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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så ska Wallenstam överträffa kundernas förväntningar
Wallenstam har nyligen infört nya arbetssätt, rutiner och processer i sin
förvaltning. Målet är att hela tiden överträffa kundernas förväntningar.

Sveriges hyresgäster får bättre
service
Landets bostadshyresgäster är mer nöjda
med sina hyresvärdars service och känner
sig tryggare i dag än för tio år sedan. Det
visar AktivBos hyresgästundersökningar.

Ny studie av ekosystem för
digitalisering
Du kan inte och bör inte göra allt själv. Det
säger Olli Kytömäki på KTH som i sin
doktorsavhandling har intervjuat de
ansvariga för digitaliseringen i branschen.

Bästa råden om hur du
hanterar corona-pandemin
Förvaltarforum har listat länkarna till den
viktigaste informationen för att
fastighetsbranschen ska kunna hantera
pandemin.

Hur kan vi stödja hyresgäster i
corona-krisen?
Fastighetsägarna avvisar generell
hyresnedsättning. Organisationen föreslår i
stället frivilliga åtgärder som kan hjälpa
hyresgäster som drabbas i corona-krisen.

Så påverkas bostadsbolagen
av corona-viruset
Bostadshyresmarknaden borde på kort sikt
klara sig bättre än den kommersiella
sektorn. Det säger Martin Lindvall på
fastighetsägarna i en nulägesanalys från
Boinstitutet.

Krönika

Sänk energikostnaden i tomma
lokaler
Stefan Lindsköld om åtta steg för att spara
energi och ekonomi på ett bra sätt när
lokaler står tomma på grund av corona-
viruset.

Debatt

"Frånluft är omöjligt i täta hus"
Att uppnå god luftkvalitet inomhus med
frånluft är omöjligt i täta byggnader. Det
skriver ordföranden i Svenska Kyltekniska
Föreningen.

Byggvesta hjälper isolerade att
få hjälp
Byggvesta uppmanar i ett mejl sina
hyresgäster som är sjuka eller sitter i
karantän att höra av sig om de behöver
hjälp. Många grannar vill hjälpa.

Veckans fråga

Är det bra att dela upp förval-
tarrollen på flera personer?
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

Fastighetsfolk i farten

Nya i förvaltningen på Nordic PM

Vd på Alingsåshem

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Frånluft blir bättre än FTX vid
renovering”

”Frånluft är omöjligt”

Ny studie av ekosystem för
digitalisering

Sänk energikostnader i tomställda
lokaler

Corona – vilket ansvar har
fastighetsägare?

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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