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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Social hållbarhet

"Ett plus ett kan bli tre"
Ökad samverkan ska lyfta Linköpings områden med sociala utmaningar.
Ledarna för Stångåstaden, Victoria Park och kommunen berättar hur de
utvecklar områdena.

Nu kan du söka stöd från
Klimatklivet
Fastighetsägare som använder olja för
uppvärmning kan få investeringsstöd via
Klimatklivet för att byta till förnybar
uppvärmning. Du kan även få stöd för att
installera laddningsstationer för elbilar.

Expertsvar

Sommarjobbare - vad behöver
jag tänke på?
Planera i god tid för att ta emot
sommarjobbande ungdomar och tänk på
att ge dem en god introduktion, skriver
Susanne Svensson på Fastigo.

Smaskande korgar slukar
skräpet
”Mmm…namnamnam” och ”Tack för att du
tänker på miljön”. Det är några av de svar
som fittjaborna får när de slänger skräp i de
nya papperskorgarna.

Rapport visar hur vi kan spara
vatten
Hur kan vi spara vatten i flerbostadshus
och kontor? Vad kostar åtgärderna, är de
lönsamma eller finns andra motiv? Svaren
hittar du i en ny rapport.

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.

Veckans fråga

Ska ni söka stöd från
Klimatklivet?
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

Fastighetsfolk i farten

Camilla Wilgodt går till Newsec

Ny digitaliseringschef på HSB
Malmö.

Svenska Handelsfastigheter
rekryterar Maria Huss som ny
regionchef Öst

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så lyckas du med lokaluthyrningen

Ny tjänst avslöjar fusk med
hyreskontrakt

”Roligt utveckla människor och
organisationer”

Drönare ska underlätta förvaltarnas
arbete

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 >
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