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Castellum: Högre kostnader sätter förvaltaren i
fokus
Som förvaltare kan det vara svårt att budgetera för framtida kostnader då prisbilden kan skifta
i ostabila ekonomiska tider. Och när de ekonomiska förutsättningarna förändras, fokuserar
fastighetsbolagen på förvaltaren, säger Castellum och Fabege.

 

 

EXPERTSVAR

Städningen av trapphusen
fungerar inte – vad ska jag
göra?
Vi har avtal om trapphusstädning med ett
städföretag. Först var det bra men nu vet vi
inte när de kommer och det är inte så
välstädat när de väl varit här. Jag har pratat
med arbetsledningen men det blir bara
bättre ett litet tag. Vad ska jag göra?

PARTNERTEXT FRÅN RETTA

Så sänktes
energiförbrukningen 21%
– utan investeringar
När Vectura tog över 60-talsfastigheten i
Vällingby var uppvärmningskostnaderna
skyhöga. Ett år senare hade förbrukningen
minskat med hela 21 procent – genom ett
nära samarbete med driftteknikerna på
Retta och mod att utmana gamla inställda
värden.

 

 

SigtunaHems paketboxar
minskar onödig tra�k i
områdena
SigtunaHem samarbetar med PostNord och
IBoxen och har installerat paketboxar i sina
bostadsområden. Närmare 40 000 paket
har nu levererats till hyresgästerna. En av
fördelarna är att onödig tra�k har minskat.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGO

Om bollhav,
triangeldraman och
världens roligaste
bransch
Kompetensförsörjning och karriärvägar i
fastighetsbranschen är ständigt aktuella
frågor. Fastigo trä�ar Kristina Forslund, vd,
och Dario Vazgec, bostadsförvaltare, på
kommunala Eslövs Bostads AB, EBO, två
goda ambassadörer för
fastighetsbranschen.

 

 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Vasakronan förstärker
a�ärsutveckling och
uthyrning.

Anders Bertilsson är ny
chef för Utveckling
förvaltning på Locum

Catarina Fritz utses som
tillförordnad vd för
ByggVesta från 1 mars

 

URVAL AV  FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

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

Fastigo är en
arbetsgivarorganisation
helt nischad mot
fastighetsbranschen. Vi
känner till
förutsättningarna för
branschens företag...

Fastighetsbranschen har i
samarbete med
Fastighetsbranschens
Utbildningsnämnd tagit
fram FAVAL, ett
valideringsverktyg för...

PODDAR

VÅRA PARTNERS
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