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Programförklaring – VD har ordet
Prime Living står inför en kraftig tillväxt. Vår produktion av studentlägenheter påbörjades i Karlstad 2010.
Sedan dess har ca 1 500 lägenheter uppförts. Samtidigt pågår en ständig utvärdering och utveckling av de
bostäder vi levererar. Många steg har tagits – vi har idag åtta olika lägenhetstyper, en organisation i tillväxt
och är etablerade på Irland - men mycket återstår. Jag vill nu dela med mig av bolagets inriktning framöver
samt informera om höstens fokusområden och övergripande målsättningar.
Vår affärsidé bygger på att uppföra bostäder på den europeiska marknaden med ett unikt koncept som ger
låga kostnader och kort produktionstid. Fokus är på studentbostäder och tillväxten sker främst i
universitetsstäder i Sverige och på Irland. Kortfattat erbjuder vi moderna studentlägenheter till rimliga hyror,
med god lönsamhet.
När det gäller prioriterade satsningar i närliggande tid har vi antagit följande plan.
Under de närmsta 18 månaderna planerar vi att:
 Mer än fördubbla vårt bostadsbestånd (utveckla totalt ca 1 900 studentbostäder fördelat på Stockholm,
Göteborg och Dublin).
 Utveckla vår förvaltningsorganisation i takt med vårt växande lägenhetsbestånd.
 Bibehålla en sund tillväxttakt genom att löpande identifiera nya affärsmöjligheter.
 Fokusera på grön hållbar energi kopplat till våra bostadsprojekt.
 Ta oss till huvudlistan.
Samtidig som vi fortsätter att sträva efter att vara studenternas första val genom att erbjuda bra
boendestandard till rimliga hyror.
Idag har vi en extremt effektiv produktionsprocess. Men så har inte alltid varit fallet. Vi hade en del initiala
produktions- och materialproblem kopplat till våra tidiga produktioner. Utmaningar som vi idag har dragit
lärdom av och som resulterat i en väl fungerande byggnadsprocess.
Grön energi är ett nyckelord i Prime Livings koncept. Vi har nu tagit vår första större solcell- och
pelletsanläggning i bruk som servar 548 lägenheter i vårt Malmö-bestånd. Grön energiproduktion lever vi upp
till genom förnybar energi i form av sol-el och biobränsle. Själva förbränningen av träpellets tillför ingen extra
koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är densamma som togs upp av trädet
under dess tillväxt och ingår därför i kolets naturliga kretslopp. Detta är en långsiktig och hållbar grön
energiproduktion som vi också avser att implementera på Irland.
I våra senaste projekt har vi även fokuserat på uterum - större gemensamma utrymmen kopplade till våra
fastighetsbestånd. I vårt projekt i Malmö har vi skapat gröna platser och en stenlagd utomhusteater där våra
boende kan umgås.
För att nå ovan nämnda målsättningar krävs en stark organisation och en stor del av mitt fokus det kommande
året handlar därför om att skapa en organisatorisk plattform som ska ta oss till nästa steg. Tydligare processer
och ansvarsområden ska skapa utrymme för fortsatt tillväxt – det vill säga säkerställa att vi når tillväxtmålen
med lönsamhet.
Med detta sagt vill jag bjuda in er att delta på vår spännande resa framåt.
Jan Severa
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Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre
kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade
bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living
1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de
kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.
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