
 
FASTIGHETSBYRÅN GRAN CANARIA är ett av de kontoren i Spanien och Portugal i 
Fastighetsbyrån Sverige och Swedbanks affärsområde i utlandet. 
Kontoret i San Agustin drivs, sedan 2018 av oss tre franchisetagare; Johanna, Sandra 
och Jennie som alla har bott på ön sedan 20 år tillbaka. 
Fastighetsbyrån har funnits på ön sedan 2013 och affärsområdet sträcker sig över hela 
ön Gran Canaria.  Vårt kontor ligger i Rocas Rojas lokaler, mellan mataffären HiperDino 
och sjukhuset Clinica Roca. 
Sedan 2022 har vi utökat personalstyrkan så vi är nu fem stycken på kontoret. 
 På grund av den ständiga efterfrågan på boende på Gran Canaria så söker vi ständigt 
efter nya bostäder till salu för att kunna erbjuda våra kunder och speciellt då på Rocas 
Rojas som är den anläggning där vi säljer flest bostäder. 
Ständigt får vi frågan om vi ägnar oss åt uthyrning så därför har vi beslutat att utöka 
vår service med en uthyrningstjänst för de som behöver den på anläggningen Rocas 
Rojas. 
Kontakta Fastighetsbyrån Gran Canaria för mer information på 
grancanaria@fastighetsbyran.se   
Telefonnummer till kontoret är: 08-412 014 40. 
Man kan läsa mer om oss och vårt kontor på: 

https://www.fastighetsbyran.com/sv/spanien/hitta-maklare/gran-canaria-san-

agustin 

 

Din mäklare i Gran Canaria 

– San Agustín - 

Fastighetsbyrån Spanien 
Välkommen till Gran Canaria – 

kontrasternas ö. Här kan du ladda 

kroppen med naturlig D-vitamin och 

andas in den friska havsbrisen. På Gran 

Canaria njuter ni av rikligt med 

soltimmar året om och våra mäklare på 

Gran Canaria hjälper dig att njuta av 

detta året runt i en egen bostad! 

www.fastighetsbyran.com 

 
FASTIGHETSBYRÅN GRAN CANARIA es una de las oficinas en España y Portugal de 
Fastighetsbyrån Suecia y del área de negocio de Swedbank en el extranjero. 
La oficina de San Agustín la gestionamos, desde 2018; Johanna, Sandra y Jennie, 
quienes han vivido en la isla durante 20 años. 
La agencia inmobiliaria está en la isla desde 2013 y el área de negocio se extiende por 
toda la isla de Gran Canaria. Nuestra oficina está ubicada en el local de Rocas Roja, 
entre el supermercado HiperDino y el Colegio Sueco. 
Desde 2022, hemos aumentado la plantilla, de modo que ahora somos cinco en la 
oficina. 
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Debido a la constante demanda de alojamiento en Gran Canaria, estamos en constante 
búsqueda de nuevas viviendas en venta para poder ofrecer a nuestros clientes y 
especialmente en Rocas Rojas, que es el establecimiento donde más viviendas 
vendemos. 
Constantemente nos preguntan si gestionamos alquileres, por lo que hemos decidido 
ampliar nuestro servicio con un servicio de alquiler para quienes lo necesiten en las 
instalaciones de Rocas Rojas. 
Póngase en contacto con Fastighetsbyrån Gran Canaria para obtener más información 
en grancanaria@fastighetsbyran.se  
El número de teléfono de la oficina es: 08-412 014 40. 
Puede leer más sobre nosotros y nuestra oficina en: 

https://www.fastighetsbyran.com/sv/spanien/hitta-maklare/gran-canaria-san-

agustin 
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