FASTIGHET2021

MÖLNDAL
ANPASSAT FÖR COVID-19
LÄS MER PÅ NÄSTA UPPSLAG

MÅNDAG
27 SEPTEMBER
ÅBY ARENA

ÅBY ARENAVÄG 10, MÖLNDAL

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som fastighetsägare bör
Ni besöka Fastighet2021 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 eventerbjudanden och
inte minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era representanter och sker under trivsamma former.

EVENTET ÄR ÖPPET 16.00-20.30

VI SERVERAR
KAFFE & SMÖRGÅS
UNDER EVENTET

SÄKERHET
& HÄLSA
Vi på Fastighet2021 anpassar vårt event
efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid-19.
Vi maximerar antal utställande företag till
25 stycken. Kvällen är uppdelad i tre pass.
Du som besökare väljer vid anmälan vilket
pass som du ska delta på. Antalet är
begränsat till 25 besökare per pass.
PASS 1: 16:00-17:30
PASS 2: 17:30-19:00
PASS 3: 19:00-20:30
Vid anmälan, var noga med att uppge
vilket PASS du vill anmäla dig till!
(Pass 1, 2 eller 3)

FÖR OSS SOM ARRANGÖR
ÄR SÄKERHET OCH HÄLSA
FÖR BESÖKARE, UTSTÄLLARE
OCH MEDARBETARE AV
HÖGSTA PRIORITET!

FÖR ATT NI PÅ ETT SÄKERT SÄTT SKA KUNNA DELTA HAR VI VIDTAGIT FLERA ÅTGÄRDER;

•

Vi släpper in besökare i omgångar vid behov.

•

Det finns munskydd och handsprit att tillgå.

•

Alla ombeds hålla avstånd och möblering sker för att detta ska underlättas.

•

Instruktioner sätts upp om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

•

Vi skärper även till säkerheten kring matserveringen och restaurangmiljön.

•

Kom endast till eventet om ni är fullt friska!

Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställer in eventet om vi inte kan genomföra den på ett
tryggt och säkert sätt.

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS

UTSTÄLLARE
PÅ EVENTET

www.assaabloyopeningsolutions.se
”Passagesystem, bokningssystem och
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
Säkerhetssystem och informationssystem för tryggare fastigheter och
trevligare boendemiljö.”

BALCO

BAUER WATERTECHNOLOGY SYSTEMS

www.balco.se

www.bauer-wt-systems.se

”Din totalleverantör av balkongsystem,
som ger en skyddad husfasad, minskade
underhållskostnader, energibesparingar,
ökat bostadsvärde och förbättrad livskvalitet för de boende.”

”Rena rörsystem, energirenovering,
effektivisering ger besparingar i
tappkallvatten- varmvatten- &
värmesystem”

BREDABLICK
THERMIA

BRUNATA

www.bredablickgruppen.se
www.thermia.se

www.brunata.se

”Vi
“...” erbjuder ekonomisk och teknisk
förvaltning samt byggprojektledning
med kundnöjdhet i fokus.”

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

GÖTEBORG ENERGI

INHAB GOLV

www.goteborgenergi.se

www.Inhab.se

”Välkommen till oss och prata smarta
lösningar för din fastighet eller BRF.”

”Experter på industrigolv och fogfria
golvbeläggningar. Erfaren personal och
en stor maskin-park gör att vi kan ta åt
oss projekt i alla storlekar.”

INHAB MÅLERI

INTEROC DÖRR & FÖNSTER

www.inhabmaleri.se

www.interoc.se

”Vi utför allt måleriarbete!
• In- och utvändig målning
• Tapetsering • Rostskydd
• Våtrumssystem • Brandskydd”

”Vi är specialister på dörr -och fönsterbyten i kommersiella fastigheter. Vi
installerar även säkerhetsdörrar och
utför sanering och tilläggsisoleringar.”

JP RELINING/JP SPOLSERVICE

LÅS & SÄKERHET

www.jprelining.se / www.jpspolservice.se

www.lasochsakerhet.se

”I stället för stambyte - Vi högtrycksspolar, filmar och relinar dina rör för
framtiden.”

