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Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet

"Det jag gör ska vara meningsfullt"
Hon har varit chef på SVT, ett utbildningsföretag och en arkitektbyrå. Nu
berättar Johanna Frelin hur hon ser på sitt nya jobb som vd på Riksbyggen i
serien om branschens profiler.

Så ska Sollentuna jobba bort
alla otrygga områden
Om tio år ska det inte finnas några utsatta
områden i kommunen. Sollentuna
hårdsatsar nu i kampen mot otrygghet,
utanförskap och kriminalitet.

Varför tar det åtta år att bygga
ett hus?
Varför är entréer så viktiga och vad har
schack med stadsutveckling att göra?
Emelie Eriksson, chef för Stadsutveckling
hos Stockholmshem, berättar hur allt
hänger ihop.

Hållbara och smittsäkra
julklappstips
Vi kan behöva tänka till kring julklapparna.
Vilka corona-säkra och miljövänliga gåvor
finns att ge bort? Det skriver
Världsnaturfonden WWF som delar med
sig av sina tips.

Innehåll från Biozone

Minska smittspridning på
kontor, sjukhus och publika
utrymmen
Biozones luftrenare reducerar bakterier,
virus, mögel och andra föroreningar på ett
miljösmart och kostnadseffektivt sätt. De
avlägsnar även dålig lukt, rök och
kemikalier i soprum, trapphus och på
toaletter.

Krönika

Förebild, mellanmål och
eftertanke
Kanske är lärdomen att inte sträva efter det
som är bortom och förbi, utan det som är
här och nu. Det skriver Frida Palmgren, vd
på BFAB, när hon summerar
erfarenheterna under 2020.

Hemleveranserna ökar i e-
handeln
I år ökar e-handeln och fler vill ha
hemleveranser. Det visar PostNords e-
barometern. I julruschen varnar SBC för
brandrisk när paket lämnas i trapphus.

En fastighets digitala resa – del 5

Rätt val för smart digitalisering
Förvaltarforum och konsultbolaget Meta
vägleder dig i en serie artiklar om hur en
byggnad blir digital och uppkopplad. Femte
delen handlar om att välja rätt
ambitionsnivå för informationen i den
digitala tvillingen.

Lägre Machoindex i vår
bransch
När man frågar cheferna har
fastighetsbranschen lite mindre
machokultur än svenska arbetsplatser i
genomsnitt. Det visar Byggchefernas nya
Machoindex.

Veckans fråga

Har ditt företag för mycket
machokultur?
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
Fastighetsägarna kommenterar
regeringens förslag till pandemilag

41 % av fastighetsföretagen ska
växa

Mimer utser århundradets grannar

Bostads AB Mimer fyller 100

Stockholmshem prisas av
Stockholms Stad för projektet
Gröna Solberga

Fastighetsfolk i farten

Ny VD hos SHH Bostad

Ny VD på Sydsvenska Hem

Alecta Fastigheter anställer Cecilia
Österholm

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Många vill ha facit, men det som
krävs är kompetensutveckling”

Energioptimera för både
hyresgästerna och miljön

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

Förebild, mellanmål och eftertanke 

Hur blir man Sveriges bästa
arbetsgivare?

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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