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Vasakronan förstärker
a�ärsutveckling och
uthyrning.

Pontus Werlinder blir ny VD
för Bostadsbolaget

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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Olov Lindgren och Willhem: Så arbetar vi
systematiskt för ökad trygghet
Ett tryggt boende ligger högt upp på önskelistan bland många hyresgäster. Förvaltarna från
Olov Lindgren och Willhem berättar här hur de jobbar systematiskt och proaktivt för att öka
både säkerhet och trygghet i sina fastigheter.

 

 

AktivBo skriver �erårigt
avtal med Wiener
Wohnen
Wiener Wohnen, det största kommunala
bostadsföretaget i Europa med närmare 500
000 hyresgäster har efter en o�ciell
europeisk upphandling valt AktivBo som
partner för hyresgästundersökningar och
kundnöjdhetsförbättringar under de
kommande 6 åren.

 

 

Victoriahem: Mammorna
kan få våra
bostadsområden att lyfta
Mamma United erbjuder ett
utbildningsprogram om hur det svenska
samhället fungerar, till mammor i utsatta
områden. Genom att kroka arm med
fastighetsbolag som Victoriahem kan de
lyfta både kvinnornas självkänsla och
områdena bort från polisens listor.

 

 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

HALLÅ DÄR...

Vi vill utvecklas till ett
modernt, �exibelt bolag
 …Thomas Samuelsson, Förvaltningschef på
Familjebostäder i Göteborg. Välkomna till
Förvaltarforum, varför vill ni bli partners till
oss? – Vi har följt ert arbete under några år
nu och vi vill gärna ta del av ert nätverk,
kompetens och breda engagemang i
förvaltningsfrågor.

PARTNERTEXT FRÅN AFF

A� sammanför beställare
och leverantör utanför
avtalsrelationen
Det �nns tusentals A�-avtal ute i branschen.
Så om du arbetar med fastighetsförvaltning
har du sannolikt kommit i kontakt med A�
på något sätt. En som är inblandad i många
stora avtal är Per Ollas, A�ärschef på Svefa.

FASTIGHETS - OCH IT-SYSTEM I LEVERANTÖRSGUIDEN

Aarsle� Pipe Technologies
AB är marknadsledande
inom schaktfri
ledningsförnyelse i mark
och relining i fastigheter.

Hej, 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
bilar..

 

 

EXPERTSVAR

Hur kan vi minska
brandskadorna i
�erbostadshus?
Skador för miljarder uppstår vid bränder i
bostäder. En av de platser som ”kostar
mest” är brand på balkonger och därifrån
sprider sig ofta branden lätt. Här ger
brandexperten råd för att minska
brandskadorna i fastigheten.

VÅRA PARTNERS
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