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Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

Jag vill hellre kalla mig Sunt Förnuft-chef
I mötet med människor hittar Jonas Högset sin energi. Hans inställning är att en person ska vara gladare
när den går, än den var när den kom. Träffa Sveriges Allmännyttas Sunt Förnuft-chef eller egentligen;
Fastighets- och hållbarhetschef.

JobbMatch en helt unik tjänst
– sök jobb anonymt
Sök jobb utan att avslöja vem du är. Det är
först i slutsteget som företag får se hela din
profil. Förvaltarforum har tagit fram en jobb-
sökar-tjänst där du styr hela processen.
Den är helt unik i rekryteringsvärlden.

Varsågod, gratis mallar för
alla dina hyresgästärenden
Som uthyrare, förvaltare eller bolagsjurist
stöter du ibland på hyresgästärenden som är
mer besvärliga. Nu finns gratis handledning
och Word-mallar att ta till hjälp för att hantera
dessa ärenden – så att de håller juridiskt och
följer god sed.

PARTNERTEXT FRÅN MIELE

Sveriges mest sociala
tvättstuga? Så här gjorde
Tosito
En driftsäker tvättstuga som dessutom blivit
en mötesplats – utan att kosta skjortan. Hur
är det möjligt? Vi besöker Tositos
studentboende Kunskapsfabriken i Jönköping.

 
PARTNERTEXT FRÅN PROPERTY PARTNER

Förändringsledande
förvaltning i fastigheter
Property Partner fick ett utmanande uppdrag
som de genomförde och resultatet blev både
nöjda hyresgäster och hyresvärd.
Kompetensbredd, förmåga att leda
förändringen och hyresgästansvar var
framgångsnycklar till ett lyckat
förvaltningsprojekt.

 

Med säsongens sista nyhetsbrev vill vi önska alla
läsare en riktigt skön sommar och en fin semester!
Vi lägger ytterligare en fantastiskt vår bakom oss och bäst av allt den här våren var förstås att få
träffa så många läsare fysiskt på Framtiden Förvaltare på Waterfront! När vi var där insåg vi hur
mycket vi hade saknat möjligheten att träffa er fysiskt! Vi längtar redan nu till Framtidens Förvaltare
2 februari 2023 på Waterfront Congress Center!
 
Men innan dess är det dags för vila och förhoppningsvis mycket sol, bad och middagar i den
ljumma sommarnatten! Och kanske även en bra bok i hängmattan!
 
Vi ses igen med nästa nyhetsbrev den 17 augusti.
Glad sommar önskar vi på Förvaltarforum!
 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Joakim Lundberg ny
fastighetschef för
Familjebostäder

Mattias Carrass tillträder
som ny VD till Stockholms
Studentbostäder

Alecta Fastigheter rekryterar
Pernilla Andersson till
tjänsten som Centrumchef
för Solna Centrum

VÅRA PARTNERS

LYSSNA PÅ FASTIGHETSPODDAR

a

Fastighetsförvaltning i framtiden 
#14 Avsnitt 3 – mot ökad digitalisering
#13 Avsnitt 2 – mot ökad digitalisering
#12 Så tar ni första steget mot ökad digitalisering
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