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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Snart dags för nya nyckeltjänsten
I vår är det dags för lansering av fastighetsbranschens digitala nyckeltjänst
Accessy. Minskade kostnader för nyckelhantering, möjlighet att sälja
passage- och lås som tjänst och ökade möjligheter att dela på ytor är några
av fördelarna för fastighetsägare.

Digitaliseringsledare fångar
upp förbättringsbehov
Rikshem har gjort om IT-avdelningen till en
digitaliseringsavdelning och inrättat en
digitaliseringsledare på alla andra
avdelningar.

Corona – vilket ansvar har
fastighetsägare?
Organisationen Fastighetsägarna har
sammanställt ett antal svar på frågor om
fastighetsägares ansvar nu när corona-
viruset sprider sig.

Guide för att installera solceller
Informationscentrum för hållbart byggande
har gjort en praktisk guide för installation av
solceller. Här kan du ta del av alla råden
och få länkar till mer information.

Öbo utökar hyresrabatt efter
renovering
För att få fler hyresgäster att flytta tillbaka
efter renoveringar inför Öbo en utökad
hyresrabatt. Se hur bolaget har utformat
rabatt-stegen vid återflytt.

 

Så slipper du dåliga
lokalhyresgäster
HSB delar med sig av sina bästa tips till
bostadsrättsföreningar som vill undvika
problem när de ska hyra ut sina lokaler.

Expertsvar

Rätt till ledighet för att plugga?
Alla arbetstagare har rätt till studieledighet,
oavsett anställningsform eller om man
jobbar heltid eller deltid, skriver Fastigos
Johan Svalling.

Nytt samarbete ska trygga
utsatt område
Victoria Park och Bostads AB Poseidon
krokar arm för att Lövgärdet i Göteborgs
kommun ska strykas från polisens lista på
särskilt utsatta områden.

Krönika

Hellre sociala än smarta
stadsdelar
Digitalisering kan bidra till ökad hållbarhet i
lokalsamhällena när den används på rätt
sätt, skriver Susanna Elfors.

Viva vinner Kasper Salin-priset
Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har vunnit
Sveriges mest betydelsefulla arkitektpris,
Kasper Salin-priset. Brf Viva är en
inspirerande förebild, skriver juryn.

Veckans fråga

Har ni fokus på nytta och
användning i er digitalisering?
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
Fem råd när du söker nytt jobb

Alla kulturbyggnader i Dalarna
kartlagda

Örebro län ska sprida gröna idéer

Höjda hyror på Kungälvsbostäder

Kungsleden hyr ut på Gärdet

Fastighetsfolk i farten

Portfolio manager på Estea

HR-chef på HSB Malmö

Ny CFO för K2A

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Corona-viruset – vad gäller på
jobbet?

Digitaliseringsledare fångar upp
förbättringsbehov

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Analys av nyckeltal kan öka värdet
på hela fastigheten

Vad innebär försäkringsplikten
enligt AB 04 och ABT 06?

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

http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770013&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770024&TId=1
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770035&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770046&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770057&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770068&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770079&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770080&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770091&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770103&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770114&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770125&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770136&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770147&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770158&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770169&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770170&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770181&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770192&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770204&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770215&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770226&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770237&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770248&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770259&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770260&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770271&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770282&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770293&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770305&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770316&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770327&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770338&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770349&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770350&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770361&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770372&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770383&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770394&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770406&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770417&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770428&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770439&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770440&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770451&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770462&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770473&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770484&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770495&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770507&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770518&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770529&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770530&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770541&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770552&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770563&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770574&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770585&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770596&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770608&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770619&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770620&TId=1
mailto:thomas.hallberg@forvaltarforum.se
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770631&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770642&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770653&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770664&TId=1
https://newsletter.paloma.se/webversion/linkedin.com/
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770675&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770686&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006093770697&TId=1

