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Här är de – de sex nominerade till Årets
Förvaltare 2023
Varsågod, här får du lära känna de sex nominerade till Årets Förvaltare 2023 i kategorierna
Bostad och Lokal. Prisutdelningen sker på seminariet Framtidens Förvaltare den 2/2, på
Waterfront Congress Center i Stockholm. 
Nu �er än 300 anmälda. Se programet här och anmäl dig du också!.

Detaljer och helhet är lika
viktiga i energiarbetet
Vad är de bakomliggande syftena med de
energie�ektiviserande åtgärder vi genomför
och kommer vi att lyckas uppnå dem?
Alexander Centeno uppmanar oss att
behålla helhetsperspektivet i myllret av alla
detaljer som nu ska lösas i energikristider.

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Investera i kunskap och
kompetens i dig och ditt
företag!
Linda Bringestad på fastighetsbolaget
Asplunds Fastigheter i Örebro gick kursen
Fastighetsföretagande för något år sedan
och här berättar hon vad hon tog med sig
från den. Fastighetsägarna arrangerar
kursen i samarbete med KTH och den ger
7,5 i högskolepoäng.

Sveriges Förvaltarforum | info@forvaltarforum.se
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DEBATT

Låt oss skruva fram
bättre spelregler –
tillsammans
När vi uppdaterar och skruvar på en
branschregel påverkas många. Bjud in
berörda parter till remissrunda, förklara
förändringen enkelt och gör det lättare att
påverka. Då styr vi bättre mot gemensamma
mål, anser Mari-Louise Persson.

 

 

AKTUELLA INKÖP

Retta får förvaltningsuppdrag av Bauhaus...
SLP säkrar mer solel till �er av sina hyresgäster...
AMF Fastigheter inleder samarbete med Prodikt för att växla upp arbetet med
klimatberäkningar...
Willhem AB och Danfoss AB tar energie�ektivisering i bostäder till nästa nivå...
Wallbox elbilsladdare öppnar för Ferroamps smarta styrning...

FÖRETAG I LEVERANTÖRSGUIDEN

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

Newsec grundades 1994
och är i dag ett partnerägt
bolag som erbjuder fastig-
hetsägare, investerare...

Property Partner erbjuder
konsulttjänster av hög
kvalitet inom
fastighetsförvaltning. Vi
är...

 

PARTNERTEXT FRÅN HBV

Nya regler för
avfallshantering
Kommunerna tar över ansvaret för
insamlingen av förpackningar och om drygt
fyra år blir det obligatoriskt för alla
fastighetsägare att möjliggöra
fastighetsnära insamling av samtliga
fraktioner.

 

 

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

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

Riksbyggen är ett
kooperativt företag som
utvecklar bostäder i
nyproduktion,
både bostads-

Vår bredd ger oss det
globala nätverket med den
lokala kunskapen som
behövs för att kunna ge
vår..
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