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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

"Att kalla det förvaltning är lite som att stå på hälarna"
Ersätt förvaltning med utveckling. Det föreslår AMF Fastigheters vd Mats
Hederos när han berättar hur han ser på fastighetsbranschens utmaningar
och möjligheter.

Här är finalisterna i Årets
Fastighetsförvaltare 2021
Sex finalister gör upp om titlarna Årets
Fastighetsförvaltare Bostad respektive
Lokaler. Vinnarna utses den 4 februari.

Expertsvar

Kan jag neka hyresgäst rätt att
överlåta hyresrätten till en
lokal?
Magnus Strömqvist, jurist på Landahl
Advokatbyrå med mångårig erfarenhet av
rådgivning kring kommersiella hyresavtal
redogör för hyresgästens rätt att överlåta
hyresrätten till en lokal.

Instruktioner för att följa nya
pandemilagen
Fastighetsägarna har med anledning av
den nya pandemilagen uppdaterat sina
rekommendationer för att undvika
smittspridning i köpcentrum, gallerior och
varuhus.

Nya förvaltningsavtal ska ge
ökad hållbarhet
Riksbyggen inför gröna
hållbarhetssymboler i nytecknade
förvaltningsavtal för att tydligt visa vilka
åtgärder som skapar värde inom
miljömässig och social hållbarhet.

Plus och minus med coworking
i brf
Därför kan det vara läge att även som
bostadsrättsförening bygga om en
gemensam yta i huset till kontorsdel –
också kallad coworking-yta.

Krönika

Hur förvaltar du din tid?
Genom att ta makten över min tid, sätta
upp realistiska mål och varje vecka se över
hur mycket tid jag avsätter till varje kategori
blev jag efter kursen bättre på att prioritera,
skriver Cecilia Gardner Larsson,
konsultchef Real Competence.

Ersättning vid nedstängning
måste fastställas i lag
Fastighetsägare som drabbas när delar av
köpcentrum, galleria eller ett varuhus
stängs ner har rätt till kompensation. Det
följer av grundlagens egendomsskydd,
skriver Fastighetsägarna till
riksdagspartierna.

Veckans fråga

Hur mycket har ditt jobb
påverkats av pandemin?
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
Castellum lägger sista pusselbiten i
Slakthusområdet

Stockholm Studentbostäder
nominerade till bästa kommersiella
webbsajt

Bostadsrätterna fyller 100 år!

Wallenstam tecknar
avsiktsförklaring om
Östermalmshallen

Akademiska Hus bygger Forum
Medicum i Lund

Fastighetsfolk i farten

Åke Sundvall Byggnads AB
rekryterar kommunikationschef

Nordic PM rekryterar

Ny marknadsområdeschef till
Riksbyggen i Norrbotten

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Så lyckades Stena Fastigheter med
sin energieffektivisering

Hur säga upp hyresavtal när
hyresgäst har dött?

Bästa råden från mest innovativa
bolaget

”Att kalla det förvaltning är lite som
att stå på hälarna”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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 >

Skickat med Paloma
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