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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Ännu inget ansvar för producenter: ”skandal”
Ansvar och kostnader för bostadsnära insamling av förpackningar kommer
fortsätta att ligga på förvaltare, fastighetsägare och boende. ”Miljöpolitisk
skandal”, kommenterar Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

 

Nu tar vi nästa steg i vår
digitala resa
Vi på Förvaltarforum har de senaste
månaderna arbetat med nya digitala
produkter som vi successivt kommer att
lansera i höst med start nästa vecka.

Dags att kolla upp dina
lokalhyresavtal
Nu är det hög tid att börja kolla om du vill
ändra villkoren i dina lokalhyresavtal som
löper ut den 30 juni nästa år.

Expertsvar

Coworking – vägledning om
hyresavtal
Martin Lundberg på Landahl Advokatbyrå,
belyser vad fastighetsägaren bör överväga
i samband med ingående av ett hyresavtal
med en Coworking-aktör.

Sista dagen att söka
hyresrabattstöd!
Den 31 augusti är sista dagen att söka
hyresrabattstödet via Boverket. Totalt har
hittills 21 000 ansökningar kommit in till
Boverket.

Partnertext från AktivBo

3 986 personliga samtal hos
Hyresbostäder i Norrköping
På Hyresbostäder i Norrköping går i
vanliga fallpersonalen själva och delar ut
enkäterna men i år fick de tänka om på
grund av rådande situation.

Flexiblare elnät kan kapa
klimatutsläpp
En IVL-studie visar att flexibel styrning av
elnäten har stor potential att minska
bostadssektorns CO2-utsläpp.

Corona – aktuella råd och
information
Här finner du uppdaterade länkar till den
viktigaste informationen för att
fastighetsbranschen ska kunna hantera
pandemin.

Ljus som tjänst kan stor vinst
På många arbetsplatser hänger ineffektiva
och undermåliga armaturer. Genom att
köpa ljus som tjänst skulle många företag
kunna få bättre belysning samtidigt som
deras miljöbelastning skulle minska.

Bättre att renovera golvet
Varje år installeras 25 miljoner
kvadratmeter golv i Sverige. En ny
livscykelanalys visar att renovering av trä-
och PVC-golv sparar både naturresurser
och koldioxid.

Växande nätverk av
uppkopplade bikupor
HSB Living Lab och Tietoevry utökar sitt
projekt med uppkopplade bikupor. Med
sensorer och IoT-teknik samlas data in
som kan förbättra biodlingen.

Veckans fråga

Har ni sökt statliga stödet för
att ge rabatt på lokalhyran?
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

Omvärld
5 tips för att leda team på distans

Fortsatt hyresfall för kontor

Hufvudstaden hyr ut till Foyen

Första p-huset för cyklar i Göteborg

Ny metod för att placera sol- och
vindkraft

Fastighetsfolk i farten

Affärsområdeschef på Castellum

Wihlborgs utökar koncernledning

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Kompetensutveckling är så mycket
mer än gå på kurs”

Ny modell för återbruk av
byggmaterial

Lidingö stad investerar i
medarbetarnas tekniska kompetens

Fastighetsutveckling som skapar
värde för våra hyresgäster!

Kompetensutveckling för förvaltare
blev succé

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 >
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