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Nyhetsbrev vecka 25 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så lyckades första stora miljöcertifieringen
K2A miljöcertifierar hela sitt fastighetsbestånd. På bara fyra månader tog de
fram certifieringsunderlag för 75 befintliga byggnader. Karina Antin,
hållbarhetschef på fastighetsbolaget, berättar hur det gick till.

SBB sparar miljoner med
digitala lås
Nordens största fastighetsbolag SBB
digitaliserar låssystemen i hela beståndet.
Digitaliseringen beräknas spara över 30
miljoner kronor de närmaste 15 åren.

Partnertext från Byggvesta

Rinkebyterrassen – en lönsam
social investering
Fastighetsbolaget Byggvesta förenar
samhällsengagemang med en lönsam
affärsmodell. Satsning på
Rinkebyterrassen i norra Stockholm är ett
exempel på bolagets långsiktiga arbete.

Expertsvar

Vad gäller vid ohyra i lokalen?
Magnus Strömqvist, jurist på Landahl
Advokatbyrå redogör för vad som gäller vid
förekomsten av ohyra i en lokal.

Försenad start för coliving
Stena Fastigheter är ett av väldigt få
svenska bostadsbolag som satsar på
coliving. Men bolagets satsning på nya
boendeformen tar lite längre tid än
planerat.

Veckans fråga

Ska ni miljöcertifiera era
befintliga hus?
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
Energiförvaltning ska spara energi
och pengar

Polis får ta del av trygghetskameror
i realtid

Victoria Park och Hembla stöttar
simskola

Digitala nycklar kan rädda liv i
Västerås

Poseidon storsatsar på
trygghetsvärdar

Fastighetsfolk i farten

Fastighetschef på Rikshem

Ordförande Fastighetsägarna GFR

Förvaltningsansvarig på Sehlhall

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Se möjligheten i
andrahandsuthyrningar

”Det går inte att klaga sig uppåt”

HSB Stockholm stärker
förvaltningen

Advokatens råd när du ska säga
upp lokalhyresavtal

Tio enkla tips stoppar energitjuvar

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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