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TORSDAG 17 JANUARI
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 ”LEARNING 1”
18.00 – 18.25

KONE
”Digitalisering, smarta hus och uppkopplade hissar”
			
18.40 – 19.05
RIKSBYGGEN
”Grunden till en förening i balans”
-Vad ska styrelsen göra och vad är de ansvariga för?
-Hur kan en styrelse tänka strategiskt och vad kan bostadsrättföreningen göra för att
underlätta sitt arbete?
19.35 – 20.00

SECOR
”Säker Dörr - Säkert Montage - Nära Dig”

FÖRELÄSNINGSSAL ”LEARNING 2”
18.00 – 18.25

QSEC
”Varma och kalla lägenheter? Då behöver ert värmesystem injusteras!!!
När värmesystemet är i balans ger det både jämnare rumstemperatur och lägre kostnader.”

18.40 – 19.05

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.”

19.35 – 20.00

KORIGO ENERGIPARTNER
”Energibesparing med hjälp av ny självlärande teknik som anpassar sig till just ert hus – 24 		
timmar om dygnet. 365 dagar om året. Nyhet! Solceller för en brf eller mindre fastighetsägare.”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

ALT HISS

AVLOPPSJOUREN

www.althiss.se

www.avloppsjouren.se

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

”Avloppsjouren är ett företag som
levererar en helhetslösning inom
avlopp.”

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

BREDABLICK

www.Bauer-wt.com/swe

www.bredablickforvaltning.se

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

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

DOFAB

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY

www.dofab.se

www.electrolux.se/professional

”DOFAB AB är ett familjeföretag med
AAA-rating som erbjuder skräddarsydda fönster, dörrar och portar efter
dina mått och önskemål.”

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

HR BJÖRKMANS ENTRÉMATTOR

KLOTTRETS FIENDE NO 1

www.hrbjorkman.se

www.klottrets-fiende.se

”Hr Björkmans Entrémattor är
specialister på hyrmattor för en
ren och snygg entré.”

”Vi har ett brett utbud inom renhållningstjänster som fastighetsvård,
klottersanering, sopkärls- och
soprumstvätt.”

KLÄTTERSERVICE

KONE

www.klatterservice.se

www.kone.se

”Klätterservice utför hantverksarbeten
samt fastighetsunderhåll från rep
- kostnadseffektivt, flexibelt, säkert.”

”Vi levererar hissar, rulltrappor,
automatiska dörrar och portar samt
service som ger mervärde till din
bostadsrätt.”

KORIGO ENERGIPARTNER

KRAFTRINGEN

www.korigoenergi.se

www.kraftringen.se

”Vi på Korigo Energipartner är specialister på att optimera energianvändningen i olika typer av fastigheter.”

”Kraftringen – hållbara energilösningar
för din BRF”

Energipartner AB

MIELE

MILJÖBELYSNING

www.miele.se/professional

www.miljobelysning.nu

”Ständig vidareutveckling av kvalitet
och teknik har lett till att Miele identifieras med högsta produktkvalitet.”

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

MINOL

MSW SERVICE

www.minol.se

www.mswservice.se

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

”MSW Service är ett företag med stor
kompetens inom hiss och elinstallationer.”

NORDIC SOLAR

NORWESCO

www.nordicsolar.se

www.norwesco.se

”Vi erbjuder och bygger konkurrenskraftiga solcellsanläggningar från
Nordic Solar – som lönar sig!”

”Norwesco – elsäkerhetsprodukter av
högsta kvalitet.
Vårt produktprogram omfattar allt ifrån
säkerhetsbrytare, spisvakter och elbilsladdare till strömställare.”

NYA FÖNSTER & MONTAGE SYD

PODAB

www.nyafonstersyd.se

www.podab.se

”Vi säljer och monterar högkvalitativa
fönster och dörrar till rätt pris med
omfattande garantier.”

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

POLLEX

QSEC

www.pollex.se

www.qsec.se

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

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

RIKSBYGGEN

ROTPARTNER

www.riksbyggen.se

www.rotpartner.se

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

”Vi skapar värden i fastigheter. Våra
specialistområden är bl a stambyte,
vindslägenheter, fönster, fasader och
balkonger.”

RÅKOLL & RÅVIND FASTIGHETER

SECOR

www.rakoll.se

www.secor.se

”Det finns många fördelar för de
föreningar som har möjlighet att
bygga vindslägenheter. Råkoll har nu
tagit fram ett koncept för nybyggnation av råvindar.”

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

SIMAB

SKÅNSKA ENERGILÖSNINGAR

www.simab.se

www.skanska-energi.se

”SIMAB Ventilation. Ren luft är livet.
Rensning, injustering, och OVK för en
sund innemiljö.”

”Vi erbjuder kompletta energilösningar till bostadsrättsföreningar
med möjlighet till finansiering.”

SPOLARGRUPPEN

SPECIALRENGÖRINGAR / KLOTTERKONSULTEN

www.spolarna.com / www.repipe.se
”I 15 år har Spolarna/Repipe levererat
avloppstjänster med fokus på helhetslösningar med hög service.”

wwww.specialrengoringar.se
/ www.klotterkonsulten.se
”Vi gör rent era fastigheters tak, fasader, ventilation, lokaler och markområden från klotter, smuts, rök, färg, lukt,
alger, mossa, svamp och vi desinficerar bakterier, virus mm.”

STENA RECYCLING

SÖDERBERG & PARTNERS

www.stenarecycling.se

www.soderbergpartners.se

”Vi erbjuder hållbara återvinningslösningar för bostäder och fastigheter,
som exempelvis källsortering.”

”Söderberg & Partners är Sveriges
största förmedlare av försäkring och
finansiella produkter. För sjunde året i
rad har vi branschens nöjdaste kunder!”
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TECTORIUS

WINDOOR

www.tectorius.se

www.windoor.se

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

”Balkongsystem och inglasningar som
ökar din trivsel och komfort, sparar
energi samt ökar värdet på din bostad.”
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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 14 JANUARI.
(OBS! själva mässan är torsdag 17 januari)
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
MAJSKYCKLINGBRÖST
OCH POTATISSTOMP
SERVERAS MED
BRYNT GRÄDDSÅS, GRÖNKÅL
OCH SMÖRSTEKT SVAMP

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

