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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Lokalerna kan lyfta ett område
Allmännyttans nya lokalexpert Martin Ingvarson berättar vad som är
viktigast när det gäller lokaler, vilket stöd han kan ge och hur pandemin har
påverkat.

En bra förvaltare är en god
lyssnare
Emilia Johansson är förvaltar-traineen som
rotat sig både i sin yrkesroll och på
Wihlborgs. Att bli framgångsrik som
förvaltare handlar enligt henne främst om
att vara lyhörd.

Första certifieringen för
nollCO2
Sverige blir först med en certifiering för helt
koldioxidneutrala byggnader. Systemet
som tagits fram av SGBC är också först
med att beakta hela byggnadens livscykel.

Krönika

Viktigaste frågan för
bostadsbolagen
Att förstå värdet av data är möjligtvis den
enskilt viktigaste frågan för
bostadsbolagen, skriver Benjamin Ozolins,
accelerator i Digitaliseringsinitiativet på
Sveriges Allmännytta.

Plantera glädje till våren
Hösten är rätt tid för att plantera
vårblommande lökar som ger tidig
blomsterprakt. Här får du tips och råd för
att lyckas.

Studenter odlar sin egen mat
med enkel metod
Snabbnudlar och pasta har varit
sinnebilden för studentmat, men nu satsar
Stockholms studentbostäder på att lära
sina hyresgäster att odla sin egen mat.

Nya regler för säkra
vatteninstallationer
Den 1 januari uppdateras ”Branschregler
Säker Vatteninstallation”.
Branschorganisationen Säker Vatten har
listat de största förändringarna.

Riksbyggen bildar nytt
fastighetsbolag
För att kunna öka takten i nyproduktionen
till 5 000 bostäder per år lägger
Riksbyggen största delen av sitt befintliga
bestånd i ett nytt fastighetsbolag.

Veckans fråga

Ska du plantera vårblommande
lökar?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Söker ni personal?

Omvärld
4,3 miljarder i stöd till
energieffektivisering

Stena Fastigheter fortsätter
utveckla sitt co-living koncept

Nabo växer ytterligare i Skåne.

Fastighetsägarna Stockholm
föreslår 2,9 procents hyreshöjning
2021

Newsec släpper sin rapport
Property Outlook hösten 2020

Fastighetsfolk i farten

Ny affärsområdeschef till Citycon  

Specialfastigheter rekryterar ny
CFO

Uthyrningsrådgivare på Colliers

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Resor i jakt på onödan

Fråga mindre – förstå mer

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Vad tycker Sveriges hyresgäster om
sitt boende?

Ambitiösa energimål – möjligheter
och rätt prioritering

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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