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KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK
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FASTIGHET2019

NORRTÄLJE

FOLKETS HUS
Galles Gränd 5, Norrtälje

TORSDAG 31 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.

AVLOPPSTEKNIK
VATTENFALL INHOUSE

AXEMA

www.vattenfall.se/foretag/inhouse
www.avloppsteknik.se

www.axema.se

”Förebyggande
”Vattenfall
InHouse
underhåll,
erbjuder
minskar
skräddarsydda energisystem
vattenskaderisker,
tekniska
som varken
besiktningar,
kräver
&
sakkunnighetsutredningar.”
finansiering, drift eller underhåll
av fastighetsägaren.”

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

BALCO

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY

www.balco.se

www.electrolux.se/professional

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

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

ENOMIC

HOME SOLUTIONS

www.enomic.se

www.homesolutions.se

”Enomic är idag en av Sveriges
branschledande entreprenör på
fönsterbyten, med Totalentreprenad
och projektledning.”

”Det bästa av två världar. Gemensamt
elabonnemang - Individuell debitering.
Sänk elkostnaderna med 40% för era
medlemmar.”

INTERSPOL

MIELE

www.interspol.se

www.miele.se/professional

”Interspol är en organisation sammansatt av handplockad expertis inom
VA-tjänster.”

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

PROLINE

RIKSBYGGEN

www.proline.se

www.riksbyggen.se

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

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

SECOR

SVENSKA SKYDD

www.secor.se

www.svenskaskydd.se

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

”Vi förser bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare och privatpersoner
med marknadens bästa säkerhetsdörrar monterat och klart.”

SWOOSH

VETERANKRAFT

www.swooshsverige.se

www.veterankraft.se

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

”Veterankraft är ett tjänste- och
bemanningsföretag som varje år
hjälper tusentals privatkunder
och företag.”

FÖRE
DRAGS
SCHEMA

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL ”C-SALEN”
18.00 – 18.25

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.”

18.40 – 19.05

AVLOPPSTEKNIK
”Minska antalet vattenskador och undvik stambyten.”

19.35 – 20.00

RIKSBYGGEN
”Energifrågor för ett mer hållbart samhälle – vad kan föreningen göra?”

FÖRELÄSNINGSSAL ”5:ANS RUM”
18.00 – 18.25

HOME SOLUTIONS
”Det bästa av två världar. Gemensamt elabonnemang - Individuell debitering.
Sänk elkostnaderna med 40% för era medlemmar.”

18.40 – 19.05

SECOR
”Säker Dörr - Säkert Montage - Nära Dig”
		
19.35 – 20.00

20.00

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

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

KLOCKAN 20.00
SERVERAS

ÖLSTEK MED
POTATISGRATÄNG
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FASTIGHET2019
Folkets Hus
Torsdag 31 januari, 17.00 – 20.00
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www.justnu.se
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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.
Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet2019.se
Internet: www.fastighet2019.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG:
MÅNDAG 28 JANUARI.
(OBS! själva mässan är torsdag 31 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

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

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

