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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Vad sker efter pandemin?
Vad är extra viktigt för förvaltningen i den speciella tid som vi befinner oss i?
Det var huvudtemat på Förvaltarforums frukost-webbinarium Framtidens
Förvaltare.

Öbo ger förtur till offer för våld
Bostadsbolaget Örebrobostäder har
förbättrat möjligheten till ny bostad för de
som utsätts för våld i nära relationer.
Nyckeln har varit ändrade kriterier för social
förtur och nära samverkan med
kommunen.

Tio enkla tips stoppar
energitjuvar
Energigurun Willy Ociansson delar med sig
av sina smarta tips för att minska
energikostnaden, förbättra inomhusmiljön
och öka hållbarheten.

Partnertext från Familjebostäder

”Vi har ögonen på oss, allt
syns”
Rollen som förvaltare på Familjebostäder
innebär även medarbetaransvar. Här
berättar Tobias Alenius hur han ser på
ledarskap och chefskap i sin arbetsvardag.
Och vad är egentligen utmärkande med att
förvalta i centrala lägen?

Expertsvar

Bebis på gång, vad gäller?
Frågorna är många när det vankas bebis,
och det är bra att veta vilka regler kring
föräldraledighet som gäller när det är dags
att packa ihop och gå hem från jobbet för
att ägna sig åt sin guldklimp.

20 frågor och svar om farligt
avfall
Den nya lagstiftningen kring rapportering
av farligt avfall har väckt många frågor i
bostadsföretagen. Sveriges Allmännyttas
experter har tagit fram en vägledning och
svarar här på 20 vanliga frågor.

Veckans fråga

Hur mycket har pandemin
förändrat ditt jobb?
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
Aktivt arbete mot lägenhetsfusk i
Sollentuna

Akademiska Hus satsar på digitala
tvillingar

Standard för klimatdata efterlyses

Sehlhall installerar hälsofrämjande
belysning

Nytt stöd till energieffektivisering

Fastighetsfolk i farten

Ny chefsekonom på Sveriges
Allmännytta

Ny tf vd på HFAB

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
"Har älskat alla möten med bransch
och medlemmar"

Därför behöver vi känna mening på
jobbet

De tar fajten mot hyresfusket

Så jobbar Sveriges bästa
arbetsplats

AMF Fastigheter startar
traineeprogram för tekniker

Produktnytt

Vill du synas här?

Kontakta Thomas Hallberg
073 – 520 63 64

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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