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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet
För Wihlborgs handlar allt om kundfokus
Våra kunder ser ju olika ut, så det är klart att vi också måste se olika ut om
vi ska kunna förstå dem på allra bästa sätt. Det säger Wihlborgs vd Ulrika
Hallengren som är säker på att mångfald är en framgångsfaktor.

 

En fastighets digitala resa - del 14

Hur värnar vi personlig
integritet?
När ”nice to have-lådan” öppnas, hur långt
vill man gå i att kartlägga sina kunder? Den
frågan försöker Daniel Blom och Jimmy
Strandhav från Meta svara på.

Debatt

Vad kontorsägarna inte pratar
om...än?
En tom kontorsbyggnad är inte
högavkastande och ur ett miljöperspektiv
bör man hellre göra lägenheter av
varannan våning, anser Mårten Westberg,
vd Europeiska Institutet för
Beteendevetenskaplig Analys.

Öbos nya renoveringsstrategi
Örebrobostäder har tagit fram en strategi
för hur man framöver ska renovera sina
fastigheter ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbart. Strategin innehåller fyra
nivåer.

Expertsvar

Visselblåsare som larmar ska
få skydd i nytt lagförslag
I december i år föreslås lagen om
visselblåsare träda i kraft och företag med
över 50 anställda kommer att tvingas att
skapa interna kanaler för inrapportering av
upplevda missförhållanden.

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Notiser
Riksbyggen lanserar "bygg ditt eget
tjänstepaket" inom
fastighetsförvaltning.

Stockholmshem satsar på
delningskultur i bostadsområden

Plantering och konstprojekt väntar
Familjebostäders sommarjobbare

Postnord tecknar långsiktigt Facility
Management avtal

Familjebostäder har rekordhög
uthyrning på Rinkebystråket

Fastighetsfolk i farten

Kungsleden internrekryterar
projektledare

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Pionjär med 19 digitala tvillingar

Digitalisering är ett måste – för
minskat klimatavtryck och ökat
fastighetsvärde

Kommande nyheter inom offentlig
upphandling

Bostadsbolaget ska renovera
varsamt

”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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