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Nyhetsbrev vecka 5 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Här är Årets Fastighetsförvaltare 2021
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson,
centrumchef på Newsec är Årets Fastighetsförvaltare 2021.

Vad krävs för att lyfta utsatta
områden?
Sveriges Allmännyttas vd Anders
Nordstrand berättar hur vi kan vända
utvecklingen i utsatta områden. Han
betonar att alla måste samverka för att vi
ska klara uppgiften.

Profilen

"Tillfredställande när man
genomfört ett projekt"
Martin Forsell hade egentligen tänkt att bli
polis. Men i dag ångrar han inte att det blev
förvaltarbanan istället. Man blir snabbt lite
nördig, säger han.

Så ska Heimstaden få Science
Based Targets
Hur går det till när ett fastighetsbolag
ansluter till Science Based Targets och
vilka fördelar ger det? Hållbarhetschefen
Katarina Skalare på Heimstaden berättar.

Krönika

Lyft ditt självledarskap till en
ny nivå 2021
En viktig ingrediens för att få till förändring i
sitt liv är att se sin egen del i varför saker
och ting är som de är, skriver Magdalena
Fager Lindgren på Mimer.

 

Växtplantering klättrar på
Riksbyggens lista
Plantering av växter som blommar hela
säsongen är ny på Riksbyggens topplista
över bostadsrättsföreningarnas
hållbarhetsåtgärder.

Innehåll från Biozone

Coronavirus i
ventilationssystem - bekämpas
med Biozone
Coronavirus har hittats i
ventilationssystemet på Akademiska
sjukhuset i Uppsala – långt ifrån
sjukhussalarna. Upptäckterna presenteras i
en studie som publicerades nyligen.

Partnertext från Stockholmshem

Medarbetarnas idéer blir
verklighet med intern fond
Utveckling av gröna tak, fler träd,
växtväggar och biparadis. Det är några av
de hållbara idéer som initierats av anställda
i Stockholmshem och som nu blir
verklighet.

Veckans fråga

Arbetar ni med social
hållbarhet?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Hufvudstaden öppnar sitt första co-
working kontor.

Castellum lägger sista pusselbiten i
Slakthusområdet

Stockholm Studentbostäder
nominerade till bästa kommersiella
webbsajt

Bostadsrätterna fyller 100 år!

Wallenstam tecknar
avsiktsförklaring om
Östermalmshallen

Fastighetsfolk i farten

Nrep rekryterar från Einar
Mattsson

Nrep rekryterar Hugo Martinsson

Alecta Fastigheter anställer
Alexander Sundberg

Alecta rekryterar Ylva Hult Palmryd

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Här är finalisterna i Årets
Fastighetsförvaltare 2021

Vad krävs för att lyfta utsatta
områden?

Så ska Heimstaden få Science
Based Targets

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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

 

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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