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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Hållbar modell för underhåll i corona-tider
Mitthem bestämde sig tidigt i våras för att prioritera om sitt underhållsarbete
med anledning av pandemin. Förvaltningschefen Fredrik Berggren berättar
om omställningen och planen framåt.

 

”Vi blir störst i Norden”
Scandic startar coworking på 270 hotell
och får största nätverket av flexibla
arbetsytor i Norden. Hotellkedjans
marknadschef Eva Lundström berättar om
den nya affärsidén.

 

Snyggare, snabbare och
förberedd för framtiden!
Nu ger vi forvaltarforum.se en modernare
och snyggare profil som också förbereder
sajten för alla framtida satsningar som
ligger i pipeline.

Stoppa fusket: fem tips till
hyresvärdar
Säkerhetsexperten Mattias Nygren på
2Secure hjälper dig att avslöja förfalskade
handlingar när någon söker bostad hos er.

 

Ris och ros för bolagens
hantering av covid-19
Det är stora skillnader i hur bostads- och
fastighetsbolagen har klarat av att hantera
covid-19. Det visar en ny undersökning där
AktivBo frågade hyresgästerna.

 

”Större variation av hyres-
höjningarna behövs”
Bostadsbolagens och kommunernas olika
förutsättningar måste tydligare återspeglas
i en större variation av hyresjusteringar. Det
menar Sveriges Allmännytta som tagit fram
en ny vägledning för medlemsföretag.

 

Glöm inte att mäta radon!
Har ni aldrig mätt radon i era fastigheter
eller är det mer än tio år sedan ni mätte
senast? Då är det dags! Säsongen då
radonmätningar görs börjar 1 oktober och
pågår till 30 april.

 

Bättre energiåtgärder i
kulturbyggnader
Forskare sammanställer en metod för de
bästa energiåtgärderna i kulturhistoriskt
intressanta byggnader med hänsyn till
kulturvärden, klimatmål och förvaltning.

 

Veckans fråga

Hur har ni hanterat pandemin?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Nabo etablerar sig i Skåne via
förvärv

Fabege först i globalt
hållbarhetsindex

Tio egenskaper som gör
drömchefen

Donnergymnasiet hyr 4 000 kvm

SigtunaHem startar
bostadsförmedling

Fastighetsfolk i farten

Vd för Swecos arkitekter

Teknisk chef på Rikshem

Nordic PM förstärker i Karlstad

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Nudging – påverka med en knuff i
rätt riktning

Vilka har möjlighet att nyttja HBV:s
avtal?

”Vi behöver hitta alternativ”

Ny handledning för dig som vill
starta Bostadskola

Jobba rätt och lätt under pandemin

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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