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Skandia, Bonnier och Afa Fastigheter: Därför
använder vi Gröna lokalhyresavtal
Som fastighetsägare är det tu�t att göra hela hållbarhetsarbetet själv. Genom att
ingå Grönt Hyresavtal samarbetar ägare och lokalhyresgäst för att minska den
negativa miljöpåverkan. Bonnier, Afa och Skandia berättar här om fördelarna med
avtalet.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Unik kurs för
fastighetsägare – få dina
kvarter att leva
För god stadsutveckling behövs attraktiva
platser där människor vill bo, verka och leva.
Fastighetsägarnas unika kurs ger insikter
kring framgångsrik stadsutveckling.
Föreläsningar, workshops och studiebesök
blandas med kunskap om nyttiga verktyg.

 

 

DEBATT

Vi söker dialog: Hur
hanterar ni kriminalitet i
era områden?
Vi jobbar mitt i en samhällsförändring, med
hot mot människor och egendom. Som
fastighetsägare ser vi fördelar med de
åtgärder som regeringen utreder. Men �era
frågor återstår, som att garantera trygg
arbetsmiljö. Vi efterlyser dialog med andra
bostadsaktörer.

 

 

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.

 

 

URVAL AV  FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

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...

Vår bredd ger oss det
globala nätverket med den
lokala kunskapen som
behövs för att kunna ge vår
kunder bästa tänkbara
service. Vi har alltid…

SKB är en kooperativ
hyresrättsförening som
bygger, förvaltar och hyr ut
lägenheter till
medlemmarna. Idag har vi
över 8 200 lägenheter i...

VÅRA PARTNERS

 

https://app.rule.io/browser/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc/tt/n_rrnllg
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7l/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7w/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7x/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
mailto:info@forvaltarforum.se
https://app.rule.io/unsubscribe/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://www.rule.se/certifierad?company=F%C3%B6rvaltarforum%20Nyhetsbrev
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7k/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7k/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7k/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7m/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7m/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7m/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7n/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7o/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7o/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7o/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7p/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7q/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7q/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7q/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7r/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7s/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7s/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7t/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7t/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7u/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7u/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc
https://app.rule.io/link/nl/n_101rn7v/a/n_3bf/d/n_al69/di/n_rt/s/n_44zdm1/e/n_17ppsc

