
Välkommen.



Tillvaro.

Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare



Att jobba hos oss.
Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan 

förstärka befintliga kontor eller som av egen kraft och företagsam-

het kan utöka vårt kontorsnät. Alla jobbar under stort eget ansvar 

för den lokala marknaden och de affärer som skapas där. Mellan 

kontoren och medarbetarna finns ett nära samarbete och alla 

träffas två gånger om året.



Lärdom.



Vi delar gärna med oss av vår kunskap.
Alla på Areal är utbildade inom jord och skog och står stadigt med 

fötterna i myllan. Utöver fastighetsmäklare, mäklarassistenter 

eller auktoriserade redovisningskonsulter är vi allt från agronomer 

och lantmästare till skogsmästare, jägmästare, skogstekniker och 

skogsvetare. Sedan starten har vi förmedlat tusentals jord- och 

skogsbruksfastigheter - och för varje egendom vi förmedlat och 

varje kund vi samverkat med har vi gjort nya erfarenheter, fått 

djupare insikt och lärt oss mer. På så sätt har vi över åren byggt upp 

en gedigen kunskap om hur man hittar rätta vägen till en lyckad 

fastighetsaffär. Och hur man på bästa sätt tar hand om ekonomin 

i ett jord- eller skogsbruksföretag. Vi delar gärna med oss av vår 

kunskap och vi gör det alltid med största tänkbara engagemang. 

Precis som du har vi ett brinnande intresse för jord- och skogsbruk, 

jakt, fiske, byggnader och kulturhistoria.



Areals erbjudande

Magnus Johansson Redovisningskonsult, agronom och lantbrukare

Värv.



Våra tjänster.
Förmedling av jord- och skogsbruksfastigheter

Värderingar av fastigheter inom jord och skog

Redovisning och bokslut

Deklarationer, skatteutredningar och ekonomisk rådgivning

EU rådgivning, SAM ansökningar

Generationsväxlingar, fastighetsöverlåtelser

Fastighetsombildningar, arrendefrågor

Föredrags- och utbildningsverksamhet

Vi har även ett nära samarbete med Vadstena Bokföringsbyrå som 

har gedigen och långvarig erfarenhet av juridik, redovisning och 

ekonomisk rådgivning till jord- och skogsbruksföretag.

Värv.



Drift.



Vår organisation.
Areal i Sverige AB är vårt paraply – taket över oss alla, både 

anställda och egna företagare – som ansvarar för den övergripande 

servicen,  vår gemensamma profilering och som bär det yttersta 

ansvaret för vårt varumärke. 

Areals ledning stöttar och utvecklar verksamheten så att våra 

medarbetare ska kunna ge kunder och uppdragsgivare bästa möjliga 

service. Kontaktperson för ledningen är VD Mats Bygge, 

mats.bygge@areal.se eller tel 070-567 40 81.

Styrelsen svarar för utvecklingen och de strategiska målen. 

Kontaktperson för styrelsen är ordförande Henrik Malmborg, 

henrik.malmborg@areal.se eller tel 013-24 20 22.



Vår verktygslåda.

Timecut för annonser och vykort, SeSverige för kartor, InfoTrader 

för fastighetsdata, Nordic Easy och KGM för våra prospekt, PC-skog 

för skogsbruksplaner, Mspecs är vårt mäklarsystem och areal.se är 

byggd i Wordpress. Wolters Kluwer för juridiksa handlingar m.m. 

Vi använder olika bokföringsprogram beroende på kundens behov 

och verksamhet t. ex. Fortnox, Visma och Speedledger.. Wolters 

Kluwer för bokslutsarbeten och deklarationer.

Våra böcker.
Vi har sammanfattat mycket av vår kunskap i tre böcker. Köpa och 

Sälja gård som kort och gott är ett par handböcker med det man 

behöver veta inför sitt livs kanske viktigaste affär. Och Areals lilla 

gröna som ger goda råd och skattetips till privata jord- och skogs-

ägare.



Redskap.



Martin Lindskog Reg. fastighetsmäklare, jägmästare och biodlare.

Vi vill bli fler.



Välkommen till Areal.
Det finns två möjligheter för dig att bli en av oss - att bli anställd 

eller franschisetagare. För att du skall komma igång på ett bra sätt 

på ditt nya kontor får du en mentor, hjälp med din affärsplan och 

bokföring, ett startpaket med Arealmaterial, genomgång av varu-

märket och våra mallar, marknadsstöd m.m. Självklart finns också 

alla vi - dina nya kollegor - och vår samlade kunskap till din hjälp.



Areal i Sverige AB 1908


