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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så hjälper bostadsbolagen sina hyresgäster
Uppskov med hyresinbetalningar, nya rutiner för hyresgästbesök, allsång
och underhållning utomhus. Det är några av alla sätt som bostadsbolagen
använder för att hjälpa hyresgäster och minska smittspridningen i orostider.

Studie har kartlagt problem
med batterilagring
Tekniken är omogen och behöver
kvalitetssäkras för att användas i stor
omfattning. Det är slutsatsen i en studie om
batterilagring av solel i byggnader.

Så stöttar MKB hyresgästerna i
corona-tider
Musik, dans och gympa, samarbete med
Skåne stadsmission för hjälp till äldre samt
hjälp till sjukvården att nå ut med
information till de som inte talar svenska.

Partnertext från Bostadsbolaget

Från öppet hus till bokade
besök i corona-tider
Bostadsbolagets försök med bokade besök
till Boservice för att minska risken för
smittspridning har fallit väl ut, skriver
bolagets vd Kicki Björklund.

Tre tips för ett tryggare
bostadsområde
Liegatan i Västerås ansågs länge vara ett
problemfyllt område. Willhem delar med sig
av sina tips på hur de tillsammans med de
boende lyckades vända utvecklingen.

Partnertext från Familjebostäder

"Det är människor som är
nyckeln till framgång"
Han är juristen som hittade till vår bransch
mest av en slump. Idag är han förvaltare
hos Familjebostäder i Högdalen Rågsved
där han nått imponerande resultat.

Corona – aktuella råd och
information
Här finner du uppdaterade länkar till den
viktigaste informationen för att fastighets-
branschen ska kunna hantera pandemin.

Partnertext från Stockholmshem

Samarbete, surdegar och
städning
Hos oss bor mer än 55 000 hyresgäster
som behöver hjälp i stort och smått varje
dag. Men vad händer när våra områdes-
tekniker inte kan besöka våra hyresgäster?

Fem kan vinna ROT-priset
Stockholms Byggmästareförenings ROT-
pris delas årligen ut till stans bästa
ombyggnad. I år tävlar fem projekt om
utmärkelsen.

Veckans fråga

Vad är det bästa med våren?
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
5 tips för arbetsmiljön i corona-tider

Nya hyror i Helsingborg

Gratis internet hos LKF:s
hyresgäster

Bank-ID för studentboende

Försäkringskassan flyttar in hos
Diös

Fastighetsfolk i farten

Skövdebostäders nya vd på plats

Ny regionchef i Malmö

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Råd om ventilationen i corona-tider

”Det är människor som är nyckeln
till framgång”

Samarbete, surdegar och städning

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Så stöttar MKB hyresgästerna i
corona-tider

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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