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Dyrare el – så påverkas förvaltningen på 3 storbolag
Hur möter fastighetsbolagen stigande elpriser? Och vilka konsekvenser får det för förvaltningen?
Förvaltarforum har pratat med statliga Akademiska Hus och Jernhusen samt AP-fondsägda
Vasakronan.

PARTNERTEXT FRÅN SGBC

EXPERTSVAR

Stockholmshems
kundförvaltare Ladan drivs
av att sprida kunskap
Som kundförvaltare på Stockholmshem har
Ladan Odaway stor nytta av sitt modersmål
somaliska och en av hennes starkaste
drivkrafter är att sprida kunskap.– Att göra så
att alla våra hyresgäster kan ta till sig viktig
information oavsett språk - det är en
jätteviktig fråga.
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”Förvaltare är jätteviktiga för
Sveriges klimatarbete”
En ny generation av Miljöbyggnad iDrift har
just kommit. Certifieringen hjälper till att
driva arbetet med hållbara byggnader och
förvaltning och kan vägleda till relevanta
miljöåtgärder. Carolina Larsson på SGBC
berättar om vad som är nytt.

Uppsalahem sparar tusentals
liter vatten och mikroplaster
Uppsalahem har installerat en utrustning som
i två tvättmaskiner har sparat 100 000 liter
vatten och rensat bort 2,8 kg mikroplaster på 8
månader. Man skalar nu upp med tio maskiner
till, som kan spara 750 000 l vatten och 21 kg
mikroplaster årligen.

 
PARTNERTEXT FRÅN MIELE

Sveriges snyggaste
tvättstuga? Så här gjorde
Tosito
En driftsäker tvättstuga som dessutom blivit
en mötesplats – utan att kosta skjortan. Hur är
det möjligt? Vi besöker fastighetsbolaget
Tositos studentboende Kunskapsfabriken i
Jönköping.

 

Advokatens råd när du ska
säga upp lokalhyresavtal
Vad behöver du som hyresvärd tänka på inför
uppsägning av ett lokalhyresavtal till
hyrestidens utgång? Cecilia Stenfalk, advokat
med särskild inriktning på kommersiell
hyresrätt, vägleder dig.
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FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Fredrik Larsson ny
förvaltningschef på
Familjebostäder

Planima rekryterar Felicia
Lovell Wermäng till ny Head
of Customer Success

Stockholmshem stärker
klimatarbetet.Sara Zentner
tillträder den nya rollen.

 
AKTUELLA INKÖP

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till
Rikshem>>>
Retta får uppdraget att förvalta Mileways fastigheter i södra Sverige>>>
AktivBo får förnyat förtroende av Stockholms stads kommunala bostadsbolag>>>
PropertyPartner vinner uppdrag i Farsta Centrum>>>
Schneider Electric lanserar Wiser™ uppkopplad radiatortermostat för minskad
energianvändning>>>
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