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Nyhetsbrev vecka 20 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Nya specialister ska lyfta branschen?
Hemsö rekryterar två specialister utanför fastighetsbranschen för att satsa
på innovation och digitalisering. Läs intervjun där de berättar vad de kan
tillföra.

Så minskar Sigtunahem
avfallsproblemen
Sigtunahem jobbar enträget för att få
hyresgästerna att sortera bättre och
därmed få ned bolagets kostnad för
avfallshanteringen. I fjol slogs rekord.

"Vi kan göra störst skillnad i
befintliga byggnader"
Sweden Green Building Councils vd Lotta
Werner Flyborg berättar om det nya
partnerskapet med Förvaltarforum och
första certifieringen för byggnader i drift.

Varning för bristande
solcellsinstallationer
Fyra av fem solscellsinstallationer har
brister. Det visar Länsförsäkringars
besiktningar. Försäkringsbolaget pekar ut
vanligaste felen och ger råd.

Krönika

”Så matchar vi branschens
kompetensbehov”
Att samarbeta med utbildningssektorn och
ha bra rutiner för rekrytering och
handledning av praktikanter är en win-win
för alla, skriver Axel Persson på HSB.

Öbo satsar på stora
laddstationer
I stället för massor av laddstolpar ska Öbo
bygga stora solcellsdrivna laddstationer
som fungerar som carportar, samtidigt som
de kan producera, lagra och dela el.

Hur förändrar corona-krisen
stadskärnorna?
Vi kan få många negativa spiraler. Det
säger Ola Thufvesson i Svenska
stadskärnors forskningsråd när han
intervjuas på EFN Ekonomikanalen.

Påhittigt initiativ säkrade
tillgång på desinfektionsmedel
Tack vara innovativa och påhittiga
medarbetare har Västfastigheter ställt om
delar av den interna vattenreningen på
sjukhuset i Lidköping till att producera stora
mängder desinfektionsmedel.

Råd för säkrare lekplatser
Nu leker många barn ute och det är hög tid
att se över om era lekplatser är säkra. Här
kan du läsa om fastighetsägarens ansvar
och hur du ska göra.

Veckans fråga

Har ni egna specialister som
bara jobbar med digitalisering?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

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

 

Lediga Jobb

Söker ni personal? Här når ni
25 000 läsare!

Kontakta Thomas Hallberg
073 – 520 63 64

Omvärld
8 tips för stöd till medarbetare i kris

M2 Gruppen tecknar två hyresavtal

Jernhusen inför möjlighet till
månadsbetalning

Kungsleden moderniserar för Nelly i
Borås

Hufvudstaden hyr ut i Nordstan

Fastighetsfolk i farten

Ny chef för utveckling på Platzer

Vd för Roslagsbostäder

Vd för Point Properties

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Vd för Roslagsbostäder

Att mäta och inte veta

Nyckelskåp och digitala visningar
minskar smittrisk

Enklare än någonsin att utbilda sig

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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