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KRÖNIKA

Energipriserna rusar – vad ska jag göra?
Här är 4 tips!
Stefan Lindsköld, vd på Aktea Energy, oroar sig inför kommande ”uppvärmningssäsong” då
elräkningarna åter igen kan rusa i höjden. I sin krönika ger han 4 handfasta tips på hur
fastighetsbolag kan agera för att minska sina oönskade kostnader.

Allmännyttans konferens om
säkrad framtid är öppen för
alla
Sveriges Allmännytta ordnar konferens med
temat digitalisering som motor, för att
utveckla och säkra boende, fastigheter och
områden i framtiden. Goda exempel och nya
tjänster presenteras och alla i allmännyttans
ekosystem är välkomna.

PARTNERTEXT FRÅN REAL FASTIGHETSSYSTEM

Bostäder på kundernas villkor
Kan jag som kund påverka nyproduktionen av
bostäder och är byggmästaren redo att släppa
sargen och våga släppa in mer teknik eller gör
bostadsbristen att det är säljarens marknad
och du får ta det som ges?

 
EXPERTSVAR

Nya lagkrav i
årsredovisningslagen för
brf:er – vad gäller?
Efter årsskiftet gäller nya lagkrav för
bostadsrättsföreningar vid upprättandet av
årsredovisning och förvaltningsberättelse.
Med de nya kraven vill regeringen stärka
tryggheten och det rättsliga skyddet för den
som köper eller äger en bostadsrätt.

PARTNERTEXT FRÅN META

Så förbereder ni er bäst för
att få livskraftiga
processfiskar
Arbetet inför ett processutvecklingsarbete är
viktigt för att lyckas med att få livskraftiga
processfiskar. Meta ger här tips och råd om
hur ni bör gå tillväga för att säkra ett bra
slutresultat.

PORTRÄTTET

”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.

VÅRA PARTNERS

 

 
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

Momentum och Aareon vill bli Nordens ledande SaaS-bolag för fastighetsägare

Arvid Nilsson blir helhetsleverantör till norska storkedjan TESS

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

 
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

 Skriv ut post�

https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_94o4
mailto:info@forvaltarforum.se
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_94o4
https://www.rule.se/
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_94o4#
https://forvaltarforum.se/framtidens-forvaltare-2-februari-2023/
https://forvaltarforum.se/leverantorsguiden/
https://forvaltarforum.se/branschportalen/
https://forvaltarforum.se/jobbmatch/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/energipriserna-rusar-vad-ska-jag-gora-har-ar-4-tips/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/energipriserna-rusar-vad-ska-jag-gora-har-ar-4-tips/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/energipriserna-rusar-vad-ska-jag-gora-har-ar-4-tips/
https://forvaltarforum.se/framtidens-forvaltare-2-februari-2023/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/digitaliseringens-framtid-konferens-oppen-for-alla/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/digitaliseringens-framtid-konferens-oppen-for-alla/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/digitaliseringens-framtid-konferens-oppen-for-alla/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/bostader-pa-kundernas-villkor/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/bostader-pa-kundernas-villkor/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/bostader-pa-kundernas-villkor/
https://forvaltarforum.se/jobbmatch/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/nya-lagkrav-i-arsredovisningslagen-for-brfer-vad-galler/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/nya-lagkrav-i-arsredovisningslagen-for-brfer-vad-galler/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/nya-lagkrav-i-arsredovisningslagen-for-brfer-vad-galler/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/sa-forbereder-ni-er-bast-for-att-fa-livskraftiga-processfiskar/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/sa-forbereder-ni-er-bast-for-att-fa-livskraftiga-processfiskar/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/sa-forbereder-ni-er-bast-for-att-fa-livskraftiga-processfiskar/
https://forvaltarforum.se/2022/08/15/vi-tappar-kompetens-om-vi-inte-bygger-i-jamn-takt/
https://forvaltarforum.se/2022/08/15/vi-tappar-kompetens-om-vi-inte-bygger-i-jamn-takt/
https://forvaltarforum.se/2022/08/15/vi-tappar-kompetens-om-vi-inte-bygger-i-jamn-takt/
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_94o4#
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/monica-fallenius-ny-vd-pa-annehem-fastigheter/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/monica-fallenius-ny-vd-pa-annehem-fastigheter/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/skebo-och-skelleftea-industrihus-far-ny-vd/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/skebo-och-skelleftea-industrihus-far-ny-vd/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/stenvalvet-rekryterar-ny-cfo/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/stenvalvet-rekryterar-ny-cfo/
https://forvaltarforum.se/leverantorsguiden/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/momentum-och-aareon-vill-bli-nordens-ledande-saas-bolag-for-fastighetsagare/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/arvid-nilsson-blir-helhetsleverantor-till-norska-storkedjan-tess/
https://forvaltarforum.se/2022/08/11/schneider-electric-uppdaterar-resi9-serien-med-produkter-av-atervunnen-plast-som-minskar-klimatavtrycket/
https://forvaltarforum.se/2022/06/23/kiona-ar-oppet-flexibelt-och-oberoende/
https://forvaltarforum.se/2022/06/22/aareon-ag-har-genom-mary-bidco-ab-ingatt-bindande-avtal-om-forvarv-av-cirka-93-procent-av-aktierna-i-momentum-software-group-ab/
https://forvaltarforum.se/2022/06/08/rikshem-ab-valjer-addpro-som-strategisk-partner-infor-sin-digitala-resa/
https://www.real.se/blogg-podd/
https://www.real.se/blogg-podd/
https://www.real.se/14-avsnitt-3-okad-digitalisering/
https://www.real.se/13-avsnitt-2-mot-okad-digitalisering/
https://www.real.se/12-sa-tar-ni-forsta-steget-mot-okad-digitalisering/
https://www.facebook.com/JobbMatch-100817872678229
https://www.linkedin.com/company/15078280

