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Nyhetsbrev vecka 7 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Samverkan ger livskraft i Huddinge
I Huddinge kommun samverkar många samhällsaktörer för att stärka den
sociala hållbarheten. Vd:n för allmännyttiga Huge Bostäder och
kommunstyrelsens ordförande berättar om samarbetet och delar med sig
av sina bästa råd.

Så jobbar en framgångsrik
lokalförvaltare
Lokalförvaltning – vilka är
framgångsfaktorerna? Lokalförvaltaren
Marie Mikkelsen på Ernst Rosén svarade
på frågan på ett webbinarium under
Benchmark Event.

Expertsvar

Kan hyresgästs
besittningsskydd avtalas bort
Advokat Aziza Örs redogör för vad som
gäller när du som hyresvärd vill avtala bort
bostadshyresgästens besittningsskydd.

Fastighetsägarna kräver
nedstängningsstöd
De möjligheter till nedstängning av butiker,
gym, frisörer och annan service som
regeringen nu förbereder behöver följas av
omedelbart besked om rätt till ersättning till
de som drabbas, skriver Fastighetsägarna.

Örebro får hjälp att handla upp
energieffektivt
En ny nationell upphandlingstjänst ska
hjälpa bostadsrättsföreningar och privata
fastighetsbolag att energieffektivisera sina
hus.

Innehåll från Egain

5 steg som tar dig mot dina
uppsatta energimål
Egain har tagit fram en guide som visar hur
du kan arbeta för att nå dina energimål.
Här kan du ladda ner guiden.

Digitalt fastighetsindex tar
tempen på branschen
Data från proptech-företaget Momentums
molntjänst visar att varannan lägenhet
hyrdes ut helt digitalt under senaste året.

Nya handelsmönster påverkar
våra stadskärnor
Den digitala handeln av varor har ökat,
bland annat under pandemin. Vilka följder
får det för våra stadskärnor och hur
påverkas fastighetsägare?

Veckans fråga

Deltar du i digitala seminarier i
år?
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
Familjebostäder nominerar
Algoritmen i Hagastaden till årets
Stockholmsbyggnad

Inomhuscenter för fotboll öppnar i
Sickla

Nytt koncept för "drop-in"
arbetsplatser i Sickla

Fastighetsägarna välkomnar Märta
Stenevi som ny bostadsminister

XXL etablerar sig i Sickla

Fastighetsfolk i farten

Nya förvaltningschef på MKB
Fastighets AB

Nya fastighetschefer på Willhem

Peter Olsson ny regionchef för
Wihlborgs

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
Kundkristaller till Sveriges bästa
hyresvärdar

Fastighetsförvaltare – ett
framtidsyrke

Digitaliseringsplan avgör din framtid

Enkel tillgång till data i
fastighetssystemet

Kan hyresgästs besittnings-skydd
avtalas bort?

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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