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Mestro tecknar avtal med Lunds Kommuns 
Fastighets AB

Mestro AB (”Mestro” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett avtal med Lunds Kommuns Fastighets 
AB (“LKF”) om att leverera bolagets produkter inom energiuppföljning. LKF äger ca 40% av alla 
hyresrätter i Lunds Kommun, som är Sveriges femte största stad. Avtalet mellan parterna ingås 
om en period på två år. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK över en 
tvåårsperiod, varav cirka 600 TSEK per år i abonnemangsintäkter.

Det kommunägda fastighetsbolaget Lunds Kommuns Fastighets AB är en tongivande aktör i 
Skåne med 10 300 bostadslägenheter i Lund, vilket är ca 40% av det totala antalet hyreslägenheter 
i Lunds Kommun. Dessutom äger LKF ett flertal samhällsfastigheter, affärslokaler och 
stadsdelscentrum i Lund samt närliggande Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och 
Revinge. För att förvalta fastigheterna på ett smart och optimerat sätt har LKF nu valt Mestro för 
leverans av bolagets produkter inom energiuppföljning.

“På Mestro brukar vi säga att våra produkter hjälper kunden att fatta datadrivna beslut. Och vad 
passar då bättre än att ha en universitetsstad som kund - en stad som verkligen värdesätter lärande 
och kunskap? En match made in heaven om du frågar mig. Vi ser nu fram emot att snabbt komma 
igång och tillsammans med LKF för att leverera värde till alla kommunens invånare genom ett mer 
optimerat fastighetsbestånd”, säger Gustav Stenbeck, VD på Mestro.

LKF har tidigare haft ett annat energiuppföljningssystem, men har nu valt Mestros produkter för att 
göra en satsning på sin energiuppföljning. LKF bygger och utökar löpande sitt bestånd med nya 
bostäder. Under de kommande sju-åtta åren planerar LKF att bygga cirka 2 200 nya hyresrätter. 
Målet är att påbörja 1 000–1 200 nya bostäder fram till 2024.

“Vi har tidigare hört talas om Mestro, men fick verkligen upp ögonen för bolaget efter att de vann 
Malmö Stads offentliga upphandling. Efter en bra och noggrann process där vi granskat tjänsterna 
ser vi nu fram emot att arbeta i Mestros väldigt intuitiva och visuellt tilltalande gränssnitt som ger oss 
den tekniska prestanda vi länge efterfrågat”, säger Mi Theander, Energicontroller på Lunds 
Kommuns Fastighets AB.

Avtalet mellan Mestro och LKF har ingåtts idag och en implementering startar omgående.

Om Lunds Kommuns Fastighets AB
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) bildades 1947 och är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs 
av Lunds Kommun. LKFs huvudsakliga uppgift är att erbjuda lundaborna kvalitativa bostäder till en 
rimlig kostnad. Bolaget styrs av kommunen genom ägardirektiv och bolagsordning eller genom 
särskilda avtal. 2021 uppgick marknadsvärdet på LKFs fastighetsbestånd till cirka 16,6 MSEK.
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Kontakter

Gustav Stenbeck, VD
Telefon: 070-3015140
E-post: gustav.stenbeck@mestro.com

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara 
fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som 
hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens 
energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid - helt automatiserat. Mestro erbjuder 
bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan 
användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger - 
"Spend Less Energy”.
www.mestro.com

Certified adviser
Bolagets aktie MESTRO är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Redeye 
AB som Certified Adviser med mailadress  och telefonnummer 08-121 certifiedadviser@redeye.se
57 690.
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