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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Bostadsbolaget ska renovera varsamt
Politikerna i Göteborg har beslutat att 20 procent av Framtidenkoncernens
lägenheter ska renoveras varsamt med så låg hyreshöjning som möjligt.
Bostadsbolaget testar nu tre olika nivåer av renovering.

Profilen

"Det händer jättemycket inom
retail"
Fastighetsägare och hyresgäster måste
anpassa sig till de nya förhållandena. Det
säger Alexander Wijkman som är
retailansvarig för Novis samtliga
förvaltningsuppdrag.

Tack Hans, välkommen Marit
Förvaltarforum är inne i en snabb
utvecklingsfas där antalet läsare ökar
månad för månad, vi arrangerar fler
seminarier och nya tjänster utvecklas som
kommer att lanseras successivt under
hösten.

Expertsvar

"Släpp sargen - så här ska
fastighetsbranschen lyckas
med sin digitalisering"
Nu gäller det för Fastighetsbranschen att
agera och tänka till från början när
fastigheterna byggs, skriver Henrik Jarl, vd
på Compare-IT.

Partnerartikel från Familjebostäder

"Medarbetarna är vår främsta
styrka"
Häng med när Familjebostäders
förvaltningschef Joakim Lundberg berättar
om sin syn på ledarskap och varför det är
så viktigt med ett starkt medarbetarskap.

Annons 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.

En fastighets digitala resa - del 13

Förvaltning med Artificell
Intelligens
När blir science fiction verklighet och
vardag i fastighetsbranschen? Faktum är
att det som kan kännas som futuristiskt och
avlägset redan är här, även om riktig AI
fortfarande är i sin linda.

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Notiser
Plantering och konstprojekt väntar
Familjebostäders sommarjobbare

Postnord tecknar långsiktigt Facility
Management avtal

Familjebostäder har rekordhög
uthyrning på Rinkebystråket

Familjebostäder delar ut pris i
Rinkeby

Nabo köper fyra förvaltningsbolag

Fastighetsfolk i farten

Sollentunahem stärker upp med
nyrekryterad förvaltningschef

Jonas Ekstam ny regionchef Öst
hos Willhem

Catarina Altement ny regionchef
Syd hos Willhem

Susanna Thom ny regionchef Väst
för Willhem

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så stoppar vi kriminella i våra
fastigheter

Del 13 – Förvaltning med Artificiell
Intelligens

Så lyckas du bättre och snabbare
med uthyrningen

Nytt system för både fastighet och
ekonomi

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

 

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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