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Den gamla tvättstugan är en energibov – så
kapar du behovet
Det är både spännande och utmanande tider för fastighetsförvaltare. I takt med att
underhållskostnader rusar ökar kraven på förvaltaren att hitta besparingar där potentialen
�nns. I tvättstugan till exempel.

HALLÅ DÄR...

PARTNERTEXT FRÅN STOCKHOLMSHEM

Hedin Group stärker
organisationen med ny
fastighetschef för den
svenska verksamheten...

Kent Lundén ny VD för
Tyresö Bostäder...

Ny förvaltningschef till
Stockholms
Studentbostäder...

AKTUELLA INKÖP

AMF Fastigheter �yttar till Mood – för att utforska framtidens arbetsplats...
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...

Sveriges Förvaltarforum | info@forvaltarforum.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick

Utskick certi�erat av

 

 

”Bra förvaltning är att nå
lösningar med många
olika personer.”
… Hanna Ceder som jobbar inom Täby
Kommun, vald till Årets Förvaltare Lokal
2023. Grattis, hur känns det? – Tack så
mycket! Det känns både ärofyllt och såklart
väldigt roligt. Läs mer om hur Hanna Ceder
ser på sin roll som förvaltare här.

 

 

Interna fonder för
hållbara bostadsområden
Träd�ytt och ängsyta, fotoutställning och
muralmålningar, växtväggar och
cykelverkstad. Det är några av
medarbetarnas hållbara idéer som har blivit
verklighet tack vare Stockholmshems
interna fonder: klimatfonden och bosociala
fonden.

 

 

Än mer handfast
vägledning för
hållbarhetsbygge från
SGBC
SGBC lanserar en uppdatering av manualen
Citylab. Versionen 4.0 innehåller bland
annat cirkularitet, klimatanpassning och
biologisk mångfald i vatten och ska vara en
mer handfast vägledning.

 

 

Skövdebostäder hyr ut
sina bilar när de inte
används
Skövdebostäder har fått dispens att testa
ett nytt sätt att hyra ut sina bilar.
Hyresgästerna ska kunna hyra
bostadsbolagets fordon när de själva inte
använder dem. A�ärsmodellen ingår i ett
forskningsprojekt med RISE.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Svefa Förvaltningsråd-
givning erbjuder
spetskompetens och
kvali�cerad rådgivning
inom strategisk & operativ
förvaltningsrådgivning ...

För en fastighetsägare
handlar ökad trygghet om
vanligt förvaltnings- och
underhållsarbete. Det
gäller bara att göra det i
tillräcklig omfattning och
på ...

Vitec Bygg & Fastighet
erbjuder egenutvecklat
heltäckande a�ärssystem
för bolag inom bygg- och
fastighetsbranschen. Vi
leder våra kunder in i ...

PODDAR

VÅRA PARTNERS
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