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Nyhetsbrev vecka 25 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Krav på inspektion av värme- och kylsystem
Nu gäller krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditionerings-
system med effekt över 70 kW. Fastighetsägarnas expert ger vägledning.

Ny forskning för bättre
fastighetsekonomi
Hur kan fastighetsbranschen arbeta med
lokalhyror, marknadsfinansiering, återbruk
och coliving? Fem nya examensarbeten
från KTH ger dig vägledning.

Newsec blir mer digitalt
Ett tydligare och bredare erbjudande och
möjligheter att utveckla digitala tjänster
med säkrare och snabbare leveranser. Det
är skälen till att Newsec slår ihop
förvaltning med teknisk service och drift.

Första elleverantören i
fastighetsbranschen
Örebrobostäder är första bostadsbolaget i
Sverige som blir lokal leverantör av
elenergitjänster till Svenska kraftnät.

Fastighetsägarna Service
lanserar boendeapp
I höst lanserar Fastighetsägarna Service
en boendeapp som ska göra vardagen
enklare för fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och boende.

Krönika

Vi är varandras arbetsmiljö
Sätt stopp för och lägg dig i dåligt
beteende. Var själv en del av den
förändring du vill ha. Var den arbetsmiljö du
själv önskar, skriver Johanna Gittne.

 

Så klarar du en värmebölja
Sommaren 2018 blev temperaturerna
inomhus ohälsosamt höga. Här finner du
råd hur fastighetsägare kan förbereda sig
om hettan skulle slå till igen i sommar.

Veckans fråga

Vad är det bästa med
midsommar?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Citycon lanserar ny shopping-tjänst

Lågt förtroende för brf-styrelser

Läxhjälp till elever i Vårbyskolan

Butikernas framtidstro ökar

Instabox hyr 2 400 kvm i Jönköping

Fastighetsfolk i farten

Vd på Byggvesta

Ny chef på Specialfastigheter

Energichef på Stockholmshem

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så blir fastighetsägarens nya roll

Checklista inför återvändandet till
kontoret

Ny forskning för bättre
fastighetsekonomi

Årets vinnare av Solenergipriset

Korta YH-utbildningar för
branschens medarbetare

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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