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Nyhetsbrev vecka 24 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så blir fastighetsägarens nya roll
Fastighetsägarnas rapport ”New Real Estate – fastighetens värde i den nya
delningsekonomin” ger dig vägledning om digitala affärslösningar.

Shared kitchen – växande
trend
Ökad efterfrågan på matleveranser online
gör att nya trenden med delade
restaurangkök sprider sig till Sverige. Det
tror fastighetsägarnas digitala chef.

Vinnarna av Solenergipriset
Svensk Solenergi har utsett en
semesteranläggning, två fastighetsbolag,
en bostadsrättsförening och en
lokalförvaltning till vinnare av
Solenergipriset.

Checklista när du ska
återvända till kontoret
Vad bör man tänka på när det är dags att
gå tillbaka till kontoren? Att ta fram en plan
för ett säkert återvändande är avgörande
för att skapa trygghet efter Covid-19.
Colliers har tagit fram en checklista.

Expertsvar

Bygga bostäder på tidigare
industrifastighet
En förening respektive ett byggbolag är
ansvariga för att utföra undersökningar av
eventuella föroreningar på mark som
bebyggts och exploaterats, skriver advokat
Anna Wernerman.

Högsta vakansgraden på fem
år i Stockholm
Under andra kvartalet har vakansgraden
för kontor i centrala Stockholm (CBD)
fortsatt att öka och den öppna
vakansgraden uppgår nu till 3,7 procent.

Krönika

Förvaltning à la Elon Musk
Tänk om fastighetssektorn skulle genomgå
en Elon Musk-förändring och hitta helt nya
uppvärmningsformer utan dyra
distributionskanaler och få bort merparten
av underhållet, skriver Ulf Nyquist.

Framgångsrik kamp mot
skadedjuren
Stockholmshem minskade antalet anmälda
fall av de vanligaste skadedjuren med 42
procent förra året. Nu är bolaget först med
att testa kolsyreis för att sanera vägglöss.

Ny plattform ger bättre service
och tjänster
Växjöbostäder lanserar Boportalen, en
digital plattform med lättillgänglig service
dygnet runt för hyresgästerna.

Vad får man göra på en
balkong?
Sommarens balkongliv är härligt, men störs
ibland av grannens oväsen, tobaksrök eller
os från grillen. Fastighetsägarna och SBC
reder ut vilka regler som gäller.

Veckans fråga

Hur har digitaliseringen
påverkat ditt arbete?
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
7 tips för att vässa ditt cv

Miljöbyggnad iDrift nu i drift

Historiemäklarna ska addera värde

Webbinarier ska återstarta
Stockholm

Hufvudstaden hyr ut till Axactor

Fastighetsfolk i farten

Rådgivare på Newsec

Marknadsområdeschef på
Riksbyggen

Nya på Nordic PM

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Effektivare avflyttningsbesiktningar
med ny handbok

Fastighetsförvaltning à la Elon
Musk

”Vi är väldigt bra på att fira”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Årets vinnare av Solenergipriset

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

 

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 >
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