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Vi bjuder på godbitar från 2022.
Innan vi startar upp 2023 helt och hållet vill vi blicka tillbaka lite på 2022. Ända sedan starten
2016 har vi haft en stadig ökning  av antalet prenumeranter och antalet unika besökare på
hemsidan. Med cirka 25 000 prenumeranter är vi det forum som har �est fastighetsförvaltare
som läsare och vi är också väldigt stolta att ha cirka 45 000 unika besökare på hemsidan varje
månad. Från början har vi haft en vision av att sprida kunskap lika mycket som nyheter genom
våra olika forum; nyhetsbrevet, hemsidan och seminariet Framtidens Förvaltare.
 
I det här nyhetsbrevet bjuder vi på förra årets fyra mest lästa artiklar och de är en bra
illustration av vilken typ av forum vi vill vara. Det är inte de senaste nyheterna, det är inte
artiklar som baseras på en pressrelease och det är inte artiklar som ni hittar någon annanstans
utan de är resultatet av att vi har örat mot marken och att vi vet vad vi själva hade velat läsa
när vi arbetade som fastighetsförvaltare.

God fortsättning önskar vi på Förvaltarforum!

 

 

Energipriserna rusar – vad
ska jag göra? Här är 4 tips!
Stefan Lindsköld, vd på Aktea Energy, oroar
sig inför kommande ”uppvärmningssäsong”
då elräkningarna åter igen kan rusa i
höjden. I sin krönika ger han 4 handfasta
tips på hur fastighetsbolag kan agera för att
minska sina oönskade kostnader.

 

 

Vasakronan skapar
digitala tvillingar i rask
takt
Ett sätt att göra förvaltningen mer e�ektiv är
genom att använda digitala tvillingar. Ett
arbete som Fastighetsbolaget Vasakronan
påbörjade förra året, med en rask
digitaliseringstakt som har gett många
fördelar.

 

 

Industrin är förebild när
SISAB skrotar
apparatskåpen
SISAB gör sig av med klumpiga apparatskåp
och en massa kablar i sina fastigheter. Ett
nytt system för fastighetsautomation,
inspirerat av industrin, ger både smidigare
installation och ännu mer data.

 

 

Leve den tekniske
förvaltaren!
Den tekniske förvaltaren har en viktig, men
ibland spretig, roll inom förvaltningen. I sin
krönika hyllar Marcus Gärdebrandt alla de
som kompletterar förvaltningsarbetet och
vars tekniska expertis upprätthåller värdet
på våra fastigheter.

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

FAVAL, ett verktyg för
validering av
fastighetsbranschens
yrkesroller...

HBV är allmännyttans
inköpsfunktion. Vi är en
ekonomisk förening och
ägs av våra drygt 360...

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

 

LEDARE

När går din kreativitet
igång?
När du sitter för dig själv?
När du sitter i ett videomöte?
När du är med en eller �era personer i ett
rum?
För mig personligen så är det lätt det
senare. Spika upp en whiteboardtavla, �xa
en uppgift, samla en grupp och jag är igång.
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