FASTIGHET2020

STOCKHOLM CLARION SIGN
ANPASSAT
FÖR COVID-19
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS
MÅNDAG 9 NOVEMBER - CLARION HOTEL SIGN ÖSTRA JÄRNVÄGSGATAN 35

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som
fastighetsägare bör Ni besöka Fastighet2020 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 eventerbjudanden
och inte minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era representanter och sker under trivsamma former.

EVENTET ÄR ÖPPET 16.00-20.30

VI SERVERAR
KAFFE & SMÖRGÅS
UNDER EVENTET

SÄKERHET OCH HÄLSA
VI PÅ FASTIGHET2020 ANPASSAR VÅRT
EVENT EFTER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATIONER FÖR COVID-19
Vi maximerar antal utställande företag till 25 stycken.
Kvällen är uppdelad i tre pass. Du som besökare väljer vid telefonanmälan
vilket pass som du ska delta på. Antalet är begränsat till 25 besökare per pass.
			

PASS 1: 16:00-17:30

			

PASS 2: 17:30-19:00

			

PASS 3: 19:00-20:30

Vid anmälan, var noga med att uppge vilket PASS du vill anmäla dig till!
(Pass 1, Pass 2 eller Pass 3.)
			

			

			
			
			
			

VI TAR EMOT ANMÄLNINGAR:
Telefon: 0510 – 220 95 kl 07.00 – 16.00
Mail: anmalan@fastighet.events
Webb: www.fastighet.events

För oss som arrangörer är säkerhet och hälsa för besökare,
utställare och medarbetare av högsta prioritet!
För att ni på ett säkert sätt ska kunna delta på eventet
har vi vidtagit flera åtgärder;

		

•

Vi släpper in besökare i omgångar vid behov.

		

•

Det finns andningsskydd, plasthandskar och handsprit att tillgå.

		

•

Alla ombeds hålla avstånd och möblering sker för att detta ska underlättas.

		
•
			

Instruktioner sätts upp om allmänt förebyggande åtgärder för att
förhindra smittspridning.

		

•

Vi skärper även till säkerheten kring matserveringen och restaurangmiljön.

		

•

Kom endast till eventet om ni är fullt friska!

Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställer in eventet om
vi inte kan genomföra den på ett tryggt och säkert sätt.

ALT HISS

LF NORRBOTTEN
APTUS

www.althiss.se

www.LFnorrbotten.se
www.aptus.se

”ALT Hiss är ett rikstäckande
småländskt företag som arbetar med
hissar och portar i alla miljöer.”

”Vi vill att du ska bokningssystem
känna trygghet i och
”Passagesystem,
vardagen.
Hos
oss
får du hjälp med
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
bank och försäkring
en komplätt
Säkerhetssystem
och– informationslösning för tryggare
privat ochfastigheter
företag.” och
system
trevligare boendemiljö.”

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

AXEMA

www.avloppsteknik.se

www.axema.se

”Minska vattenskaderisker med ett
förebyggande underhåll. Besiktningar
och sakkunnighetsutredningar.”

”Axema erbjuder flexibla, användarvänliga och smarta lösningar för
passage, porttelefon, information
och bokning.”

BAUER WATERTECHNOLOGY

BREDABLICK
THERMIA

www.bauer-wt.com/sv

www.bredablickgruppen.se
www.thermia.se

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

”Vi
“...” erbjuder ekonomisk och teknisk
förvaltning samt byggprojektledning
med kundnöjdhet i fokus.”

DOFAB

ENERGIKONTORET STORSTHLM
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN

www.dofab.se
”DOFAB AB är ett familjeföretag med
AAA-rating som tillverkar måttbeställda fönster, dörrar och portar
efter dina mått och önskemål.”

www.ichb.se
”Energisparhjälpen rivstartar din energieffektivisering! Ta med din Energideklaration till mässan och boka där en tid under
kvällen så börjar vi tillsammans!”

EPSPOT

FF-FASTIGHETSSERVICE

www.epspot.com

www.ff-fastighetsservice.se

”Vi hjälper fastighetsägare att styra
effekten och sälja sin el vidare till de
som ska få ladda fordon i fastigheten.”

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

GR AVLOPPSRENSNING

IREC

www.gr-avloppsrensning.nu

www.irec.se

”Vår affärsidé är att genom snabb service vid akuta arbeten samt vid underhåll av avloppssystem minska kostnader för våra uppdragsgivare.”

”VI HAR FRAMTIDENS SYSTEM FÖR
MODERN AVFALLSHANTERING. Brett
sortiment - Skräddarsydda lösningar
& totalentreprenader.”
irec dekal

08-06-19

12.58

Sida 1

irec.se
environmental solutions

ISTA

MATAVFALLSSYSTEM

www.ista.se

www.matavfallssystem.se

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

”Matkvarn säljer och installerar avfallskvarnar för rationell och miljövänlig
återvinning av matavfall.”

