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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Vattenförbrukningen minskade med 15 procent
Bostadsbolaget i Göteborg har minskat vattenförbrukningen i sina hus med
15 procent genom att byta ut alla strålsamlare och duschslangar.
Satsningen väntas betala sig på mindre än två år.

Krönika

Om tugg och teknisk
terminologi
BFAB:s vd Frida Palmgren reflekterar bland
annat över hur språket bryter is och bygger
band.

Bostadsmarknadens parter
startar digitaliseringsforum
Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta
och Hyresgästföreningen startar ett
gemensamt digitaliseringsforum för att göra
hyresrättens utveckling till en modern och
digitalt anpassad boendeform.

Social hållbarhet

Ny handledning för utsatta
områden
En handledning ska tas fram för hur
fastighetsägare i Göteborg och Västsverige
kan förebygga och förhindra brott och
otrygghet i utsatta områden.

Expertsvar från arkivet

Att tänka på när du upphandlar
teknisk konsult
Sophia Bark och Peter Degerfeldt på
Landahl advokatbyrå delar med sig av sina
viktigaste tips.

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
”Ett plus ett kan bli tre”

Nu kan du söka stöd från
Klimatklivet

Rapport visar hur vi kan spara
vatten

Ny tjänst avslöjar fusk med
hyreskontrakt

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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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