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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 intress-
anta 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.

FÖREDRAGSSCHEMA

FÖRELÄSNINGSSAL ”LILLA SALEN”
17.30 – 17.55      ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN
 ”Vill du arbeta effektivare med att minska energianvändningen i din bostadsrättsförening och  
 samtidigt minska kostnaderna för energi? Vi ger råd kring energibesparande åtgärder, 
 elbilsladdning, solceller och mycket annat.”

18.00 – 18.25      TELLUSTALK 
 ”Säkrare än papper
 Vi förenklar ditt styrelsearbete. Skicka meddelanden och dokument som signeras 
 elektroniskt med BankID.”

18.55 – 19.20    HOME SOLUTIONS
 ”Det bästa av två världar. Gemensamt elabonnemang - Individuell debitering.  
 Sänk elkostnaderna med 40% för era medlemmar.” 

19.25 – 19.50       RIKSBYGGEN 
 ”Energifrågor för ett mer hållbart samhälle – vad kan föreningen göra?”

FÖRELÄSNINGSSAL ”RÖDA RUMMET”
17.30 – 17.55      CERTEGO
 ”Vad ska en styrelse tänka på när man ska byta låssystem? 
 Allt fler väljer nu bekväma, säkra elektroniska passersystem för entréer och bokningssystem 
 för t.ex. tvättstugan. Låt oss sköta all hantering av nycklar och passersystem.”

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

MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

20.00            VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK



BALCO   

www.balco.se  

”Balkongsystem och inglasningar som 
öppnar upp ditt hem och ökar livskva-
litén, året runt!”

BAUER WATERTECHNOLOGY 

www.Bauer-wt.com/swe

”Energirenovering samtidig energi-
effektivisering ger långsiktiga bespa-
ringar i tappvatten- & värmesystem.”



CERTEGO 

www.certego.se

”Med öppna säkerhetslösningar och 
säkerhetstjänster skapar vi ökad 
säkerhet och trygghet för egendom 
och människor.”



DALKARLARNA 

www.dalkarlarna.se

”Dalkarlarna är specialister på nyckel-
färdiga fönsterbyten för bostadsrätts-
föreningar och fl erbostadshus i 
Mellansverige.”

ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY 
www.electrolux.se/professional 

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

ENOMIC 

www.enomic.se 

”Med över 250 000 tillverkade och 
bytta fönster är vi en branschledande 
totalentreprenör.” 

EWAYS

www.eways.se

”Vi erbjuder enkel, snabb och säker 
laddning av elbilar hemma, på arbets-
platsen och i det publika.”

ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN

www.energikontor.se

”Vi erbjuder opartisk och kostnadsfri 
rådgivning om bl.a energieffektiv-
isering och laddinfrastruktur.”





FF-FASTIGHETSSERVICE  
www.ff-fastighetsservice.se 

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

FINLARM / LARSEC

www.larsec.se

”Funderar du på hur du kan höja 
säkerheten på din arbetsplats, i 
samhället eller därhemma? Vi har 
säkerhetslösningar för de flesta 
branscher och situationer.”

GK

www.gk.se 

”Vi är ett av Skandinaviens ledande 
tekniska entreprenör och servicepart-
ner med expertis inom el, ventilation, 
rör, byggnadsautomation, energi och 
kyla. Vi gör stora och små jobb!”

GREAT SECURITY 

www.greatsecurity.se

”Vi levererar intelligenta säkerhets-
lösningar lokalt och över hela Sverige.”  

HOME SOLUTIONS 

www.homesolutions.se 

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

KONE  

www.kone.se 

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



LA TAKVÅRD 

www.takvard.se                

”Vi håller ditt tak fritt från påväxt och 
därmed fölänger vi livslängden och 
skjuter kostsamt takbyte långt in i 
framtiden.”



FASTIGHETSÄGARNA SERVICE 
www.fastighetsagarna.se/tjanster 

”Vi hjälper er i stort som smått när det 
gäller förvaltning av fastigheter.”





