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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Bästa råden från mest innovativa bolaget
Förvaltaren utsågs till Årets innovativa fastighetsaktör 2020 för sin satsning
på automatiserad felanmälan. Bostadsbolagets chef för digitalisering
Magnus Löfgren delar med sig av sina erfarenheter.

Det här behöver
fastighetsbranschen!
Som en fortsättning av ett
rundabordssamtal som ägde rum 2017 i
Almedalen träffades en samling starka
profiler i fastighetsbranschen i början av
december 2020.

Så lyckades Stena Fastigheter
med sin energieffektivisering
Stena Fastigheter överträffade sitt mål och
sänkte energianvändningen med 30
procent på tio år. Energi- och miljöchefen
Jonas Larsson berättar hur det gick till.

Innehåll från Eniva 

Börja med att isolera
klimatskalet när du
energieffektiviserar
För att energieffektivisera på ett smart sätt
gäller det att börja i rätt ände. Grunden i
energieffektiviseringen ligger i att minimera
värmebehovet. Då gäller det att
fastighetens klimatskal fungerar effektivt.

"Bra att riksdagen vill ge
ersättning"
Fastighetsägarna välkomnar att riksdagens
socialutskott tydliggjort att fastighetsägare
och företag som drabbas av en eventuell
nedstängning ska kompenseras.

Expertsvar

Avtala bort lokalhyresgästens
besittningsskydd
Att kunna skriva ett separat avtal som på
förhand friar hyresvärden från risken för
skadestånd kan vara intressant, skriver
Cecilia Stenfalk på Landahl Advokatbyrå.

Självdrivande medarbetare -
nyckeln till nöjdare kunder
Samtidigt som Fastighetsägarna Service
fortsätter att växa visar den sista
kundmätningen från 2020 att kunderna är
nöjdare än någonsin.

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Omvärld
Bostadsrätterna fyller 100 år!

Wallenstam tecknar
avsiktsförklaring om
Östermalmshallen

Akademiska Hus bygger Forum
Medicum i Lund

Fastighetsägarna kommenterar
regeringens förslag till pandemilag

41 procent av fastighetsföretagen
ska växa

Fastighetsfolk i farten

Ny affärsområdeschef hos Citycon

Lansa Fastigheter rekryterar
marknadsansvarig

Kajsa Hessel ny vd för AB Svensk
Byggtjänst

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så lyckades Stena Fastigheter med
sin energieffektivisering

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Hur säga upp hyresavtal när
hyresgäst har dött?

Vad är egentligen ett
blockhyresavtal?

Mycket kunskap i våra Expertsvar

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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