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Sanny Mattelin, vd på EdetHus, älskar allmännyttans
uppdrag
AB EdetHus nya VD Sanny Mattelin jobbar som bäst när det blåser lite motvind och folk säger att
”det här är omöjligt”. Dessutom älskar han allmännyttans uppdrag – att erbjuda kvalitativa
bostäder för alla, oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp.

 
PARTNERTEXT FRÅN FASTUN/FAVAL

Påverka branschens
utbildningar – var med i
kompetensråd
I höst har vi kompetensråd där du har
möjlighet att vara med och påverka
fastighetsbranschens framtida
utbildningsutbud i din region.

Energispartips till allmän
nytta
De höga elpriserna kräver att alla bör sänka
sin energianvändning. Hyresgästerna kan
faktiska spara kronor och bostadsbolagen kan
minska på energianvändningen i stort.
Sveriges Allmännytta ger här konkreta tips för
att minska energiförbbrukningen.

PARTNERTEXT FRÅN  AKTIVBO

Så tycker hyresgästerna om
bostadsbolagens
hållbarhetsarbete
AktivBos nya rapport om vad hyresgästerna
anser om fastighetsbolagens
hållbarhetsarbete har just kommit. Där
framgår att kunderna vill ha en
miljömedveten värd och att det är viktigt med
bra källsortering – men att de saknar vissa
områden.

EXPERTSVAR

Kan ett avtal undvika bråk
kring bostadsrättens
uteplats?
För att undvika tvister kring enskilda
bostadsrätters uteplatsen är lösningen
förebyggande åtgärder i form av ett
välformulerat nyttjanderättsavtal enligt
advokat Michelle Brodin. Här listar hon vad
som bör vara med i avtalet.

FÖRETAG PÅ BRANSCHPORTALEN

SBC tipsar: Så behåller din
förening värdet på bostaden
Vilka investeringar är lönsamma att göra i
tider av ekonomisk oro? SBC reder ut hur man
som förening bör agera för att höja bostadens
värde när inflation och räntehöjningar tynger
ekonomin.

 
ETT URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

Driftingenjör - Stockholm >>>
Drifttekniker - Stockholm >>>
Gruppchef teknisk förvaltning - Stockholm >>>
Konsult inom förvaltningsrådgivning - Norrköping >>>

Vi har nått milstolpen 4 000
– men satsar mot 5 000!
Vi har nu nått ett av våra utstakade mål – vi är
uppe i 4 000 följare på LinkedIn. Men vi vill
vidare. Vill du hjälpa oss på väg mot nästa
milstolpe – 5 000? Gå in på LinkedIn och
klicka för att följa oss.  Tack som ödmjukast!

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Styrelsen har utsett Martin
Svensson till ny VD för
Finnvedsbostäder AB.

Jens Skoglund, idag
fastighetsutvecklare
Vasakronan i Stockholm, blir
ny Chef Uppsala.

Elvira Andersson ny
förvaltningsexpert hos
Fastighetsägarna Stockholm

AKTUELLA INKÖP

Riksbyggen får teknisk förvaltning i Brf Porkala med 823 lägenheter>>>
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 >>>
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