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DEBATT

PARTNERTEXT FRÅN HOGIA

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

Kent Lundén ny VD för
Tyresö Bostäder...

SGBC stärker
organisationen med Cecilia
Houtkamp som ny IT-chef

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

Willhem tar hjälp av IT för att göra sina
områden tryggare
Willhem i Göteborg rapporterar in oroande och störande händelser i IT-systemet Embrace, i
syfte att förebygga brott. Det ger överblick och bättre samarbete med polis och sociala
instanser.

 

 

Stärk konkurrenskraften
– fokusera på hållbarhet!
Bostadsbolagens hållbarhetsarbete behöver
på allvar genomsyra hela verksamheterna
för att få kraft. Den som fortfarande tror att
det räcker med enstaka insatser tappar
konkurrenskraft.

 

 

Hogia: ”AI är snart en
självklarhet”
Förra paradigmskiftet handlade om att
a�ärssystemen skulle bli webbaserade. I
dag står vi inför nästa skifte.– AI är snart en
självklarhet, säger Mathias Petersson,
Hogias expert på digitala �öden.

 

 

HALLÅ DÄR...

”Jag gillar verkligen den
sociala delen!”
… Sophie Nyhus på Bostads AB Poseidon,
vald till Årets Förvaltare Bostad 2023.
Grattis, hur känns det? – Det känns
fantastiskt! Varför tror du att du blev Årets
Fastighetsförvaltare? – Jag har haft
förmånen att få arbeta hos �era �na
arbetsgivare med kompetenta kollegor och
därmed fått möjlighet att utvecklas och växa
i rollen.

 

 

PROFILEN

Riksbyggens Maria
Söderberg gillar att leda
förändring
Maria Söderberg halkade in i
fastighetsbranschen på ett bananskal, och
som marknadsområdeschef på Riksbyggen
jobbar hon med det hon brinner för – leda
förändringsarbete och göra skillnad.
– Vår bransch står inför stora utmaningar,
konstaterar hon.

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSBRANSCHENS UTBILDNINGSNÄMND

Dina svar hjälper
branschen att få rätt
kompetens i framtiden
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
(FU) har gått ut med sin stora
kompetensbehovsundersökning. Se till att
svara för att försäkra dig om att ditt bolag
får rätt utbildningar och kompetens i
framtiden.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

SOCIAL HÅLLBARHET

Stena Fastigheter och
Scandic i samarbete för
ungdomsjobb
Långsiktiga satsningar på jobb för unga är
den bästa vägen till välmående och
framtidstro. Vilket bidrar till en positiv social
hållbarhetsutveckling. Det är grunden för
Stena Fastigheter och Scandic Hotels
samarbetsavtal som nyligen tecknats.

Aarsle� Pipe Technologies
AB är marknadsledande
inom schaktfri
ledningsförnyelse i mark
och relining i fastigheter...

AktivBo är ett kunskaps-
och plattformsföretag som
stödjer fastighetsbolag
med datadriven analys,
ökade insikter och
underlag för...

Innovativ, unik och hållbar
vattenbehandling för
dricksvatten, värme, kyla,
befuktning, bevattning och
kyltornssystem med...

PODDAR

VÅRA PARTNERS
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