MARK 

www.markbolagen.se

”Vi älskar fastigheter och människor. 
MARK erbjuder alla tjänster som hör 
till en fastighet.”



MÄLARDALENS MUR & PUTS 

www.murputs.se

”Vi på Mälardalens Mur & Puts gör 
jobbet! Med ett pålitligt hantverk, yr-
keskunskap, erfaren personal och inte 
minst säkra leveranser sätter vi alltid 
kunden i fokus.” 

MILJÖBELYSNING 

www.miljobelysning.nu

”Vi installerar LED utan att byta 
armaturer med 5 års funktionsgaranti.”



OCAB 

www.ocab.se

”Vi räddar ekonomiska värden och 
tid vid skador orsakade av framförallt 
brand och vatten”

OPIGO

www.opigo.se

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

PLASTFÖNSTER AVESTA

www.plastfonster.se/foretag

”I vår fabrik på Industrigatan i Avesta 
tillverkar vi måttbeställda och under-
hållsfria plastfönster till både privat-
personer och företag.”

helt underhållsfria, från Avesta

RIKSBYGGEN 

www.riksbyggen.se

”Vi är en av Sveriges största fastig-
hetsförvaltare med bostadsrätts-
föreningar samt kommersiella och 
offentliga fastighetsägare som 
kunder.”

ROSEB ENTREPRENAD 

www.rosebab.com  

”Vi hjälper er med fasadmålning, 
takrenovering, taksäkerhet, fönsterre-
novering, takmålning och snö-
skottning.”





SPOLPATRULLEN 

www.spolpatrullen.se

”Vi skapar kontroll över 
avloppssystemet!”

SVENSKA SKYDD 

www.svenskaskydd.se

”Vi förser bostadsrättsföreningar, 
fastighetsägare och privatpersoner 
med marknadens bästa säkerhets-
dörrar monterat och klart.”

SWOOSH 

www.swooshsverige.se

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

TELLUSTALK

www.tellustalk.com

”Vad är en elektronisk signatur? Kom 
och lyssna på TellusTalks föredrag och 
lär dig mer om framtidens signerings-
lösningar!”

SECOR

www.secor.se

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

TUBUS SYSTEM 

www.tubussystem.se 

”Relining för er som använder insidan.”



UPPLANDS BOSERVICE 

www.boservice.se

”Vi starta 1966 & är dotterbolag till 
HSB Uppsala. Vi strävar mot effektiva 
& miljövänliga arbetsmetoder.”



VAFABMILJÖ  

www.vafabmiljo.se

”Vi arbetar med hållbar och miljöriktig 
avfallshantering och återvinning.”

SBC

www.sbc.se

”SBC är en av landets ledande aktörer 
inom bostadsrättförvaltning.”
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FASTIGHET2019 
Kompassen
Onsdag 4 september, 17.00 – 20.00

KLIPP UT OCH 
SÄTT UPP HEMMA!

· ORT

· FÖRENINGS/FÖRETAGETS NAMN

· ADRESS

· POSTNUMMER & ORT

· NAMN PÅ SAMTLIGA DELTAGARE

· TELEFONNUMMER TILL ALLA DELTAGARE

· FÖRENING/FÖRETAGETS MAILADRESS



WISE HOUSE 

www.wisehouse.se

”Vi digitaliserar er fastighet och er-
bjuder t.ex. passage-, information- och 
bokningssystem, alla typer av larm 
och övervakning samt möjlighet till 
styr- och reglertjänster.”



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

w
w

w
.justnu.se

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 2 SEPTEMBER.
(OBS! själva mässan är onsdag 4 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!

ANMÄLNINGSINFORMATION

0510-220 95 anmalan@fastighet2019.se www.fastighet2019.se

KVÄLLENS MENY: 

BACONINLINDAD 
KYCKLINGFILÉ 

MED PEPPARSÅS, 
SMÖRFRÄSTA GRÖNSAKER 

& UGNSROSTAD POTATIS 
 

SEPTEMBER
M T O T F L S

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

FASTIGHET2019


