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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet

Jag vill kunna göra skillnad
Kunskap och utveckling driver Kicki Björklund, doktorn i fastighetsekonomi
som blev vd för Bostadsbolaget i Göteborg. Läs intervjun med henne i
serien om branschens profiler.

Följ med Mimer på tidsresa!
Mimer fyller 100 år den 1 december. För att
fira jubiléet visar bolaget en serie filmer,
bilder och texter där vi bland annat får följa
hyresgästerna både bakåt och framåt i
tiden.

Checklista för att
klimatanpassa fastigheter
Skadekostnaderna på grund av extrema
väderförhållanden ökar snabbt.
Riksbyggens checklistor hjälper dig att
förebygga skador vid bland annat storm-
och åskväder, ökade vattennivåer och höga
temperaturer.

Tidskoll på städningen med
nya nyckeltal
Sveriges Allmännyttas nya nyckeltal  har ett
digitalt kalkyleringsstöd för egna
beräkningar och ska göra det enklare att
bedöma vad som är rimliga städtider.

Hur uppkopplade är era
fastigheter?
Del 2 – Förvaltarforum och konsultbolaget
Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur
en byggnad blir digital och uppkopplad.
Andra delen i artikelserien beskriver
projektet och lyfter några inledande frågor.

Dags att sätta upp fågelholkar
Fåglar flyttar ogärna in i helt nya
fågelholkar. Därför är hösten en bra tid att
sätta upp holkar. Trädgårdsföretaget
Nelson Garden tipsar om hur en bra holk
ska sättas upp.

 

Glädjetjut när barnens konst
invigdes
En superhjälte, munskydd och slingrande
växter pryder nu Konstkuben i Fittja. De 10-
åriga konstnärerna fick ta emot publikens
jubel på invigningen.

Expertsvar

Ansvar för säker takskottning
ligger hos arbetsgivaren
Mycket kan vi kontrollera, men hur vädret
blir under en säsong vet vi inte mycket om.
Det skriver Johan Svalling på Fastigo som
vägleder om fastighetsägarens ansvar vid
snöröjning och takskottning..

 

Krönika

Så kan vi minska
trångboddheten
Jag tror att det är hög tid att ta
trångboddheten på allvar och försöka
åtgärda den. Men att tro att nyproduktion
ska lösa hela situationen är naivt, skriver
Ulf Nyquist.

 

Veckans fråga

Vill du ha kvar sommar- och
vintertid?
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
Mimer nominerad till
Publishingpriset

Wallenstam har nu 10 000
hyreslägenheter

Uppsalahem lanserar
kompiskontrakt

Minskade kostnader och
klimatpåverkan med Riksbyggens
nya energiförvaltningsavtal

4,3 miljarder i stöd till
energieffektivisering

Fastighetsfolk i farten

Ny chef för verksamhetsutveckling
hos Rikshem

Stina Lindh Hök tillträder som ny
VD för Nyfosa

Citycon anställer Andreas Ruck
som projektutvecklare

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Hur uppkopplade är era fastigheter?

Pandemin förändrar hur vi vill bo

Så kan vi minska trångboddheten

Drönare ska underlätta förvaltarnas
arbete

Ny artikelserie om digitalisering

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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