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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

100 bosociala tips från MKB
MKB:s mål är att inte ha några utsatta områden i Malmö 2030. Nu har
bolaget samlat sina erfarenheter och bästa tips för att utveckla områden i
en ny ”kokbok”.

Sök stöd till effektivare
energianvändning
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
kan söka stöd till energieffektivisering ur
Bra Miljövals Energieffektiviseringsfond.
Byte eller energireparation av fönster,
tilläggsisolering och effektivare ventilation
är några saker som kan ge stöd.

Krönika

Är du norrlänning, dinosaurie
eller ett litet oansenligt
däggdjur?
Marknadsekonomin och Adam Smiths
”osynliga hand” gör det gamla kontoret
färdigt för museum, skriver Mårten
Westberg, vd på European Institute of
Behavioral Analysis.

Expertsvar

Får boulebana anläggas utan
godkännande?
Får hyresvärden anlägga
boulebana/lekplats på gården utanför
hyresgästernas balkong, utan lov? Advokat
Aziza Örs ger svar.

Innehåll från Smartvatten 

Så får ni mer hållbar och trygg
vattenförbrukning - och sparar
pengar på vägen
Tio miljarder kronor. Så mycket kostar
vattenskador samhället per år. Smartvatten
erbjuder en lösning som är lika enkel som
genial. Inte bara kan du agera på
eventuella vattenläckor direkt, du kan även
stoppa vattensvinnet som gör att du
bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

Porträttet

"Vi vill göra bra affärer och se
resultat"
Folksams fastighetsdirektör Lars Johnsson
drivs av att göra bra affärer och se
resultat.– Eftersom vi förvaltar andras
pensionspengar är det vårt ansvar att det
blir bra. Det skulle vara lätt att förstöra
massa pengar om man inte hade den
inställningen.

Partnertext från Byggvesta

Studenten Lina bidrar till tryggt
boende i Byggvestas
studentområde
Byggvesta har de senaste åren investerat i
trygga och campusnära studentboenden.
En viktig roll för trivseln har
områdesansvariga studenter. Lina
Mouneimne bor och jobbar som
områdesansvarig i Nacka Ektorp.

Veckans fråga

Har din längtan efter
kollegorna ökat eller minskat?
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
Familjebostäder delar ut pris i
Rinkeby

Nabo köper fyra förvaltningsbolag

Årets Hållbarhetsförening på
Riksbyggen

Solceller driver hissar och
tvättstugor

Bostaden delar ut bok för att stoppa
våld

Fastighetsfolk i farten

Hållbarhetsutvecklingschef hos
Einar Mattsson

Ny centrumchef i Kista galleria

Ny vice vd och delägare i Croisette

Liia Nõu tf vd på Pandox

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Vill göra bra affärer och se resultat”

Kan ett kommunalt bolag vara bästa
arbetsplatsen?

Klotter motverkas med historiska
foton

Fabege vässar drift och underhåll

Studenten Lina bidrar till tryggt
boende i Byggvestas
studentområde

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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