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Nyttan av digitala tvillingar –
förvaltarens bästa vän
Digitala tvillingar underlättar det dagliga arbetet för fastighetsförvaltaren genom att ge en tydlig bild
över fastighetens hälsa. 3D-visualiseringarna gör också att förvaltaren snabbt kan plocka fram
nödvändig information vid behov.

SGBC lanserar
Miljöbyggnad iDrift 2.0 – för
hållbarhetsarbetet i
befintliga byggnader
Sweden Green Building Council lanserar en
ny generation av certifieringssystemet
Miljöbyggnad iDrift. Systemet är ett effektivt
verktyg som skapar miljö- och klimatnytta
genom åtgärder och certifiering av befintliga
byggnader.

Newsec och Uppsalahem
framtidssäkrar fastigheter
med digitalisering
Uppsalahem vill inom en femårsperiod
framtidssäkra sitt bestånd genom att arbeta
mer datadrivet. Tillsammans med Newsec
inleder man en digital- och
energitransformation för att möta krav och mål
med resurseffektivitet i 700 fastigheter.

EXPERTSVAR

Hur nära får sopkärl stå en
byggnad?
Var i lagen om brandskydd kan vi hitta vilket
avstånd som gäller för lagring av exempelvis
lastpallar vid ett fönster eller uppställning av
sopkärl intill en byggnad, för att det inte ska
vara en brandfara eller i vägen för utrymning? 

Lägg grunden för
hyresförhållandet
Grundläggande hyresrätt är vår kurs som
lockar flest deltagare. Du får höra skillnaderna
i rättigheter och skyldigheter mellan
fastighetsägare och hyresgäst och får
helhetsperspektiv och en större förståelse för
hyreslagen och fastighetsbranschen

AKTUELLA INKÖP

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ny medlem i Sveriges Allmännytta>>>
Avtal mellan Riksbyggen och Smartfront för energibesparingar med innovativ teknik>>>
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>>>

 
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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