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Nyhetsbrev vecka 18 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Hur ska vi göra med hyresstödet?
Vilka lokalhyresgäster ska vi hjälpa i corona-krisen? Och hur ska vi agera
när hyran inte betalas? Förvaltarforum frågade Fastighetsägarnas vd
Reinhold Lennebo.

Så hanterar du moms på IMD
El och vatten som inte ingår i hyran och
debiteras efter förbrukning är inte längre
momsbefriad. Fastighetsägarnas
skattejurist Ulrika Hansson hjälper dig att
hantera momsen.

Hallå där...

”Extra viktigt satsa på kvalitet
och hållbarhet nu”
… Sara Jägermo, fastighetschef på
samhällsfastighetsbolaget Vacse! Vad
händer hos er just nu?

Innehåll från Berg & Landskap Annons

Så ökar du trivseln utomhus
med små medel
Förändringar som syns och ökar trivseln
hos hyresgästerna behöver inte kosta
mycket. Det menar utemiljöföretaget Berg
& Landskap som ger praktiska tips på
förbättringar som gör skillnad.

Automatiserad uthyrning och
ny boendeapp
SBB Norden storsatsar på digitalisering.
Bolaget har redan automatiserat sin
uthyrning och nu testas en boendeapp där
hyresgästerna kan betala sin hyra.

Krönika

Branschen behöver digitala
innovationsarenor
Bostadsbolagen måste hitta vägar för att
säkerställa kontroll över sin data så att de
kan omsätta den till innovation och nya
affärsmodeller, skriver Erika Strandberg,
accelerator i Digitaliseringsinitiativet.

Uppdaterad vägledning om
kamerabevakning
Här kan du se vad som ändrats i Sveriges
Allmännyttas och Fastighetsägarnas
vägledning för behandling av
personuppgifter vid kamerabevakning.

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

Experten svarar

"Jag törs inte gå till jobbet,
tänk om jag blir smittad?"
Vad säger reglerna, får jag vara hemma
från jobbet om jag är orolig? Fastigos
förhandlingschef Charlotta Stensson ger
svar.

Intern klimatfond ska öka
engagemang
Stockholmshem startar en intern klimatfond
där alla medarbetare kan söka pengar till
projekt som minskar klimatpåverkan eller
ökar den biologiska mångfalden.

Brf:er slösar bort miljoner
Dålig planering och bristande underhåll
kostar Sveriges bostadsrättsföreningar
miljontals kronor om året. SBC ger råd om
hur problemet kan undvikas.

Veckans fråga

Var jobbar du i corona-tider?
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
Tio bästa övningarna för
hemmaträning

Otillåten upphandling av
grönyteskötsel

Sveafastigheter satsar på utbildning

Profi öppnar coworking i Älvsjö

Newsec hyr ut i Göteborg

Fastighetsfolk i farten

Kommunikationschef på Newsec

Vd för Sollentunahem

Nya talanger på Tam Group

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Covid-19 i Kina:
Rekommendationer för säker drift
av byggnader

Hur hantera hyresgäster bäst i
krisen?

Anställda föreslås få göra
energideklaration

Corona öppnar dörren till ett hållbart
arbetsliv

Automatiserad uthyrning och ny
boendeapp

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.

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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