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Nyhetsbrev vecka 15 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Råd om ventilationen i corona-tider
Plåt & ventföretagen har sammanställt sina bästa råd för att minska
ventilationsanläggningars inverkan på smittspridningen av covid-19.

Så blir vi bättre på coworking
Rebecka Johnell på Newsec berättar om
slutsatserna i hennes prisbelönade studie
som undersöker hur svenska
fastighetsägare kan lyckas med coworking.

Hallå där...

”Det ska vara lika bra att leva i
alla våra områden”
… Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget
som är ny partner till Förvaltarforum.

Flest vattenskador i köket – kyl
och frys är ofta orsaker
Årets statistik för vattenskador visar att
badrummet inte längre är det mest
drabbade rummet. Kökstrustning orsakar
oftare vattenskador.

Newsec förvaltar åt Cibus
Nordic
Newsec har från den 10 mars tagit över
Cibus Nordics ekonomiska förvaltning för
de svenska investeringarna.

Först ut med att använda nya
Citylab
Fabege med Arenastaden i Solna,
Älvstranden Utveckling med Lindholmen i
Göteborg samt Akademiska Hus med
Örebro Campus är först ut att använda nya
Citylab.

Öbos digitalisering ger jobb åt
arbetslösa
Örebrobostäder digitaliserar sina
lägenheter och ger samtidigt människor en
nystart på arbetsmarknaden.

Bättre statistik om upphandling
Den 1 juli 2020 kommer en ny lag om
upphandlingsstatistik och den 1 januari
2021 ändras upphandlingslagarna. Syftet
är att skapa bättre upphandlingsstatistik.

Corona – råd och information
Här finner du länkarna till den viktigaste
informationen om hur fastighetsbranschen
kan hantera pandemin.

Veckans fråga

Har ni ändrat ventilationen på
grund av corona-pandemin?
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
Elva tips för bättre videomöten

Regeringen kan stänga köpcentrum

Brinova konverterar kontor till
bostäder

Nya rutiner för lägenhetsvisning

Butiker får hålla stängt på
Stockholm C

Fastighetsfolk i farten

Förvaltningschef Studentbostäder

Skattejurist hos Fastighetsägarna

Nya medarbetare på Gladsheim

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Mimer halverar lokalhyran för
småföretag

Allt du vill veta om digital
fastighetsautomation

Corona – råd och information

"Sker magiska saker om vi får fria
händer"

Ny modell för säkrare digitalisering

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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