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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Nytt lärlingsavtal kan lösa kompetensbristen
Fastighetsbranschen har fått sitt första lärlingsavtal. Det här är en
jättemöjlighet för våra medlemsföretag, säger Susanne Svensson, ansvarig
förhandlare på Fastigo.

Platt organisation ska ge bättre
förvaltning
Färre chefer och en satsning på
kärnverksamheten ska gynna
hyresgästerna och lyfta förvaltningen.
Järfällahus nya vd och hennes kollegor
berättar om omorganisationen.

Momentum släpper öppna
API:er för fastighetssystem
Momentum blir först med att publicera och
samla sina publika API:er på webben.

Expertsvar

5G ryggraden i framtidens
digitalisering
Wi-Fi har dominerat inomhusnäten och nu
kommer 5G. En standard som utvecklas
och kommer att påverka framtida
investeringsbeslut. Därför blir 5G
ryggraden i framtidens digitalisering.

"Denna typ av forum blir ännu
viktigare"
Vitec är ny partner till Förvaltarforum.
Mikael Georgsson, chef affärsutveckling på
Vitec Fastighet, berättar vad de vill få ut av
partnerskapet och vad de har på gång.

Krönika

Parkeringsplatsernas framtid
Fastighetsbranschens stora omvandling
handlar om delade ytor och ”space-as-a-
service”. Det medför att nya aktörer och
affärsmodeller omvandlar traditionella
produkter till tjänster, skriver Christoffer
Börjesson.

 

Nöjda hyresgäster under
pandemin
Trots ett turbulent 2020 är kundnöjdheten
fortsatt hög hos landets hyresgäster. Det
visar kundundersökningarna som
genomfördes förra året tillsammans med
AktivBo.

Momsregler stoppar
omvandling av lokaler
Det finns inga generella hinder i plan-, lov-
och byggprocessen för att omvandla
lokaler till bostäder. Däremot finns andra
hinder som kan göra omvandlingen mindre
lönsam, skriver Boverket i en ny rapport.

Veckans fråga

Kommer ni att ta in lärlingar nu
när lärlingsavtalet är klart?
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

Notiser
Skövdebostäder vill få plats för plast
i debatten

Succé för Riksbyggens nya tjänst
för digitala stämmor

Fastighetsbranschen tar initiativ för
ett tryggare Göteborg och
Västsverige

Flexibla hyresavtal - en växande
trend på kontorsmarknaden

Newsec bakom fullt uthyrd
kontorsfastighet i Stockholms
innerstad

Fastighetsfolk i farten

HSB Göteborg rekryterar Annika
Wilén som projektutvecklare

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Platt organisation ska ge bättre
förvaltning

”Lyssna på kunden och besök dina
hus ofta”

Utan Aff – ingen struktur

”Denna typ av forum blir ännu
viktigare”

”Om någon i framtiden undrar vad vi
gjorde ska vi kunna svara”

Produktnytt

Vill du synas här?

Kontakta Thomas Hallberg
073 – 520 63 64

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.

Ny e-postadress? Klicka här för att ändra dina uppgifter!

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

 

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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