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EXPERTSVAR

PARTNERTEXT FRÅN BIM ALLIANCE

Vasakronan förstärker
a�ärsutveckling och
uthyrning.

Anders Bertilsson är ny
chef för Utveckling
förvaltning på Locum.

Eva Nordström ny vd för
HSB Stockholm.

AKTUELLA INKÖP

Energikartläggning ger stora besparingar för Wallenstam...
Zertify släpper digital tjänst med potential att frigöra miljarder till svenska företag...
AMF Fastigheter �yttar till Mood – för att utforska framtidens arbetsplats...
Fastighets AB Väderholmen satsar på energie�ektivisering...
Retta får förvaltningsuppdrag av Bauhaus...

Sveriges Förvaltarforum | info@forvaltarforum.se

Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick

Utskick certi�erat av

Tidaholms Bostad vill få Sveriges tryggaste
hyresgäster
I fastighetsbranschen �nns många trygghetsskapande initiativ. Tidaholms Bostads AB har
utvecklat en egen modell av konceptet Huskurage och ser till att utbilda ungdomar i föreningar
de sponsrar. 

 

 

Ekonomin är sämre – får
vi säga upp anställda på
grund av det?
Arbetsbrist, omplacering och turordning.
Vad är det som gäller om ni som bolag har
fått sämre ekonomi och känner att ni
behöver säga upp medarbetare? Fastigo
reder ut frågan.

 

 

Håll koll på ditt bestånd
med BIM
Digitalisering av våra fastigheter ses som
den väg vi bör gå för att nå klimatmålen.
Men vad innebär det och var ska man börja?
Att kartlägga sina data, använda sig av
standarduttryck och att samverka är några
råd som BIM Alliance trycker på.

 

 

Framtidshubben – vill öka
sysselsättningen i utsatta
områden
Göteborgs Stad har som mål att inte ha
några särskilt utsatta områden. En
grundläggande förutsättning för att nå detta
mål är att �er invånare kan försörja sig
själva genom anställning eller eget
företagande. För att nå dit gör nu �era
aktörer i staden en gemensam satsning.

 

 

PORTRÄTTET

”Vi förbrukar inte
resurser i onödan”
Agenda 2030 är en pådrivande faktor för
Chris Österlund, VD på Botkyrkabyggen. Det
handlar om att integrera social, miljömässig
och ekonomisk hållbarhet i det dagliga
arbetet. Viljan att göra nytta, göra skillnad
och se resultat är hennes bränsle.

PARTNERTEXT FRÅN EWAYS

Mall of Scandinavia satsar
stort – 96 laddplatser från
Eways
West�eld Mall of Scandinavia är
Skandinaviens största galleria och erbjuder
cirka 220 butiker och restauranger. Nu är
köpcentrumet i Solna också en självklar
destination för elbilsägare – med de totalt
96 nyinstallerade laddplatserna från Eways.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

 

Uthålligt arbete nyckel för
minskad klimatpåverkan
Familjebostäder i Göteborg arbetar aktivt
för att minska sin miljöpåverkan. Förra året
minskade de sina koldioxidutsläpp med
1100 ton.

Letar du efter lösningar
som kan hjälpa dig att
minska
energianvändningen för
din fastighet? Då har du
hittat rätt! Vi är experter
på...

Välkommen till Eways – vi
jobbar på uppdrag av
kommande generationer.
Vi arbetar med samhällets
omställning från fossila...

Vi på Fastighetsägarna
Service är challengers som
drivs av att pröva nytt för
att nå nya höjder.
Tillsammans förenklar och
skapar vi...

VÅRA PARTNERS
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