
Pressmeddelande 2014-07-22 

Storsjömäklarna växer vidare med nya ägare! 

Storsjömäklarna startades av 2009 av Maria Schärdin och har sedan dess vuxit från 

en till fem medarbetare. 2011 blev Storsjömäklarna nominerade på Guldgalan till 

priset Årets marknadsförare. 

Sedan starten av Storsjömäklarna har vi alltid strävat efter att utveckla 

fastighetsmäklarbranschen i Östersund och för att lyfta Storsjömäklarna till ytterligare 

en ny nivå har jag nu valt att sälja Storsjömäklarna till Björn Löfgren och Tomas 

Sundström berättar Maria Schärdin,VD Storsjömäklarna. 

Björn Löfgren har tidigare jobbat som storkundsansvarig på Nordea men har under 

de senaste 10 åren arbetat som fastighetsmäklare. Tomas Sundström har under 19 

år ägt och drivit Bilcenter, samt BC Fastighet Jämtland. 

Björns och Tomas långa erfarenhet inom fastighetsmäklar- och bilbranschen känns 

som ett mycket värdefullt tillskott i Storsjömäklarna och det känns nu som att vi kan 

ta nästa steg in i framtiden berättar Maria. Jag har funderar på detta under en längre 

tid då min tid till både bostadsaffärer och att driva företag helt enkelt inte räcker till. 

När jag sedan kom i kontakt med Björn och Tomas förstod jag direkt att vi 

tillsammans skulle kunna göra något riktigt bra med Storsjömäklarna.  

Björn och Tomas berättar; Vi har under en längre tid funderat på att starta en 

fastighetsmäklarbyrå och när vi sedan fick höra talas om att Maria funderade på att 

sälja Storsjömäklarna kändes det inte som att vi behövde fundera speciellt länge. 

Maria, tillsammans med sina medarbetare, har gjort ett fantastiskt jobb med att 

etablera Storsjömäklarna i Östersund och nu ska vi tillsammans lyfta Storsjömäklarna 

till ytterligare en nivå. Det kommer inte bli några större förändringar utan det handlar 

snarare om att finslipa processer och arbetssätt för att vi ska bli det självklara valet 

av fastighetsmäklare. För att möta den ökande efterfrågan på Storsjömäklarnas 

tjänster kommer vi inom kort att anställa ytterligare en fastighetsmäklare.  

För mer information vänligen kontakta 

Tomas Sundström, 070-5185925 

 


