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Lågkonjunktur = Förvaltning i fokus!
Det blir allt mer uppenbart att vi går in i en lågkonjunktur med höjda räntor, hög inflation och
sannolikt fallande fastighetspriser.  Det skapar mycket osäkerhet även på fastighetsmarknaden och
ovanpå det har vi ännu inte helt sett effekterna av att allt fler arbetar hemifrån i spåren av
pandemin.  Vad kan vi vänta oss framöver?
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Stena Fastigheter tar hjälp
av rymden för att utveckla
boende
Stena Fastigheter tar hjälp av forskning från
rymdföretaget I.S.A.A.C. för att finna lösningar
på branschutmaningar. Resurser har lagts på
forskning och innovationer kring boende och
byggande i rymden – de kan bidra till framtida
boende på jorden.

 

 

Einar Mattsson +
Stockholms Stadsmission
= Bostad först
Einar Mattsson samarbetar med Stockholms
Stadsmission i modellen Bostad först.
Hemlösa personer med psykosocial
problematik får bostad med extra boendestöd
för att på sikt kunna ta över hyreskontraktet.
Och modellen fungerar – upp till 80 % bor
kvar.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSBRANSCHENS UTBILDNINGSNÄMND/FAVAL

Nu är FAVALs valideringar
kvalitetssäkrade hos MYH
Standarden för kompetens hos validerade
fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer är
nu ännu tydligare. Arbetsgivare vet vad de kan
förvänta sig och du som blir validerad får ett
starkare certifikat.

 

 

Fabege går mot hållbarhet
2.0 genom att bygga hus av
hus
Hållbarhetshuset, den första pilotbyggnaden
inom ”Återhus – att bygga hus av hus”, består
av cirka 70 % återbrukat material. Fabege har
fått lärdomar i att skala upp återbruk och kan
bidra med ny kunskap inom
fastighetsbranschen.

PARTNERTEXT FRÅN SVERIGES ALLMÄNNYTTA

Bättre ekonomi väntar
bostadsbolag som
energisparar
Det viktigaste som bostadsföretag kan göra för
att minska sina kostnader nu när
energipriserna ökar är att jobba med
energieffektivisering, menar Ulla Janson,
lektor vid Lunds universitet och tidigare
energistrateg på bostadsbolaget MKB.

Property Partner fortsätter
att växa och anställer
Andreas Göth som vice VD

Nya medarbetare på HSB
Stockholm

Fastighetsägarna Service
stärker sin kommersiella
förvaltning med Kristoffer
Mattsson

AKTUELLA INKÖP

Unibail-Rodamco-Westfield accelererar sin hållbarhetsagenda med stora besparingar inom
energiförbrukning >>>
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 >>>
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