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Nyhetsbrev vecka 4 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

"Vi måste göra det här tillsammans"
Bara genom att samverka kan vi vända utvecklingen i socialt utsatta
områden. Det är budskapet från Anders Holmestig på Fastighetsägarna och
Anders Nordstrand på Sveriges Allmännytta som tillsammans kommer att
inleda seminariet Social Investering.

"Att kopiera upplägget ser vi
som en komplimang"
Allmännyttiga Vätterhem i Jönköping
erbjuder genom juristen Dona Hariri sina
hyresgäster kostnadsfri och
förutsättningslös juridisk rådgivning.

En fastighets digitala resa - del 7

Åtgärder för digital rådighet
Del 7 – Förvaltarforum och konsultbolaget
Meta vägleder dig i en serie artiklar om hur
en byggnad blir digital och uppkopplad.
Sjunde delen i artikelserien handlar om hur
du får egen rådighet över infrastrukturen i
dina fastigheter.

Nytt koncept för framtidens
arbetsplats
Kungsleden lanserar Symbiotic Building.
Initiativtagaren Tina Lindh berättar om det
nya konceptet som knyter ihop intelligenta
byggnader med hälsa och välmående.

Krönika

Jobba med stadsdelen och
förena all sorts hållbarhet
Ett medvetet stadsdelsutvecklingsarbete
gör skillnad och förenar social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet, skriver Susanna
Elfors.

Vilka blir Sveriges bästa
hyresvärdar?
Nu är det klart vilka som gör upp om årets
kundkristaller. Se alla nominerade!

 

Rättigheter och skyldigheter i
bostads- och hyresrätt
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum reder
ut de största skillnaderna mellan
bostadsrätt och hyresrätt när det gäller
rättigheter och skyldigheter.

 

Veckans fråga

Har ni någon strategi för att
hantera corona-viruset?
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
Castellum lägger sista pusselbiten i
Slakthusområdet

Stockholm Studentbostäder
nominerade till bästa kommersiella
webbsajt

Bostadsrätterna fyller 100 år!

Wallenstam tecknar
avsiktsförklaring om
Östermalmshallen

Akademiska Hus bygger Forum
Medicum i Lund

Fastighetsfolk i farten

Ny marknadsområdeschef till
Riksbyggens fastighetsförvaltning i
Norrbotten

Åke Sundvall Byggnads AB
rekryterar kommunikationschef

Nordic PM nyrekryterar

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Här är finalisterna i Årets
Fastighetsförvaltare 2021

Hon gör juridiken tillgänglig för
hyresgästerna 

Nytt koncept för framtidens
arbetsplats

Juristen hjälper dig att få koll på
juridiken

”Att kalla det förvaltning är lite som
att stå på hälarna”

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:
Taggvägen 2

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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