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3 allmännyttor om elkrisen – prioriterar energi
men håller utsatt kurs
Minimera elanvändningen och kapa effekttoppar. De kommunala bostadsbolagen prioriterar upp
energifrågan men håller i grunden kvar i sina långsiktiga energiplaner. Tre allmännyttiga bolag
berättar om hur de påverkats av höga elpriser.
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SSB:s fastigheter får
överskottsvärme från lokal
datahall
Telias lokala datahall kommer att avge
överskottsvärme till SSB,
Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens
fastigheter i Haninge, söder om Stockholm.
Bland fastigheterna finns kommunhuset, en
skola, äldreboende samt flera kontor.

 

 

BIM Alliance:s VD får pris
för sitt arbete med
branschstandard
BIM Alliance verkar för att fastighetsbranschen
ska använda standardiseringar, så att
övergången från analog till digital förvaltning
blir smidigare. Nu har BIM Alliance:s VD
Susanne Nellemann Ek fått pris för sitt arbete.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Högsta betyg till
kompetenspaketet Uthyrare
av lokaler
Fastighetsägarna Utbildnings kompetenspaket
”Uthyrare av lokaler” får högsta betyg av
Yvonne Ylipää på kommunägda
Karlskamnsfastigheter. Företaget hyr ut
varierande lokaler, alltifrån kontor, förråd/lager,
industrilokaler till restauranger med mera.

 

 

KRÖNIKA

Dags för ”grönt stöd” – för
fler hållbara renoveringar
Mari-Louise Persson på Riksbyggen slår ett
slag för ”gröna stöd” – som ett ROT-avdrag för
hållbara åtgärder. Hon tror att fler skulle göra
mer för klimatet och fastigheten, när
nödvändiga renoveringar ändå är igång.
Åtgärder som dessutom ger mervärde.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

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

 

 

PARTNERTEXT FRÅN SVEFA FÖRVALTNINGSRÅDGIVNING

Energikris: Så kan
förvaltaren hantera den
”perfekta stormen”
En ”perfekt storm” är när flera väderfenomen,
var för sig odramatiska, leder till ett
katastrofväder. Är dagens energikris en
”perfekt storm” – där flera globala faktorer
samverkat? Sara Jacobsson beskriver
faktorerna och vad du som förvaltare kan
göra.

 

 

FÖRETAG PÅ BRANSCHPORTALEN

Aff Forum för förvaltning och
service är en partsamman-
satt branschorganisation...

AktivBo har sedan starten
1991 arbetat med att stödja
fastighetsbolag i deras...

BIM Alliance är en stark och
drivande medlemsorganisa-
tion som jobbar me att öka...
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