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Utskick certi�erat av

Mona Finnström och Anni Carpelan vägleder
om kompetens på Framtidens Förvaltare 2023.
Hallå där Mona Finnström, ordförande i Förvaltarforum och tidigare VD på Fastigo.
Du kommer hålla i ett parallellt spår på Framtidens Förvaltare som handlar om ledarskap och
kompetensutveckling? Kan du berätta lite mer?

 

 

Fastighetsbolagens
storsatsning på vindkraft
ÖrebroBostäder, Stångåstaden och
Tekniska Verken, äger Bixia Gryningsvind
ihop. De investerar nu i två nya
vindkraftverk som ger en ökad
årsproduktion från cirka 41 Gwh till cirka 68
Gwh. Det motsvarar fastighetsbolagens
totala användning av fastighetsel.

 

 

Fastighetsägarna,
Hyresgästföreningen och
Sveriges Allmännytta i
gemensam arbetsgrupp
I den så kallad trepartsöverenskommelsen
sitter de tre stora organisationerna
Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och
Sveriges Allmännytta. De har nu bildat en
arbetsgrupp som har i uppdrag att besvara
frågor om hyresförhandlingar, på lokal nivå.

 

 

SPONSRAD ARTIKEL

Bostadsbytes-
förfrågningarna tilltar i
den ekonomiska
osäkerheten. Ökade
risker för hyresvärdarna
Antalet bytesansökningar ökar i ekonomiskt
osäkra tider vilket gör att hyresvärdarnas
arbetsbelastning och risken för skenbyten
tilltar enligt Lägenehtsbyte.se som sett en
25-procentig ökning av nya medlemmar
som vill byta bostad den senaste månaden.
Detta jämfört med samma period
föregående år trots att förra året var ett
rekordår.

 

 

PORTRÄTTET

”Vi tappar kompetens om
vi inte bygger i jämn takt”
Ingrid Gyllfors är ny vd på SKB. Hon säljer
gärna in företagets egna ”usp:ar” men vill
även lära sig av andras. Här pratar hon om
branschens utmaningar med höga priser
och ojämn byggtakt och om sin egen
drivkraft. – Jag har ett uppdrag och jag ska
leverera!

 

 

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

Momentum vill göra det
enkelt för bostads- och
lokalförvaltande...

Newsec grundades 1994
och är i dag ett partnerägt
bolag som erbjuder...

Planima är det enkla
planeringsverktyget som
hjälper dig förvalta...

 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

URVAL AV LEDIGA JOBB PÅ JOBBMATCH

Fastighetsförvaltare, Södertälje
Drifttekniker, Stockholm
Driftingenjör, Stockholm
Tekniska Förvaltare, Stockholm
Konsult förvaltningsrådgivning, Norrköping
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