
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
                    2022-09-21

Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

Industrin är förebild när SISAB skrotar apparatskåpen
SISAB gör sig av med klumpiga apparatskåp och en massa kablar i sina fastigheter. Ett nytt system
för fastighetsautomation, inspirerat av industrin, ger både smidigare installation och ännu mer data.

 
PROFILEN

Utmaningarna för Mattias –
ny vd för Stockholms
Studentbostäder
Som ny VD för Stockholms Studentbostäder
(SSSB) har Mattias Carrass flera utmaningar
att ta sig an: Det behövs byggas många fler
studentbostäder och kundgruppen är
teknikkunnig och har förväntningar på
bolagets digitaliseringsprocess.

 
KRÖNIKA

Här är branschfrågorna som
den nya regeringen ska enas
om
Valet är avgjort och vi får nu en högerregering.
Björn Reimers har tittat på vad de olika
partierna har sagt i frågor som rör vår bransch.
Nu ska de enas och ta gemensamma beslut
om bostadsbrist, integration och kriminalitet.
Lycka till, önskar Björn.

Grönskande väggkonst på
HSB Living Lab
HSB Living Lab har tillsammans med
betongtillverkare Butong och konstnären
Charlie Granberg kombinerat gröna fasader-
teknik med konstnärlig utsmyckning på ett
innovativt sätt – en grönskade
muralmålningar.

 
PARTNERTEXT FRÅN FASTIGO

Så lockar Kopparstaden till
sig ny kompetens
Det allmännyttiga bostadsbolaget
Kopparstaden i Falun fyller 75 år i år, lika
många år som de varit medlemmar i Fastigo.
De är stolta men inte nöjda, de vill utvecklas,
säger vd Susanna Karlevill. Bland annat lockar
de ny kompetens med somma ...

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Planima rekryterar Felicia
Lovell Wermäng till ny Head
of Customer Success.

Sara Zentner tillträder den
nyinrättade rollen som
klimatspecialist på
Stockholmshem.

Nordic PM förstärker inom
förvaltning och ekonomi

AKTUELLA INKÖP

Property Partner vinner uppdrag i Farsta Centrum>>>

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>>> 

 
VÅRA PARTNERS

PODDAR

#16 Rickard Ekman – Hur har pandemin och
dess efterverkningar påverkat uthyrning av
kommersiella lokaler utifrån hyresgästernas
perspektiv?

#10 I huvudet på Årets fastighetsförvaltare

#6 Förvaltarforum – Fullt fokus på
fastighetsförvaltning
 

 

#3 Hur kan upphandling skapa värde? För
vem? Ett samtal med Magnus Josephson

# 2 SUA-Upphandling med
säkerhetsskyddsavtal med Marie Louise
Arendt

# 1 Vad är upphandlingspodden och vad vill vi
med den?
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