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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Ny modell för återbruk av byggmaterial
Ett examensarbete från KTH presenterar en modell för hur fastighetsägare
kan samarbeta med övriga aktörer i byggbranschen för att öka återbruket
av byggmaterial.

Kompetensutveckling för
förvaltare blev succé
Per Forsling, förvaltningschef på
Stockholmshem, upplevde att de hade
stagnerat något i den interna utvecklingen.
Det var dags att göra något annorlunda.

Välkommen tillbaka till
Förvaltarforums nyhetsbrev!
Här kommer första nyhetsbrevet efter
semestern där du som vanligt hittar nyheter
och råd som hjälper dig i jobbet. Det har
varit en konstig sommar i år, men nu tar vi
nya tag! Vi ses på Förvaltarforum!

Säg upp p-platser före 14
september
Om du ska säga upp avtal om
parkeringsplats som inte är en del av en
byggnad utan ligger direkt på marken är
det dags att agera nu.

Krönika

Är det dags att sätta nya mål
för verksamheten?
Hur hittar vi mål som enar kraften åt
samma håll? Wivecka Ljungh, HR- och
kvalitetschef på Mimer, delar med sig av
nio tips från bolagets arbete med
målstyrning.

Pilotprojekt banar väg för
uppkopplade hem
Rikshem tar ett helhetsgrepp om sitt
digitaliseringsarbete för att skapa smarta
och uppkopplade fastigheter.

Inomhusluft förorenas av vår
egen hud
Ett forskningsprojekt där IVL medverkat
visar att inomhusluften förorenas av
reaktioner som uppstår mellan
antioxidanter på vår egen hud och ozon
från utomhusluften.

Ängsmarker med flera syften
Har du också märkt att gräset växer högt
på allt fler ställen i staden? Har de glömt att
klippa? Nej, faktum är att det höga gräset
fyller flera syften.

Därför går inte elever på toa
Skoltoaletterna på landets högstadie- och
gymnasieskolor får genomgående dåliga
betyg när skoleleverna får säga sitt om
städningen.

Veckans fråga

Var har du din arbetsplats i
höst?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Sju tips för att återfå arbetslusten

Riksbyggen förvaltar åt Niam i
Östersund

Wihlborgs hyr ut till ACNR

Stena Fastigheter flyttar i Malmö

Amazon kommer till Sverige

Fastighetsfolk i farten

Fastighetsdirektör på Svenska
Handelsfastigheter

Ansvarig för förvaltningen på
Alecta

Fastighetschef på Videum

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Är det dags att sätta nya mål för
verksamheten?

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Kompetensutveckling för förvaltare
blev succé

Hur säga upp hyresavtal när
hyresgäst har dött?

Att tänka på när du upphandlar
teknisk konsult

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 >

Skickat med Paloma
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