SEDAN 1999

– VÅR ÅRLIGA SUCCÉMÄSSA
KOMMER TILL ER!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2019

MOTALA

MOTALA CC
Repslagaregatan 3

ONSDAG 20 MARS
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.

FÖRE
DRAGS
SCHEMA

FÖREDRAGSSCHEMA
MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
18.00 – 18.25

LORENTZONS STYR
”Smart värme- och ventilationsstyrning.
StyrDirigenten® sänker dina energikostnader med 20-70%.”

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

FF FASTIGHETSSERVICE
”Förvaltning på ett lönsamt och personlig sätt”

20.00

VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

BALCO

ENERGYPARTNER

www.balco.se

www.energypartner.se

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

”Vi sänker era energikostnader i era
fastigheter med moderna metoder
inom Vatten, Värme och Belysning.”

FF-FASTIGHETSSERVICE

H-FÖNSTRET

www.ff-fastighetsservice.se

www.hfonstret.se

”FF-Fastighetsservice AB ett privatägt
företag som tillhandahåller tjänster
inom ekonomisk & fastighetsförvaltning.”

”Vi är ett stolt och omsorgsfullt
företag som sedan 1978 har levererat
fönster av absolut högsta kvalitet.”

HSB

LORENTZONS
STYRSKÅNE
WALLGÅRDS
FÄRG
& TAPET
HSB NORDVÄSTRA
OCH SOLSKYDD

www.hsb.se

www.lorentzonsstyr.se
www.hsbnvs.se
www.wallgards.se

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

”HSB ärpå
ettenergieffektiva
lokalt och engagerat
”Proffs
och klimat”Wallgårds Färg & Tapet och Solskydd
fullserviceföretag
inom
fastighetssmarta lösningar. Alltid med snabb och
i sammarbete med Caparol, vi kommer
förvaltning
och vi finns här för dig!”
hög
lönsamhet.”
att informera om färg och solskydd!”

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÖSTGÖTA
ENOMIC

MCM RELINING

www.lansforsakringar.se/ostgota
www.enomic.se

www.mcmab.se

”Med
250
000
tillverkade
och
”Vi
villöver
att du
ska
känna
trygghet
i
bytta
fönster
är
vi
en
branschledande
vardagen. Hos oss får du hjälp med
totalentreprenör.”
rätt
bank- och försäkringslösningar för
dig som privatperson och ditt företag.”

”Vi åtgärdar problem både i och kring
fastigheter. Relining – det smidiga
sättet att renovera avlopp.”

MINOL

NHS

www.minol.se

www.nhspolning.se

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

”Vi hjälper dig att lösa ditt avloppsproblem. NHS utför tjänster inom
avloppsrengörning och högtrycksspolning”

OCAB

SVENSKA SKYDD

www.ocab.se

www.svenskaskydd.se

”SANERING • SKADESERVICE
AVFUKTNING • BYGGNADSMILJÖ • JOUR”

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

TEKNOVA

TUBUS
SECOR SYSTEM

www.teknova.se

www.tubussystem.se
www.secor.se

”Teknova har i mer än 30 år levererat
högkvalitativa balkong-, fasad- och
fönsterprodukter, våtrumskassetter
och renoveringssystem för våtrum.”

”Relining
för er som använder
insidan.”
”Secor - rikstäckande
kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

VATTENFALL VÄRME

ÖSTGÖTAFÖNSTER

www.vattenfall.se

www.ostgotafonster.se

”Fjärrvärme - ett bra val för miljön
Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert med låg
underhållskostnad.”

”Vi byter fönster, dörrar och garageportar på bostadsrättsföreningar och
större fastigheter.”

WILSSONS
www.wilssons.se
”Vi jobbar med slamsugning, avloppsspolning och TV-inspektioner. Vi är
även proffs på att renovera gamla
avloppsledningar med både flexibla
foder och polyesterplast.”

KLOCKAN 20.00
SERVERAS
MENY
UGNSSTEK LAXFILÉ
SERVERAS MED MANDELPOTATIS,
RÄKSÅS & ROSTADE GRÖNSAKER

VID ANMÄLAN BEHÖVER VI
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FASTIGHET2019
Motala CC
Onsdag 20 mars, 17.00 – 20.00
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www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION

MARS
M T O T

F

L

S

25 26 28 27 1

2

3

4

9 10

5

6

7

8

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

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 18 MARS.
(OBS! själva mässan är onsdag 20 mars)
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

