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Tf VD Jehan Mansour är stolt över
Gårdstensbostäder
Han började som trygghetsvärd i Gårdsten för tjugo år sedan. Nu är Jehan Mansour
tillförordnad VD för Gårdstensbostäder och tacksam för möjligheten att få helhetsperspektiv.
– Jag är också stolt över att vi inspirerar fastighetsägare över hela landet.

 

 

”Viktigt att förstå att A�
utvecklas hela tiden”
Om det blir fel när man skriver avtal inom
fastighetsförvaltning , fastighetsdrift och
liknande kan det bli väldigt kostsamt, det är
därför ingen slump att AFF har utvecklats till
den självklara standarden i branschen. Men
det är inte så enkelt som att bara applicera
en A�-avtalsmall så är man hemma.

 

 

EXPERTSVAR

Hur bör vi skydda vår
information i bolaget?
Företag och myndigheter utsätts för
kontinuerliga dataangrepp från främmande
makt. Vad göra för att skydda sin
information? Säkerhetsexpert Mattias
Nygren ger rådet att börja klassi�cera
informationen för att veta vilken nivå på
säkerhet man bör ha.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FAMILJEBOSTÄDER

”Frågan om trygghet är
central för oss”
Det har hunnit gå tre år sedan Per Tegel
tillträdde som säkerhetschef hos
Familjebostäder. Idag har han en tydligare
bild av fastighetsägarens viktiga roll i
skapandet av trygga boendemiljöer.

 

 

Akademiska Hus utökar
sin ledning inom solceller
Akademiska Hus har 8 startklara
solcellsanläggningar i Uppsala, som totalt
beräknas producera 430 000 kWh förnybar
energi varje år. Med satsningen utökar
bolaget ledningen som det fastighetsbolag i
landet med �est solcellsanläggningar.

 

 

SEMINARIET FRAMTIDENS FÖRVALTARE

Vad kommer att hända
med lokalhyresgästerna?
På Framtidens Förvaltare
får du svaren!
Hallå där Michaela och Rickard på Niras!
Niras hjälper hyresgäster med att optimera
sina lokalbehov så ni har förstås bråda tider
nu efter pandemin när alla är vana att
arbeta hemifrån.

AKTUELLA INKÖP

Willhem AB och Danfoss AB tar energie�ektivisering i bostäder till nästa nivå>>>
Wallbox elbilsladdare öppnar för Ferroamps smarta styrning>>>
GARO lanserar nästa generations smarta laddboxar för destinationsladdning – GARO
Entity>
Energie�ektivisering i fokus när Caverion och Peab tecknar avtal för Hudiksvalls
sjukhus>>>
Intressant och e�ektfullt energie�ektiviseringsprojekt i Järfälla kommun>>>

PORTRÄTTET

Det är helt orimligt att vi
tillåter detta ske
Anna Denell är hållbarhetschef på
Vasakronan och har ett genuint
engagemang. Från den dagen hon �ck en
aha-upplevelse har hon arbetat för
Vasakronans miljömål. Nu pekar hon ut en
ny riktning – social hållbarhet är något vi
inte kan blunda för.

FÖRETAG I LEVERANTÖRSGUIDEN

Hogias system för
fastighetsförvaltning är en
komplett lösning för...

För oss på L.E.B är det
viktigt att hela kedjan från
fastighetsägare,
förvaltare...

På L&T gör vi den cirkulära
ekonomin till verklighet
genom att arbeta...

 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Stenvalvet rekryterar ny
förvaltningschef

Tilia Fastigheter rekryterar
Christina Hansson som VD

Carolina Lejon ny
förvaltningschef hos
Sollentunahem.

URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

Fastighetsförvaltare, Södertälje
Drifttekniker, Stockholm
Driftingenjör, Stockholm
Konsult inom förvaltningsrådgivning, Stockholm
Tekniska förvaltare, Stockholm
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