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Nyhetsbrev vecka 17 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Covid-19 i Kina: Rekommendationer för säker drift
Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering, skriver om de kinesiska
rekommendationerna för säker drift i byggnader under pandemin.

Anställda föreslås få göra
energideklaration
Regeringen föreslår i en promemoria att
fastighetsbolags egna anställda ska få rätt
att utföra energideklarationer om de är
certifierade.

Expertsvar

Hur hantera hyresgäster bäst i
krisen?
Aziza Örs, advokat på Landahl
Advokatbyrå ger råd hur du som hyresvärd
kan hantera hyresgäster som har svårt att
betala sin hyra på grund av pandemin.

Krönika

Corona öppnar dörren till ett
hållbart arbetsliv
Kan något så hemskt som en pandemi som
håller hela världen i schack leda till något
bra, frågar sig Cecilia Gardner Larsson,
ledarskapskonsult på Real Competence.

Checklista för laddplatser
Intresset för att installera laddplatser växer
med hög efterfrågan, ett nytt EU-direktiv
och möjligheten att öka fastighetsvärdet.
Här är en checklista för att komma igång.

Så hanterar du mer
hushållssopor
Vad kan vi göra för att hantera mer sopor
från bostadsfastigheter när många jobbar
hemifrån? Fastighetsägarna listar råden
från Stockholm Vatten och Avfall.

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

Partnertext från AktivBo

Den personliga tryggheten
ökar hos Botkyrkabyggen
Kundundersökningar utgör en viktig grund i
Botkyrkabyggens förbättringsarbete. I
resultatanalysen framgick att trygghet är en
prioriterad fråga för hyresgästerna.

De är Sveriges bästa
arbetsplatser
Sju fastighets- och förvaltningsbolag finns i
år med på företaget Greats Place to Works
listor över landets bästa arbetsplatser.

Juristernas svar på åtta frågor
om corona
Ska vi sluta reparera inne i lägenheterna
nu? Att någon är försatt i karantän – är det
en känslig personuppgift? Så här svarar
juristerna på Sveriges Allmännytta.

Corona-information på många
olika språk
Folkhälsomyndigheten och 1177 har tagit
fram texter och filmer på olika språk om hur
vi kan skydda oss mot corona-viruset. Här
hittar du länkar till informationen.

Veckans fråga

Hur länge kommer pandemin
att påverka er förvaltning?
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
Fem tips för bättre
förvaltningsberättelse

Lulebo utreder ekonomiska
oegentligheter

Atrium Ljungberg erbjuder fri
hemleverans

Trianon hyr ut i Multihuset

Ny coworkingplats i Linköping

Fastighetsfolk i farten

Vd på ICA Fastigheter

Nya på Studentbostäder

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Eidars vd Bygger laget – som
praoelev

Drifttekniker – ett yrke som bidrar till
en renare värld

Newsec säkrar tillväxten av nya
drifttekniker

Tre träffar du inte får missa

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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