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Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

MKB tror på uthållig corona-strategi
MKB Fastighets AB har valt en långsiktig strategi under pandemin. HR-
chefen Karin Svensson berättar om fördelarna för bolaget, medarbetarna
och hyresgästerna.

Profilen

Förvaltar med glädje
Han har vuxit upp med Stockholmshem,
som varit både hemmakvarter och bolaget
där han tog klivet in i arbetslivet som
praktikant. Kundförvaltaren Nabil Khamisi
har stor nytta av sin bakgrund som
områdestekniker och sin femspråkighet.

Eidars hjältar räddade
hyresgäster vid brand
Roland Arag och Blerim Shabani på Eidar,
Trollhättans Bostadsbolag, gjorde en
hjälteinsats när de med hjälp av en
hjullastare evakuerade hyresgäster ur en
brinnande fastighet.

Debatt

Som att svära i kyrkan
Jag vet att det är som att svära i kyrkan att
hävda att bostadsföretag är ineffektiva,
skriver Ulf Nyqvist i en debattartikel.

Stångåstaden går vidare efter
sprängdådet
Nu är alla skadorna reparerade efter den
stora explosionen på Ådalagatan i
Linköping förra året. Stångåstadens vd
Fredrik Törnqvist summerar bolagets
erfarenheter.

HSB Stockholms boende testar
paketbox vid bostaden
I oktober startar ett pilotprojekt där
paketboxar placeras på olika platser i
Stockholm – ett samarbete mellan
PostNord och HSB Stockholm med flera.

Parakey utvecklar digitala lås
med flera fastighetsbolag.
PropTech-bolaget Parakey har tillsammans
med några av Sveriges största
fastighetsbolag identifierat behovet av ett
professionellt digitalt lås som kan användas
i både kommersiella fastigheter och
flerbostadshus.

Klarna och Tmpl inleder
samarbete kring smidigare
hyresinbetalningar
Tillsammans kommer Klarna och
PropTech-bolaget Tmpl fundamentalt
förändra sättet boende och
kontorshyresgäster i Sverige betalar sin
hyra när bolagen nu inleder ett långsiktigt
strategiskt samarbete.

Våra experter svarar

Advokatens råd när du ska
säga upp lokalhyresavtal
Vad behöver du som hyresvärd tänka på
inför uppsägning av ett lokalhyresavtal till
hyrestidens utgång? Cecilia Stenfalk,
advokat med särskild inriktning på
kommersiell hyresrätt, vägleder dig.

Veckans fråga

Saknar du möjligheten att gå
på fysiska seminarier?
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?
Annonsera hos oss!

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

Regionchef på Vasakronan

Vd på Sveafastigheter

Projektchef vid Stockholms Stads
fastighetskontor

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Förvaltar med glädje

”Resan har varit helt otrolig”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Nominera Sveriges bästa
fastighetsförvaltare!

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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