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”Vi ska skapa SKB
Academy, det är jag stolt
över”
… Ingrid Gyllfors, VD på Stockholms
Kooperativa Bostadsbolag, SKB. Välkomna
till Förvaltarforum, varför vill ni bli partners
till oss?– Ett sammanhang där det är fokus
på att byta idéer kring vår kärnverksamhet,
förvaltning, vill vi självklart vara med i och
bidra till.
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Klimatstegen – verktyg gjort direkt för
förvaltare
Klimatstegen är en metod för konkret klimatarbete inom förvaltning. Men 20 Klimat-KPI:er
följer man upp sitt arbete, efter egna förutsättningar och lyfter fastigheten, steg för steg. Det
ska inte vara något krångel, säger skaparna.

HALLÅ DÄR...

 

 

Botkyrkabyggen låter
barnen förbättra sina
områden
Botkyrkabyggens etablerade 2022
barngruppen Tigrarna, där barn genom sina
åsikter har kunnat påverka Fittja till att bli
ännu bättre. Barnkonventionen står som
grund för arbetet och 2023 utökar
bostadsbolaget med nya barngrupper i
Norsborg och Alby.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN PLANIMA

2023 - starten på den
proaktiva eran i
fastighetsbranschen?
Vi har haft det gött de senaste 10 åren.
Gamla irritationsmoment som räntor och
in�ation har i princip upphört att existera. Vi
har badat i ett över�öd av billig energi och
fastigheter har sålts hej vilt till ständigt nya
rekordvärderingar. Vilken sjuhelsikes fest!

 

 

AKTUELLA INKÖP

Fastighets AB Väderholmen satsar på energie�ektivisering...
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...

FÖRETAG I LEVERANTÖRSGUIDEN

Property Partner erbjuder
konsulttjänster av hög
kvalitet inom
fastighetsförvaltning. Vi är
proaktiva, metodiska och ...

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

Savills är en av världens
ledande
fastighetsrådgivare med 39
000 anställda och över 600
kontor i 70 länder runt om i
världen. Savills i ...

 

PARTNERTEXT FRÅN GAVAGAI

Vi släpper lös kraften i
ostrukturerad text
Enkäter till hyresgäster kan innehålla öppna
svar där kunden får skriva fritt. Gavagai
textanalyserar så kallad ostrukturerad text
och levererar insikter till den som är
områdesansvarig på fastighetsbolaget. Det
sparar tid och förenklar arbetet.

 

 

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

Stockholmshem är ett av
landets största
bostadsföretag. I våra
27 000 lägenheter bor...

Svefa Förvaltnings-
rådgivning erbjuder
spetskompetens och
kvali�cerad rådgivning...

För en fastighetsägare
handlar ökad trygghet om
vanligt förvaltnings- och
underhållsarbete. Det
gäller..

 

VÅRA PARTNERS
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