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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet

”Har älskat alla möten med bransch och medlemmar”
I juni lämnar Mona Finnström jobbet som vd för Fastigo efter 13
framgångsrika år. Då ska hon skaffa hund, bli ordförande för Förvaltarforum
och kanske starta en konsultfirma med en kompis.

AMF Fastigheter startar
traineeprogram för tekniker
I höst startar AMF Fastigheter ett
traineeprogram för fastighetstekniker, med
målet att bygga viktig kompetens och
bredda yrkesgruppen.

Krönika

Därför behöver vi känna
mening på jobbet
Efter ett år med Corona finns all anledning
att fundera på vilka skyddsfaktorer som
finns mot stress och vad som främjar hälsa,
skriver Charlotta Schenholm.

Ur arkivet

De tar fajten mot hyresfusket
Hur stoppar man olovlig
andrahandsuthyrning? Helena Norrby och
hennes kollegor på Einar Mattsson har
svar.

 

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

Mest lästa
Så jobbar Sveriges bästa
arbetsplats

Nordier rekryterar uthyrare

Därför trivs så många att jobba i
fastighetsbranschen

Så slipper du installera IMD

Så rensar du allmänna utrymmen

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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