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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Så lyckas Microsoft med nya företagskulturen
Hur gör proffsen på distansarbete och digitalt ledarskap? Henrik Byström,
affärsområdeschef på Microsoft, delar med sig av sina erfarenheter.

Hur blir man Sveriges bästa
arbetsgivare?
Stockholmshem är ett av fem bolag som
kan bli Årets employer branding företag
2021. HR-chefen Jenny Nielsen berättar
hur de jobbar för att bli attraktiva
arbetsgivare.

Profilen

Lär av branschens profiler
Vad krävs för att lyckas som förvaltare?
Vilka är de största utmaningarna i jobbet?
Inom vilket område av fastighets-
förvaltningen behövs det mest nytänk? Läs
och lär av branschens profiler.

Vägledning för hållbar coliving
En ny studie visar hur framtidens delade
boende bör utformas för att bli så hållbart
som möjligt. Studien visar att
klimatavtrycket kan halveras, men hur
påverkas förvaltningen?

Krönika

Vad vill hon egentligen?
Var den vuxna Greta & Co kräver – sluta
fjäska, och börja trolla! Det skriver
hållbarhetsstrategen Felicia Oreholm, som
har sett dokumentären om klimataktivisten
Greta Thunberg.

Riksbyggen mest hållbara
varumärket bland unga vuxna
I kategorin Bygg och Fastighet är
Riksbyggen det mest hållbara varumärket,
enligt Ungdomsbarometerns rapport
”Framtidens hållbaraste varumärken”.

Så blir framtidens kontor om
medarbetarna får välja
Hela 87 procent av Sveriges
kontorsanställda vill helt eller delvis arbeta
på kontor även i framtiden. Det framgår av
en färsk opinionsundersökning.

Veckans fråga

Saknar du fysiska möten?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Mimer utser århundradets grannar

Bostads AB Mimer fyller 100

Stockholmshem prisas av
Stockholms Stad för projektet
Gröna Solberga

Sollentunahem bäst i klassen i
energieffektivisering

Citycon covid-säkrar samtliga sina
inomhuscentrum

Fastighetsfolk i farten

Selhall Fastigheter anställer Erik
Bragg

Eva Bång ny CFO hos Intea

Alecta Fastigheter anställer
marknads- och
kommunikationschef

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Vad vill hon egentligen?

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

”Stabil grund möjliggör hanteringen
av det oförutsägbara”

”Bilden av allmännyttan stämmer
inte”

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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