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PUBLICERAT 27/1 2016 

I april koras de första vinnarna. Efter ett initiativ från Aff:s Utbildningsråd,
som auktoriserar fastighetsförvaltare, kommer ”Årets Fastighetsförvaltare”
utses för första gången i vår. Priset kommer att delas ut i två kategorier,
Bostad respektive Kommersiellt.

Fastighetsvärlden sitter med i juryn som ska välja ut pristagarna, och
kommer att uppmärksamma vinnarna via olika kanaler. Övriga
representanter kommer från bland annat Akademiska Hus, Wallenstam,
SEB, Newsec, HSB, Riksbyggen, Samhällsbyggarna, KTH och
Förvaltningskoordination.

– Det känns jättekul att så många i branschen svarat så positivt och är
intresserade av att vara med att för första gången utse Årets
Fastighetsförvaltare säger juryns ordförande Charlotte Axelsson, även
ordförande i Aff Forum för förvaltning och service.

Prisutdelningen äger rum i samband med Aff:s årsmöte den 21 april.

Aff som är en oberoende part i fastighetsbranschen vill lyfta fram
förvaltarrollen och yrkets värde som sådant. Det är viktigt att främja de
personer som gör ett betydelsefullt arbete och uppmärksamma andra på
vad det innebär, säger Aff:s VD Philip Österlund.

Fastighetsförvaltarna ansvarar för Sveriges största materiella tillgångar
motsvarande 90 procent av svenskarnas samlade förmögenhet.

Fastighetsvärlden Idag 2016-01-27

DELA:

 Relevans  Datum

 Fler sökval

SENASTE NYHETERNA
(HTTP://WWW.FASTIGHETSVARLDEN.SE/FEED/)

» Live: ”Det håller inte – politikerna måste
visa mod”
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/uppsala-
kokar/)

» Rekordår även för Platzer
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/rekordar-
aven-for-platzer/)

» Hemsö köper från SPD i Södertälje för
145 miljoner
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/hemso-
koper-fran-spd-i-sodertalje-for-145-
miljoner/)

» Förvaltningsresultatet upp 27 procent för
Sagax
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/forvaltningsresultatet-
upp-27-procent-sagax/)

» Mer än dubbelt så hög vinst för för
Hufvudstaden
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/rejalt-
positivt-for-hufvudstaden/)

» Starkt år för Klövern – redovisar 2
miljarder i vinst
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/starkt-
ar-for-klovern-2-miljarder-i-vinst/)

» Rikshem köper för 1,1 mdr
(http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/rikshem-
koper-for-11-miljard-fran-ostersundshem/)

Till notisarkivet »
(http://www.fastighetsvarlden.se/notisarkivet/)

PORTRÄTTET

Snurrat affärer för över
100 miljarder

(http://ab165080.adbutler-
zino.com/redirect.spark?
MID=165080&plid=471447&setID=176245&channelID=0&CID=119164&banID=519345278&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1455198105277163&hc=10fc302500655032b058836603a370c232f771a5&location=)

LEDIGA JOBB
(HTTP://WWW.FASTIGHETSVARLDEN.SE/JOBB/?
FEED=JOB_FEED)

» Affärsenhetschef
Härnösand/Sollefteå
Klövern AB

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/affarsenhetschef-
harnosandsolleftea/)

» Projektledare Malmö
Set Up AB

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/projektledare-
malmo/)

» Fastighetsvärd till Sweax, Uppsala
Sweax

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/fastighetsvard-
till-sweax-uppsala/)

» Fastighetsvärd till Sweax,
Stockholm...
Sweax

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/fastighetsvard-
till-sweax-stockholm-norr/)

» Projektchef
Slättö Förvaltning

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/projektchef-
2/)

» Etablerare
Systembolaget

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/etablerare/)

» Senior Rekryterare till vårt...
Arena Personal

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/senior-
rekryterare-till-vart-affarsomrade-bygg-
fastighet/)

» Finanstrainee till Kungsleden
Kungsleden

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/finanstrainee-
till-kungsleden/)

» Fastighetstrainee till Kungsleden
Kungsleden

(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/fastighetstrainee-
till-kungsleden/)

» Sommartrainee 2016

50 MÄKTIGASTE

50 Mäktigaste 2015: 1-25

(http://ab165080.adbutler-zino.com/redirect.spark?
MID=165080&plid=477662&setID=163194&channelID=0&CID=121126&banID=519350028&PID=0&textadID=0&tc=1&mt=1455198105095452&hc=303de85eaf5518e1d3a9fbb6859fcc829209e917&location=)

Sök … 



Visa fler jobb »
(http://www.fastighetsvarlden.se/jobb/)
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