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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Smidigare förvaltning med 3D-skanning
Förvaltningsbolaget Hemmavid 3D-skannar de fastigheter och lägenheter
man förvaltar. Smidigare in- och avflyttningar och effektivare felavhjälpande
är bara några av fördelarna.

Så jobbar Västerås för social
hållbarhet
Mimer, Hembla och Västerås stad berättar
hur de jobbar med social hållbarhet. Bland
annat används Rädda barnens nya app för
att mäta vilka insatser som fungerar bäst.

Expertsvar

Alla vinner på
energieffektivisering
Sänk energikostnaderna och bli delaktiga i
Sveriges klimatarbete! Gör en
energikartläggning och lista åtgärder som
är lönsamma och långsiktigt hållbara för
både fastigheten och klimatet. Det finns
mycket att vinna med energieffektivisering.

Fyra tips för bra
laddinfrastruktur
Den 10 mars i år trädde nya krav i kraft för
laddinfrastruktur för både flerbostadshus
och lokalbyggnader. Samtidigt ökar
försäljningen av laddningsbara bilar kraftigt
och fastighetsägare får allt fler
förfrågningar från boende om laddplatser.

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

3D-skannar ni era fastigheter
och lägenheter?
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
Regeringen föreslår stärkt skydd för
hyresgäster

Varning för högre priser på
byggmaterial

Flera fastighetsbolag kan vinna
Solenergipriset

Ny handbok om Gröna tak

Sök stöd för social hållbarhet

Fastighetsfolk i farten

Kungsleden stärker
affärsutveckling och förvaltning

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Frånluft blir bättre än FTX vid
renovering”

Är ditt smarta hem säkert?

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Första växtväggen på ett
bostadshus

Varsam renovering när kulturklassat
30-tal rustas

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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