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Nyhetsbrev vecka 21 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så klarar entreprenören krisen
Fastighetsentreprenören L&T hade som mest var femte medarbetare
sjukskriven och antalet arbetsordrar minskade med upp till 20 procent. De
senaste veckorna har det stabiliserats.

Expertsvar

Hur tänka när hyresgästens
verksamhet går dåligt?
Cecilia Stenfalk, advokat på Landahl
Advokatbyrå, redogör för några av de
scenarion som kan aktualiseras i de fall en
lokalhyresgästs verksamhet går dåligt.

Hallå där...

Utnyttja mer av kraften i era
fastighetssystem
… Richard Durlow, vd på Momentum som
är proptechpartner till Förvaltarforum.

Han vill samordna och fylla
tomma lokaler
Robin Al Salehi vill att det befintliga
fastighetsbeståndet nyttjas mer
resurseffektivt. Därför satsar han på två
olika koncept för att aktivera lokaler.

Krönika

Några ledningsprinciper i
coronatider
Corona har drabbat Sverige i olika stor
omfattning. Under den här perioden har jag
tillämpat några principer i mitt chefs- och
ledarskap, som jag delar med mig av.

Senaste nytt om solel från
Bebo och Belok
Hur ser regler, skatt och lönsamhet ut?
Vilka förändringar är på gång och hur gör
de ledande bolagen? Det var temat för
Bebos och Beloks senaste webbinarium.

Vett och etikett i digitala möten
Ska vi praktisera samma nivå av vett och
etikett när vi distansarbetar som vid fysiska
möten? Ja absolut, menar etikett-experten
Annmarie Palm.

Förlängd tidsfrist för
energideklarationer
Fastighetsägare får ytterligare 90 dagar på
sig att upprätta energideklarationer vid
såväl nya förelägganden som föreläggande
om vite.

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

Veckans fråga

Hur många lokalhyresgäster
har bett om nedsatt hyra?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Samhällsfastigheter och
hyresbostäder vinnare

10 vanligaste misstagen vid
uppsägning

Nytt förvaltningsavtal till Riksbyggen
i Borås

Kungsleden hyr ut till ny padelhall

Virtuella visningar hos Amasten

Fastighetsfolk i farten

Akelius vd slutar

Samhällsbyggarnas nya vd

Ansvarig för Savills förvaltning

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Nya specialister ska lyfta branschen

Att bygga tillitskultur i en orolig tid

Varning för bristfälliga
solcellsinstallationer

Så minskar Sigtunahem
avfallsproblemen

Några ledningsprinciper i Coronatid

Produktnytt

Vill du synas här?

Kontakta Thomas Hallberg
073 – 520 63 64

Förvaltarforums 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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