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Ni kommer väl ihåg att nominera er kandidat till
Årets Förvaltare!
Har ni Sveriges bästa förvaltare? Nominera då era kandidater till Årets Fastighetsförvaltare 2023.
Nomineringen stänger den 12 december.

 

Så rekryterar du unga till
fastighetsbranschen
Medelåldern är hög och behovet av att
rekrytera ny arbetskraft i fastighetsbranschen
är stor. Ungdomar har dock liten kunskap om
vår sektor och branschen är dålig på att
erbjuda PRAO-platser. Samverkan med skolor
kan vara en lösning.

PARTNERTEXT FRÅN RIKSBYGGEN

Martin på Riksbyggen –
pushad till snabb klättring
Martin Arvidsons karriär hos Riksbyggen var
inte planerad, ändå har den varit spikrak. Från
reparatör i Borlänge till rikstäckande
gruppchef för förvaltare inom kommersiella
kunduppdrag.
– Bra ledare har trott på mig, gett stöd och
hjälp och pushat mig vidare.

Knuffar hjälper fram återbruk
vid hyresgästanpassningar av
kontor
Erik Gustafsson och Erika Twengström
tilldelas Samhällsbyggarnas pris Bästa
examensarbete inom fastighetsekonomi 2022.
Examensarbetet skärskådar frågan om så
kallad nudging kan vara en drivkraft för mer
återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor.

PARTNERTEXT FRÅN SAVILLS

Från pandemilunk till Formel
1-tempo
Malin Silversvala, chef för Förvaltning på
Savills, utvärderar året som gått och delar med
sig av sina erfarenheter om att gå från
pandemi till Formel 1-tempo, ökad
digitalisering, kontorens framtid och vilka
branschämnen som är hetast idag.

EXPERTSVAR

Måste en arbetsgivare
acceptera alla typer av
extraknäck?
Det har genomförts flera olika förändringar i
Lagen om anställningsskydd. En reglering
hindrar en arbetsgivare att förbjuda så kallade
parallellanställningar. Vad omfattas av den
nya lagregeln och måste en arbetsgivare
acceptera extraknäck?

PARTNERTEXT FRÅN EWAYS

6 skäl till varför du bör
installera smarta
laddstationer
Som fastighetsägare är det viktigt att tänka till
innan du erbjuder elbilsladdning till dina
hyresgäster. Planera långsiktigt och välj
smarta laddstation som är kopplade till
molnet. Det ger många fördelar – för dig såväl
som dina hyresgäster.

FÖRETAG PÅ BRANSCHPORTALEN

 
ETT URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

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

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Bonnier Fastigheter
förstärker med Mook
Changrachang till en ny roll
som Energistrateg

Marianne Wadefalk ny chef
administrativ förvaltning på
HSB Göteborg

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

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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