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Anders Björling på Castellum delar med sig av
sina erfarenheter på Framtidens Förvaltare
Digitalisering i all ära men om inte de grundläggande tekniska funktionerna fungerar så spelar det
ingen roll hur många smarta AI-lösningar man kopplar på.
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PROFILEN

Kristin på Fastighetsägarna
Service backar upp när det
blåser
Kristin Andersson stortrivdes med jobbet som
en av Sveriges yngsta fastighetsmäklare. När
hon ville vidare kom hon till Fastighetsägarna
Service. Som Affärsområdeschef Förvaltare
drivs hon av samma kraft som tidigare – att
leverera en utmärkt kundupplevelse.

 

 

SOCIAL HÅLLBARHET

Stockholms Stadsmission
öppnar boende med Stena
Fastigheter
Stockholms Stadsmission öppnar ett
delningsboende genom samarbete med Stena
Fastigheter. Tack vare satsningen kan man
erbjuda ett tryggt boende präglat av
gemenskap och hållbarhet till personer som
befunnit sig långt från ordinarie
bostadsmarknad.

 

 

ÖBO satsar på sina träd
ÖBOs träd fångar tillsammans upp 2 546 kg
luftföroreningar varje år. Träden tar också
hand om 13 miljoner liter dagvatten varje år,
som annars skulle belasta Örebros
dagvattennät, motsvarande fem olympiska
simbassänger. Nu ska 14 000 träd inventeras.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN BYGGVESTA

ByggVestas hyresgäster i
Sege Park erbjuds
delningsekonomi och
odling
ByggVesta välkomnar de första hyresgästerna
till nya bostadsområdet Sege Park i Malmö. I
den bevarade gröna parken växer ett
bostadsområde fram med fokus på hållbarhet,
med bland annat delning, gemenskap, odling,
cirkulär konsumtion och grön mobilitet.

 

 

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.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Ylva Sarby Westman
tillträder som vd för Amasten
Fastighets AB (publ)

Tornstaden rekryterar Jon
Blomberg till rollen som
regionchef

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

 

 

AKTUELLA INKÖP

Lassila & Tikanoja har tilldelats Platina-betyget i EcoVadis hållbarhetsklassificering för andra
gången>>>
Zynkas ramavtal med Region Östergötland förlängs och växer med fokus på CAD och
BIM>>>
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>>>

FÖRETAG PÅ LEVERANTÖRSGUIDEN

Aarsleff Pipe Technologies
AB är marknadsledande
inom schaktfri
ledningsförnyelse i mark...

Vi på Fastighetsägarna
Service är challengers som
drivs av att pröva nytt för att
nå nya höjder...

Hogias system för
fastighetsförvaltning är en
komplett lösning för
fastighetsbranschen som
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