SEDAN 1999

– VÅR ÅRLIGA SUCCÉMÄSSA
KOMMER TILL ER!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2019

JÖNKÖPING

KINNARPS ARENA
Elmiavägen 18, Jönköping

TORSDAG 23 MAJ
KLOCKAN 17.00 – 20.00

ER LOKALA
FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens
styrelse eller som fastighetsägare bör Ni besöka
Fastighet2019 som snart kommer till en plats nära er.
Här får Ni träffa några av de mest aktuella
leverantörerna i fastighetsbranschen och se
nyheter som sänker era kostnader och ökar
komforten i era fastigheter.
Ni har även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag, ta del av mässerbjudanden
och inte minst utbyta erfarenheter med
andra bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era
representanter och sker under
trivsamma former.

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
17.40 – 18.05

PODAB
”Den bekymmersfria tvättstugan – tips och råd på vägen!”

18.10 – 18.35

BALCO
”Balkonger - vilket ansvar har vi i styrelsen, samt hur går vi tillväga för att genomföra ett 		
balkongprojekt? Hur kan en entreprenör med helhetsansvar ställa upp? Gör som många
andra, möt framtiden på en balkong från Balco.”

19.05 – 19.30

GEOBEAR
”Sprickor i källaren - den moderna lösningen”

19.35 – 20.00

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

AIRBY SOLAR

APTUS

www.airbysolar.se

www.aptus.se

”Kompletta solcellsinstallationer sedan
2008, med förmodligen marknadens
bästa garantier”

”Aptus utvecklar och tillverkar
säkerhetssystem och informationssystem för tryggare fastigheter
och trevligare boendemiljö.”

AXEMA

BALCO

www.axema.se

www.balco.se

”Axema levererar användarvänliga och
kostnadseffektiva system för passage,
porttelefon, information och bokning.”

”Balkongsystem och inglasningar som
öppnar upp ditt hem och ökar livskvalitén, året runt!”

BAUER WATERTECHNOLOGY

DALKARLARNA

www.Bauer-wt.com/swe

www.dalkarlarna.se

”Energirenovering samtidig energieffektivisering ger långsiktiga besparingar i tappvatten- & värmesystem.”

”Dalkarlarna är specialister på nyckelfärdiga fönsterbyten för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i
Mellansverige.”

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY

ENERGY BUILDING

www.electrolux.se/professional

www.energybuilding.se

”Professionell tvättstugeutrustning
med låga livscykelkostnader, låg
miljöpåverkan och hög kapacitet.”

”Energy Building hjälper er att förbättra inomhusklimatet och minska energiförbrukningen med bättre ventilation.”

ENOMIC

FF-FASTIGHETSSERVICE

www.enomic.se

www.ff-fastighetsservice.se

”Med över 250 000 tillverkade och
bytta fönster är vi en branschledande
totalentreprenör.”

”FF-Fastighetsservice AB ett privatägt
företag som tillhandahåller tjänster
inom ekonomisk & fastighetsförvaltning.”

GAIDO CONSULTING

GEOBEAR

www.gaidoconsulting.se

www.geobear.se

”Vi kan relining. Vi ser till att entreprenaden blir korrekt utförd och att den
inte blir onödigt dyr. Vi är er högra
hand.”

”Vi stabiliserar, förstärker och lyfter
fastigheter med sättningsproblem –
det har vi gjort i snart 40 år världen
över.”

GF PORT & MONTAGE

HAGS

www.gfportmontage.se

www.hags.se

”Försäljning, montering och service
utav garageportar samt industriportar.”

”Sedan 1948 har HAGS drivits av att
skapa aktiva utomhusmiljöer för alla
generationer. Mötesplatser där man
kan leka, träna umgås och må bra.”

HAPPY HOMES JÖNKÖPING,
VAGGERYD OCH SÄVSJÖ

HISSKOMPETENS

www.happyhomes.se/jonkoping
”Happy Homes Jönköping är en butik
med bred kunskap inom färg, tapeter,
golv, kakel, klinker och badrumsinredning.”

www.hisskompetens.se
”En opartisk konsult som hjälper
fastighetsägare att spara pengar och
få bättre hissar”

ISTA

MINOL

www.ista.se

www.minol.se

”ista är ett världsledande företag som
erbjuder energitjänster för att optimera
energieffektiviteten i byggnader.”

”Minol är specialiserade på övergång
till gemensamhets el, samt IMD på
varm- och kallvatten samt värme.”

NORDISK HISS

PODAB

www.nordiskhiss.se

www.podab.se

”Flexibla och miljövänliga hissar och
portar av högsta kvalitet med öppna
system. Jour dygnet runt.”

”PODAB är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning.
Välkommen till oss så hjälper vi dig till
en bekymmersfri tvättstuga.”

25 ÅR 1993-2018

POLLEX

PWS NORDIC

www.pollex.se

www.pwsab.se

”Vårt mål är att minska fastigheters
energiåtgång genom att täta ventilationskanaler.”

”PWS är den ledande leverantören
gällande produkter för rationell
avfallshantering och källsortering.”

RIKSBYGGEN

SARAB

www.riksbyggen.se

www.sarab.nu

”Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som
kunder.”

”Tack vare egen personal inom alla våra
verksamheter och ett digert upparbetat kontaktnät, kan vi erbjuda dig
att ta hand om hela ditt projekt – från
första spadtaget till sista spiken.”

SBC

SECOR

www.sbc.se

www.secor.se

”SBC är en av landets ledande aktörer
inom bostadsrättförvaltning.”

”Secor - rikstäckande kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

TECTORIUS

TEKNOVA

www.tectorius.se

www.teknova.se

”Förnya ditt tak med vår unika
metod - takrengöring, sealing och
takmålning.”

”Teknova har i mer än 30 år levererat
högkvalitativa balkong-, fasad- och
fönsterprodukter, våtrumskassetter
och renoveringssystem för våtrum.”

THEOFILS

WINDOOR

www.theofils.se

www.windoor.se

”Vi har detaljerna som gör skillnad,
och med 97 års erfarenhet av beslag
har vi kunskapen som gör din vardag
lite bättre.”

”Balkongsystem och inglasningar som
ökar din trivsel och komfort, sparar
energi samt ökar värdet på din bostad.”
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FASTIGHET2019

Kinnarps Arena
Torsdag 23 maj, 17.00 – 20.00
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www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION

MAJ
M T O T

F

L

S

29 30 1

2

3

4

5

6

9 10 11 12

7

8

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 21

1

2

FASTIGHET2019

Fastighet2019 är kostnadsfritt för Dig som besökare. I
mässbesöket ingår även mat och dryck utan kostnad.
(Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)
Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din förening
i god tid.
Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick?
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på
www.marknadsrespons.se/gdpr
Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet2019.se
Internet: www.fastighet2019.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
MÅNDAG 20 MAJ.
(OBS! själva mässan är torsdag 23 maj)
För att alla mässbesökare ska få en färdig namnbricka redan
vid entrén ber vi Dig ange vilken BRF eller vilket företag ni
representerar, samt namnen på samtliga besökare. Uppge även
vilken ort det gäller tack!

VÄLKOMMEN!

0510-220 95

anmalan@fastighet2019.se

www.fastighet2019.se

KVÄLLENS MENY
ROSTBIFF &
POTATISGRATÄNG
SERVERAS MED
RÖDVINSSÅS,
GRÖNSALLAD & BRÖD

Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping • Tel 0510-220 95 • www.marknadsrespons.se

