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Nyhetsbrev vecka 8 / 2021

Tipsa oss om dina bästa
exempel!

Bli krönikör eller
expertskribent hos oss!

Porträttet

"Det kommer krävas mod för att ta stora steg"
Stena Fastigheters vd Cecilia Fasth berättar om sina drivkrafter och
bolagets nya inriktning mot mer stadsutveckling och hållbarhet.

Fler unga får jobb hos Stena
Stena Fastigheter utökar sin satsning på
unga och ger ungdomar chansen att jobba
även på andra lov än sommarlovet. Det är
både nyttigt och kul, säger
sportlovsjobbarna Tomas Matty och Allend
Taib.

Så slipper du vattenskador när
snön smälter
Fastighetsägarna har listat sina bästa tips
för att undvika vattenskador när snö och is
smälter snabbt i vårsolen.

Krönika

Att kämpa tillsammans
Det är de tuffa situationerna när man
knappt trodde att man skulle orka, där man
tillsammans med arbetskamraterna kämpar
för att komma igenom, som jag minns
tydligast och många gånger med stor
glädje, skriver Ulf Nyquist.

Innehåll från Fastighetsägarna

Så minskar du
administrationen i
egenkontrollen
Agneta Henriksson, expert på egenkontroll
hos Fastighetsägarna GFR, ger sina bästa
tips på hur du effektiviserar
egenkontrollarbetet – så att du får mer tid
över till annat i din verksamhet.

 

Debatt

Debatten bör inte handla om
marknadshyror
Debatten bör handla om att bygga och
förvalta effektivt – inte marknadshyror och
avregleringar, skriver Robin Rushdi Al-
Sálehi.

 

Expertsvar

Karantän efter resa - vad gör
jag som arbetsgivare?
Om medarbetare utsätter sig för den risk
en icke nödvändig resa innebär så måste
personen ta konsekvenserna av sitt
beteende, skriver Victoria Lindström på
Fastigo.

Guide ska ge bättre
äldreboenden
Riksbyggen deltar i ett innovationsprojekt
som ska ta fram en guide för hur
framtidens äldreboenden ska ge ökad
livskvalitet, god arbetsmiljö och bli mer
kostnadseffektivt.

 

Veckans fråga

Är det bra att erbjuda extra-
jobb till unga på alla skollov?
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
Newsec bakom fullt uthyrd
kontorsfastighet i Stockholms
innerstad

Akademiska Hus investerar halv
miljard i ny byggnad för
Handelshögskolan

Grönt ljus för en helt ny stadsdel i
Solna

Riksbyggen utnämnda till Sveriges
grönaste varumärke inom
nyproduktion bostäder.

Familjebostäder nominerar
Algoritmen i Hagastaden till årets
Stockholmsbyggnad

Fastighetsfolk i farten

Savills förstärker uthyrningsteamet
i Göteborg

Amasten utser Mikael Rånes som
ny VD

Se fler fastighetsfolk i farten här

Mest lästa
”Lyssna på kunden och besök dina
hus ofta”

Samverkan ger livskraft i Huddinge

”Det kommer krävas mod för att ta
stora steg”

Fler unga får jobb hos Stena

När ger störningar rätt till nedsatt
hyra?

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 >
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