”Vi hjälper till med allt från lås, larm,
passersystem, bokning, övervakning
och säkerhetstjänster.”

NORDICLIFE FÖRVALTNING –
DIN PERSONLIGA FÖRVALTARE

OPIGO

www.nordiclife.se
"NordicLife erbjuder Personlig fastighetsförvaltning och värdeskapande
fastighetsutveckling med fokus på
kundens unika behov och möjligheter."

www.opigo.se
”Vi hjälper BRF:er, fastighetsägare
och företag att erbjuda bekymmersfri
elbilsladdning.”

OPIGO
BEKYMMERSFRI

ELBILSLADDNING

PODAB

QSEC

www.podab.se

www.qsec.se

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

”Ojämn inomhustemperatur? Vi arbetar
för ett bättre inomhusklimat och
en hållbar värmelösning!”

SECOR

STÄDBOLAGET

www.secor.se

www.stadbolaget.se

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

”StädBolaget – det goda bolaget som
utför alla typer av lokalvård.”

SVEA SOLAR

SVENSKA SKYDD

www.sveasolar.com

www.svenskaskydd.se

”Byt till en obegränsad kraftkälla och
spara pengar. Det är en investering
som är bra för både plånboken och
planeten. Solceller från 1999 kr/m2.”

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

BRF36
Hitta rätt leverantörer för er BRF!
Läs mer på: www.brf360.se

FÖREDRAGSSCHEMA

EVENTET ÄR ÖPPET 16.00-20.30
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

FÖRELÄSNINGSSAL
PASS 1 16:00-17:30
16:30

QSEC
”Höga värmekostnader? Ojämn inomhustemperatur?
”Genom balansering skapar ni ett bättre inomhusklimat för medlemmarna samt lägre
uppvärmningskostnader och därmed ett mindre CO”-avtryck”

17:00 BALCO
”Hur mår balkongerna i din förening?
Vi på Balco hjälper dig och din förening genom hela byggprocessen, från de första funderingarna
till utförd slutbesiktning. Resultatet blir en balkong som de boende kan njuta ofta – och länge av.”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 SECOR
”När är det dags att byta dörrar i er förening? Secor erbjuder helheten från idéer till färdigt dörrbyte.
Med över 25 års erfarenhet som Daloc-koncernens sälj- och installationskedja lokalt över hela Sverige,
har hundratusentals installationer av säkerhetsdörrar, entrépartier, branddörrar, fastighetsboxar, lås och
beslag genomförts av våra certifierade installatörer.
Säker dörr. Säker installation. Det är Secor.”
18:30

QSEC
”Höga värmekostnader? Ojämn inomhustemperatur?
”Genom balansering skapar ni ett bättre inomhusklimat för medlemmarna samt lägre

PASS 3 19:00-20:30
19:30

BALCO
”Hur mår balkongerna i din förening?
Vi på Balco hjälper dig och din förening genom hela byggprocessen, från de första funderingarna
till utförd slutbesiktning. Resultatet blir en balkong som de boende kan njuta ofta – och länge av.”

20:00 SECOR
”När är det dags att byta dörrar i er förening? Secor erbjuder helheten från idéer till färdigt dörrbyte.
Med över 25 års erfarenhet som Daloc-koncernens sälj- och installationskedja lokalt över hela Sverige,
har hundratusentals installationer av säkerhetsdörrar, entrépartier, branddörrar, fastighetsboxar, lås och
beslag genomförts av våra certifierade installatörer.
Säker dörr. Säker installation. Det är Secor.”

www.justnu.se

VÄLKOMMEN TILL
ÅBY ARENA
MÅNDAG 27 SEPTEMBER
16.00 – 20.30

KOSTNADSFRITT

När ni anmäler er som besökare på Fastighet2021
ingår inträde i mässan och föreläsningar

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
TORSDAG 23 SEPTEMBER

SEPTEMBER

Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande)
• Namn
• Vilken Brf/företag ni representerar
• Befattning
• Vilket pass ni vill gå på
• Telefon
• Mail till förening/företag
• Eventuell matallergi
Begränsat antal platser.

0510-220 95

anmalan@fastighet.events
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www.fastighet.events

www.marknadsrespons.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

