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KARRIÄR Efter tre år som regionansvarig för Fasticon Väst lämnar Tom Hansson bolaget och satsar
på egen verksamhet. Här berättar han varför – och hur han ser på framtiden.
När Tom Hansson 2013 sålde sitt tidigare konsultbolag Tom Hansson Bygg- och fastighetsutveckling till
Fasticon hade han drivit företaget i 18 år. Att gå samman med Fasticon såg han som en möjlighet att
ytterligare utveckla sin verksamhet. Avtalet som då gjordes innebar att han skulle stanna kvar i
verksamheten under tre år – en period som tog slut i augusti 2016.
– Jag sa då upp min tjänst hos Fasticon samtidigt som jag sålde aktierna i Kungsfyren Fastighets AB,
med dotterbolag Särömotet Fastighets AB, där jag var ägare till 50 procent, säger Tom Hansson.
Varför valde du att lämna Fasticon?
– Jag kände efter tre år på Fasticon att jag ville vara fri och under ett tag fundera i lugn och ro på vad
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jag skulle göra. Jag har så småningom kommit fram till att jag inte helt vill lägga av med jobbet ännu och Tom Hansson.
startade då upp Tom Hansson Consulting. Som egen företagare kan jag på ett annat sätt än som
anställd styra min tid och beslut. Jag har även en viss annan verksamhet med olika investeringar genom mitt bolag Tom
Hansson Invest AB. Jag är 63 år och hoppas kunna arbeta några år till.
I det nya bolaget erbjuder han sina tjänster som fastighetskonsult. Och efter över 40 år i bygg- och fastighetsbranschen finns en
hel del kunskap och erfarenhet att bidra med.
Vad är målet med din nya verksamhet?
– Målet är att erbjuda konsulttjänster inom framför allt fastighetsförvaltning med upphandling och verksamhetsutveckling.
– Bolaget kommer inte att ha många anställda utan vi kommer istället att arbeta i nära samarbete med flera andra konsulter som
är specialiserade inom olika verksamhetsområden som anknyter till våra tjänster.
Hur ser du på en eventuell konkurrenssituation med tidigare arbetsgivare?
– Det finns flera konsultföretag i branschen som erbjuder samma tjänster som Fasticon/NAI Svefa och Tom Hansson Consulting.
Min inställning är att det enbart är positivt att det finns konkurrens i branschen och att det finns flera bolag som kan leverera
samma typ av tjänster. Det är bra för våra kunder och bra för branschen, avslutar Tom Hansson.
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