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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Bättre boendemiljö med Bofluencers
Genom en serie filmer vill Fastighetsägarna Service lyfta fram goda
exempel och inspirera fler fastighetsägare till att ta tillvara på bra initiativ
från de boende. Tipset är att starta med bra boendedialog för att kunna
fånga upp idéerna.

Folksam förlänger partnerskap
med Newsec
Folksam utvecklar och förlänger sitt
förvaltningsavtal med Newsec för samtliga
sina fastigheter i Sverige. Det innebär att
samarbetet som inleddes 2015 nu förlängs
till och med 2025.

Krönika

Bort från listan
Idag är nog alla överens om att det är bra
att ha polisens lista offentlig och att det kan
trigga alla inblandade att ta i lite extra för
att få bort sina områden från listan, skriver
Ulf Nyqvist.

Digital spegel ska bryta äldres
isolering
Det digitala utanförskapet bland äldre har
ökat under pandemin. Därför utvecklar nu
HSB Living Lab, Linnéuniversitetet (LNU)
och TietoEVRY en digital spegel som ska
bidra till att bryta äldres isolering och
underlätta vardagen.

Ur arkivet

Därför lägger Folksam ut sin
förvaltning
Folksam har valt en egen väg i sitt
fastighetsföretagande. Alla fastigheter
förvaltas av Newsec i ett strategiskt
partnerskap medan Folksams egna
medarbetare har fokus på att förädla och
höja värdet på fastigheterna.

Veckans fråga

3D-skannar ni era fastigheter
och lägenheter?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat till höger under Lediga
jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Notiser
Allt fler brf:er hos kronofogden

Regeringen föreslår stärkt skydd för
hyresgäster

Varning för högre priser på
byggmaterial

Flera fastighetsbolag kan vinna
Solenergipriset

Ny handbok om Gröna tak

Fastighetsfolk i farten

Kungsleden stärker
affärsutveckling och förvaltning

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Smidigare förvaltning med 3D-
skanning

Så jobbar Västerås för social
hållbarhet

”Frånluft blir bättre än FTX vid
renovering”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Fyra tips för bra laddinfrastruktur

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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