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Sommarn och semestern har för många av oss kommit halvvägs, man har hunnit varva ner, tänker
allt mindre på jobbet och tar sitt morgonkaffe när man vaknar av sig själv. Vi på Förvaltarforum har
mestadels semester ett tag till men vill skicka en liten sommarhälsning med ett urval av årets mest
lästa artiklar om allt från en hyllning till den tekniska förvaltaren till hur Gavlagårdarna löser
sophantering för sina hyresgäster. Det är en av styrkorna med Förvaltarforum att vi kan gå från högt
till lågt, allt med förvaltaren i fokus. Det är ofta så vardagen ser ut för en förvaltare och det ska
reflekteras hos oss.
 
Glöm inte heller att läsa artikeln om vår nya rekryteringstjänst JobbMatch och titta på vår första
reklamfilm någonsin. Det är mycket annat som bubblar nu också hos oss och redan nu har
planeringen inför Framtidens Förvaltare 2 februari 2023 på Waterfront Congress Center påbörjats.
Redan i augusti kommer ni kunna anmäla er till Framtidens Förvaltare 2023.
 
Tills vidare vill vi önska er alla en riktigt skön sommar och härlig semester.
 
Hälsningar från oss på Förvaltarforum!

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.

Akademiska Hus 6 skäl till att
satsa på digitala tvillingar
Digitala tvillingar är på väg att förändra
fastighetsbranschen, men vilka är de stora
vinsterna? Peter Karlsson på Akademiska Hus
ger sina 6 främsta skäl till och tips om
digitaliseringens möjligheter, och varför det är
värt att satsa på digitala tvillingar.

Gavlegårdarna förändrade
722 hushålls sopvanor
Miljonprogramsområdet Nordost i Gävle har
genomgått en stor förändring tack vare en
renovering och upprustning av fasader,
balkonger och gårdar. Dessutom lyckades
man förändra osunda beteenden kring
sophantering – genom envist dörrknackande.

Vasakronan och Öbo berättar
om hur du kan dela el
Från 1 januari i år finns nya regelundantag
som gör det möjligt att dela el mellan
byggnader. Men det finns frågetecken att räta
ut. Trots det har några fastighetsbolag redan
”tjuvstartat”. Läs mer om deras erfarenheter.

Uppsalahem testar smarta
sensorer för trygg
boendemiljö
I bostadshus där det är stökigt och otryggt
behövs åtgärder. Kameraövervakning kräver
tillstånd och kan vara integritetskränkande,
väktare är dyrt och träffar inte alltid målet. Så,
vad kan man göra? Kanske smarta sensorer
som just nu testas av Uppsalahem.

Leve den tekniske
förvaltaren!
Den tekniske förvaltaren har en viktig, men
ibland spretig, roll inom förvaltningen. I sin
krönika hyllar Marcus Gärdebrandt alla de som
kompletterar förvaltningsarbetet och vars
tekniska expertis upprätthåller värdet på våra
fastigheter.I ...

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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