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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Efter vårens kris blickar Atrium Ljungberg framåt
Tvärstopp på nya uthyrningar och anstånd med betalningar. Vårens
coronakris drabbade även Atrium Ljungberg. Men nu ser fastighetschef
Mattias Celinder att det har börjat vända.

 

Mildra effekten av värmeböljor
Klimatet förändras och Sverige lär få fler
extrema värmeböljor. Men det finns
åtgärder som fastighetsägare kan göra för
att förebygga ohälsosamma temperaturen i
byggnader.

 

Årets bästa renovering!
Gavlegårdarnas renoveringsprojekt på
Nordost utsågs vid Sveriges Allmännyttas
Fastighetsutvecklingsdag till Årets bästa
renovering.

 

Partnertext från Newsec

”Vi behöver hitta alternativ”
Hur skapar vi motivation och håller
produktiviteten uppe i corona-tider?
Newsecs centrumchef för Bromma Blocks
Sanna Sultan berättar hur hon gör.

Expertsvar

Jobba rätt och lätt under
pandemin
Fastigos förhandlingschef Charlotta
Stensson berättar hur arbetet kan läggas
upp på bästa sätt.

 

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

 

Pandemin ändrade vår syn på
staden
Analys- och teknikkonsultföretaget WSP
frågade 1800 svenskar i
storstadsregionerna hur pandemin har
förändrat deras syn på staden.

 

Ny modell för framtidens
idrottshall
För att öka rörelseglädjen för fler och bidra
till en bättre folkhälsa har fem
idrottsförbund i samarbete med White
Arkitekter utvecklat ett konceptprogram för
framtidens idrottshall.

 

Castellum ska ta fram ny
klimatstandard
Castellum har blivit inbjudna att medverka i
det EU-finansierade projektet Carbon Risk
Real Estate Monitor (CRREM) som ska
hjälpa branschen att klara
klimatomställningen.

Veckans fråga

Hur mycket renoverar ni i år?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

5 vanligaste BRF-frågorna
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
redovisar de fem oftast förekommande
frågorna från sina medlemmar.

 

Lediga Jobb

Omvärld
Tio egenskaper som gör
drömchefen

Donnergymnasiet hyr 4 000 kvm

SigtunaHem startar
bostadsförmedling

Akelius ändrar strategi

Västfastigheter vann Glaspriset

Fastighetsfolk i farten

Director på Colliers

Hållbarhetschef på K2A

Vd för Nyfosa

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Efter vårens kris blickar Atrium
Ljungberg framåt

Tre systemleverantörer tog fram ny
IoT-lösning

”Vi behöver hitta alternativ”

Ny dom om tolkning av ramavtal

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 >
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