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Ulf från Akademiska Hus talar om digitala tvillingar
Ulf Däversjö på Akademiska Hus talar om nyttan av digitala tvillingar på Framtidens Förvaltare
2023. Allt större del av fastighetsbestånden digitaliseras nu och ett bolag som var tidigt ute med det
är Akademiska Hus där Ulf Däversjö är Chef för Innovation och Affärsutveckling.
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Så får Ängelholmshem hög
svarsfrekvens på
hyresgästenkäterna
Det är lönsamt att ta hand om sina kunder och
kundenkäter är ett viktigt verktyg. Ju högre
svarsfrekvens, desto bättre underlag får du i
ditt förvaltningsarbete. Ängelholmshems
bostadschef Mikael Svensson ger sina bästa
råd hur de lyckats.

SOCIAL HÅLLBARHET

”Vi ser att Ikano Akademin
ger resultat”
Ikano Bostad satsade på samhällsprojekt i sina
områden. Resultatet blev fler ungdomar i
arbete, tryggare boende och ökad lönsamhet. –
Allt går hand i hand, du måste ha alla
pusselbitar för en fungerande helhet, säger
Christian Mariager, bolagets fastighetschef.

PARTNERTEXT FRÅN EWAYS

Elbilsladdning attraherar
kunder till Väla
handelsområde
Väla Handelsområde utanför Helsingborg – en
av Sveriges största shoppingdestinationer
med 12 miljoner besökare per år – har satsat
stort på elbilsladdning. De är övertygade om
att det är en långsiktigt bra investering som
ger många ringar på vattnet.

Felsorterat avfall en växande
kostnad för bostadsföretag
Bostadsföretagens utgifter för felsorterade
sopor växer. Både i form av straffavgifter från
kommunerna och genom arbetsresurser.
Uppåt hälften av en fastighetsskötares
arbetstid kan gå åt till att få ordning i
soprummen.

Riksbyggen en av finalisterna
i CIO Awards 2022
Riksbyggens arbete, tillsammans med
Spotscale, med att skapa digitala tvillingar kan
få utmärkelsen ”Årets digitala projekt”.
Bolaget är en av finalisterna inför CIO Awards
2022 som arrangeras den 12 december.

 
PARTNERTEXT FRÅN  L&T

Tina Hellstadius, ny vd på
L&T
Jätten inom fastighetstjänster L&T, Lassila &
Tikanoja, har nyligen rekryterat Tina
Hellstadius som VD i Sverige. Vidare utses hon
till Senior Vice President i koncernledningen i
Finland.
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Driftingenjör - Stockholm >>>
Drifttekniker - Stockholm >>>
Gruppchef teknisk förvaltning - Stockholm >>>
Konsult inom förvaltningsrådgivning - Norrköping >>>

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Elvira Andersson ny
förvaltningsexpert hos
Fastighetsägarna Stockholm

Henrik Brengesjö ny
förvaltningsexpert hos
Fastighetsägarna Stockholm

Tobias Nordström ny
marknadsområdeschef för
Riksbyggens
fastighetsförvaltning i
Norrköping

AKTUELLA INKÖP

Compare-IT Nordic AB förvärvar Solarfuture i Sverige AB >>>
Familjebostäder tecknar avtal med Vyer avseende digitala tvillingar >>>
Novier får fortsatt förtroende att förvalta Gamla Livs Fastighetsportfölj >>>
Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till
Rikshem >>>
Retta får uppdraget att förvalta Mileways fastigheter i södra Sverige >>>
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