
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev 19 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Här matchas bolagen med rätt startups
Flera kommunala fastighetsbolag har med hjälp av matchningsprogrammet
Ignite och Allmännyttans digitaliseringsinitiativ hittat lämpliga proptechbolag
att samarbeta med.

Hallå där

Så vill Riksbyggen öka tempot i
digitaliseringsarbetet
Sofia Enberg ny vd för Riksbyggens nya
proptechbolag Rafino, berättar att bolaget
ska samla insikter från branschen och
skapa digitala tjänster.

Därför vill allt fler studenter
jobba hos Stockholmshem
Stockholmshem kan bli årets nykomling
bland Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare. Bolagets HR-chef Jenny
Nielsen berättar hur de jobbar med
employer branding.

Expertsvar

Fastighetsägare behöver skaffa
lokala 5G-tillstånd
Vi kommer att behöva 5G även inomhus.
5G kommer också att integreras inomhus
på olika sätt eftersom hyresgäster har olika
behov. Fastighetsägare behöver därför ha
egen rådighet.

Hyresstöd för lokaler förlängs
Regeringen föreslår att det statliga
lokalhyresstödet förlängs med perioden 1
april–30 juni. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regerings-
partierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Veckans fråga

Behöver ni hjälp att hitta rätt
proptech-partner?
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
SKL Kommentus blir Adda

Familjebostäder växlar upp med
förnybar energi

Egna trädgårdsmästare ger nöjdare
hyresgäster

Satsa på jobb till unga i sommar

Pandemin ökar risk för korruption i
byggbranschen

Fastighetsfolk i farten

Ny områdeschef på Victoria Park

Head of Retail på CBRE

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Volvo, Stena och Framtiden ska
lyfta utsatt område

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Varför finns det ett system som
löser det där?

"Vi vill dela med oss av våra
erfarenheter"

Här matchas bolagen med rätt
startups

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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