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Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

Skaffa solceller – en praktisk guide i 5 steg
Vare sig du förvaltar ett BRF-hus, en sporthall eller ett köpcentrum kan solceller vara svaret på
frågan: hur drar vi ner på kostnaderna utan att dra ner på vår service? Följ denna solcells-guide i 5
steg och gör både klimatet och ekonomin en tjänst.

 
PARTNERTEXT FRÅN AFF

Avtalet är påskrivet – nu är vi
i hamn! Eller?
Aff ger dig hjälp att ställa relevanta krav, men
sedan behöver entreprenaden också följas
upp. Vi ägnar ett helt frukostseminarium åt
praktisk uppföljning den 14:e september.

VÅRA PARTNERS

EXPERTSVAR

När måste man nöja sig med
tidsbegränsat bygglov?
Sträva alltid efter att din åtgärd ska beviljas
permanent lov. Det är ett av råden som juristen
Johan Larsson ger dig som ska ansöka om
bygglov. Men han ger även förklaring till när du
får nöja dig med bara ett tidsbegränsat
bygglov.

Den vita älgen delas ut för
sista gången
I samband med konferensen En
framtidssäkrad allmännytta 29-30 augusti
delades digitaliseringspriset Den vita älgen ut.
Vid den sista prisutdelningen hyllades alla 100
bostadsbolag som medverkat i Allmännyttans
Digitaliseringsinitiativ.

 
PARTNERTEXT FRÅN NEWTON

Vässa kunskaperna inom
förvaltning
I en roll som förvaltare där arbetsuppgifterna
varierar behöver du ha en bred kunskap. Se till
att de kunskaperna blir dina för en smidigare
vardag både för dig och andra. Upptäck
utbildningen och boka idag!
https://youtu.be/0_WVTmXUy-4 

 
PARTNERTEXT FRÅN ALLMÄNNYTTAN

Mötesplats utan väggar
fungerar bäst i Gottsunda
Under sommaren har barn bjudits in till en park
i Gottsunda för att spela basket, prova teater,
träffa djur och mycket annat. Ingen anmälan
behövs – de som vill kommer dit och de
stannar så länge som de har lust.

 

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Christian Wallenborg ny
affärschef på
Specialfastigheter

Susanne Essehorn blir chef
för Marknad och Affär på
Specialfastigheter

Martin Hagforsen ny
affärschef på
Specialfastigheter

 
AKTUELLA INKÖP

Studentbostäder i Norden väljer Parakey>>>

Försäljningsrekord för Ferroamp>>> 

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

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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