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Mobilitet – därför ligger
Göteborg i framkant
Thorbjörn Hammerth har en tydlig 5-
punktslista över hur vi kan ställa om våra
städer till e�ektiva mobilitetssamhällen, där
p-platserna blir �exibla, p-avgifter revideras
och cykel- och bilpooler blir en självklarhet.
Göteborgs stad är en förebild.

HSB Sydost rekryterar
förvaltningschef från de
egna leden...

Ulf Merlander blir ny VD för
Gårdstensbostäder...

Hemsö anställer två nya
chefer...
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Så förenklar K2A förvaltningsarbetet med
digitala lösningar
Fördelen med att vara ett ungt bolag är att man inte har förutfattade meningar om hur saker
ska se ut eller skötas. När K2A etablerades 2013 hade man från början ett eget byggkoncept
och en idé om att ha en hög grad av digitalisering i sin förvaltning.

 

 

PROFILEN

Jag har alltid gillat
utmaningar – som
Hammarkullen￼
Pär Gunnarsson är förvaltare på
Bostadsbolaget i Hammarkullen, ett av sex
områden som Göteborg miljardsatsar på,
för att få bort från polisens lista. – Det är en
svår men rolig utmaning. De sociala
frågorna är bland det viktigaste jag har i
uppdraget.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN BOSTADSBOLAGET

Jobbsatsning för unga
hyresgäster
Jobbsatsningen startade som en pilot där
unga vuxna, som inte kommit in på
arbetsmarknaden, får extrajobb i området
där de bor. Satsningen blev så lyckad att
Bostadsbolaget nu beslutat att det ska gälla
i �er områden samt öka antalet deltagare.

 

 

KRÖNIKA

PARTNERTEXT FRÅN AFF

A� – mer än bara avtal
Är du aktiv inom drift och förvaltning har du
sannolikt kommit i kontakt med ett A�-avtal
någon gång. Med vad är egentligen A�,
förutom att det står nämnt i ett avtal?

 

 

Framtidenkoncernen
planerar solceller på alla
tak
Framtidenkoncernen har antagit en ny
solenergiplan. Målsättningen är att till 2030
ha solceller på alla fastigheter i koncernen
där det är möjligt. Fullt utbyggt kommer
produktionen motsvara elbehovet i nästan
10 000 lägenheter.

 

 

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

Momentum vill göra det
enkelt för bostads- och
lokalförvaltande
fastighetsägare att äga
och..

Fastighetsentreprenörerna
grundades 1996 och är en
värderingsstyrd
branschorganisation med...

Fastighetsägarna är en
rikstäckande
branschorganisation som
arbetar för en hållbar och..

 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN
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