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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Pionjär med 19 digitala tvillingar
Örebroporten är ett av de ledande svenska fastighetsbolagen när det gäller
att använda digitala tvillingar för förvaltningen. Bolagets utvecklingsledare
delar med sig av sina erfarenheter.

Digitalisering är ett måste - för
minskat klimatavtryck och ökat
fastighetsvärde
Newsec bjöd nyligen in en fyrhövdad panel
till ett webinarium för att diskutera hur ny
teknik kan bidra till förbättrad hållbarhet
och lönsamhet inom fastighetsbranschen.
Artificiell intelligens är en väg att gå men
bör ha ett etiskt filter, enligt en av
panelmedlemmarna.

Partnerartikel från BIM Alliance

Digital förvaltning - Nätverk
och goda exempel hos BIM
Alliance
Digitalisering är på väg att förändra
fastighetsförvaltning och skapa nya
affärsmöjligheter. Som medlem hos BIM
Alliance får du möjlighet att följa den
tekniska utvecklingen på nära håll, ta del
av branschkollegors erfarenheter och
skaffa nya kunskaper som ger konkret
affärsnytta.

Expertsvar

Kommande nyheter inom
offentlig upphandling
Regeringen har föreslagit ett antal
förändringar i upphandlingslagstiftningen
som ska göra överprövningar mer effektiva.
Advokat Kristian Pedersen och associate
Albin Svensson redogör för vad
ändringarna innebär för upphandlande
myndigheter och enheter.

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.

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Notiser
Stockholmshem satsar på
delningskultur i bostadsområden

Plantering och konstprojekt väntar
Familjebostäders sommarjobbare

Postnord tecknar långsiktigt Facility
Management avtal

Familjebostäder har rekordhög
uthyrning på Rinkebystråket

Familjebostäder delar ut pris i
Rinkeby

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
Bostadsbolaget ska renovera
varsamt

Del 13 – Förvaltning med Artificiell
Intelligens

Så stoppar vi kriminella i våra
fastigheter

”Medarbetarna är vår främsta
styrka”

”Släpp sargen – så här ska
fastighetsbranschen lyckas med sin
digitalisering”

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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