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PARTNERTEXT FRÅN SVERIGES ALLMÄNNYTTA

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...
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PROFILEN

Högre priser kan sakta ner renoveringstakten
Högre råvarupriser har präglat branschen de senaste åren och har påverkat kostnader för
nyproduktion och underhåll av det be�ntliga fastighetsbeståndet.
– Det �nns säkert de som skruvar på tidsplaner och i underhållsplaner, säger Tor Borg på
Byggfakta.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN SVENSK TRYGGHETSCERTIFIERING

SKB: Vi har fått en
helhetssyn på hur trygga
våra hus är
För Stockholms Kooperativa
Bostadsförening, SKB, är trygghet en
prioriterad fråga. Därför valde de att
samarbeta med Svensk Trygghetscerti�ering
för att öka både trygghet och trivsel. Nu har
de en bra sammanställning att arbeta med
långsiktigt.

KRÖNIKA

Fastighetsförvaltning –
Minimal vs Maximal
Förvaltaren Björn Sandvall har bytt jobb,
från ”minimala” Rocklunda till ”maximala”
Castellum i Västerås. Efter några månader
kan han skönja egenheter och olikheter hos
respektive bolag. Följ med ut på savannen
för intressanta insikter.

 

 

EXPERTSVAR

Fåglarna ställer till
problem i vårt område,
vad gör vi?
Fåglar är, för det mesta, trevliga inslag i våra
bomiljöer. Men de kan också störa, orsaka
nerskräpning och skada fastigheten.
Skadedjursexperten Chantelle Small ger dig
tips och råd om vad du kan göra.

 

 

Tävlingen öppnad: Var
�nns årets bästa
renovering?
Nu söker Sveriges Allmännytta
nomineringar till tävlingen om årets bästa
renovering.
– Det är viktigt att fortsätta renovera även
när ekonomin är tu�. Tävlingen ger tillfälle
att samla exempel andra kan lära av, säger
förvaltningsexpert Bengt Lind.

 

 

Familjebostäder minskar
ele�ekttoppar med
ändrade tvättider
Elanvändningen ökar i Stockholm och
elnätet är hårt belastat under vissa tider.
Familjebostäder testar att minska
e�ekttopparna i sina fastigheter genom att
fördela elanvändningen jämnare. I
tvättstugan förskjuter man till exempel
tvättiderna.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

 

FASTIGHETS- OCH IT-SYSTEM I LEVERANTÖRSGUIDEN

Hogias system för
fastighetsförvaltning är en
komplett lösning för
fastighetsbranschen som
hjälper dig ta bättre beslut
och ger större
möjligheter...

Kiona är ett ledande SaaS-
företag med visionen att
göra en stor insats i
kampen mot
klimatförändringarna
genom att tillsammans
med över 200 partners
erbjuda...

Metas mission är att bidra
till hållbart
samhällsbyggande genom
att dela god kunskap och
med engagemang hjälpa
och inspirera andra att
lyckas. Det gör vi ...

VÅRA PARTNERS
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