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Upplands Väsby säkrar kvarter med skyfallspark
En avancerad skyfallspark längs Mälarvägen i Upplands Väsby ska säkerställa att bostäder inte
drabbas av översvämning i samband med extremväder. Det kommer att bli en parkmiljö som
dessutom ska fungera som skyfallsmagasin.
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Vad gör vi med dumpat
farligt avfall?
Vi hittar ibland farligt avfall som dumpats vid
våra fastigheter, både utomhus och i
trapphusen. Det är allt från batterier, flaskor
med okänd vätska till lustgasbehållare. Vilka
regler ska vi ta hänsyn till, så att vi tar hand
om det på rätt sätt?
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Kraftig kostnadsutveckling
för landets fastighetsägare
Förvaltningskostnaderna för bostäder och för
kontor och butiker har det senaste året ökat
med 18,6 respektive 25,7 procent. Det framgår
av de fastighetsförvaltningsindex som SCB
tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FAMILJEBOSTÄDER

Möt Familjebostäders
energispecialist – Jennifer
Quach
Hållbarhet och energibesparingar är högst
aktuella ämnen. Jennifer Quach arbetar som
energispecialist hos Familjebostäder och
hennes uppdrag är att titta på hur bolaget kan
optimera energianvändningen i sina
fastigheter – vilket gett goda resultat.

 

 

 

 

3 tips på underhåll för att
motverka luft i
energisystemen
Så kan du förebygga för att inte få in luft och
syre i energisystemen. ICA Fastigheter har
varit med och tagit fram 4 videor med konkreta
råd och tips.

 

 

Så kan bostadsbolag
dämpa smällen för
lokalhyresgäster
Nästa år kan bli tufft inte bara för
bostadsbolag, utan även för
lokalhyresgästerna. Hyran är oftast knuten till
inflationen, som nu är rekordhög. Martin
Ingvarson, lokalexpert på Sveriges
Allmännytta, ger råd om hur fastighetsägare
kan hjälpa till.

 

 

Årets vinnare i Sweden
Green Building Awards
Årligen prisas aktörer och individer som
bidragit och inspirerat till ett hållbart
samhällsbyggande. Sveriges ledande
medlemsorganisation inom området: Sweden
Green Building Council delar ut Sweden
Green Building Awards inom åtta kategorier.

Nya medarbetare på HSB
Stockholm
Sara Abbas, controller
Jonas Johansson, serviceledare
Alicia Rudberg, handläggare
Sara Ladstedt, fastighetsadministratör
Oskar Warping, handläggare 
Melissa Jekic, handläggare 
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