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Nyhetsbrev vecka 06/2021
 

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

"Viktigt att vara tydlig och tillgänglig"
God kommunikation och att vara tillgänglig och lyhörd. Det är några av
främsta egenskaperna hos Pernilla Andersson, Årets Fastighetsförvaltare
Lokaler.

Moms-avdragen begränsas för
IMD
Högsta förvaltningsdomstolen begränsar i
en ny dom avdragsrätten för el- och
vattensystem för individuell mätning och
debitering.

Profilen

"Vill att hyresgästerna ska vara
trygga och stolta"
Ha goda kontakter med hyresgäster och
hyresgästföreningar och vistas mycket i ute
områdena. Det är några av råden från
Fredrik Ericson, Årets Fastighetsförvaltare
2021 i kategorin Bostad.

Hallå där

"Vi vill stärka samvaron mellan
grannar"
... Cecilia Fredholm Vaarning,
kommunikation- och hållbarhetschef på
Stena Fastigheter, som under våren testar
en ny boendeapp på några av sina
hyresgäster.

"Vi kan bidra med en
pusselbit"
Fastighetsägarna har en viktig roll att
sprida lyckade projekt. Det säger vd Anders
Holmestig när han berättar hur
organisationen jobbar med social
hållbarhet.

Ny kunskapsbank om
platssamverkan
Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram
en kunskapsbank för att stödja
fastighetsägare och kommuner som vill
skapa trygga och attraktiva stadsmiljöer.

Debatt

Att bättre leva upp till EU:s
direktiv ger oss möjligheter
Implementeringen i Sverige av EU:s
energieffektiviseringsdirektiv lämnar mycket
övrigt att önska, skriver Lotta Bångens vd
för Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

 

Expertsvar

Handintensivt arbete ska
kontrolleras var tredje år
Den 1 november 2019 ändrades
föreskriften Belastningsergonomi bland
annat genom att en definition av
handintensivt arbete införs. Det blir nu krav
på medicinska kontroller för fler
yrkesgrupper.

 

Veckans fråga

Vilka egenskaper är viktigast
för en förvaltare?
Svara på Veckans fråga och se hur alla
andra har svarat uppe till höger under
Lediga jobb på Förvaltarforums startsida!

 

Lediga Jobb

Omvärld
Nytt koncept för "drop-in"
arbetsplatser i Sickla

Fastighetsägarna välkomnar Märta
Stenevi som ny bostadsminister

XXL etablerar sig i Sickla

Hufvudstaden öppnar sitt första co-
working kontor.

Castellum lägger sista pusselbiten i
Slakthusområdet

Fastighetsfolk i farten

Peter Olsson ny regionchef för
Wihlborgs

Nya fastighetschefer till Willhem

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Här är Årets Fastighetsförvaltare
2021

Momsavdragen begränsas för IMD

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

”Vill att hyresgästerna ska vara
trygga och stolta”

Att tänka på när du upphandlar
teknisk konsult

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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