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Se fördelarna och undvik problemen med Gröna tak
Fördelarna är många med gröna växter på tak; de gör klimatnytta, främjar biologisk mångfald och är
vackert. Men problemet är att de ofta glöms bort när de väl kommit på plats. Ställ rätt krav, gör bra
grundarbete och kasta inte pengarna i sjön.

Lös ljudproblemen på kontor
– få nöjdare hyresgäster
Öppna kontorslandskap har blivit norm, trots
att de ökar risk för ohälsa och stress. För
fastighetsägare finns enkla lösningar som
minskar problemet avsevärt – och ger nöjdare
hyresgäster. Joakim Scholander, expert på
ljudmiljöer tipsar om 5 åtgärder.

 
PARTNERTEXT FRÅN AFF

Hör parkskötsel hemma i Aff?
Grön Stad är nyblivna medlemmar i Aff Forum.
Deras vd Christoffer Liljendahl berättar om
varför de är med, vad ett parkskötselföretag
kan få ut av medlemskapet och vad mallar och
branschregler gör för nytta.

 
SOCIAL HÅLLBARHET

MKB Fastighet främjar
rörelseglädje med Piffl
MKB Fastighets AB tar in två aktivitetsboxar
från Piffl för att främja rörelseglädje i
Augustenborg och Gullviksborg.

 
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.

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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