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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Dags för framtidens förvaltare på webben
Den 20 april är det dags för Förvaltarforums webbinarium Framtidens
Förvaltare. Lika konkret och värdefullt som stora seminariet men med ännu
högre tempo.

Ny tjänst avslöjar fusk med
hyreskontrakt
Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ har
tillsammans med Vätterhem utvecklat den
digitala tjänsten Matcha kontraktet som gör
det lättare att upptäcka oriktiga
hyresförhållanden.

Artikel från arkivet

Drönare ska underlätta
förvaltarnas arbete
I september påbörjade Lunds Kommuns
Fastighets AB, LKF, ett digitalt pilotprojekt
där drönare skannar av fastigheter ute i
beståndet. Och nu undrar vi givetvis – hur
gick starten?

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Omvärld
Sveriges sjätte största
bostadsrättsförening väljer HSB
Stockholm som förvaltare

Stockholms Studentbostäder satsar
på kommunikation med digitala
skärmar

Fler Brf-ägare oroar sig över
ekonomin

Fastighetsägarna Service ökar sin
närvaro på Lidingö

Skövdebostäder vill få plats för plast
i debatten

Fastighetsfolk i farten

Willhem rekryterar IT- och
digitaliseringschef

Caroline Arehult ny verkställande
direktör för Akademiska Hus

Retailansvarig på Novi

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så lyckas du med lokaluthyrningen

”Många är stolta över att jobba hos
oss”

”Roligt utveckla människor och
organisationer”

Platt organisation ska ge bättre
förvaltning

Hur mycket tjänar du på att
digitalisera?

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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