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Förvaltaren ger SOS Alarm access med smart tagg
Allmännyttiga Förvaltaren i Sundbyberg har ingått avtal med SOS Alarm för att ge dem access till
bolagets 66 fastigheter med smarta taggar. Ökad trygghet, kortare insatstid och mindre åverkan på
fastigheten är några av fördelarna.

 
SOCIAL HÅLLBARHET

Stadsodling – en växande
trend hos Stockholmshem
Allt fler hyresgäster hos Stockholmshem vill
odla på sin gård. Höjda matpriser, intresse för
närmiljön och en ökad tanke på vad vi äter kan
vara några orsaker. Resultat: biologisk
mångfald, finare utemiljöer samt bättre
kontakt mellan grannar.

VÅRA PARTNERS

KRÖNIKA

Klimatnytta –
fastighetsbranschens nya
valuta
Världen styr mot att värdera minskade utsläpp
högt. Det vi värderar högt brukar bli dyrt, så
med CO2 som ny valuta kommer vi troligen att
utveckla nya sparsamma beteenden för att
undvika kostnaden från utsläpp.

Energieffektivisera och sök
pengar från Klimatklivet
Fastighetsbranschen behöver göra mer för
klimatet. Vi kan få stöd till våra investeringar
som minskar utsläppen av växthusgaser, via
Klimatklivet. Ansökningstiden för anslag från
Naturvårdsverket är öppen nu.

PARTNERTEXT FRÅN MOMENTUM

6 råd från Karlskogahem inför
investering i digitala tvillingar
Dennis Stridh på Karlskoghem har sett till att
bolaget har satsat på digitala tvillingar. Hittills
har 600 av deras 2 000 lägenheter blivit ioT-
skannade. Här ger han 6 tips på hur man bör
tänka inför att investera i digitala tvillingar.

 
PARTNERTEXT FRÅN NEWTON

Det behövs fler välutbildade
fastighetsförvaltare
Fastighetsbranschen efterfrågar utbildade
förvaltare. Newton tillgodoser behovet med en
heltäckande utbildning. – Jag ville ha
utbildning i högt tempo där man har praktisk
nytta av det man lär sig, säger Anna Hedberg,
fastighetsförvaltare på Nabo.

SOCIAL HÅLLBARHET

Så sänker Telge Fastigheter
notan för skadegörelse med
3 miljoner
Strategiskt, ihållande och målmedvetet arbete
ligger bakom att Telge Fastigheter i Södertälje
lyckats sänka den årliga kostnaden för
skadegörelse med nästan tre miljoner under
en femårsperiod.

 

 
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.

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Alecta Fastigheter rekryterar
Gabriella Månsson
Hammond som
Marknadsområdeschef för
Nacka strand.

Monica Fallenius är ny VD på
Annehem Fastigheter. Hon
tillträder tjänsten senast den
2022-10-03.

Helena Markgren blir ny vd
för Skebo och Skellefteå
Industrihus.

 
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
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