
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev 20 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så attraherar Riksbyggen nya unga medarbetare?
Riksbyggen är det bostadsföretag där studenter helst vill arbeta. Maria
Sörén som är ansvarig för employer branding berättar hur Riksbyggen
attraherar nya medarbetare.

Missa inte mest matnyttiga
förvaltnings-webbinariet
Den 20 april anordnar Förvaltarforum ett
frukost-webbinarium som belyser
utvecklingen inom fastighetsförvaltning.

Profilen

”Ett extremt lyckokast, det är ju
så jäkla roligt”
Var inte rädd att ta beslut, det är oftast
sämre att ta inget beslut än att ta fel beslut.
Det anser Pelle Arve, områdeschef på
Platzer Fastigheter i Göteborg.

Partnertext från Fastigo

Hjälp våra unga till första
jobbet!
Nu har vi en chans till en riktig win-win: Vi
behöver visa upp vår breda och intressanta
bransch för en målgrupp som vi har svårt
att nå. Och ungdomarna behöver ett första
avlönat jobb och en första referens.

Krönika

Att leva och agera som man lär
För att vända en organisation som
utvecklat stödfunktioner på bekostnad av
kärnverksamheten krävs mod,
engagemang, insikt, en inre glöd och inte
minst en förmåga att leva som man lär.

SB går över till nya sop-språket
Svenska Bostäder byter till Sveriges nya
nationella skyltsystem för avfallssortering.
Inspirationen kommer från Danmark där
systemet har ökat återvinningen.

 

Artikel från arkivet

Färre inbrott med
trygghetsbesiktning
Runt Järvafältet i nordvästra Stockholm har
bostadsinbrotten minskat markant de
senaste tio åren. En viktig förklaring är de
trygghetsbesiktningar av husen som
föreningen Fastighetsägare i Järva utför.

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

Fyra nya medarbetare till NREP

Cushman & Wakefield stärker
uthyrningen

Saxborn lämnar Castellum

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Att leva och agera som man lär

Här matchas bolagen med rätt
startups

Volvo, Stena och Framtiden ska
lyfta utsatt område

”Vi vill öka tempot i
digitaliseringsarbetet”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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 >
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