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Nyhetsbrev vecka 10 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Corona-viruset – vad gäller på jobbet?
Vad kan medarbetare och arbetsgivare göra om corona-viruset sprids i
Sverige? Här finner du de bästa råden från Fastigo och länkar till ansvariga
myndigheter och organisationer.

Lyckat med omvänt
mentorskap på SSSB
Stockholms Studentbostäder (SSSB)
vände på begreppen och lät studenter vara
mentorer till fem av sina chefer i ett omvänt
mentorskap.

Krönika

Analys av nyckeltal kan öka
värdet på hela fastigheten
Genom att jämföra fastigheters
ekonomiska nyckeltal får vi helt ny kunskap
om vilka investeringar som höjer husets
värde, skriver Johan Lindén på HSB
Stockholm.

Så ökar du hållbarheten i
betong
Korta garantitider är den största boven när
det gäller dåliga betongstommar. Det säger
Daniel Gäwerth, utredare på Rise, som ger
råd för att upptäcka och åtgärda skador.

Nu börjar jakten på Årets bästa
renovering
För att sprida kunskap om framgångsrika
renoveringsprojekt utser Sveriges
Allmännytta för sjätte året i rad Årets bästa
renoveringsprojekt.

Partnertext från Riksbyggen

Spindel i tekniskt nät
Han började som ung sommarjobbare i
Umeå och är nu teknisk förvaltare i samma
stad. Vill man själv så finns verkligen
utvecklingsmöjligheter inom Riksbyggen,
menar Mikael Sjöström, 46.

Nya regler för drönare
Från den 1 juli införs nya regler för drönare
i hela EU. De nya reglerna innebär
registrering av operatörer och drönare
samt utbildning av piloter.

Flest upphandlingar med
arbetsrättsliga villkor
Upphandlingar med arbetsrättsliga villkor
har blivit vanligare och är allra vanligast i
vår bransch, visar Upphandlings-
myndighetens undersökning.

Bästa spartipsen för
bostadsrättsföreningar
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum tipsar
om hur bostadsrättsföreningar effektivast
bör jobba för att stärka ekonomin i
föreningen.

Veckans fråga

Har ni någon strategi för att
hantera corona-viruset?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Omvärld
Nytt stöd för dynamiska
inköpssystem

Nya europeiska riktlinjer för
kamerabevakning

Butiker och kontor blir bostäder

Wallenstam satsar på solceller

10 råd för att spara energi

Fastighetsfolk i farten

Hållbarhetschef på Kungsleden

Regionchef på Victoria Park

Fastighetschef på Ersta diakoni

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Nytt brandskydd i soprum lönade
sig direkt

Förvaltningschef på
VärmdöBostäder

”Gör vad ni vill, men vi ska till 90!”

Energimål – ju fler desto bättre,
eller?

Klimatsäkra dina hus!

Produktnytt

Vill du synas här?

Kontakta Thomas Hallberg
070-238 67 79

Våra partners

Vill ni också bli partner
med Förvaltarforum?

Klicka här!
 

Förvaltarforum är en kunskaps- och mötesplats för dig som arbetar professionellt med värdeskapande hållbar
fastighetsförvaltning. Här hittar du de senaste råden och rönen från branschens ledande experter.

Klicka här för att tipsa en kollega om vårt
nyhetsbrev!

Besök oss på Facebook och Linkedin

Kontakta oss:
Sveriges Förvaltarforum AB
Taggvägen 2, Tyresö
135 55 Sweden

 

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 63

E-post:
redaktionen@forvaltarforum.se

  

I enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att ta del av vilka kontaktuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar
dessa. Om du inte vill att vi sparar dina kontaktuppgifter kan du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Se vår personuppgiftspolicy
här.

Vill du inte längre ta emot dessa nyhetsbrev? Avprenumerera här >

Skickat med Paloma
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