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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Prisbelönade SISAB presenterar sitt AI-system
SISAB vann Stora Inneklimatpriset för utvecklingen av sitt nya AI-
driftsystem Solida. Systemet styr, optimerar och analyserar 75 fastigheter
dygnet runt. Bolagets driftchef berättar om fördelarna.

EN FASTIGHETS DIGITALA RESA

Bästa råden för datadriven
förvaltning
Att arbeta datadrivet betyder att du kan
fatta mer insiktsfulla beslut därför att du har
en mer komplett bild över hur det faktiskt
är. Här får du vägledning för att lyckas.

Krönika

”Varför producera sopor när vi
ändå bara slänger bort dem?”
Hur miljövänlig är du? Frågan är ställd till
medborgare på gatan för den lokala
tidningen och två av fyra svarar att de
källsorterar som aktivitet att bidra till en
bättre planet.

Från arkivet

Så lyckas Microsoft med nya
företagskulturen
Hur gör proffsen på distansarbete och
digitalt ledarskap? Henrik Byström,
affärsområdeschef på Microsoft, delar med
sig av sina erfarenheter.

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
Willhem renoverar smart med
inspiration från Ikea

Fastighetsbranschen är branschen
för mig

Bättre mobilitetslösningar för alla

Hittade lösning för praktik i
pandemitider

Har du verkligen koll på
elsäkerheten?

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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