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Hemnet blir en del av Qasa – och lanserar 
ny tjänst på den svenska hyresmarknaden 
Hemnet kliver in som ägare i Qasa. Tillsammans ska vi vända upp och ned på dagens 
trasiga andrahandsmarknad! – säger Mattia Tosti, medgrundare och VD på Qasa.  

-‐ Vi	  och	  Hemnet	  delar	  samma	  vision	  om	  en	  trygg	  och	  inspirerande	  bostadsmarknad.	  
Tillsammans	  kan	  vi	  skapa	  den	  förändring	  vi	  tror	  behövs	  på	  andrahandsmarknaden,	  och	  verka	  
för	  en	  mer	  tillgänglig	  uthyrning	  som	  värnar	  om	  allas	  rätt	  till	  boende	  –	  förklarar	  Mattia	  Tosti,	  
en	  av	  grundarna	  och	  VD	  på	  Qasa.	  	  

Qasa	  startades	  2014	  av	  unga	  entreprenörer	  för	  att	  göra	  det	  både	  enklare	  och	  tryggare	  att	  hyra	  ut	  i	  
andra	  hand,	  genom	  smarta	  digitala	  verktyg	  som	  bistår	  uthyrare	  och	  bostadssökande	  under	  hela	  
uthyrningsprocessen.	  Med	  Qasa	  ska	  det	  vara	  enkelt	  att	  hitta	  en	  hyresgäst	  man	  kan	  lita	  på.	  Dessutom	  
fungerar	  Qasa	  som	  en	  garant	  för	  att	  hyresvärden	  verkligen	  får	  betalt	  och	  att	  hyresgästen	  inte	  blir	  
lurad	  på	  sin	  deposition.	  Qasa	  tar	  ansvar	  under	  hela	  uthyrningstiden,	  helt	  enkelt.	  	  

-‐ Att	  hyra	  ut	  i	  andra	  hand	  handlar	  lika	  mycket	  om	  att	  hitta	  rätt	  person	  som	  att	  få	  hjälp	  med	  
alltifrån	  hyreskontrakt	  till	  försäkring	  och	  garanterade	  hyresbetalningar.	  Tanken	  med	  Qasa	  är	  
att	  man	  ska	  känna	  sig	  trygg	  till	  hundra	  procent	  –	  från	  början	  till	  slutet	  av	  uthyrningen,	  
berättar	  Mattia	  Tosti	  

Hemnet	  är	  Sveriges	  populäraste	  tjänst	  för	  bostadssök	  med	  upp	  till	  2,6	  miljoner	  unika	  besökare	  i	  
veckan.	  Med	  förvärvet	  av	  Qasa	  vill	  Hemnet	  också	  kunna	  bidra	  till	  att	  göra	  det	  enklare	  att	  navigera	  
rätt	  på	  hyresmarknaden.	  Det	  är	  ett	  naturligt	  steg	  för	  att	  tillgängliggöra	  bostadsmarknaden	  till	  alla,	  
även	  de	  som	  inte	  har	  viljan	  eller	  möjligheten	  att	  köpa.	  	  

-‐ Det	  är	  ingen	  hemlighet	  att	  bostadsbristen	  idag	  är	  en	  samhällsfråga.	  Många	  avstår	  dessvärre	  
från	  att	  hyra	  ut	  för	  att	  det	  känns	  både	  krångligt	  och	  osäkert.	  Med	  Hemnet	  i	  ryggen	  har	  vi	  den	  
starkast	  tänkbara	  partnern	  för	  att	  leverera	  på	  vår	  ursprungliga	  vision	  –	  att	  alla	  som	  har	  ett	  
ledigt	  rum	  eller	  en	  tom	  bostad	  ska	  känna	  sig	  så	  pass	  trygga	  att	  de	  väljer	  att	  hyra	  ut,	  säger	  
Mattia	  Tosti.	  	  

Qasa	  förbereder	  nu	  en	  nylansering	  tillsammans	  med	  Hemnet	  inför	  hösten	  2015.	  	  

	  

 



För ytterligare information vänligen kontakta: 
Mattia Tosti, VD och talesperson Qasa 
Tel: 072-150 85 50, E-post: mattia@qasa.se	   
 

Om Hemnet: 
Hemnet är Sveriges populäraste tjänst för bostadssök med totalt upp till 2,5 miljoner unika 
besökare i veckan. Hemnet startades 1998 och ägs av Fastighetsmäklarförbundet FMF, 
Mäklarsamfundet, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 

Om Qasa: 
Qasa är en tjänst för andrahandsuthyrning av bostäder. Våra verktyg hjälper dig hitta rätt 
hyresgäst, hantera avtal, betalningar och allt som kan kännas svårt vid en uthyrning. Qasa 
grundades 2014.  

	  


