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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Eget nät guldgruva för KKB Fastigheter
KKB Fastigheters nydragna fastighetsnät har blivit en guldgruva för bolaget.
Genom att själv äga nätet får man så mycket intäkter och
kostnadsbesparingar att investeringen är betald på fem-sex år. Nätet håller i
minst 20.

Ta kontroll över ert
fastighetsnät!
Se till att äga dina fastighetsnät. Du slipper
inlåsningseffekter, det underlättar när du vill
styra dina fastighetssystem och kan bli en
fantastisk inkomstkälla.

Hallå där

”Våga ta hjälp av kolleger och
andra experter”
Man ska ha skoj och alltid ett leende på
läpparna men alla ska veta vart man ska
och när man kommer dit är det en härlig
känsla, säger dubbla centrumchefen Olof
Ljungberg på Newsec.

Expertsvar

Kommande nyheter inom
offentlig upphandling
Regeringen har föreslagit ett antal
förändringar i upphandlingslagstiftningen
som ska bidra till att överprövningar blir
mer effektiva. Advokat Kristian Pedersen
och associate Albin Svensson redogör här
för de viktigaste förslagen.

Krönika

Kontorets framtid och
framtidens kontor
Under hösten skrevs ett intressant
examensarbete på KTH med ovanstående
titel. Och i tidningen läser vi dagligen
rubriker som ”Så förändras kontoret efter
Corona”, ”Fler jobbar hemifrån” och
”Dagens kontor är som ett dött disco”.

Vätterhems poddsatsning för
unga
Onsdag 12 maj är det premiär för podden
”Mellan himmel och vårt område”. En podd
från bostadsbolaget Vätterhem tillsammans
med juristen, TV4-profilen och författaren
av Fatta lagen Dona Hariri.

NREP och Fastighetsägarna
Service i nytt samarbete
Fastighetsinvesteraren NREP har sedan
start inriktat sig på att leverera
kundorienterade fastighetslösningar för
hyresgäster. Nu tar bolaget ytterligare ett
steg mot att förenkla vardagen.

Veckans fråga

Är det en bra affär att äga sitt
eget fastighetsnät?
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 kvartersladdning i Göteborg

Projekt ska minska klimatpåverkan
vid renovering

Bilhiss till garage utan in- och utfart

Nyligen sammanslagna IWMAC och
Egain fortsätter växa inom Proptech

Allt fler brf:er hos kronofogden

Fastighetsfolk i farten

Kaj Winther blir chef för digital
utveckling

Utsedd till Årets tekniska förvaltare

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
"Därför är det viktigt att engagera
sig"

Bättre boendemiljö med
Bofluencers

Kontorets framtid och framtidens
kontor

Bort från listan

Smidigare förvaltning med 3D-
skanning

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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