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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Resan har varit helt otrolig
Förvaltarforums vd Ove Nordqvist berättar att hans yrkesval nog var
ödesbestämt. Läs första intervjun i artikelserien där vi porträtterar några av
branschens profiler.

Nominera Sveriges bästa
fastighetsförvaltare
Har ni Sveriges bästa förvaltare? Nominera
då era kandidater till Årets
Fastighetsförvaltare 2021. Nomineringen
stänger den 11 december.

 

Så får vi bättre arbetsmiljö vid
hemarbete
Hur säkrar vi en bra arbetsmiljö när
medarbetare jobbar hemifrån? Och vilket
ansvar har medarbetaren själv? Fastigos
vd Mona Finnström vägleder dig.

Tips för bättre digitala
medarbetarsamtal
Nu är det snart dags för medarbetarsamtal.
I år blir en del av dem digitala eftersom
många jobbar hemifrån. Här är fyra råd till
chefen för bättre samtal på distans.

Datacenter värmer
Stockholmare
Tiotusentals bostäder ska värmas med
spillvärme från ett nytt datacenter.
Lösningen bygger på ett samarbete mellan
datacenterbolaget Interxion och
energibolaget Stockholm Exergi.

Så förbereder du dig inför
snösäsongen
Vilket ansvar har du vid snöskottning?
Behöver du sanda och vad händer om
någon halkar utanför din port? Här hittar du
tipsen om hur du förbereder dig.

Bra betyg för AI-styrd
fjärrvärme
Värmdöbostäder har varit testbädd för
Vattenfalls digitaliseringsprojekt. Driftchefen
Hanifi Atceken berättar om sina
erfarenheter av AI-styrd fjärrvärme.

Partnertext från AktivBo

AktivBo Analytics + fastAPI
ökar värdet för Karlskronahem
Som en del i att höja sitt NKI, och att kunna
genomföra löpande och automatiska
bostadsundersökningar, var AB
Karlskronahem tidigt ute med att integrera
AktivBo Analytics mot fastAPI.

Krönika

Kultur och struktur när den är
som bäst
Att jobba värdegrundbaserat handlar om
att fundera över vad som är viktigt på
riktigt, skriver Mimers HR- & kvalitetschef
Wivecka Ljungh i en krönika.

 

Veckans fråga

Kan du tänka dig att nominera
någon kollega till Årets
Fastighetsförvaltare 2021
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
Minskade kostnader och
klimatpåverkan med Riksbyggens
nya energiförvaltningsavtal

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

Fastighetsfolk i farten

Ny ansvarig för Pembroke i
Norden

Ny transaktionsansvarig på
Hembla & Victoria Park

Ny affärsområdeschef till Citycon

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Kultur och struktur när den är som
bäst

Bra betyg för AI-styrd fjärrvärme

Första certifieringen för NollCO2

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Hur säga upp hyresavtal när
hyresgäst har dött?

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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