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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

AKTUELLA INKÖP

Heba och OKQ8 i samarbete för elbilsladdning
SKB och Coop satsar på odling och nytt koncept för ett mer hållbart boende
Hogia förvärvar proptechbolaget DH Fastighetsdigitalisering
Stockholms studentbostäder storsatsar på digitalisering med ny fastighetsplattform
Visma och Afa Fastigheter tecknar nytt avtal i Klarabergshuset
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5G ställer högre krav på säkerhet för
fastighetsägare
När 5G-nätverket blir mer utbrett kommer teknik och system att kopplas upp mot det. Men
infrastrukturen måste byggas ut – även inuti fastigheter. Till följd av EU:s beslut att införa det
nya NIS 2-direktivet ökar dessutom säkerhetskraven.

 

 

Så satsar
Helsingborgshem på att
minska fel vid
sopsortering
Mycket av avfallet sorteras inte eller
sorteras fel i �era av Helsingborgshems
miljörum, vilket kostar mycket pengar.
Därför gör Helsingborgshem nu en rad
åtgärder för att få bukt med problemet,
bland annat digital nivåmätning.

 

 

Boende känner sig
tryggare men färre
rekommenderar sin värd
AktivBos rapport “Så tycker Sveriges
hyresgäster” visar att hyresgästernas
upplevda trygghet är den högst uppmätta
sedan mätningarna startade 2009, samtidigt
som färre hyresgäster vill rekommendera
sin hyresvärd än för fem år sedan.

 

 

DEBATT

Måste vi kontraktera en
mördare?
Lagen om o�entlig upphandling, LOU, ska
vara ett stöd. Men bara vissa slags brott gör
det möjligt att utesluta anbudsgivare. Det är
fritt fram för andra brottslingar att delta.
Det är absurt och måste ändras anser
Säkerhetsexperten Mattias Nygren.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

PROFILEN

Partnerskap med kunden
viktigt för Johan
Wejdmark
Som a�ärsutvecklare inom
fastighetsbranschen måste man både ha
helikopterperspektivet och detaljseendet.
Liksom vara lyhörd för kundernas nya
behov. Johan Wejdmark på Fastighetsägarna
Service tror på partnerskap med kunden
som nyckeln till framgång.

 

FASTIGHETS - OCH IT-SYSTEM I LEVERANTÖRSGUIDEN

Momentum vill göra det
enkelt för bostads- och
lokalförvaltande
fastighetsägare att äga och
utveckla fastigheter och
samtidigt bidra till ett...

Planima är det enkla
planeringsverktyget som
hjälper dig förvalta
fastigheter proaktivt med
oslagbar överblick och
kontroll. Oavsett hur
många..

Real hjälper
fastighetsförvaltare och
fastighetsägare att
förändra sin vardag och
e�ektivisera det dagliga
arbetet. Real är ett helt
webbaserat...

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Energibesparingen
fortsätter vara en del av
vardagen
Fastighetsägarna har gjort en undersökning
om hushållens energibesparing under 2022.
70% har aktivt sparat energi och nästan lika
många ser minskad energianvändning som
positivt eller neutralt. 6 av 10 hushåll tror
också på en långsiktig förändring.

VÅRA PARTNERS
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