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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Fråga mindre – förstå mer
En enda öppen fråga till hyresgästen kan ge väldigt mycket data och nya
insikter. Det är den viktigaste slutsatsen i ett pilotprojekt som genomfördes
av Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ.

Innehåll från Egain Annons

Ambitiösa energimål –
möjligheter och rätt prioritering
Trimma det du har innan du köper nytt, byt
sedan föråldrad teknisk utrustning. Därefter
är det dags att se över fönster, tak och
väggar. Gör slutligen en översyn av hela
energisystemet.

Så tycker Sveriges hyresgäster
om sitt boende
Varför är hyresgäster nöjda eller
missnöjda? Svaren hittar du i en
undersökning som genomförts av
Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ.

Får vi dra moms på installation
av IMD-system?
Skatterättsnämndens förhandsbesked gör
det möjligt att dra av moms på installation
av mätsystem för IMD, individuell mätning
och debitering. Fastighetsägarnas
skattejurist kommenterar.

Fastighetsägarnas vägledning
inför hyresförhandlingarna
Det finns utrymme att höja bostadshyrorna
med i snitt 2,5 procent under 2021. Det
skriver Fastighetsägarna i sin vägledning
inför hyresförhandlingarna.

Så påverkar pandemin vår
bostadsmiljö
Många boende vill ha fler inbyggda
kommunikationslösningar och var femte
har övervägt att förändra sitt boende. Det
visar en undersökning från Riksbyggen.

Regeringen satsar på utsatta
områden
Fler statliga servicekontor öppnas samtidigt
som skolor och förskolor får mer pengar i
utsatta områden. Det föreslår
regeringspartierna med C och L.

Krönika

Resor i jakt på onödan
Då man besöker Freiburg i södra Tyskland
fattar man vilka otroliga möjligheter vi står
inför, skriver energigurun Willy Ociansson i
en krönika.

Hittade framtidsbransch
genom egen research
Möt Daniella Näslund, som gjort en intern
karriärresa på Svenska Bostäder och klev
in i rollen som centrumuthyrare – precis när
pandemin bröt ut.

”Det har varit en extremt lärorik
och rolig väg”
Följ Daniella Näslunds interna karriärresa.
Här berättar hon själv om sina fyra första år
på Svenska Bostäder.

 

Så stoppar du råttorna
När det blir kallt vill råttor gärna flytta
inomhus. Därför är det bra att se till att
fastigheten är råttsäker. Här finner du
Anticimex och Fastighetsägarnas råd.

 

Veckans fråga

Vet du vad era hyresgäster
tycker om sitt boende?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Visa alla lediga jobb

Omvärld
Fastighetsägarna Stockholm
föreslår 2,9% hyreshöjning 2021

Newsec släpper sin rapport
Property Outlook hösten 2020

Familjebostäder bygger mer än på
40 år

Skärpta miljökrav i nya avtalet för
Tvättmedelsdosering

Nabo etablerar sig i Skåne via
förvärv

Fastighetsfolk i farten

Specialfastigheter rekryterar CFO

Sex nya på SBS

Uthyrningsrådgivare på Colliers

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Hittade framtidsbransch genom
egen research

Fördomar begränsar
solcellsinvesteringar

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Hållbar modell för underhåll i
corona-tider

Två digitala event med hållbart
tema

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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http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030014&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030025&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030036&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030687&TId=1
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030047&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030058&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030069&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030070&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030081&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030092&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030104&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030115&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030126&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030137&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030148&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030159&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030160&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030171&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030182&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030193&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030205&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030216&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030227&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030238&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030249&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030250&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030261&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030272&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030283&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030294&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030306&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030317&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030328&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030339&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030340&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030351&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030362&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030373&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030384&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030395&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030407&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030418&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030429&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030430&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030441&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030452&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030463&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030474&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030485&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030496&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030508&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030519&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030520&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030531&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030542&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030553&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030564&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030575&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030586&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030597&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030609&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030610&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030621&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030632&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030643&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030654&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030665&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030676&TId=1
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
mailto:thomas.hallberg@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030698&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030700&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030711&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030722&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030733&TId=1
https://newsletter.paloma.se/webversion/linkedin.com/
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030744&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030755&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006347030766&TId=1

