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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så jobbar Europas mest hållbara fastighetsbolag
Vilka är framgångsfaktorerna när man ska energieffektivisera? Ulf Näslund,
chef för teknikutvecklingen på Vasakronan, delar med sig av sina bästa tips.

Fler dör i bränder 2020
I år ökar antalet dödsfall vid bränder i
hemmet. Brandingenjör Lars Brodin på
Brandskyddsföreningen hjälper dig att
förbättra brandsäkerheten.

Belysningsåtgärder skapar en
större känsla av trygghet för
boende
I takt med att temperaturen faller blir även
ljustimmarna färre. En anledning för
landets bostadsrättsföreningar att se över
den egna fastighetens belysning

Att bo i ett smart hem
Tanken om ett uppkopplat hem med smarta
funktioner är lockande för många. Men hur
är det egentligen att bo i ett smart hem?
Använder man funktionerna?

Newsec förvärvar RIBA
Newsec förvärvar RIBA – en ledande aktör
inom teknisk förvaltning och projekt i
Stockholmsområdet. Förvärvet är en viktig
pusselbit i Newsecs strategi

Riksbyggen kritiska till slopat
producentansvar för
returpapper
Regeringen föreslår att producentansvaret
för returpapper ska upphöra och att
kostnaden för hanteringen ska täckas via
avfallstaxan och därmed landa på de
boende, istället för som sig bör hos
producenterna.

Laboratorium blir delat boende
efter ombyggnation
Ett gammalt kemilabb har blivit Sveriges
modernaste studentboende, Hydra. Hej då
gamla studentkorridoren, nu är det co-living
som gäller! Dessutom med ett tydligt
klimattänk.

Veckans fråga

Har det någon betydelse för
den svenska
fastighetsmarknaden vem som
vinner USA-valet?
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
Novi erhåller uthyrningsuppdrag
från Bonava

Mimer nominerad till
Publishingpriset

Wallenstam har nu 10 000
hyreslägenheter

Uppsalahem lanserar
kompiskontrakt

Minskade kostnader och
klimatpåverkan med Riksbyggens
nya energiförvaltningsavtal

Fastighetsfolk i farten

Magnus Edlund till Sveafastigheter

Sara Östmark ny VD i Sparbössan

Nordic PM stärker sitt team med
nya rekryteringar

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Jag vill kunna göra skillnad”

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Tidskoll på städningen med nya
nyckeltal

Ny värderingstest för bättre
rekrytering

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 >

Skickat med Paloma
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