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Nyhetsbrev vecka 23 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

The Lobby gav kunskap om framtidens handel
I januari stängde The Lobby, AMF Fastigheters testlabb för framtidens
handel. Affärsutvecklingschefen Annelie Gullström berättar om de viktigaste
lärdomarna och planerna framåt.

Boverket besvarar frågorna
kring hyresstödet
Boverket svarar på frågorna som var oklara
kring det statliga hyresstödet till
lokalhyresgäster. Här hittar du svaren!

Så funkar moms på
hyresstödet
Lokalhyresgäster som bedriver momspliktig
verksamhet ska betala moms på det
statliga hyresstödet. Här kan du läsa hur du
ska hantera momsen.

Hallå där...

"Jag vill åstadkomma data-
driven verksamhetsutveckling"
... Amir Chizari, IT- digitaliseringschef på
Riksbyggen som numera ingår i
företagsledningen.

Partnertext från AktivBo

Kostnadsfri bransch-
undersökning om covid-19
För att få mer information om hur covid-19
har påverkat fastighetsbranschen och hur
man har ställt om, bjuder AktivBo nu in till
en kostnadsfri branschundersökning.

Newsec slår ihop drift och
förvaltning
Newsec Property Asset Management slår
ihop teknisk service och drift med övriga
förvaltningsorganisationen vilket ger bättre
möjligheter att investera i digitala lösningar
och effektiva system över hela Norden.

Brf:er ser fördubbling av
försenade lokalhyror
Corona drabbar bostadsrättsföreningarnas
lokalhyresgäster hårt, med kraftig ökning
av sena betalningar som följd. Det visar en
ny undersökning från Nabo.

Alla projekten som tävlar om
Svenska Ljuspriset
Tolv tävlingsbidrag har i år chansen att ta
hem utmärkelsen Svenska Ljuspriset. Här
kan du se bilderna från alla nominerade
projekten.

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

Veckans fråga

Hur stor del av all handel sker i
butiker i framtiden?
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

Omvärld
Tio saker du aldrig trodde du skulle
sakna

Elnätspriset sjunker svagt

Vision flyttar in hos Diös i Sundsvall

Kolleger viktigast på attraktiv
arbetsplats

Tecknar tioårigt avtal med Willys

Fastighetsfolk i farten

Vd för Telge Fastigheter

Förvaltar åt Kungälvs kommun

Jessica fick nytt stipendium

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Belöning med processdriven
verksamhetsutveckling

Likheten mellan covid-19 och en
snöstorm

Integrationer nyckeln för att lyckas
med digitalisering

Förvaltar åt Kungälvs kommun

Fem tips på energioptimering vid
varierad beläggning

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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