
Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben

Förvaltarforum Nyhetsbrev | Antennvägen 10 | 13548 Tyresö | info@forvaltarforum.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick

Utskick certifierat av 

NYHETSBREV
                    2022-09-09

Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

Innovationer hjälper Rocklunda Fastigheter att nå
klimatmål
Rocklunda i Västerås har satt målet att bli Skandinaviens största klimatpositiva idrottsområde till år
2030. De är på god väg. Halverad värmenota på sex år, solcellspaneler i megawatt-storlek och gps-
styrda linjeringsrobotar är några lösningar.

Vasakronan och Öbo berättar
om hur du kan dela el
Från 1 januari i år finns nya regelundantag
som gör det möjligt att dela el mellan
byggnader. Men det finns frågetecken att räta
ut. Trots det har några fastighetsbolag redan
”tjuvstartat”. Läs mer om deras erfarenheter.

EXPERTSVAR

Hur kan vi planera inför
framtida brist på eleffekt?
Läget i Sverige och världen påverkar hur
mycket el vi kommer att kunna utnyttja
framöver. Mattias Nygren är säkerhetsexpert
och uppmanar fastighetsägare och förvaltare
att planera för eleffektbrist, så kallad Styrel. Se
till att vara förberedd!

 
PROFILEN

Peter Hiti på Svefa skapar flyt
i processerna
Från IT till fastigheter är steget inte alls långt,
egentligen. Peter Hiti är seniorkonsult på
Svefa där han får borra ner sig i det han gillar
bäst; digitalisering, fastigheter, ordning och
reda – och människor.

 
DEBATT SOCIAL HÅLLBARHET

Risken: att området anses
bortglömt
Analyser av polisens arbetssätt i utsatta
områden kan tjäna som vägledning för
fastighetsägare, menar Johan Braw i sin
debattartikel. Det finns risker med att arbeta
repressivt - men också risker med att inte göra
det.

 
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
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