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Nyhetsbrev vecka 22 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Profilen

”Viktigt att kravställa rätt”
Kvalitetssäkrade leverantörer, rätt kvalitet till rätt pris och tydliga interna
inköpsprocesser. Det är nyckeln till en framgångsrik inköpspolitik, säger
Oscar Nevala, inköpsansvarig och ansvarig för Newsecs ramavtal.

Framtidens områden ska bort
från polisens lista
Framtidenkoncernen i Göteborg ska göra
en extra satsning på social hållbarhet.
Målet är att få bort alla sina fastigheter från
polisens lista över särskilt utsatta områden.

Nöjd Studbo-vinnare ökar
tryggheten
Studentbranschens kundundersökning
Nöjd Studbo har utsett årets bästa bolag.
Helsingborgshem blev Årets Klättrare. Läs
om hur bolaget ökar tryggheten.

Experten svarar

Omplacering av arbetstagare
Lisa Strandberg skriver om i vilken
omfattning arbetsgivaren kan omplacera en
arbetstagare.

Nya mallar hjälper dig köpa
solceller
Energimyndigheten har tagit fram mallar
och stöddokument som gör
inköpsprocessen enklare för
fastighetsägare som vill installera solceller.

Åtta klimatsmarta tips
Energieffektivisering står förstås i fokus när
fastighetsägare tar klimatsmarta tag, men
det finns även andra punkter att snegla på.

Krönika

Apropå trender och diagram
Paretoprincipen och den tillhörande
visualiseringen lär oss att identifiera
målbild och orsakssamband, rangordna
bidragande orsaker och rikta
uppmärksamheten dit den gör mest nytta,
skriver Farhad Basiri.

Gemensamt skyltsystem för
avfall
Just nu pågår arbetet med att skapa ett
gemensamt nordiskt skyltsystem för
avfallshantering.

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

Veckans fråga

Är ni nöjda med era
leverantörer?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Fem grannar svenskarna inte vill ha

Gotlandshem stoppar
sommaruthyrning

Atrium Ljungberg hyr ut i Barkarby

Årets hyra klar för allmännyttan i
Göteborg

Corona-effekter på stadskärnor
kartläggs

Fastighetsfolk i farten

Framtiden stärker social hållbarhet

Ny centrumchef hos Citycon

Ny förvaltningschef på Rikshem

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Han vill samordna och fylla tomma
lokaler

”Viktigt att kravställa rätt”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Så klarar entreprenören krisen

Att bygga tillitskultur i en orolig tid

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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