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– VÅR ÅRLIGA SUCCÉMÄSSA
KOMMER TILL ER!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2019

UMEÅ

VÄVEN P5
- EVENT & KONFERENSVÅNING
Storgatan 46, Umeå

TORSDAG 9 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 ”RUM 1”
18.00 – 18.25

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

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

GEOBEAR
”Sprickor i källaren - den moderna lösningen”

FÖRELÄSNINGSSAL ”RUM 6”
18.00 – 18.25

UMEÅ ENERGI
”Tillsammans gör vi skillnad”

18.40 – 19.05

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY
”Framtidens klimatsmarta tvättlösning – en 115-årig historia.”

19.35 – 20.00

HSB NORR
”Framtidens vicevärd - så förändras rollen för att möta generationsskiftet i styrelserummet”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

A3

ALAB / ALUMAN / ASTRAL

www.a3.se

www.alab.com / www.aluman.se / www.astral.nu

”Med 17 år i branschen och 650st
nöjda föreningar levererar vi
framtidens uppkopplade hem.
Välkomna!”

”Vi är nu en helt komplett leverantör
som tillverkar glasfasader, glastak,
fönster, entrédörrar, branddörrar,
skjutdörrar och inglasningar för balkong & veranda.”

APTUM

APTUS

www.aptum.se

www.aptus.se

”Aptum ett säkerhetsföretag som
säkrar er framtid genom att förbättra
brandskyddet i era fastigheter.”

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

ASPIA

AXEMA

www.aspia.se

www.axema.se

”Aspia erbjuder en mängd tjänster för
företagandets alla faser så att du kan
göra det du är bäst på - ännu bättre. Vi
kan hjälpa till med redovisning, lön och
personal samt företagsnära tjänster.”

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

BALCO

BAUER WATERTECHNOLOGY

www.balco.se

www.Bauer-wt.com/swe

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

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

BBGRUPPEN LÅSKEDJAN I UMEÅ

BIOFUEL REGION

www.bbgruppen.se

www.biofuelregion.se/sisl

”Allt inom lås, säkerhet samt
nyckelhantering.”

”Vi skapar goda förutsättningar för
laddbara bilar - kom och prata elbilar
och laddplatser med oss.”

CAPAROL FÄRG UMEÅ

CASTOR

www.caparolfarg.se

www.castor.se

”Våra färger och fasadsystem skyddar,
förskönar och förbättrar fastigheten
med fokus på teknisk och miljömässig
hållbarhet.”

”Vi erbjuder bostadsrättsföreningar
mångårig erfarenet av ekonomisk och
teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel och städning.”

CERTEGO

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY

www.certego.se

www.electrolux.se/professional

”Med öppna säkerhetslösningar och
säkerhetstjänster skapar vi ökad
säkerhet och trygghet för egendom
och människor.”

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

ENERGIRETUR

GARAGEPORTEXPERTEN

www.energiretur.se

www.garageportexperten.se

”Vi optimerar byggnaders energisystem för bästa driftsekonomi och
lägsta miljöpåverkan”

”Försäljning och montage av garageportar, industriportar, entrépartier
och ytterdörrar.
Service av de flesta fabrikat, samt
möjlighet till digitala servicejournaler.”

GEOBEAR

HSB

www.geobear.se

www.hsb.se

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

”HSB planerar, finansierar, bygger och
förvaltar bostäder över hela Sverige”

ILOQ

MIELE

www.iloq.com

www.miele.se/professional

”iLOQ är digitalt låssystem utan
batterier eller extern strömförsörjning.
Ett låssystem med passersystemets
möjligheter men låssystemets
utseende.”

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

NORRSKYDD

PODAB

www.norrskydd.se

www.podab.se

”Med hög kompetens och lång
erfarenhet levererar vi pålitliga och
smarta säkerhetslösningar nära
kunder i hela Norrland.”

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

PROLINE

PWC

www.proline.se

www.pwc.se

”Proline Group är en helhetsleverantör
av rörrenovering för system inom
dag- och spillvatten samt ventilation.”

”PwC är marknadsledande inom
revision, skatte- och affärsrådgivning.
Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra
kunder inom fastighetssektorn.”

RIKSBYGGEN

ROTOTEC

www.riksbyggen.se

www.rototec.se

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

”Rototec erbjuder bergvärme till både
stora och små fastigheter – allt från
konsultation till undersökning av
berggrunden och installation”.

SECOR

SWOOSH

www.secor.se

www.swooshsverige.se

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

”Vi utför tjänster som stamrenovering,
högtrycksspolning, filminspektion,
rådgivning och förebyggande
åtgärder.”

UMEÅ ENERGI

UMIA

www.umeaenergi.se

www.umia.se

”Vi utvecklar och levererar hållbara
energi- och kommunikationslösningar.”

”Med erfarenhet, teknisk kompetens
och gränsöverskridande samarbete
inom olika verksamhetsområden skapar Umia resurs- och energieffektiva
installationslösningar för framtiden.”

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

Väven P5 - Event & Konferensvåning
Torsdag 9 maj, 17.00 – 20.00
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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 6 MAJ.
(OBS! själva mässan är torsdag 9 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:
STENUNGSBAKAD SURDEGSPIZZA
PÅ KULTURBAGERIET
FYRA MATIGA SALLADER
& VITLÖKSBRÖD

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

