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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så jobbar Sveriges bästa arbetsplats
Allmännyttiga Mimer i Västerås utsågs i år till Sveriges bästa arbetsplats.
Bolagets HR-chef Wivecka Ljungh berättar hur de gör för att skapa en bra
arbetskultur.

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

Så slipper du installera IMD
Från den 1 juli gäller nya krav på individuell
mätning och debitering i flerbostadshus
med dålig energiprestanda. Här får du
praktisk hjälp så att du inte behöver
installera IMD.

En fastighets digitala resa

Del 11 – Innovativa data skapar
nya värden
Möjligheterna ökar för fastighetsägare att
utveckla sitt bestånd och dess värde med
datadrivna beslut. Vad innebär den här
utvecklingen och hur förbereder man sig?

Expertsvar

Kontrollera både nya och
gamla leverantörer
Vet du vem du avser ingå affärsrelation
med? Vilka är bolagets företrädare? Har
det skett förändringar i det bolag ni haft
samarbete med under en tid?

Så rensar du allmänna
utrymmen
Hur ska bostadsbolag och
bostadsrättsföreningar hantera cyklar och
annan lös egendom i gemensamma
utrymmen? HSB:s jurister ger råd.

Veckans fråga

Vad tycker du om din
arbetsplats?
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
Nytt stöd till energieffektivisering

Boverket utreder säkerhetsbrister i
hissar

Flexibla kontorstrender i ny rapport

SKL Kommentus blir Adda

Familjebostäder växlar upp med
förnybar energi

Fastighetsfolk i farten

Assessor i miljöcertifiering

Hållbarhetschef på Riksbyggen

Vd och vice vd till Fastum

Ordförande för BID-samverkan

Blir tillförordnad vd för
GotlandsHem

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så attraherar Riksbyggen nya unga
medarbetare

Därför trivs så många att jobba i
fastighetsbranschen

SB går över till nya sop-språket

Att leva och agera som man lär

Här är finalisterna i Årets
Fastighetsförvaltare 2021

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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