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– VÅR ÅRLIGA SUCCÉMÄSSA
KOMMER TILL ER!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2019

KALMAR

GULDFÅGELN ARENA
Trångsundsvägen 40, Kalmar

TORSDAG 19 SEPTEMBER
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.

ALT HISS

APTUS

www.althiss.se

www.aptus.se

”ALT Hiss är ett rikstäckande
småländskt företag som arbetar med
hissar och portar i alla miljöer.”

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

AXCELL

AXEMA

www.axcell.se

www.axema.se

”Axcell är en heltäckande leverantör
av tjänster inom fastighetsförvaltning
och levererar tjänster till kommersiella,
offentliga och privata fastighetsägare
samt bostadsrättsföreningar.”

”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.”

CAPTIVE LARM

DALKARLARNA

www.verisure.se

www.dalkarlarna.se

”Vi är franchisetagare för Verisure i
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.
Vi bedriver försäljning, service och
installation av Sveriges mest sålda
larmsystem”

”Dalkarlarna är specialister på nyckelfärdiga fönsterbyten för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i
Mellansverige.”

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY

H-FÖNSTRET

www.electrolux.se/professional

www.hfonstret.se

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

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

HSB

ILOQ

www.hsb.se

www.iloq.com

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

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

KALMAR ENERGI

KARLSSONS FASADRENOVERING

www.kalmarenergi.se

www.karlssonsfasad.se

”Vi förändrar världen från Kalmar! Med
fokus på våra kunders behov utvecklar
Kalmar Energi framtidens hållbara och
innovativa energilösningar.”

”Karlssons, med anor från 1970-talet,
projekterar och utför alla typer av
fasadarbeten över hela södra Sverige.”

KONE

KSRR

www.kone.se

www.ksrr.se

”Vi levererar hissar, rulltrappor,
automatiska dörrar och portar samt
service som ger mervärde till din
bostadsrätt.”

”Med miljön och medborgaren i fokus
ansvarar vi för insamling och
behandling av hushållsavfall från 133
000 invånare i våra fem medlemskommuner.”

LEIAB FÖNSTER

MIELE

www.leiab.se

www.miele.se/professional

”Aluminiumfönster med träbeklädd
insida från Mariannelund sedan 1982”

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

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.”

PODAB

RENZ SWEDEN

www.podab.se

www.renzgroup.se

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

”Intelligent boxes” post och paket
fastighetsnära, integrerat.”

RIKSBYGGEN

SECOR

www.riksbyggen.se

www.secor.se

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

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

SPECIALRENGÖRINGAR / KLOTTERKONSULTEN

wwww.specialrengoringar.se
/ www.klotterkonsulten.se
”Vi gör rent era fastigheters tak, fasader, ventilation, lokaler och markområden från klotter, smuts, rök, färg, lukt,
alger, mossa, svamp och vi desinficerar bakterier, virus mm.”

STENA RECYCLING
www.stenarecycling.se/nybro
”Med specialbyggda fordon erbjuder
vi spol- och sugtjänster för både
bostäder och industri med jour dygnet
runt.”

WINDOOR

TUBUS
SECOR SYSTEM

www.windoor.se

www.tubussystem.se
www.secor.se

”Balkongsystem och inglasningar som
ökar din trivsel och komfort, sparar
energi samt ökar värdet på din bostad.”

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

MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

FÖRELÄSNINGSSAL
17.30 – 17.55

SECOR
”Säker dörr, säker installation”

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.”

18.55 – 19.20

KSRR
”Framtidens avfallshantering – möjligheter och utmaningar”

19.25 – 19.50

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

Guldfågeln Arena
Torsdag 19 september, 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 16 SEPTEMBER.
(OBS! själva mässan är torsdag 19 september)
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 MED
POTATISPURÉ, ÄRTOR &
BRYNT SMÖR

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

