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3 privata fastighetsbolag om hur de hanterar
elpriskrisen
Energibesparingar och e�ektstyrning är två viktiga områden för att tackla en allt dyrare
energinota framhåller Castellum, Hemsö och Wallenstam. Läs om vilka insikter de privata
fastighetsbolagen och deras kunder har fått i elpriskrisen.

 

 

SKB slår nytt rekord – 500
kooperativa hyresrätter
på gång
Under 2023 kommer SKB att ha drygt 500
nya kooperativa hyresrätter under
produktion. Aldrig tidigare har föreningen
haft så många projekt på gång i
Stockholmsregionen under ett och samma
år.

 

 

När går din kreativitet
lättast 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 i gång.

 

 

KRÖNIKA

Hjälp solcellsbranschen
genom �askhalsen
Solcellsbranschen är inne i en �askhalsfas.
Det råder brist på komponenter och
kunniga montörer. Så småningom kan vi se
fram emot en mogen bransch som håller
vad den lovar. Under tiden kan du som
förvaltare hjälpa till, enligt Stefan Lindsköld.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN META

När en dörr stängs
öppnas även en potentiell
energibesparing
Automatisk dörröppnare är bekväma och
hygieniska. Men när de öppnas går det åt
energi samtidigt som värmen från entrén
släpps ut – vilket sätter igång
värmesystemet. Kanske är det dags att
omvärdera vart dina kilowattimmar tar
vägen?

 

 

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.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN SKB

Vad är
evighetsförvaltning?
Vi på SKB brukar säga att vi ”förvaltar våra
hus för evigt”. Men vad innebär det i
praktiken? Häng med när vi berättar om vår
vision.

 

 

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

Property Partner erbjuder
konsulttjänster av hög
kvalitet inom fastighets-
förvaltning. Vi är
proaktiva...

Vi hjälper
fastighetsförvaltare och
fastighetsägare att
förändra sin vardag och
e�ektivisera..

Retta AB grundades 2007
och var först på den
svenska marknaden med
att leverera
fastighetsförvaltning med...

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

VÅRA PARTNERS

 

https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd01/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/browser/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u/tt/n_rob70r
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd02/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd03/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd04/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd05/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0r/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0s/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0t/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0u/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0v/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0w/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0y/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0z/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
mailto:info@forvaltarforum.se
https://app.rule.io/unsubscribe/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://www.rule.se/certifierad?company=F%C3%B6rvaltarforum%20Nyhetsbrev
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd06/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd06/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd06/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd07/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd08/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd08/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd08/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd09/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0a/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0a/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0a/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0b/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0c/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0c/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0c/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0d/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0e/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0e/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0e/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0f/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0g/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0h/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0h/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0i/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0j/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0j/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0j/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0k/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0l/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0m/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0n/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0o/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0p/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0q/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u
https://app.rule.io/link/nl/n_z2wd0x/a/n_3bf/d/n_a4oo/di/n_rt/s/n_3s8wyw/e/n_15p17u

