Höegh Eiendom skal fremover styrke sitt fokus på teknisk drift og energi- og miljøarbeid . I løpet av januar har Höegh Eiendom fått
tre nye ansatte som skal bistå i forvaltningen av en stadig større eiendomsportefølje.
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Höegh Eiendom styrker staben på
eiendomsdrift
Höegh Eiendom skal styrke sitt fokus på teknisk drift og energi- og
miljøarbeid . I løpet av januar har Höegh Eiendom fått flere nye ansatte som
skal bistå i forvaltningen av en stadig større eiendomsportefølje.
De nyansatte er:
John Henrik Espmarker er ansatt som driftstekniker på HasleLinje. John Henrik
kommer fra Caverion hvor han jobbet som servicetekniker på
ventilasjonsanlegg.
Svein Ola Fossum er ansatt som driftstekniker i Ski Næringspark. Svein Ola
kommer fra Statsbygg og driftslederstilling på Victoria Terrasse for
Utenriksdepartementet.
Line Røseth Karlsen er ansatt som energi- og miljørådgiver. Line kommer fra
Erichsen & Horgen, og er utdannet Dr. Ing. innen dagslys, energibruk og
inneklima.
«Vi har stor tiltro til våre tre nyansatte, som har variert og relevant erfaring med
eiendomsdrift og miljøarbeid. Vi mener de kan tilføre oss en enda bredere
kompetanse innenfor drift og teknisk forvaltning av næringsbygg» sier Finn
Halvorsen, forvaltningsdirektør i Höegh Eiendom.

Om Höegh Eiendom
Vi bygger by og bydeler i både i Oslo, Ski og Moss. Dette gjør vi med stor glød

og i et langsiktig perspektiv. Vi gjør nesten alt selv. Det gjør vi rett og slett
fordi vi ønsker å komme så tett på våre leietagere og boligkjøpere som mulig.
Der det er naturlig samarbeider vi med partnere som følger vår filosofi. Vi er
et familieeid selskap og har en lang historie som vi er stolte av. Dette
forplikter oss til å levere godt. I alt vi gjør legger vi vekt på miljøet og bygger
så gode byer og bygg som mulig. De skal skape begeistring for alle som
jobber og bor der. I utviklingsprosjektene våre utfordrer vi oss selv og våre
samarbeidspartnere til å tenke innovativt og fremtidsrettet.
Vi skaper levende steder som begeistrer!
Höegh Eiendom i tall:
▪ Årlig forvaltede leieinntekter: 560 mill. ▪ Antall ansatte: 54 ▪ Boliger i
tomtebank: 4 700 ▪ Antall kvm under forvaltning: 330.00 ▪ Prosjekter i
arbeid: 3 mrd. ▪ forvaltet eiendomsverdi: 13 mrd
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