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FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Energigurun Willy talar på Framtidens Förvaltare
2023
Framtidens Förvaltare arrangeras på Waterfront den 2 februari 2023 och listan av spännande talare
börjar bli klar. Vi lovar att du kommer att få mängder av aha-upplevelser under dagen. Här
presenterar vi en av talarna; energigurun Willy Ociansson.

 
PARTNERTEXT FRÅN SVERIGES ALLMÄNNYTTA

”Fastighetsägare – tänk nytt
för att skapa liv i tomma
lokaler”
Nya konsumtionsmönster får till följd att
många bostadsnära centrum i dag lider av
tomma lokaler och öde torg.  Så hur gör man
som fastighetsägare för att skapa liv i husens
tomma bottenplan?  Det är ett tema under
årets upplaga av Lokaldagen.

 
EXPERTSVAR

Trapphus = utrymningsvägar.
Får hyresgäster ha saker
där?
Fråga: Vi har påpekat för våra hyresgäster att
det inte får finnas några föremål utanför
lägenheterna. Det riskerar skada personer vid
en eventuell utrymning. Det är allt från
dörrmattor till skor och barnvagnar. Har vi
något lagligt stöd eller lagtext att hänvisa till
om vi avlägsnar dem?

Så tipsar ByggVesta sina
hyresgäster om att minska på
elen
ByggVesta ligger i framkant och går ut med
elspartips till sina hyresgäster. Marit
Appelgren, vd för ByggVesta
Fastighetsförvaltning, hoppas att det ska
minska konsumtionen, bli färre frågor och visa
att bolaget tar sitt ansvar under rådandande
elkris.

Solcellsanläggning ger Brf
Örnsköldsvikshus 50 % av
årets el
Brf Örnsköldsvikshus 2 har storsatsat på
solceller när de bytte tak. Åtta huskroppar som
fått nya plåttak och 1 200 kvm solceller har
installerats. Det motsvarar cirka 50 % av
fastighetselen på årsbasis.

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

AktivBo får förnyat förtroende av Stockholms stads kommunala bostadsbolag>>>

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>>>

 
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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