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Nu är det förvaltarens viktigaste tid!
Förvaltarforums vd Ove Nordqvist skriver i sin ledare om dagens utsatta läge. Men, han är ändå
envist positiv och övertygad om att det blir bra den här gången också. Nu är det dags för
Förvaltaren att kliva fram och bli hjälte!

 
PARTNERTEXT FRÅN MOMENTUM

”Utmaningen är att få med
sig fastighetsskötarna”
På allmännyttiga Fristadbostäder jobbar bara
tre personer administrativt. Mitt under
pandemin bestämde de sig för att byta
fastighetssystem från Incit Xpand till
Momentum Fastighet.

PARTNERTEXT FRÅN META

Allting handlar om OT
OT är på mångas läppar och står högt på
digitaliseringsagendan även i
fastighetsbranschen, konstaterar META. Vad
är OT och varför är det så hett?
 

SKB:s hus – energieffektiv
fastighet som finansierats av
EIB
Fyra energieffektiva kvarter som finansierats
av Europeiska investeringsbanken (EIB) står
nu klara i Stockholm och Uppsala. SKB är en
av ägarna.

Mimers AI-satsning gav goda
resultat
För ett år sedan startade pilotprojektet
smarta-Bostadsbolaget Mimer aktiverade sina
temperaturgivare med AI och installerade ny
styrutrustning. Det har gett goda resultat med
mindre energianvändning och lägre
uppvärmningskostnader.

PARTNERTEXT FRÅN REAL FASTIGHETSSYSTEM

Real Fastighetssystem
fortsätter att växa
Real fortsätter oförtrutet och med stor
lyhördhet att utveckla fastighetssystemet.
Tillsammans med kunderna har vi i drygt 30 år
legat i framkant. Det är en av anledningarna
till att kundantalet ökar och många stannar
hos oss under lång tid.

FÖRETAG PÅ BRANSCHPORTALEN

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Fastighetsägarna Service
stärker sin kommersiella
förvaltning med Kristoffer
Mattsson.

Akademiska Hus rekryterar
Ali Ranji till ny
projektdirektör.

Christer Forsgren ny
marknadsområdeschef för
Riksbyggens
fastighetsförvaltning i
Umeå.
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