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Matavfallssortering är en utmaning och kräver
kreativitet
Allt �er kommuner ställer högre krav och har hårdare regler för sortering av sopor. Att sortera
ut matavfall är till exempel nytt i Stockholms Stad sedan årsskiftet. Vasakronan är redan på
bollen och märker ökat intresse från kunderna.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN BIM ALLIANCE

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.

 

 

HALLÅ DÄR...

”Aktiv förvaltning är att
ta hand om, utveckla och
tänka nytt.”
Hallå där… Cecilia Nilsson, Sverigechef på
Retta. Varför vill ni bli partners med
Förvaltarforum? – Det är ett bra forum där
det �nns mycket kunskap kring förvaltning.
Kul att få ett utbyte med andra som jobbar
inom samma område och har liknande
frågeställningar, funderingar och
utmaningar.

 

 

EXPERTSVAR

När måste hyresgästen
meddela värden om fel i
lägenheten?
Om det uppstår skador eller brister i en
hyreslägenhet har värden ett ansvar att
åtgärda felet. Samtidigt ligger ansvar hos
hyresgästen att meddela felet i tid, så att
inte skadan förvärras. Advokaten reder ut
vad som gäller.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN MOMENTUM

Känner du till era
byggnaders
primärenergital?
Elkrisen har fått oss att fokusera på
energie�ektivisering och genom att hålla
koll på primärenergital kan vi bli ännu
bättre. Med ett system som analyserar dina
byggnaders primärenergital kan du enkelt
följa upp och jämföra energiprestanda.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN KIONA

Ömangruppen kapar
kundernas driftkostnader
– med rätt verktyg
Genom att investera mer i äldre fastigheter
kan man göra stora besparingar, säger
Richard Hållbus, certi�erad energiexpert på
Ömangruppen i Växjö. De använder Kiona’s
programvara, Web Port och Energinet för
sitt energiarbete.

 

Avfall – ett hett ämne för
alla fastighetsägare
En ny lag om avfallssortering börjar gälla
2024. Bland annat ska allt matavfall sorteras
ut, något som över 80% av alla kommuner
redan gör. Fastighetsägarna Sverige ger nu
ut Avfallshandboken med fakta och
handfasta råd, som hjälp på vägen.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Vasakronan förstärker
a�ärsutveckling och
uthyrning.

Anders Bertilsson är ny
chef för Utveckling
förvaltning på Locum

Eva Nordström ny vd för
HSB Stockholm

Familjebostäder är en del
av Stockholms stad och
äger, utvecklar och
förvaltar attraktiva
hyresbostäder och lokaler
för Stockholms behov. Vi
jobbar för dagens och
morgondagens kunder…

FU är en ideell förening
som arbetar nationellt med
utbildnings- och
kompetensfrågor för hela
fastighetsbranschen. Vår
verksamhet �nansieras
genom kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens
parter.

Fastighetsentreprenörerna
grundades 1996 och är en
värderingsstyrd
branschorganisation med
för närvarande 23
medlemsföretag. Genom
värdeorden Framtid,
Öppenhet och
Respekt vill...
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