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Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben ()

NYHETSBREV
                    2022-10-21

Seminarier LeverantörsGuiden BranschPortalen JobbMatch

Grön Logik – energieffektiviseringar som sparar
866 miljoner
Energieffektiveringsföretagen EEF tog fram Grön Logik där de sammanställde åtgärder som kan
spara energi för 866 miljoner kronor. Rapporten kom förra året och är nästan än mer relevant idag.
Här får du reda på varför.

 
PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SERVICE

https://app.rule.io/browser/campaign/c/n_9iam/html
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”Magkänslan varje dag jag
går till jobbet är fantastisk”
Jesper Stening är kundansvarig förvaltare för
kommersiella fastigheter på Fastighetsägarna
Service. Han har täta kontakter med såväl
uppdragsgivare och driftoperatörer som
hyresgäster, och han har dagligen nytta av sin
bakgrund som drifttekniker.

2 av 3 är positiva till
lägenhet renoverad genom
återbruk
Begreppet återbrukslägenhet kan vara nytt för
många, men är redan idag en välkänd
renoveringsprincip. En nyligen genomförd
undersökning visar att två av tre vill se sina
hyreslägenheter renoveras enligt denna, mer
klimatsmarta metod.

PORTRÄTTET
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”Kom in i branschen
kundvägen – det är
fortfarande mitt fokus”
Anette Frumerie har fyra ord som hon lägger
stor vikt vid; respekt, jämlikhet, trygghet och
lojalitet. Ord från barndomshemmet som följt
med genom karriären – från kundorienterad
mäklare på JM, börsintroduktion på Besqab till
målfokuserad vd på Rikshem.

PARTNERTEXT FRÅN REAL FASTIGHETSSYSTEM

Konservativt – nja, kanske,
men också stor framtidstro
Fastighetsbranschen har under åren upplevts
som konservativ och trög. Den har tjänat stora
pengar och levt lite grann sitt eget liv, medan
omgivningen har utvecklats. Det finns nog viss
sanning i det, men nu händer det massor med
saker i vår bransch.
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Fossilfri snöröjning för
Rocklunda Fastigheter
2019 antogs visionen att Rocklunda i Västerås
ska vara ett klimatpositivt idrottsområde
senast 2030. Nu tar man ett steg till i den
riktningen genom att sköta sin snöröjning helt
utan fossila bränslen.

FÖRETAG PÅ BRANSCHPORTALEN

Så kan du påverka
hyresgästen att vilja ha mer
återbruk
Erik Gustafsson och Erika Twengström får
Samhällsbyggarnas pris Bästa examensarbete
inom fastighetsekonomi 2022. Deras arbete
analyserar hur du som fastighetsägare kan
påverka hyresgästen att acceptera mer
återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor.

 
ETT URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

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

Christer Forsgren ny
marknadsområdeschef för
Riksbyggens
fastighetsförvaltning i Umeå.

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

Marianne Wadefalk ny chef
administrativ förvaltning på
HSB Göteborg.

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 >>>

 
VÅRA PARTNERS

PODDAR
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