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Positiv stämning och känsla på Framtidens
Förvaltare!
Årets seminarium Framtidens Förvaltare blev succé! Besökarna �ck mängder av
inspiration och insikter och Årets Förvaltare utsågs. Det var hög stämning i lokalen
och de som var på plats gav evenemanget höga betyg. Läs mer om vad några av
besökarna tyckte här.

Kundkristallen – priset
där hyresgästerna själva
bestämmer
Den 9:e februari delas Kundkristallen ut, för
18:e året i rad, till Sveriges bästa
hyresvärdar. En utmärkelse och ett betyg på
service och kvalitet – som helt bestäms av
hyresgästerna själva.

Sveriges Förvaltarforum | info@forvaltarforum.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick

Utskick certi�erat av

 

 

Hyrorna för Stockholms
allmännytta är klara
Hyrorna för de kommunägda
bostadsbolagen Svenska Bostäder,
Stockholmshem och Familjebostäder i
Stockholm är nu klara.
Hyresmarknadskommittén �ck ta beslutet
och höjningen blir i genomsnitt 4,45 procent
och gäller från den 1 januari 2023.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SERVICE

Spara energi i brf:en
genom värmeåtervinning
Med ny, revolutionerande teknik för
värmeåtervinning har Fastighetsägarna
Service bidragit till att brf Designationen nu
kan återvinna koldioxid, vilket både sparar
energi och sänker föreningens kostnader.

 

 

 

Castellum är Europas
mest hållbara
fastighetsbolag
Castellum är för sjunde året i rad med i The
Sustainability Yearbook som rangordnar
världens främsta bolag inom hållbarhet.
Som fastighetsbolag ligger Castellum på
första plats i Norden, på första plats i
Europa och på femte plats i världen.

FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

Sveriges Allmännytta,
tidigare Sabo, är bransch-
och intresseorganisation
för �er än 300
allmännyttiga...

Vitec Bygg & Fastighet är
Sveriges största leverantör
av a�ärssystem för bygg-
och fastighetsbranschen...

A� Forum för förvaltning
och service är en
partsammansatt
branschorganisation som...
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