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KRÖNIKA

Det är inte Proptech som löser branschens digitala
omställning
Christoffer Börjesson från Newsec Digital Accelerator, berättar i sin krönika om fastighetsbolagens
svårigheter att ställa rätt krav på proptechbolagen, när de vill digitalisera. Se till helheten, förenkla
och ta in omvärlden är några av hans råd.

 
SOCIAL HÅLLBARHET

Starka göteborgsaktörer i
Handslag för Biskopsgården
Med ett gemensamt handslag vill
Volvokoncernen, Framtidenkoncernen,
Willhem AB och Business Region Göteborg
vara med och bidra till utvecklingen i
Biskopsgården. Målet är att Biskopsgården
inte längre ska vara ett särskilt utsatt område.

Kristianstadsbyggen sparar
tid och pengar – besiktar tak
med drönare
AB Kristianstadsbyggen (ABK) har nu börjat
med drönarbesiktning av tak på fastigheterna
runt om i Kristianstads kommun. Först ut var
ett antal fastigheter i centrala Kristianstad, där
tak och hängrännor behövde inspekteras.

Studentbostäder skapar fler
lägenheter – bygger om
korridorsrum
Studentbostäder i Linköping jobbar för att
tillgängliggöra fler bostäder för stadens
studenter och planerar att skapa 300–500
bostäder under de kommande åren. Bland
annat bygger man om korridorsrum till
lägenheter.

 
PARTNERTEXT FRÅN SVENSK TRYGGHETSCERTIFIERING

Trygghetscertifiering i Guld,
Silver och Platina
Svensk Trygghetscertifiering AB erbjuder
trygghetsbesiktningar för att underlätta för
fastighetsägare att hitta rätt åtgärder för att
öka tryggheten i sina fastigheter. En fastighet
som uppfyller kraven vid en besiktning kan bli
trygghetscertifierad.

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

Västerås stad förlitar sig på Caverion för att nå sina hållbarhetsmål för byggnader >>>

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>>> 

 
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

VÅRA PARTNERS

 Skriv ut post�

https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_98fh
mailto:info@forvaltarforum.se
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_98fh
https://www.rule.se/
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_98fh#
https://forvaltarforum.se/framtidens-forvaltare-2-februari-2023/
https://forvaltarforum.se/leverantorsguiden/
https://forvaltarforum.se/branschportalen/
https://forvaltarforum.se/jobbmatch/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/det-ar-inte-proptech-som-loser-branschens-digitala-omstallning/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/det-ar-inte-proptech-som-loser-branschens-digitala-omstallning/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/det-ar-inte-proptech-som-loser-branschens-digitala-omstallning/
https://forvaltarforum.se/framtidens-forvaltare-2-februari-2023/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/starka-goteborgsaktorer-i-handslag-for-biskopsgarden/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/starka-goteborgsaktorer-i-handslag-for-biskopsgarden/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/starka-goteborgsaktorer-i-handslag-for-biskopsgarden/
https://forvaltarforum.se/leverantorsguiden/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/kristianstadsbyggen-sparar-tid-och-pengar-besiktar-tak-med-dronare/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/kristianstadsbyggen-sparar-tid-och-pengar-besiktar-tak-med-dronare/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/kristianstadsbyggen-sparar-tid-och-pengar-besiktar-tak-med-dronare/
https://forvaltarforum.se/jobbmatch/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/studentbostader-skapar-fler-lagenheter-bygger-om-korridorsrum/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/studentbostader-skapar-fler-lagenheter-bygger-om-korridorsrum/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/studentbostader-skapar-fler-lagenheter-bygger-om-korridorsrum/
https://forvaltarforum.se/branschportalen/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/trygghetscertifiering-i-guld-silver-och-platina/
https://forvaltarforum.se/2022/08/23/alecta-fastigheter-rekryterar-marknadsomradeschef-till-nacka-strand/
https://forvaltarforum.se/2022/08/30/christian-wallenborg-ny-affarschef-pa-specialfastigheter/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/monica-fallenius-ny-vd-pa-annehem-fastigheter/
https://forvaltarforum.se/2022/08/25/susanne-essehorn-blir-chef-for-marknad-och-affar-pa-specialfastigheter/
https://forvaltarforum.se/2022/08/16/skebo-och-skelleftea-industrihus-far-ny-vd/
https://forvaltarforum.se/2022/08/25/martin-hagforsen-ny-affarschef-pa-specialfastigheter/
https://forvaltarforum.se/2022/09/06/vasteras-stad-forlitar-sig-pa-caverion-for-att-na-sina-hallbarhetsmal-for-byggnader/
https://forvaltarforum.se/2022/08/30/studentbostader-i-norden-valjer-parakey/
https://forvaltarforum.se/2022/08/25/forsaljningsrekord-for-ferroamp/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/momentum-och-aareon-vill-bli-nordens-ledande-saas-bolag-for-fastighetsagare/
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/2022/08/18/arvid-nilsson-blir-helhetsleverantor-till-norska-storkedjan-tess/
https://forvaltarforum.se/2022/08/18/arvid-nilsson-blir-helhetsleverantor-till-norska-storkedjan-tess/
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_98fh#
https://www.real.se/blogg-podd/
https://www.real.se/blogg-podd/
https://www.real.se/10-pernilla-andersson-arets-fastighetsforvaltare/
https://www.real.se/6-forvaltaforum-fullt-fokus-pa-fastighetsforvaltning/
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_98fh#
https://upphandlingspodden.se/
https://open.spotify.com/episode/4D95zdib12Bys535N9yRpU?si=7CMepZVoSn-9Gr03anOSXQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/3s4dbu83g5UH1dcGrNlP3G?si=7cZRa-f0ReaYNRJz0a6mKA&nd=1
https://forvaltarforum.se/?partnermeny
https://www.facebook.com/JobbMatch-100817872678229
https://www.linkedin.com/company/15078280