MILJÖBELYSNING

MINOL

www.miljobelysning.nu

www.minol.se

”Vi installerar LED utan att byta
armaturer med 5 års funktionsgaranti.”

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

MISTRAL ENERGI

BEE CHARGING SOLUTIONS
NABO

www.mistralenergi.se

www.bee.se
www.nabo.se

”Vi skräddarsyr en optimal värmelösning utifrån er fastighets specifika
förutsättningar.”

”Med
”Vi
är den
en ledande
bästa digitala
laddoperatör
plattformen
för
elbilar
för
brf:er
ochoch
erbjuder
engagerade
rättvisexperter
laddning
för bostadsrättsföreningar.”
inom
fastighetsförvaltning förenklar vi
vardagen för dig och din styrelse.”

QSEC

SBC

www.qsec.se

www.sbc.se

”Varma och kalla lägenheter? Vi
arbetar med energieffektivisering!”

”SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
AB är den största oberoende aktören
inom förvaltning av bostadsrättsföreningar”

SECOR

SERVISEC

www.secor.se

www.servisec.se

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

”Vi levererar tjänster som gör det
Snyggt, Trygg och Säkert i och omkring din fastighet inom; Säkerhet,
Parkering, Miljö- och Avfallshantering
samt Lokalvård.”

SVEA FÖNSTER

TUBUS SYSTEM

www.sveafonster.se

www.tubussystem.se

”Våra erfarna fönsterexperter hjälper
till så att ni får den lösningen som
passar er och er fastighet allra bäst.”

”Tubus System har utfört relining
sedan 1998.
Ett rör tillverkat av Tubus System är
självbärande och har en förväntad
livslängd på minst 50 år.”

ZAPTEC
www.zaptec.se
”ZAPTEC är världsledande inom
intelligenta elbilsladdsystem för
BRF:er och företag.”

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL ”C12”
PASS 1 16:00-17:30

16:30 GRÖN KONTAKT
”Snabb, säker och skalbar elbilsladdning för dig och dina grannar”
17:00 ENERGIKONTORET STORSTHLM / ENERGI & KLIMATRÅDGIVNINGEN
”Energieffektivisering och hållbarhet – det finns olika vägar framåt och stöd att få.”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 GRÖN KONTAKT
”Snabb, säker och skalbar elbilsladdning för dig och dina grannar”
18:30 SVENSK SOLENERGI
”Svensk Solenergi berättar om föreningen och dess verksamhet.”

PASS 3 19:00-20:30
19:30 ENERGIKONTORET STORSTHLM / ENERGI & KLIMATRÅDGIVNINGEN
”Energieffektivisering och hållbarhet – det finns olika vägar framåt och stöd att få.”
20:00 SVENSK SOLENERGI
”Svensk Solenergi berättar om föreningen och dess verksamhet.”

FÖRELÄSNINGSSAL ”C3 ”
PASS 1 16:00-17:30
16:30 SBC
”Bostadsrättsföreningens Jurist – rätt hjälp i rätt tid”
17:00 AVLOPPSTEKNIK
Vad kostar vattenskador, och hur kan man minska riskerna? När skall man planera för ett stambyte?
Hur ofta är det problem i nyare fastigheter? Välkomna till vårt föredrag!

PASS 2 17:30-19:00
18:00 SERVISEC
”Har du det Snyggt, Tryggt och Säkert i och omkring din fastighet?”
18:30 AVLOPPSTEKNIK
”Vad kostar vattenskador, och hur kan man minska riskerna? När skall man planera för ett stambyte?
Hur ofta är det problem i nyare fastigheter? Välkomna till vårt föredrag!”

PASS 3 19:00-20:30
19:30 SBC
”Bostadsrättsföreningens Jurist – rätt hjälp i rätt tid”
20:00 SERVISEC
”Har du det Snyggt, Tryggt och Säkert i och omkring din fastighet?”

www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION
Clarion Hotel Sign - Måndag 9 november 16.00 – 20.30
Fastighet2020 är kostnadsfritt för Dig som besökare. Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din
förening i god tid. (Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)

Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet.events
www.fastighet.events
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SISTA ANMÄLNINGSDAG:
TORSDAG 5 NOVEMBER
(OBS! själva mässan är måndag 9 november)
För att alla besökare 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!
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WWW.FASTIGHET.EVENTS

ANMALAN@FASTIGHET.EVENTS
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0510-220 95

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

www.marknadsrespons.se

