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Nyhetsbrev 18/ 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

"Vi vill dela med oss av våra erfarenheter"
Jan Petersson, strategisk utvecklingschef och Erik Sundström, vd på L & T
som är ny partner till Förvaltarforum.

Storsatsning för att lyfta
Tynnered
Tillsammans med Volvo Cars och
Framtiden-koncernen ska Stena
Fastigheter skapa framtidstro i Tynnered.
Det privata bostadsbolagets vd ser nya
möjligheter.

Expertsvar

Hög tid att se över säkerheter
för lokalhyresavtal
Jurist Martin Lundberg om fem punkter vid
ställda säkerheter för lokalhyresavtal som
hyresvärdar bör kontrollera!

Krönika

Varför finns det ett system som
löser det där?
Förvånansvärt många organisationer har
flera olika system som delvis gör samma
sak, ibland på lite olika sätt, skriver Terese
Skärvagen från Digitaliseringsinitiativet.

 

Lär av Castellums wc-spolning
med regnvatten
Castellum är bland de första i Sverige som
i stor skala spolar toaletter med regnvatten.
Kennet Ahlbom, teknisk förvaltare, berättar
om syftet, lärdomarna och fördelarna.

 

Debatt

Hur ser framtidens
energideklarationer ut?
Fokus i framtidens energideklarationer blir
mer omfattande åtgärder som
tilläggsisolering, konvertering av
värmekälla och energieffektivare
ventilation, skriver Alexander Centeno.

 

Nytt avsnitt på Reals
Fastighetspodd
Lyssna på Botkyrkabyggens vd Chris
Österlund hur de resonerade och tänkte
när de skapade Qvinna i Botkyrka – bara
för att vi bryr oss.

 

Veckans fråga

Vad är bäst med påsken?
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
Satsa på jobb till unga i sommar

Pandemin ökar risk för korruption i
byggbranschen

Återbruk för minskad
klimatpåverkan

Digitala skärmar hos SSSB

L&T tecknar avtal med Max

Fastighetsfolk i farten

Ny affärsutvecklingschef hos
Fabege

Bodens Näringsfastigheter AB
stärker organisationen

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Vi vill gärna välja egna vägar”

Del 10 – Så kan du spara mer
energi

Så påverkas vi av slopad skatt på
solcellstak

Vikten av en hälsostrategi

" 5G nyckeln till attraktiva lokaler
och ökat driftnetto"

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

 

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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