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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Drönare ska underlätta förvaltarnas arbete
I september påbörjade Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, ett digitalt
pilotprojekt där drönare skannar av fastigheter ute i beståndet. Och nu
undrar vi givetvis – hur gick starten?

Ny möjlighet att hålla ihop
bolaget
En av de största fördelarna med de digitala
mötena är att de i framtiden kan öka
möjligheten att hålla ihop stora bolag. Det
menar Kicki Björklund, vd i Bostadsbolaget.

 

Experimentbostäder bidrar
med smart och hållbar teknik
Vilka möjligheter finns att spara energi och
pengar på ventilation genom anpassad
styrning? Det är en av många frågor som
forskare vid KTH Live-In Lab försöker svara
på.

 

Innehåll från Biozone

Minska smittspridning på
kontor, sjukhus och publika
utrymmen
Biozones luftrenare reducerar bakterier,
virus, mögel och andra föroreningar på ett
miljösmart och kostnadseffektivt sätt. De
avlägsnar även dålig lukt, rök och
kemikalier i soprum, trapphus och på
toaletter.

Expertsvar

Att tänka på när du använder
Aff-konceptet
Vilka områden kan det vara bra att ha koll
på vid användning av ABFF? Två experter
på avtalsrätt på Landahl Advokatbyrå går
igenom reglerna om garanti, vite och
försäkring.

En fastighets digitala resa
Förvaltarforum presenterar i samarbete
med konsultbolaget Meta en serie artiklar
där du får följa digitaliseringen av en
fastighet hela vägen.

Vilka fördelar ger ett
trepartsavtal?
Trepartsavtal gör det lättare att utvärdera
anbud och ger lägre materialpris, enklare
förvaltning och bättre garanti. Katarina
Björndahl på HBV berättar mer om avtalen.

Botkyrkabyggen får nytt lån för
social hållbarhet
Ett nytt lån lanseras för de aktörer i landets
kommuner och regioner som arbetar med
social hållbarhet. Botkyrkabyggen är det
första bostadsbolaget att godkännas för
Kommuninvests Lån för social hållbarhet.

Pembroke har Sveriges mest
nöjda hyresgäster
Pembroke har Sveriges nöjdaste
kontorshyresgäster enligt
Fastighetsbarometern Kontor. Bakom
barometern står CFI Group och
Fastighetsägarna Sverige som idag
gemensamt gick ut med resultaten från den
årliga undersökningen.

Krönika

Kan en lekplats bidra till
trygghet?
Trygghetsarbetet är även hållbarhetsarbete
och dessa borde gå hand i hand, skriver
Sara Haasmark, hållbarhetsansvarig på
ICA Fastigheter.

 

Veckans fråga

Kommer era planer för
höstlovet förändras på grund
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
Wallenstam har nu 10 000
hyreslägenheter

Uppsalahem lanserar
kompiskontrakt

Minskade kostnader och
klimatpåverkan med Riksbyggens
nya energiförvaltningsavtal

4,3 miljarder i stöd till
energieffektivisering

Stena Fastigheter fortsätter
utveckla sitt co-living koncept

Fastighetsfolk i farten

Citycon anställer ny centrumchef

Ny ordförande för
Fastighetsägarna Sverige

Ny uthyrare till Gallerian

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Alla blir vinnare med datadriven
förvaltning

Kan en lekplats bidra till trygghet?

”Jag är inte rädd att hugga i där det
behövs”

Vilka fördelar ger ett trepartsavtal?

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

http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300017&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300028&TId=1
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300039&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300040&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300051&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300062&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300073&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300084&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300095&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300107&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300118&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300129&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300130&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300141&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300152&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300163&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300174&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300185&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300196&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300208&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300219&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300220&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300231&TId=1
https://newsletter.paloma.se/2020/10/20/vilka-fordelar-ger-ett-trepartsavtal/
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300242&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300253&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300264&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300275&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300286&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300297&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300309&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300310&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300321&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300332&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300343&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300354&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300365&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300376&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300387&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300398&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300400&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300411&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300422&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300433&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300444&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300455&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300466&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300477&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300488&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300499&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300501&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300512&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300523&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300534&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300545&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300556&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300567&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300578&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300589&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300590&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300602&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300613&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300624&TId=1
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
mailto:thomas.hallberg@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300635&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300646&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300657&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300668&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300679&TId=1
https://newsletter.paloma.se/webversion/linkedin.com/
mailto:redaktionen@forvaltarforum.se
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300680&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300691&TId=1
http://f6280m.stats.theletter.se/?q=006421300703&TId=1

