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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så kan du fixa laddplatser till dina hyresgäster
Intresset för att köra laddbar bil ökar i Sverige. Hur ska du som
fastighetsägare med hyresgäster kunna möta efterfrågan? Vi fångar upp
några förvaltare som berättar om hur långt de har kommit och de ger även
tänkvärda råd till andra.

 

Nya studier för bättre
fastighetsekonomi
Hur påverkas hyran av miljöcertifieringar,
vilka drivkrafter har hållbarhetsarbetet och
hur ser framtidens kontor ut? Det är några
av ämnena för årets examensarbeten på
KTH.

Porträttet

Allt handlar om kundfokus för
Wihlborgs VD Ulrika
Hallengren
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.

 

Från arkivet

Därför certifierar Fabege 100
procent
Fabege har certifierat hela sitt
förvaltningsbestånd i år. Bolagets
hållbarhetschef Mia Häggström berättar om
fördelarna för förvaltningen.

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 ny boendeapp
som ökar grannsamverkan

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

Fastighetsfolk i farten

Minette Öhman ny marknads- och
kommunikationschef på Stenvalvet

Kungsleden internrekryterar
projektledare

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Öbos nya renoveringsstrategi

Allt handlar om kundfokus

Pionjär med 19 digitala tvillingar

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Vad kontorsägarna inte pratar om…
än!

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 >
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