De kommer på överenskommen tid eller ringer och 
meddelar ifall de blir sena – sådant betyder jättemycket. Jag 
kan absolut rekommendera Adestia till alla som behöver en 
helhetsleverantör av avancerad teknikutrustning, avslutar 
Elisabeth.


