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”Vi tappar kompetens om vi
inte bygger i jämn takt”
Ingrid Gyllfors är ny vd på SKB. Hon säljer
gärna in företagets egna ”usp:ar” men vill även
lära sig av andras. Här pratar hon om
branschens utmaningar med höga priser och
ojämn byggtakt och om sin egen drivkraft. –
Jag har ett uppdrag och jag ska leverera!

Handla upp laddtjänster
bättre – i 7 steg
Från avställningsyta till funktionell förvaring.
När eldrivna fordon blir vanligare ställs nya
krav på parkeringsplatserna. Ville Gruner på
HBV delar med sig av tips som underlättar
upphandling av laddtjänster.

 

 
PARTNERTEXT FRÅN FASTIGO

”Vi är en arbetsgivare för alla”
Väsbyhem har högt ställda mål: de ska vara en
av Sveriges bästa arbetsplatser, ha Sveriges
nöjdaste kunder och uppnå ett långsiktigt
hållbar tillväxt i den växande kommunen
Upplands Väsby. Det bästa är att de lyckas.

PARTNERTEXT FRÅN BYGGVESTA

Så vill ByggVesta öka
samverkan – inför Hållbara
kontrakt
Positiv och bestående förändring kräver
gemensamt engagemang från boende såväl
som från förvaltning. Därför inför nu
ByggVesta ett Hållbart kontrakt för alla
hyresgäster i syfte att stärka den
miljömässiga och sociala hållbarheten.

VÅRA PARTNERS

 

Jag drömmer om ett Spotify
för mina resor
Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef på
Riksbyggen, skriver om att ha tillgång till
framtidens fordon, men inte behöva äga dem.
Helst vill hon ha ett bibliotek att tillgå – som
ett Spotify. Fastighetsägare och förvaltare kan
göra detta möjligt.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Monica Fallenius är ny VD på
Annehem Fastigheter. Hon
tillträder tjänsten senast den
2022-10-03 och har en lång
erfarenhet inom
fastighetsbranschen.

Helena Markgren blir ny vd
för Skebo och Skellefteå
Industrihus. Hon kommer
närmast från Tyréns där hon
arbetat som affärschef för
arkitektur och projektledning
sedan 2014.

Stenvalvet har rekryterat
Maria Sidén som ny CFO.
Maria har gedigen erfarenhet
från bygg- och
fastighetsbranschen och
kommer närmast från
Veidekke.

 
AKTUELLA INKÖP

Schneider Electric uppdaterar Resi9-serien med produkter av återvunnen plast som minskar klimatavtrycket

Kiona är öppet, flexibelt och oberoende

Aareon AG har, genom Mary BidCo AB, ingått bindande avtal om förvärv av cirka 93 procent av aktierna i
Momentum Software Group AB

Rikshem AB väljer AddPro som strategisk partner inför sin digitala resa

Gothia Towers tar hjälp av Smartvatten för att kontrollera vattenförbrukningen

 
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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