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STARTLÄGE
Anders Irekvist fick vetskap om Tillväxt Malmö genom en affärsbekant som tidigare deltagit i Tillväxt
Malmös accelerator Axxa varpå Anders kontaktade affärsutvecklare Jan-Erik Bengtsson. Vid den
tidpunkten hade Hagtorns Fastighetsservice varit igång i sex år och Anders kände sig trygg i
utförandet av arbetet men hade mindre erfarenhet av den ekonomiska biten av företagandet.
AFFÄRSRÅDGIVNING
Efter den genomförda tillväxtanalysen som genomfördes av Jan-Erik och Petra Lundgren, har Anders
och Jan-Erik träffats regelbundet en gång i månaden. Extra fokus har legat på att se över Hagtorn
Fastighetsförvaltnings olika kundsegment för att se vilka som är mest lönsamma och gör insatser där
det gör mest nytta. Att ha någon som tittar på företaget utifrån med fräscha ögon har varit mycket
givande enligt Anders samt att få någon annans synpunkter på frågor som Anders själv hade funderat
mycket på.
NYTTJANDE AV NÄTVERK
Hagtorns Fastighetsförvaltning deltog våren 2019 som utställare på Maxa Malmö, vilket gav dem
möjlighet att nätverka med en ny målgrupp. Anders har även fått ta del av Tillväxt Malmös stora
nätverk ett flertal gånger, dels genom kostnadsfria möten med partners som Jan-Erik förmedlat och
dels genom det att Anders har deltagit som gäst vid ett flertal seminarier.
RESULTAT
Under året som Hagtorns Fastighetsförvaltning deltog i Axxa har företaget utvecklats på en rad
punkter. För att skapa en ännu bättre samanhållning bland medarbetarna med större inkludering har
de, på Jan-Eriks inrådan, infört stormöten. Vid dessa tillfällen går de bland annat igenom företagets
värderingar, position på marknad och framtidsplaner vilket skapar tydliga mål som alla kan sträva
mot. Detta har bidragit till en större inkludering av medarbetarna i företaget och en bra
kommunikation och stämning i gruppen. Hagtorns Fastighetservice arbetar idag på ett mer
strukturerat sätt. Genom att ringa in vad de är bäst på har de kunnat fokusera på det som är
värdeskapande och bli tydligare både gentemot sina kunder och sig själva i såväl kommunikation som
utförandet av tjänster.

