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Nyhetsbrev vecka 14 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Mimer halverar lokalhyran för småföretag
Mimer halverar lokalhyran för småföretagare i april, maj och juni. Vi räknar
med att regeringens stödpaket gäller, säger bolagets kommunikationschef.

Ny modell för säkrare
digitalisering
Fastighetsbranschens digitalisering skapar
många säkerhetsproblem. Men KTH håller
på att ta fram metoder för att hitta bristerna
innan hackarna gör det.

Allt du vill veta om digital
fastighetsautomation
SKR har tagit fram en rapport om digital
fastighetsautomation. Den visar på möjlig-
heter samt risker som en digitalisering av
fastighetsskötseln för med sig.

Så stoppar vi segregationen
Allmännyttans innovationslabb har hittat
bra metoder och verktyg för att motverka
bostadssegregationen. Här kan du ta del
av labbens rekommendationer och
framgångsfaktorer.

AktivBo först med att certifiera
sig för Fast API
Som ett led i satsningen på att förbättra
den digitala kunddialogen och skapa ännu
nöjdare hyresgäster är AktivBo som första
externa företag certifierade för Fast API.

Experten svarar

Hyresvärdar och brf:er kan
också bygga Bolundare
Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar
som har kedjehus eller radhus med egna
ingångar kan bygga så kallade Bolundare,
skriver advokat Carolina Gustavsson.

Krönika

Kriser skapar kreativitet
I dessa tider med Coronavirus som tar all
kraft ur samhället och organisationer kan
man verkligen fundera över vad som
händer sedan, skriver Ulf Nyqvist.

Hallå där...

”Sker magiska saker om vi får
fria händer”
… Per Svensson, vd på Croisette som
startar nya affärsområdet Digital Property
Management.

Corona – råd och information
Förvaltarforum har listat länkarna till den
viktigaste informationen för att
fastighetsbranschen ska kunna hantera
pandemin.

Veckans fråga

Ska ni söka stöd för att ge
småföretagare hyresrabatt?
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
Sju tips för fakturering i kris

Här är Årets Bygge

Landets största växtvägg

Kungsleden hyr ut i Linköping och
Nyköping

Långsiktigt partnerskap om
trädgårdsskötsel

Fastighetsfolk i farten

Fastighetschef på Offentliga Hus

Förvaltningschef i Vallentuna

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Kompetensbehov hos en
produktchef eller CDO

Mimer halverar lokalhyran för
småföretag

"Sker magiska saker om vi får fria
händer"

Fastighetssystem och Fast API – så
fungerar det

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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
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