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Enkäter förbättrade förvaltningen för Scherdins
Fastigheter
Hyresgästenkäter är bra verktyg för att få nöjda kunder och hög lönsamhet. I Umeå gick
fastighetsägare ihop och gjorde gemensam sak. Det kostade mindre och gav nya insikter. –
Undersökningen har underlättat mitt förvaltningsarbete, säger Robert Scherdin

 
PARTNERTEXT FRÅN SWEDEN GREEN BUILDING CONCIL

”Man vinner på att utbilda alla
i kedjan”
Vi pratar med SGBC:s utbildningschef, Cecilia
Houtkamp om fördelarna med deras
företagsanpassade utbildningar och varför de
blir alltmer populära.

 
KRÖNIKA

Chefsförakt och åldersnoja
  Ulf Nyqvist skriver i krönikan om sin egen väg
från oerfaren till utbildad chef, den oförtjänta
nidbilden av chefsrollen i film och reklam och
hur svensk åldersnoja är ett resursslöseri

Digitalisering i praktiken –
smarta idéer från
Allmännyttan
På Allmännyttans konferens kom det fram en
samling smarta idéer på hur digitalisering kan
implementeras i framtidens bostadsbolag.
Varsågod, här är ett axplock på hur andra i
branschen tänker i frågan.

Telge Fastigheter halverar
energinotan med smarta
fläktar
Telge Fastigheter byter till nya, mer
energismarta fläktsystem i flera fastigheter.
De ska minska energinotan till hälften.
Dessutom byggs undercentraler med effektiva
pumpar som anpassar sig efter fastighetens
behov och utomhusklimat

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

 
PODDAR

Lyssna på fler poddar här
#10 I huvudet på Årets fastighetsförvaltare

#6 Förvaltaforum – Fullt fokus på
fastighetsförvaltning
 

 

Lyssna på fler poddar här
# 1 Vad är upphandlingspodden och vad vill vi
med den?

# 2 SUA-Upphandling med
säkerhetsskyddsavtal med Marie Louise
Arendt
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