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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Lär av världens smartaste!
Precis som industrin och sjukvården kan fastighetsbranschen få fördelar
med 5G. Det menar tekniksamordnaren Bengt Simonsson som ser flera
exempel på det i världens mest kända smarta byggnad.

Innehåll från Egain

Så lyckas du när olika
prismodeller styr lönsamheten
för energieffektivisering
Vet du hur prismodellen för energi ser ut
där just din fastighet finns? Det ser väldigt
olika ut i olika delar av landet, vilket
påverkar lönsamheten att investera i olika
sorters energieffektivisering.

Profilen

"Jobbar med superhjältar"
HSB, Einar Mattsson och nu
Familjebostäder. Ilnaz Nashri Carlsson firar
tio år som fastighetsförvaltare och ångrar
inte för en sekund sitt yrkesval.

Matnyttigt i energistatistik för
2019
Vi går åt rätt håll med minskad
energianvändning. Frågan är om det
räcker? Det skriver Rikard Silverfur, chef
Utveckling & Hållbarhet på
Fastighetsägarna Sverige.

Partnertext från Familjebostäder

Om någon i framtiden undrar
vad vi gjorde ska vi kunna
svara
Rollen som underhållsstrateg är
förhållandevis ny hos Familjebostäder.
Dennis Bremberg tillträdde 2019 tjänsten
som innebär en utmaning som heter duga.

Krönika

Framtidens städer vilar i
förvaltarens händer
Tidsvakanser och ytvakanser utgör en
enorm potential, skriver Robin Rushdi Al-
salehi på Vakansa i en krönika.

Castellum bekräfar sin
ställning som ledande inom
hållbarhet
Världens ledande hållbarhetsindex rankar
Castellum som bäst i världen på hållbarhet
– för femte året i rad.

Innehåll från Aareon

Artificiell intelligens underlättar
hyresgästens vardag
Digitaliseringen av samhället ställer gamla
sanningar på sin spets samtidigt som nya
möjligheter skapas för effektiv
fastighetsförvaltning, där kunden –
hyresgästen – får en allt mer central roll.

Kreativa gårdsmiljöer ger höga
betyg
Ännu en gång slår Bostadsbolaget rekord i
nöjda hyresgäster gällande den fina
utemiljön. Trots högsta betyg i förra årets
kundmätning ökar nöjdheten i år igen.

 

Veckans fråga

Kommer julhandeln slå nya
rekord i år igen?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Söker ni medarbetare?

Omvärld
Fullt uthyrt hos Castellum i
logistiknavet Brunna

Futurum först med att koppla ihop
fastigheter för effektivare
energianvändning

Property Partner får
förvaltningsuppdrag i Häggvik.

Novi erhåller uthyrningsuppdrag
från Bonava

Mimer nominerad till
Publishingpriset

Fastighetsfolk i farten

Property Partner växer med ny
teknisk kompetens

Thomas Jalde ansluter till Savills

Thomas Lindström ny VD i
Mälaråsen

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Jobbar med superhjältar”

”Om någon i framtiden undrar vad vi
gjorde ska vi kunna svara”

Jag vill leva ett liv som räknas, vill
du?

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Så påverkar nya distansarbetet oss

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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