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Vi är i en bransch som kan göra väldigt stor
skillnad
Som ny Nordenchef för Newsecs förvaltningsverksamhet verkar Eric Johansson genom att göra
andra framgångsrika. Det bästa med jobbet är att bygga bra team och lösa problem. En av
utmaningarna är hållbarhetsfrågorna – där branschen kan göra stor skillnad.

Ny operativ chef hos
Lexium Service
Management

Styrelsen för Platzer
Fastigheter Holding AB har
utsett Johanna Hult
Rentsch till ny vd

Fastighetsägarna Service
rekryterar marknadschef
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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.

 

 

KRÖNIKA

En fungerande medelklass
En medelklass som stannar kvar i sitt
miljonprogramsområde när
förutsättningarna blir bättre är en grund till
stabilitet. Ulf Nyqvist ställer sig frågan vad
som kan få en växande medelklass att vilja
stanna. Han pläderar för Delägarboendet.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN AFF

Dialog och diskussion i
klassrum ger mer
A� har tillhandahållit digitala utbildningar
länge. Men något som många har saknat
under pandemin är möjlighet till diskussion i
klassrum. Läs mer om A� Akademins
Fördjupningsdag och möt två av deltagarna
– från varsin sida av avtalsbordet.

 

 

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.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

PODDAR

 

VÅRA PARTNERS
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