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Energitekniktävling – nu lyfter vi hela branschen i
håret!
– Denna tekniktävling kommer att flytta gränser för vad många trodde var möjligt!! skriver Kaj
Winther, Fastighetsägarna Stockholm, i ett LinkedIn-inlägg om Energiuppföljningstävlingen som
nu drar igång. Vi vill veta mer och hör av oss till Kaj.

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Upphandlingspodden ger
kunskap för att göra bra
affärer
Det behövs mer kunskap kring upphandling
och det finns verkliga specialister inom ämnet.
I Upphandlingspodden delar dessa
kompetenta personer med sig av erfarenheter
och kunskap i form av goda exempel, metoder
och förhållningssätt för att göra bra affärer.
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Möt Eric, vår stjärna till
kursledare gällande solenergi
Eric Olsson är kursledare på vår kurs om
solenergi i fastigheter och jobbar på Aktea
Energy AB. Här får du lära känna honom lite
bättre!

 
EXPERTSVAR

Vad innebär nya ”särskild
visstid” för mig som
arbetsgivare?
Svar: Den 1 oktober 2022 kommer att antal
förändringar i lagen om anställnings-skydd att
börja tillämpas. Allmän visstidsanställning
som anställningsform ersätts från 1 oktober av
den nya anställningsformen särskild visstid.
Denna skiljer sig i huvudsak från allmän
visstid genom att den snabbare övergår i en
tills-vidareanställning.

 
PARTNERTEXT FRÅN SCHNEIDER ELECTRIC

Framtidens byggnader
behöver digitala ekosystem
och tjänster
EU har släppt direktiv för hur energi ska
hanteras i framtidens byggnader och en stor
del av teknologin finns redan tillgänglig för att
driva den utveckling som behövs för att uppnå
smartare och mer energieffektiva byggnader.

Riksbyggen AI-styr värmen –
minskar förbrukningen med
20%
Riksbyggen hjälper sina kunder att både spara
pengar och minska påverkan på klimatet. Med
den intelligenta tjänsten Värmeoptimering
24/7 minskas värmeförbrukningen med upp
till 20 procent samtidigt som inomhusklimatet
blir jämnare.

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Tobias Nordström ny
marknadsområdeschef för
Riksbyggens
fastighetsförvaltning i
Norrköping

Fredrik Larsson ny
förvaltningschef på
Familjebostäder

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

 
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>>>

 
PODDAR

 

 Skriv ut post�

https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_9e9a
https://forvaltarforum.se/framtidens-forvaltare-2-februari-2023/
https://forvaltarforum.se/leverantorsguiden/
https://forvaltarforum.se/branschportalen/
https://forvaltarforum.se/jobbmatch/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/energitekniktavling-nu-lyfter-vi-hela-branschen-i-haret/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/energitekniktavling-nu-lyfter-vi-hela-branschen-i-haret/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/energitekniktavling-nu-lyfter-vi-hela-branschen-i-haret/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/upphandlingspodden-ger-kunskap-for-att-gora-bra-affarer/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/upphandlingspodden-ger-kunskap-for-att-gora-bra-affarer/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/upphandlingspodden-ger-kunskap-for-att-gora-bra-affarer/
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_9e9a#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083295724584
https://www.linkedin.com/company/15078280
mailto:info@forvaltarforum.se
https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_9e9a
https://www.rule.se/
https://forvaltarforum.se/
https://forvaltarforum.se/framtidens-forvaltare-2-februari-2023/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/mot-eric-var-stjarna-till-kursledare-gallande-solenergi/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/mot-eric-var-stjarna-till-kursledare-gallande-solenergi/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/mot-eric-var-stjarna-till-kursledare-gallande-solenergi/
https://www.stockholmshem.se/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/vad-innebar-nya-sarskild-visstid-for-mig-som-arbetsgivare/
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/vad-innebar-nya-sarskild-visstid-for-mig-som-arbetsgivare/
https://app.fastdok.se/templates
https://forvaltarforum.se/2022/10/04/framtidens-byggnader-behover-digitala-ekosystem-och-tjanster/
https://www.byggvesta.se/
https://www.newsec.se/om-oss/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/riksbyggen-ai-styr-varmen-minskar-forbrukningen-med-20/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/riksbyggen-ai-styr-varmen-minskar-forbrukningen-med-20/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/riksbyggen-ai-styr-varmen-minskar-forbrukningen-med-20/
https://forvaltarforum.se/branschportalen/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/tobias-nordstrom-ny-marknadsomradeschef-for-riksbyggens-fastighetsforvaltning-i-norrkoping/
https://forvaltarforum.se/2022/10/03/tobias-nordstrom-ny-marknadsomradeschef-for-riksbyggens-fastighetsforvaltning-i-norrkoping/
https://forvaltarforum.se/2022/09/29/fredrik-larsson-ny-forvaltningschef-pa-familjebostader/
https://forvaltarforum.se/2022/09/29/fredrik-larsson-ny-forvaltningschef-pa-familjebostader/
https://forvaltarforum.se/2022/09/20/planima-rekryterar-felicia-lovell-wermang-%ef%bf%bctill-ny-head-of-customer-success/
https://forvaltarforum.se/2022/09/20/planima-rekryterar-felicia-lovell-wermang-%ef%bf%bctill-ny-head-of-customer-success/
https://forvaltarforum.se/2022/09/20/planima-rekryterar-felicia-lovell-wermang-%ef%bf%bctill-ny-head-of-customer-success/
https://forvaltarforum.se/jobbmatch/
https://forvaltarforum.se/2022/09/26/ecoclime-group-levererar-ytterligare-tre-evertherm-system-for-energieffektivisering-till-rikshem/
https://forvaltarforum.se/2022/09/26/retta-far-uppdraget-att-forvalta-mileways-fastigheter-i-sodra-sverige/
https://forvaltarforum.se/2022/09/22/aktivbo-far-fornyat-fortroende-av-stockholms-stads-kommunala-bostadsbolag/
https://forvaltarforum.se/2022/09/20/propertypartner-vinner-uppdrag-i-farsta-centrum/
https://forvaltarforum.se/2022/09/09/schneider-electric-lanserar-wiser-uppkopplad-radiatortermostat-for-minskad-energianvandning/
https://forvaltarforum.se/leverantorsguiden/
https://www.real.se/blogg-podd/
https://upphandlingspodden.se/

