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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Krönika

Se möjligheten i andrahandsuthyrningar!
Efter ett år med pandemi kommer vi nu se fler andrahandsuthyrningar än
vad vi gjort på väldigt länge i centralare delar i våra storstäder, skriver
Jimmie Hall.

Profilen

”Det går inte att klaga sig
uppåt”
Tänk positivt och se möjligheter. Positiva
arbetsrelationer leder affären framåt och
det går inte att klaga sig uppåt. Det säger
Hanna Oliva, Center Manager på Göteborg
Landvetter Airport.

Hallå där...

”Vi vill bidra till att utveckla
branschen”
… Sara Jacobsson, affärsområdeschef för
Förvaltningsrådgivning på Svefa som är ny
partner till Förvaltarforum.

En fastighets digitala resa

Missa inte vår serie om en
fastighets digitala resa!
Förvaltarforum presenterar i samarbete
med konsultbolaget Meta en serie artiklar
där du får följa digitaliseringen av en
fastighet. Här kan du följa serien!

Från arkivet

Så förändrar pandemin våra
jobb
Distansarbete blir vanligare efter pandemin
och det förändrar kontoren. Den slutsatsen
drar HR-chefen på Newsec PAM Sweden
efter en arbetsmiljödialog med
medarbetarna.

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
Digitala nycklar kan rädda liv i
Västerås

Poseidon storsatsar på
trygghetsvärdar

Regeringen föreslår stärkt skydd för
hyresgäster

Ny cirkulär lösning för laddstationer

Restaurang K-märkt hos Atrium
Ljungberg

Fastighetsfolk i farten

HSB Stockholm stärker
förvaltningen

Affärsutvecklingschef till Castellum

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Tio enkla tips stoppar energitjuvar

Vad sker efter pandemin?

 ”Vi har ögonen på oss, allt syns”

"Har älskat alla möten med bransch
och medlemmar"

20 frågor och svar om farligt avfall

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 >
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