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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Krönika

Är ditt smarta hem säkert?
Samtidigt som det är praktiskt och bekvämt med ett smart hem innebär det
säkerhets- och integritetsrisker, skriver forskaren Joseph Bugeja.

Varsam renovering när
kulturklassat 30-tal rustas
Hur moderniserar man ett kulturklassat 30-
talshus till nutidens krav, samtidigt som
man bevarar dess tidstypiska karaktär?
Johan Sandström på Stockholmshem
berättar om renoveringen av
Beckbrännarbacken 4 i Stockholm.

Första växtväggen på ett
bostadshus
Just nu färdigställs Sveriges första
växtvägg på ett flerbostadshus i Linköping.
Projektet är resultatet av ett samarbete
mellan fastighetsbolaget Byggvesta,
betongtillverkaren Butong och arkitektbyrån
Winell Jern.

Ur arkivet

”Frånluft blir bättre än FTX vid
renovering”
Nya byggregler gynnar frånluft framför
FTX. Jonn Are Myhren, docent i
byggteknik, ser många fördelar med att ha
kvar den enkla ventilationen.

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
Ny handbok om Gröna tak

Sök stöd för social hållbarhet

Atrium Ljungberg tecknar avtal med
Kry

Fyra bolag ska lyfta Berga

Energiförvaltning ska spara energi
och pengar

Fastighetsfolk i farten

Fastighetschef på Rikshem i
Västerås

Ordförande för Fastighetsägarna
GFR

Förvaltningsansvarig på Sehlhalls

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så lyckades första stora
miljöcertifieringen

SBB sparar miljoner med digitala
lås

Försenad start för coliving

Se möjligheten i
andrahandsuthyrningar

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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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