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ONSDAG 23 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.

BALCO

BERG & LANDSKAP

www.balco.se

www.bergochlandskap.se

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

”Vi skapar och sköter utemiljöer där
människor trivs, där årstider kan
komma och gå och där underhållsarbetet minimeras.”

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.”

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

HAVEN

www.gastrikeraddningstjanst.se

www.haveneurope.eu

”Vårt mål är att skapa ett tryggare
och säkrare samhälle och att minska
antalet bränder och olyckor.”

”Med HAVENs automatiska brandskyddssystem är det som att ha en
brandman i hemmet dygnet runt.”

HSB

JT FASTIGHETSSERVICE

www.hsb.se

www.jtfastighetsservice.se

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

”Vi ser till att din egendom underhålls
på mest effektiva sätt, både vad gäller
kvalitet och miljö.”

PLASTFÖNSTER AVESTA

PROLINE

www.plastfonster.se/foretag

www.proline.se

”I vår fabrik på Industrigatan i Avesta
tillverkar vi måttbeställda och underhållsfria plastfönster till både privatpersoner och företag.”

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

helt underhållsfria, från Avesta

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

SANDNET – EN DEL AV
SANDVIKEN ENERGI
www.sandnet.se
”Sandnet är din lokala bredbandsleverantör i Sandvikens kommun.”

SANDVIKEN ENERGI

SECOR

www.sandvikenenergi.se

www.secor.se

”Sandviken Energi är din lokala
leverantör av fjärrvärme, el, bredband,
samt vatten och avlopp.”

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

VVSTEKNIK
www.vvsteknik.net
”Vi jobbar med felsökning, spolning
och relining av avloppsledningar åt
BRF:er.”

Fler
utställare
kan
tillkomma!
FASTIGHET2019

FÖRE
DRAGS
SCHEMA

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
17.40 – 18.05

SECOR
”Säker Dörr - Säkert Montage - Nära Dig”
		
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

CERTEGO
”Vad ska en styrelse tänka på när man ska byta låssystem?
Allt fler väljer nu bekväma, säkra elektroniska passersystem för entréer och bokningssystem
för t.ex. tvättstugan. Låt oss sköta all hantering av nycklar och passersystem.”

19.35 – 20.00

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

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK
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FASTIGHET2019
Kulturcentrum
Onsdag 23 januari, 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 21 JANUARI.
(OBS! själva mässan är onsdag 23 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
FLÄSKFILÉ MED
FRANSK POTATISSALLAD
FETAOSTCREME
OCH GRÖNSALLAD
HEMBAKT BRÖD OCH SMÖR

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

