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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet
"Vi vill gärna välja egna vägar"
Willhem har sneglat väldigt mycket på andra branscher, bland annat Ikea.
Vd Mikael Granath berättar om hur han ser på branschens största
utmaningar.

Krönika

Vikten av en hälsostrategi
Många är vi som funderar kring hur man
når medarbetarnas fulla potential.
Hälsoekonom Stefan Lundström,
Mälardalens högskola, har tagit fram en
formel som Mimer bygger sitt HR-arbete
på.

Partnertext från Newsec

Platsens betydelse ökar efter
pandemin
Önskan att ses kommer inte att minska när
vaccinet har nått hela Europa. Newsec ser i
kunddialogen ett tydligt behov och
önskemål om att fortsätta utveckla det
stora beståndet som bolaget förvaltar inom
retailsegmentet.

Debatt

"5G nyckeln till attraktiva
lokaler och ökat driftnetto"
En fastighet som är utrustad med 5G är
mer attraktiv för hyresgäster och öppnar
upp för ökade intäkter för fastighetsägaren,
skriver Ove Anebygd i ett debattinlägg.

 

Viktigt ha koll på din
fastighetsförsäkring
Sätt dig in i dina rättigheter och var beredd
på att försäkringsbolagen kan göra fel i sin
skadereglering, uppmanar professorn i
försäkringsrätt Harald Ullman.

 

Expertsvar från arkivet

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

 

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
Så påverkas vi av slopad skatt på
solcellstak

Medarbetarna – företagets största
risk?

Vattenförbrukningen minskade med
15 procent

Checklista för vårstädning

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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