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Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

Hallå där Ove Nordqvist, VD
på Förvaltarforum!
2 februari 2023 är det dags för sjätte upplagan
av Framtidens Förvaltare. Från 150 deltagare
vid första seminariet har det vuxit till att bli
branschens största seminarium om
fastighetsförvaltning med fler än 400
deltagare.

Hon skapade Svensk
Fastighetsindex!
Vad skulle fastighetsbranschen vara utan
Christina Gustafsson? Möt kvinnan som tog
fastighetsindex till Sverige, har sett till att det
finns en professur i fastighetsförvaltning på
KTH och är redaktör för en av branschens
tyngsta läroböcker.

Fastighetsförvaltning låter
passivt – det är
entreprenörskap!
Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna, har
skaffat sig verktygen för att nätverka och
påverka politiker. I veckan träffade han nya
bostadsministern för att fika och prata om
fastighetsägarnas viktigaste frågor. Det var
politisk påverkan med påtår!

”Välj aktivt din egen chef –
det har jag alltid gjort!”
Vägen till att bli vd på Specialfastigheter har
gett Åsa Hedenberg de erfarenheter som har
format henne till den chef hon är idag. Att
ligga steget före sina medarbetare och ställa
många frågor är nödvändigt säger hon – även
om hon upplevs som ”jättejobbig”.

”Vi gjorde det omöjliga – trots
att vi var underdogs”
Från sin tid som ungdomsspelare i fotboll på
hög nivå har Stefan Younes, vd på
Fastighetsägarna Service, med sig att man
som underdog kan lyckas. Med ett jäkla bra
kollektiv kan man likt David, slå Goliat – på
fotbollsplan såväl som i affärer.

VÅRA PARTNERS

LYSSNA PÅ FASTIGHETSPODDAR
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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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