
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev vecka 19 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Nyckelskåp och digitala visningar minskar smittrisk
Utlämning av nycklar i digitala skåp och lägenhetsvisningar som filmas av
hyresgästerna. Läs om två nyheter som Byggvesta infört som en följd av
corona-pandemin.

Så växer Fastighetsägarna
Service
Förra året tog tillväxten ordentlig fart för
Fastighetsägarna Service. Vd Stefan
Younes berättar om strategin bakom
framgången.

Prognos visar hyresfall för
kontor
Efter flera år av stigande hyror visar
Seprefs senaste prognos att
kontorshyrorna vänder ner andra kvartalet
2020 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Konsulter och entreprenörer
drabbas värst
Konsulter och entreprenörer är de som
drabbas värst av pandemins effekter visar
en enkätundersökning som Fastigo gjort.

Chefens stöd avgörande vid
distansarbete
Chefens stöd med regelbunden återkopp-
ling och engagemang blir extra viktigt när
många jobbar på distans, säger Sofie
Bjärntoft som forskar om flexibelt arbete.

Krönikan

Att mäta och inte veta
Mari-Louise Persson, energistrateg på
Riksbyggen efterlyser en enkel
omräkningssnurra för att underlätta
jämförelser mellan nya och gamla sättet att
bestämma en byggnads energiprestanda.

Så hanterar du OVK i corona-
tider
Vad ska fastighetsägare och byggherrar
göra om den obligatoriska
ventilationskontrollen inte kan genomföras.
Boverket ger dig vägledning.

Hallå där ...

”Det fungerar bra för det
mesta”
... Mattias Terneborg, förvaltare på Sisab,
som äger och förvaltar merparten av
Stockholms skolor.

Enklare att upphandla hållbara
städtjänster
Upphandlingsmyndigheten har uppdaterat
sina hållbarhetskriterier för städtjänster. Nu
blir det enklare att ställa miljö- och
arbetsrättsliga krav i upphandlingar.

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

Veckans fråga

Har ni ändrat era rutiner för
visningar och
nyckelutlämning?
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
5 tips för att lyckas med distansjobb

Sveriges attraktivaste arbetsgivare

Riksbyggen förvaltar åt SEB
Arkadia Bostad

Stena erbjuder hyresgäster grön el

Trianon hyr ut till Malmö stad

Fastighetsfolk i farten

Nordic PM växer

Chef för Newsecs
förvaltningsrådgivning

Uppsalahems nya vd

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Att mäta och inte veta

Ny handledning för dig som vill
starta Bostadskola

Ny rapport om effekter av Covid-19

Så växer Fastighetsägarna Service

Vad gör vi i föreningen Aff Forum?

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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