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Jag älskar affärer – så jag säger ”Kör, bara kör!”
Diös VD Knut Rost säger att han brinner för ”affären”, ledarskap och att få sina 155 anställda att gå
till jobbet med glädje. Han lockades tillbaka till Norrland för att, från grunden, bygga upp en
affärsstruktur där ledordet är ”Kör, bara kör!”.
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Svenska fastighetsbolag
går samman för
energibesparing
För att inspirera och uppmuntra fler till att
spara energi går fastighetsbolagen Castellum,
Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP
samman i en gemensam energisparkampanj
inför vintern.

PARTNERTEXT FRÅN HBV

Avtal för trygga boenden
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter
finns i alla samhällen, också i områden som
kan upplevas som mindre trygga. Därför är det
viktigt att HBV, som allmännyttans
inköpsfunktion, tar med trygghets- och
säkerhetsfrågorna i upphandlingsarbetet.

 

 

Fastighetsägarna ger ut
vägledning för scope 3-
utsläpp
Fastighetsägarna lanserar en
branschgemensam vägledning för att
underlätta för fastighetsföretag att redovisa
indirekta klimatutsläpp av sin verksamhet –
scope 3-utsläpp. Syftet är harmonisera
klimatredovisningen i branschen och bidra till
minskade utsläpp.

 

 

Riksbyggens enkät:
Solceller och effektiv
energi gör brf:er hållbara
Riksbyggen har frågat landets
bostadsrättsföreningar om deras
hållbarhetsarbete. 53% anser att solceller är
viktigast för att göra den egna brf:en mer
hållbar och 40% svarar att
energieffektivisering är den viktigaste åtgärden
för ökad hållbarhet.

 

 

KRÖNIKA

Älska kassaflödet
Det känns som det är dags att börja älska
kassaflödet. Att fastighetsbolagen förstår att
det är i relationen mellan intäkter och
driftkostnader, tillsammans med en rimlig
upplåning, som det långsiktiga värdet skapas
skriver Ulf Nyqvist i sin krönika.

PARTNERTEXT FRÅN L&T

L&T tilldelas Platinum-
betyg för sitt
hållbarhetsarbete
Lassila & Tikanojas långsiktiga
hållbarhetsarbete belönas med högsta möjliga
Platinum-betyg för andra gången av EcoVadis,
en plattform som utvärderar hållbarheten hos
internationella företag. L&T fick ett särskilt
högt betyg för sitt miljöansvar.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Hemsö anställer två nya
chefer

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

Tornstaden rekryterar Jon
Blomberg till rollen som
regionchef

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSBRANSCHENS UTBILDNINGSNÄMND/FAVAL

Gör karriär i vår bransch
med omställnings-
studiestödet
Vill du starta en ny karriär inom
fastighetsbranschen, men har inte haft råd på
grund av levnadsomkostnader?
Nu kan du få stöd.

 

 

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

Bostadsbolaget är en av
Sveriges största hyresvärdar
och Göteborgs äldsta...

ByggVesta är en innovatör
som utvecklar, bygger,
förvaltar och investerar i....

Familjebostäder är en del av
Stockholms stad och äger,
utvecklar och förvaltar...
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