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Nyhetsbrev vecka 26 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Boka höstens viktigaste event!
Den 12 november samlas fastighetsbranschen inför sin största utmaning.
Seminariet Social Investering ger dig kunskap för att vända utvecklingen i
våra utsatta områden.

 

Hur omfattande ska ett
upphandlingsunderlag vara?
Överlasta inte förfrågningsunderlaget när
du ska handla upp tjänsteentreprenader
inom fastighetsförvaltning, teknik, utemiljö
och städning, råder upphandlingsexperten.

Vårens mest lästa artiklar
Om du inte hunnit läsa allt i våra
nyhetsbrev har du möjlighet att läsa de tio
mest lästa artiklarna under våren här.

Partnertext från Familjebostäder

Familjebostäder inför ny viktig
roll i förvaltningen
Rollen som biträdande förvaltare är
förhållandevis ny på Familjebostäder.
Sedan slutet av 2019 har tidigare
skadeingenjörer, besiktningsvärdar och en
handledare gått in i sina nya roller.

Botkyrkabyggen slutar erbjuda
hyresgäster andelsägande
Botkyrkabyggen ska inte göra fler
ombildningar till andelsägarlägenheter.
Nuvarande andelsägare erbjuds att få
tillbaka pengarna och bli hyresgäster igen.

Partnertext från Atrium Ljungberg

Gränslös fastighetschef
Fastighetschef Robert Otterstål siktar högt.
När det gäller hus är han nöjd med 23
våningar. Men för sin egen karriär sätter
han inga höjdgränser. Viktigast i vardagen
är dock nöjda kunder.

Expertsvar

”Hjälp, jag fick för mycket lön!”
Vad gäller egentligen när arbetsgivaren av
misstag betalar för mycket lön till en
anställd? Karl Engman, förhandlare och
rådgivare på Fastigo, ger dig vägledning.

Partnertext från AktivBo

"Analytics är verktyget som vi
har letat efter"
Bostads AB Mimer jobbar med att integrera
stora delar av sin personal i AktivBo
Analytics för mer kontinuerlig målstyrning
och snabbare åtgärdshantering.

Aktuell rapport om
effektreducering
Slutrapporten om Beloks förstudie
”Effektreducering i lokalfastigheter” ger dig
kunskap om tekniker och lösningar för
reducering av värme-, kyl- och
eleffektuttag.

Tillåtet styra pris i anbud
Att styra hur leverantörerna prissätter sina
anbud är tillåtet under vissa förutsättningar.
Det framgår av ett avgörande från Högsta
Förvaltningsdomstolen.

Corona – aktuella råd och
information
Här finner du uppdaterade länkar till den
viktigaste informationen för att branschen
ska kunna hantera pandemin.

Ny kylanläggning minskar
klimatpåverkan
Standardlösningarna för kylanläggningar
uppfyller inte Wihlborgs klimatkrav. Därför
har bolagets driftansvarige hjälpt
leverantören att utveckla tekniken.

Innehåll från   nnnnnnn Annons

Hur lång semester har du den
här sommaren?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Tusentals nya sommarjobb

Glöm inte söka hyresstöd!

Luftfilter vann Stora Inneklimatpriset

Lönsamma projekt ger mer
solenergi

ABK fortsätter stötta
lokalhyresgäster

Fastighetsfolk i farten

Marknadsområdeschef för
Riksbyggen

Vd för Higab

Nya roller i Diös ledning

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Familjebostäder inför ny viktig roll i
förvaltningen

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Gränslös fastighetschef

”Hjälp, jag fick för mycket i lön!”

Hur omfattande ska ett
upphandlingsunderlag vara?

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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