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PORTRÄTTET

Jag har fått kämpa men det har gett mig gott
självförtroende
Med intresse för att bygga organisation och få människor att arbeta i grupp har Marcus Gärdebrandt
startat både innebandyklubb i tonåren och förvaltningsbolaget Property Partner som vuxen. ”Håll
det du lovar” och ”utveckling” är ord som följt honom genom livet.

Solceller på megastora tak –
vinnande satsning för
Castellum
Förutsättningarna för solceller på riktigt stora
tak blir allt bättre. Castellum har prisats för sin
gigantiska anläggning i Göteborg, och tror att
fler fastighetsägare kan vinna på att bygga i
större skala.

 
KRÖNIKA

Digitaliseringen – brustna
drömmars boulevard eller?
Thorbjörn Hammerth talar om
digitaliseringens intåg i vår bransch. Det kan
användas för kundnytta, fastighetsoptimering
eller organisation. Men alla kan inte göra allt
direkt. Dra ner på förväntningarna, fokusera på
en sak och göra det riktigt bra istället.

PARTNERTEXT FRÅN SVERIGES ALLMÄNNYTTA

Så prispressar Uddevallahem
sina renoveringar
Genom att satsa rejält på noggranna
förarbeten inför upphandlingar har
Uddevallahem kunnat hålla nere kostnaden för
sina renoveringar – samtidigt som
energianvändningen i husen minskats med
omkring 40 procent.

 
EXPERTSVAR

Hjälp, vi har fått råttor i
fastigheten!
Skadedjursexperten Chantelle Small ger dig
råd om hur du kan förebygga mot råttor i
fastigheten och vilka åtgärder som ska vidtas
om du upptäcker att de finns..

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Åsa Måård ny
marknadsområdeschef för
Riksbyggens
fastighetsförvaltning i
Sydost

Assur Badur ny chefsjurist
hos Alecta Fastigheter

Emelie Eriksson blir Chef för
Stadsutveckling och
Ackvisition på ByggVesta

AKTUELLA INKÖP

Schneider Electric lanserar Wiser™ uppkopplad radiatortermostat för minskad energianvändning >>>

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 >>>

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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