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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så påverkar det nya distansarbetet oss
Vad funkar och vad funkar inte när vi jobbar på distans? Leif Denti som
forskar om ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation besvarade
frågan på Fastighetsägarnas webbinarium ”Vad ska vi ha kontoren till”.

En fastighets digitala resa

Intressentanalys - början till
digitaliserad förvaltning
Del 3 – Förvaltarforum och konsultbolaget
Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur
en byggnad blir digital och uppkopplad.
Tredje delen i serien beskriver hur man
identifierar nyttoeffekterna.

Här bor Norrlands nöjdaste
hyresgäster
Allmännyttiga Lycksele Bostäders resultat
toppar Hyresgästföreningen Norrlands
hyresgästenkät. Vd Carina Hellström
Edvinsson och fastighetsvärden Leif
Karlsson berättar om framgångsreceptet.

Tillsammans kan vi lyfta
utsatta områden!
Hur ska vi lyckas vända situationen i
utsatta områden? För att sprida bra initiativ
och öka samarbetet blir social hållbarhet ett
nytt prioriterat fokusområde för
Förvaltarforum.

Krönika

Jag vill leva ett liv som räknas,
vill du?
Frågan är då hur man gör det? Så här
tänker jag, skriver Mimers HR- &
kvalitetschef Wivecka Ljungh i en krönika.

Årets vinnare i Sweden Green
Builing Award
Vid en väl genomförd och förstås helt
digital prisutdelning korades idag vinnarna i
Sveriges mest prestigefyllda tävling inom
hållbart samhällsbyggande: Sweden Green
Building Awards.

Expertsvar

När har hyresgäst rätt att byta
bostadslägenhet?
Vad ska hyresvärden tänka på vid
handläggning av bytesansökan? Aziza Örs,
advokat på Landahl Advokatbyrå vägleder
dig i frågan.

Veckans fråga

Kommer du vaccinera dig mot
Covid-19?
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
Property Partner får
förvaltningsuppdrag i Häggvik.

Novi erhåller uthyrningsuppdrag
från Bonava

Mimer nominerad till
Publishingpriset

Wallenstam har nu 10 000
hyreslägenheter

Uppsalahem lanserar
kompiskontrakt

Fastighetsfolk i farten

Ny afffärsområdeschef hos
Vasakronan

Thomas Dansk ny
affärsområdeschef hos Folksam

Ny VD till Mälaråsen

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Sju strategier – vilka använder ni för
att sätta gränser?

Så jobbar Europas mest hållbara
fastighetsbolag

Jag vill leva ett liv som räknas, vill
du?

Långsiktighet – nyckeln till
framgångsrik underhållsplanering

Växla upp karriären – bli
Diplomerad Fastighetsförvaltare

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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