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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så påverkas vi av slopad skatt på solcellstak
I sommar blir större solcellsanläggningar för egen konsumtion befriade från
skatt. Fastighetsägarnas hållbarhetschef svarar på frågor om de nya
reglerna.

Profilen

"Man vet aldrig när nästa
affärsmöjlighet dyker upp"
Var nyfiken och engagerad i dialogen med
dina kunder och alla andra, man vet aldrig
var nästa affärsmöjlighet dyker upp, säger
Sofia Dalbert kommersiell förvaltare på
Platzer.

Klimatinitiativet är nära
fossilfritt
Medlemmarna i Allmännyttans
klimatinitiativ uppnår nu över 95 procents
fossilfrihet. De har hittills minskat sin
energianvändning med nästan 14 procent
sedan 2007.

Nya erfarenheter från Halvera
mera-kampanjen
Lär av erfarenheterna från fem
fastighetsägare som gick vidare och
genomförde sin renovering utifrån
resultaten i energikartläggning i BeBos
Halvera mera-kampanj.

Expertsvar

Medarbetarna - företagets
största risk?
Likafullt som att de anställda oftast är
företagets största tillgång kan de även
utgöra det största hotet mot verksamheten,
skriver Mattias Nygren, säkerhetsexpert.

 

Checklista för vårstädning
På vintern blir det smutsigt inomhus. Därför
är det en bra idé att städa rent när våren
kommer. Här får du hjälp av
Fastighetsägarnas checklista för
vårstädningen.

 

Veckans fråga

Kommer ni att bygga ut era
soltak med nya skatteregler?
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

Notiser
Digitala skärmar hos SSSB

L&T tecknar avtal med Max

Familjebostäder firar Rinkeby 50 år

Sveriges sjätte största
bostadsrättsförening väljer HSB
Stockholm som förvaltare

Stockholms Studentbostäder satsar
på kommunikation med digitala
skärmar

Fastighetsfolk i farten

Johan Mann ny vd på Fastigo

Verksamhetsutvecklare på Willhem

Stockholmia anställer ny förvaltare

Vd för Skolfastigheter i Uppsala

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Vattenförbrukningen minskade med
15 procent

Medarbetarna – företagets största
risk?

”Ett plus ett kan bli tre”

Att tänka på när du upphandlar
teknisk konsult

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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