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Nyhetsbrev vecka 12 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Fabege vässar drift och underhåll
Fabege har delat upp sina fastighetstekniker i två olika lag så att de
antingen jobbar med förebyggande underhåll eller felanmälan. Bättre
överblick, kortare avhjälpningstider, färre driftstopp och mindre stress är
några av vinsterna.

”Frånluft blir bättre än FTX vid
renovering”
Nya byggregler gynnar frånluft framför
FTX. Jonn Are Myhren, docent i
byggteknik, ser många fördelar med att ha
kvar den enkla ventilationen.

Förvaltarna styr mer vid
upphandling
Allmännyttans inköpsfunktion HBV ser två
stora trender som förändrar verksamheten.
Det sa föreningens vd på HBV-träffen
”Hållbara dagar 2020”.

Så hanterar bolagen corona
Riksbyggen och Property Partner, berättar
om sina direktiv till medarbetarna för att
klara pandemin. Här kan du också läsa mer
om branschorganisationernas råd.

Stena testar nära hem-
leveranser
Stena Fastigheter testar nära hem-
leveranser som ett led i att ge
hyresgästerna bättre service.

Så fick shoppinggatan nytt liv
Genom samarbete och nya idéer har
fastighetsägarna på Södra Förstadsgatan i
Malmö fått till en ny mix av butiker som gett
shoppinggatan nytt liv.

Tio guider för hållbar
renovering
Informationscentrum för hållbart byggande
(ICHB) har publicerat tio guider för dig som
vill bli en bättre beställare av hållbar
renovering och nybyggnation.

Bristande uppföljning ökar risk
för korruption
Bristande avtalsuppföljning är en av de
största riskerna för korruption och osund
konkurrens i offentlig upphandling. Det
visar en rapport från Konkurrensverket.

Veckans fråga

Ska olika arbetslag sköta
underhåll och felavhjälpande?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Omvärld
Tio tips – så jobbar du bäst
hemifrån

Alecta bildar fastighetsbolag

Europas hälsosammaste fastighet

Ny hyresmodell i Eskilstuna

Enklare upphandling vid kriser

Fastighetsfolk i farten

Vd på Alecta Fastigheter

Affärsområdesansvarig och
projektutvecklare på Sehlhall

Vd på AB Bostäder i Borås

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Corona – vilket ansvar har
fastighetsägare?

”Frånluft blir bättre än FTX vid
renovering”

Lyckad satsning på fördomsfri
rekrytering

Snart dags för nya nyckeltjänsten

Corona-viruset – vad gäller på
jobbet?

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 >
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