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Nyhetsbrev 30 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Willhem renoverar smart med inspiration från Ikea
Willhem har sneglat på Ikea för att utveckla en ny metod för att renovera
lägenheter som sparar tid och pengar, är mer hållbar och ökar kvaliteten.

"Vi vill göra bättre
mobilitetslösningar för alla"
Våra parkeringar är en dålig affär. Det visar
studier som gjorts av Allmännyttans
mobilitetsprojekt som ska hjälpa oss ställa
om till smartare transportlösningar.

Så blir framtidens arbetsliv
Vårens stora undersökning på temat
Framtidens arbetsliv visar hur pandemin
påverkat vår syn på arbete, kontor,
flexibilitet och samarbete – och indikerar
stora förändringar.

Digital assistent med många
möjligheter
Sveriges Allmännytta har genomfört en
ramupphandling av en plattform för digitala
assistenter. Genom plattformen kan
medlemsföretagen förenkla och
effektivisera sin vardag.

Expertsvar

Kan företaget få ersättning för
en som är sjuk ofta?
För alla arbetsgivare finns ett skydd vid
höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär
att arbetsgivaren kan ansöka om ersättning
för sjuklönekostnader.

SBF Fonder väljer Axcell
Fastighetspartner
Axcell Fastighetspartner har fått uppdraget
att för SBF-koncernen ansvara för teknisk
förvaltning med drift, felavhjälpande
underhåll, yttre fastighetsskötsel, lokalvård,
snöröjning och halkbekämpning.

Veckans fråga

Erbjuder ni era boende andra
mobilitetslösningar än p-plats?
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
Bostaden delar ut bok för att stoppa
våld

Helsingsborgshem och Ikea startar
stadsodling

Östergötlands första servicehubb

Ny kvartersladdning i Göteborg

Projekt ska minska klimatpåverkan
vid renovering

Fastighetsfolk i farten

Mia Rolf ny på Wihlborgs

Fyra nyckelroller tillsatta hos
Skandia Fastigheter

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Fastighetsbranschen är branschen
för mig

Hittade lösning för praktik i
pandemitider

Har du verkligen koll på
elsäkerheten?

Eget nät guldgruva för KKB
Fastigheter

Willhem renoverar smart med
inspiration från Ikea

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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