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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet
"Bilden av allmännyttan stämmer inte"
Privata toppchefen Mattias Tegefjord blev vd på Uppsalahem. Nu delar han
med sig av sin långa erfarenhet av fastighetsbranschen och berättar hur det
är att ”byta sida”.

SHIS ger fler mer än taket över
huvudet
I våras tillträdde Åsa Öttenius som vd för
SHIS Bostäder, Stiftelsen Hotellhem i
Stockholm. Under sommaren hittade hon
verksamhetens ryggrad – dess bovärdar
och boendestödjare. Och trots viss
växtvärk, efter år av rejäl expansion, är
vägen framåt given.

Profilen

"Stabil grund möjliggör
hanteringen av det
oförutsägbara"
Robin Hjelm på Stockholmshem har
samarbetat med SHIS sedan mitten av
2017. Först i rollen som kundförvaltare,
men sedan augusti förra året som
områdeschef med blockförhyrningen
gentemot SHIS inom sitt ansvar.

En fastighets digitala resa - del 4

Status på byggnadsverk och
basdata
Förvaltarforum och konsultbolaget Meta
vägleder dig i en serie artiklar om hur en
byggnad blir digital och uppkopplad. Fjärde
delen inleds med frågorna: Hur har det gått
med databasen och vad gör den? Har den
tvingat förvaltningen att ändra arbetssätt?

Botkyrkabyggen utnämnd till
Årets Samhällsaktör
Botkyrkabyggens arbete med alla aspekter
av hållbarhet gör att bolaget får
utmärkelsen Årets samhällsaktör 2020.

Partnertext från Riksbyggen

"Min drivkraft är ständig
utveckling"
Att leverera snabbt och bra på jobbet eller
springa maratonlopp. För
fastighetsförvaltaren Zandra Tornstam är
energikicken densamma. Hon beskriver sig
som en utstuderad tävlingsmänniska.

Sista chansen att nominera
årets förvaltare!
Än finns det tid kvar att utnämna årets
förvaltare. I vanlig ordning utser Aff i
samarbete med Förvaltarforum årets bästa
kommersiella och bostadsförvaltare.

Krönika

Splittrad politik i viktiga frågor
Framtidenkoncernens initiativ att satsa på
social hållbarhet är lovärt, men man missar
att snabbt skapa blandade
upplåtelseformer. Det skriver Ulf Nyquist i
en krönika.

Partnertext från HBV

Tvättstugeutrustning - nytt
avtal
Electrolux Professional AB antas som
rangordnad etta i HBV:s nya ramavtal för
Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar
gälla den 16 januari 2021. Miele AB
rangordnas som nummer två och AB
Podab som nummer tre.

Veckans fråga

Kommer era jultraditioner se
annorlunda ut i år?
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
Stockholmshem prisas av
Stockholms Stad för projektet
Gröna Solberga

Sollentunahem bäst i klassen i
energieffektivisering

Citycon covid-säkrar samtliga sina
inomhuscentrum

Nytt kollektivavtal på plats i
Fastighetsbranschen

Fullt uthyrt hos Castellum i
logistiknavet Brunna

Fastighetsfolk i farten

Carolina Edvardsson förstärker
Newsecs svenska ledningsgrupp

Peab inrättar ny affärscheftjänst

Bonava utser Peter Wallin till ny Vd

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Bilden av allmännyttan stämmer
inte”

”Jobbar med superhjältar”

Självstyrande fastigheter – sanning
eller science fiction?

SällBo – integrationsprojektet som
blev en världsnyhet

”Stabil grund möjliggör hanteringen
av det oförutsägbara”

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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