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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.

AIR BY SOLAR

ANTICIMEX

www.airbysolar.se

www.anticimex.se

”Kompletta solcellsinstallationer sedan
2008, med förmodligen marknadens
bästa garantier”

”Modernt serviceföretag för
skadedjurskontroll & brandskydd
= hållbara lösningar & hälsosamma
miljöer.”

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.”

BYGGNADSVÅRD QVARNARP

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY

www.byggnadsvardqvarnarp.se

www.electrolux.se/professional

”Företagsnätverket som arbetar utifrån
byggnadens förutsättningar med
varsamma material & metoder.”

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

GF PORT & MONTAGE

MASKINRING SMÅLAND

www.gfportmontage.se

www.mrsmaland.se

”Försäljning, montering och service
utav garageportar samt industriportar.”

”När du behöver kraft utifrån är MR
Småland alternativet inom anläggning,
entreprenad, bemanning, fastighetsskötsel, jord o skog.”

MINOL

MIR GRUPPEN

www.minol.se

www.mirgruppen.se

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

”Totalentreprenör för fönster med
både tillverkning och montering.”

NORDISK HISS

PODAB

www.nordiskhiss.se

www.podab.se

”Flexibla och miljövänliga hissar och
portar av högsta kvalitet med öppna
system. Jour dygnet runt.”

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

25 ÅR 1993-2018

RUSTABO

SAPPA

www.rustabo.se

www.sappa.se

”Rustabo Sverige AB arbetar med
helhetslösningar inom renovering
och byte av tak. Vi ser oss inte som
en vanlig takläggare – vi går steget
längre!”

”Vi erbjuder tv, bredband och telefoni
till bostadsrättsföreningar, samfälligheter, byalag, fastighetsägare och
byggherrar i hela Sverige.”

SECOR
www.secor.se
”Secor - rikstäckande kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

Fler
utställare
kan
tillkomma!
FASTIGHET2019

FÖRE
DRAGS
SCHEMA

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
18.00 – 18.25

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

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK
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FASTIGHET2019
Eksjö Stadshotell
Onsdag 6 februari, 17.00 – 20.00
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FASTIGHET2019

ANMÄLNINGSINFORMATION
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 4 FEBRUARI.
(OBS! själva mässan är onsdag 6 februari)
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
WALLENBERGARE OCH
DUSHESSMOS
SERVERAS MED LINGONSYLT,
SKIRAT SMÖR OCH
GRÖNA ÄRTOR

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

