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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!”

Ulf Merlander blir ny VD för
Gårdstensbostäder

Hemsö anställer två nya
chefer.

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

Sveriges Förvaltarforum | info@forvaltarforum.se
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NIS2 påverkar fastighetsbolag – högre krav på
cybersäkerhet
Förra veckan beslutade EU-kommissionen att införa det nya NIS2-direktivet. Syftet med direktivet är
att öka cybersäkerheten och skapa en samsyn mellan EU:s medlemsländer. Men vad betyder
egentligen direktivet för fastighetsbolagen?

 

 

PARTNERTEXT FRÅN SVERIGES ALLMÄNNYTTA

Byggpriset skenar men
stabilare för hyresrätter
På tjugo år har det blivit 144 procent dyrare att
bygga en hyresrätt. Men stegringen för
bostadsrätter är ännu större: 193 procent. Och
att köpa en lägenhet har blivit 390 procent
dyrare. Det framgår i en marknadsrapport från
Sveriges Allmännytta.

 

 

EXPERTSVAR

Bostadshyresgästen
betalar inte hyran i tid, vad
kan vi göra?
Vad gäller när en bostadshyresgäst inte
betalar sin hyra. Det besvarar advokat Aziza
Örs på och ger råd om hur du som hyresvärd
bör agera.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN AFF

Gör som Åsa – våga fråga!
Åsa Löfgren gick en e-utbildning i Aff
Akademin. ”Tillgänglig direkt, lätt att ta till sig,
gärna fler övningsuppgifter och bra innehåll” är
några av hennes omdömen. Att hon kunde
ställa kompletterande frågor efteråt var en
självklar bonus.

 

 

PORTRÄTTET

 

 

Skolfastigheters
energiprogram ger vinst till
klimat och kassa
Energiprogrammet består av flera initiativ som
syftar till hållbarhet, energieffektivisering och
minskad elförbrukning i Skolfastigheters skolor
och förskolor. På två år har arbetet gett goda
resultat i energibesparing och omfattar nu alla
fastigheter.

 

 

AKTUELLA INKÖP

Riksbyggen väljer Svenska Hus för sin serviceverksamhet>>>
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 I LEVERANTÖRSGUIDEN

Momentum vill göra det
enkelt för bostads- och
lokalförvaltande
fastighetsägare att äga och..

På L&T gör vi den cirkulära
ekonomin till verklighet
genom att arbeta
tillsammans med våra...

Newsec grundades 1994
och är i dag ett partnerägt
bolag som erbjuder
fastighetsägare...

 
FASTIGHETSFOLK I FARTEN

URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

Drifttekniker, Stockholm
Driftingenjör, Stockholm
Konsult inom förvaltningsrådgivning, Stockholm
Tekniska förvaltare, Stockholm
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