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Riksbyggens dotterbolag Simpleko och
Nabo i samarbete för digitalisering av
bostadsrättsförvaltning
Riksbyggens helägda dotterbolag Simpleko och Nabo har ingått ett
samarbetsavtal som innebär att bolaget kommer använda Nabos plattform i
förvaltningen av sina kunder. Det branschunika samarbetet är ett stort steg
för digitaliseringen inom förvaltning av bostadsrättsföreningar, som ännu är i
sin linda.
− Detta är en viktig del i vår digitaliseringsstrategi där vi drar nytta av system
med hög grad av automation och självbetjäning. Nabo och dess plattform

kommer ge stor nytta för våra kunder och bidra till att digitalisera och
effektivisera vår verksamhet, säger Susanne Lindh, VD för Simpleko.
Avtalet innebär att Nabo licensierar sin digitala plattform − marknadens enda
specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar − till Simpleko, som kommer
använda plattformen i förvaltningen av sina kunder. Plattformen
automatiserar manuella processer och förenklar för bostadsrättsföreningar.
Att digitalisera administrationen gör styrelsens arbete enklare och sparar tid,
samtidigt som det skapar trygghet och kontroll. Allt för att effektivisera
förvaltningen och minimera arbetsinsatserna med att driva en
bostadsrättsförening.
− Vårt mål är att forma framtidens förvaltning och boendetjänster, och utöver
vår kärnverksamhet förvaltning av bostadsrättsföreningar blir detta
samarbete nu även starten på en ny resa som plattformsleverantör. Det
kommer också innebära en högre utvecklingstakt av plattformen med nya
smarta tjänster och ännu mer automatisering och digitalisering av manuella
processer, säger Daniel Larsson, VD för Nabo.
Samarbetet har redan påbörjats genom att Nabo anpassar plattformen till
Simplekos verksamhet, och den första januari 2021 kommer både
medarbetare och de drygt 700 kunderna att börja använda plattformen inom
förvaltningen.
− Vi ser fram emot att samarbeta med Nabo och hjälpa våra
bostadsrättsföreningar med ett enkelt, digitalt och lättåtkomligt
styrelsearbete liksom att göra vardagen smidigare för våra medarbetare som
kan fokusera mer på rådgivning, fortsätter Susanne Lindh.
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Om Nabo

Nabo formar framtidens förvaltning och boendetjänster. Med marknadens
enda digitala plattform specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och
engagerade experter inom fastighetsförvaltning förenklas vardagen för
bostadsrättsstyrelser och de boende. Tjänsterna som erbjuds är inom
ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och juridisk
rådgivning. Bolaget har cirka 120 medarbetare i Stockholm, Göteborg,
Uppsala och Söderhamn.
Om Simpleko
Simpleko är ett av Riksbyggens helägda dotterbolag som specialiserat sig på
ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Tjänsterna levereras på
distans med en hög personlig service via sitt kontor i Uppsala, där både
juridik och inkasso också finns att tillgå. Bolaget har cirka 65 medarbetare
och drygt 700 fastighetsägare som kunder idag.
Om Riksbyggen
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion,
både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är ockås en av Sveriges största
fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa
attraktiva och hållbara boenden för alla.
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