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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så stoppar vi kriminella i våra fastigheter
Hur kan bostadsbolag försvåra för kriminella som flyttar in i allmänna
utrymmen? Polischefen Christoffer Bohman delar med sig av sina
erfarenheter och bästa råd.

Nytt system för både fastighet
och ekonomi
Momentum och Akribi har tillsammans tagit
fram ett nytt integrerat fastighets- och
ekonomisystem. Med hjälp av öppna API:er
erbjuds kunderna en helhetslösning.

Krönika

Så lyckas du bättre och
snabbare med uthyrningen
Jimmie Hall, expert på uthyrning och
utveckling av kommersiella fastigheter
delar med sig av sina bästa tips.

Expertsvar från arkivet

Snart är semestern här, men
vad gäller?
Fastigos Susanne Svensson om
semesterlagens syfte och innebörd.

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.

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
Postnord tecknar långsiktigt Facility
Management avtal

Familjebostäder har rekordhög
uthyrning på Rinkebystråket

Familjebostäder delar ut pris i
Rinkeby

Nabo köper fyra förvaltningsbolag

Årets Hållbarhetsförening på
Riksbyggen

Fastighetsfolk i farten

Ny chef för Riksbyggen
Marknadsområde Nord

Hållbarhetsutvecklingschef hos
Einar Mattsson

Ny centrumchef i Kista galleria

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
100 bosociala tips från MKB

Studenten Lina bidrar till tryggt
boende i Byggvestas
studentområde

Får boulebana anläggas utan
godkännande?

Sök stöd till effektivare
energianvändning

Tio enkla tips stoppar energitjuvar

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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