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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

EU vill ha nya tuffare energikrav
Signalen är tydlig – EU ska införa MEPS, minimikrav för energiprestanda i
befintliga byggnader. Men många i fastighetsbranschen har inte förstått vad
som är på gång.

Kritik mot PTS 5G-förslag
Post- och telestyrelsen har skickat ut sitt
förslag om lokala 5G-tillstånd på remiss.
Men hittills verkar flera nyckelfrågor för
fastighetsägare oklara.

Expertsvar

Lokala tillstånd med 5G
En egen frekvens inomhus med 5G. Det
kan bli verklighet med Lokala tillstånd från
PTS. Förslaget är på remiss och det är hög
tid för fastighetsbranschen att reagera –
med rekordpengar från EU.

Åtal i stort ärende med svarta
lägenhetskontrakt
Två personer åtalas i ett ärende om grovt
brott mot jordabalken. Enligt åtalet har de i
synnerligen stor omfattning sålt och
förmedlat svarta lägenhetskontrakt i
Stockholm under cirka fem år.

Ny bok om att lyfta ett utsatt
område
Gårdsten är det första området i Sverige
som har tagits bort från polisens lista över
särskilt utsatta områden. Nu finns en ny
bok som beskriver hur det gick till.

Fastigopriset 2021 till SBC
Årets Fastigopris går till SBC, Sveriges
Bostadsrättscentrum AB, för hur de
utvecklat sina arbetsmetoder under
pandemin, metoder som tas med in i
framtiden.

Veckans fråga

Har ni fastigheter som kan
drabbas av EU:s MEPS-krav?
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
Nabo köper fyra förvaltningsbolag

Årets Hållbarhetsförening på
Riksbyggen

Solceller driver hissar och
tvättstugor

Bostaden delar ut bok för att stoppa
våld

Helsingsborgshem och Ikea startar
stadsodling

Fastighetsfolk i farten

Hållbarhetsutvecklingschef hos
Einar Mattsson

Ny centrumchef i Kista galleria

Ny vice vd och delägare i Croisette

Liia Nõu tf vd under Nissens
sjukdom

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Prisbelönade SISAB presenterar sitt
AI-system

Willhem renoverar smart med
inspiration från Ikea

"Varför producera sopor när vi ändå
bara slänger bort dem?"

Del 12 – Bästa råden för datadriven
förvaltning

Fastighetsbranschen är branschen
för mig

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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