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Nyhetsbrev vecka 35 / 2020

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Hjälp oss hitta branschens bästa leverantörer!
Ibland är det lätt hänt att man kör fast i samma fotspår. Man kanske
använder samma hantverkare, rörmokare, elektriker och så vidare som
man alltid har gjort av gammal vana, utan att fundera på om de är det bästa
eller mest prisvärda alternativet.

Snart sjösätts EU:s
renoveringsvåg
I september lanserar EU-kommissionen
renoveringsvågen som ska bidra till mer
energieffektiva byggnader. För EU har
åtgärderna dessutom blivit ett viktigt sätt till
att kickstarta coronadrabbade ekonomier.

Data kan visa framtidens
utsatta områden
Demografiska data kan vara ett viktigt
komplement till polisens definition av
utsatta områden. Nu finns en metod som
visar nya områden som befinner sig i
riskzonen.

Tre systemleverantörer tog
fram ny IoT-lösning
Momentum, Vitec och FAST2 har
tillsammans utvecklat en standardiserad
IoT-lösning för fastighetsbranschen.

Expertsvar

Ny dom om tolkning av
ramavtal
Innebär ett offentligt upphandlat ramavtal
exklusivitet för leverantören? Advokat
Kristian Pedersen ger dig vägledning
utifrån en ny dom i Svea hovrätt.

Fyra bolag kan vinna ”Årets
bästa renovering”
Gavlegårdarna, Tunabyggen, Enköpings
Hyresbostäder och Svenska Bostäder är
nominerade till priset Årets bästa
renovering 2020.

Krönika

Olika villkor i tudelat Sverige
Om tio år ska Agenda 2030 vara
genomförd. Vi har en lång väg dit och det
kräver något annat än att göra det vi alltid
har gjort, skriver Ulf Nyqvist i en krönika.

 

Så vill vi bo i framtiden
Trygghet är viktigast när svenskarna får
välja hur de vill bo om tio år? Det visar
Skanskas rapport Bopanelen 2030.

 

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

 

Så ser framtidens
bostadsrättsförening ut
Hur arbetar brf:er med digital utveckling
och vilka digitala lösningar önskar de
boende? I Sveriges Bostadsrättsrapport
2020 finner du svaren.

Veckans fråga

Är du nöjd med era
leverantörer?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Helsingborgshem flyttar till
Drottningen

Tio märkligaste brf-namnen

Branschförening byter namn

Gymkedja tar över möbelhus

Padelcenter hyr i Nyköping

Fastighetsfolk i farten

Uthyrare på Nordic PM

Förvaltningschef på Croisette

Hyresadministratör på Croisette

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Ny dom om tolkning av ramavtal

Digital vår har breddat vägen framåt

Lastbalansering + effektoptimering -
nyckel till framtidssäkrad fastighet

Data är förutsättningen för ett mer
effektivt fastighetsunderhåll

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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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