
VÄSTERÅS            
FASTIGHET2020

TORSDAG 13 FEBRUARI - AROS CONGRESS CENTER Kopparbergsvägen 5, Västerås

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MAT & DRYCK



ER LOKALA FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som astighetsägare 
bör Ni besöka Fastighet2020 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 ökarkomforten 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.
 
 
MÄSSAN ÄR ÖPPEN 17.00 – 20.00

20.00 AVSLUTAR VI KVÄLLEN MED 
ATT SERVERA MAT OCH DRYCK 



LF NORRBOTTEN 

www.LFnorrbotten.se

”Vi vill att du ska känna trygghet i 
vardagen. Hos oss får du hjälp med 
bank och försäkring – en komplätt 
lösning för privat och företag.” 

APTUS 

www.aptus.se

”Passagesystem, bokningssystem och 
porttelefoner i fastigheter.
Säkerhetssystem och informations-
system för tryggare fastigheter och 
trevligare boendemiljö.”

AT INSTALLATION 

www.atinstallation.se

”AT Installation är ledande installatör 
inom port & passersystem, fiber/
nätverk och AV-teknik.”

BALCO   

www.balco.se  

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

BAUER WATERTECHNOLOGY 

www.bauer-wt.com/sv

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

BOO ENERGI 

www.booenergi.se

”Sveriges hälsosammaste energibolag 
nära & genuint bra service som alltid 
säljer 100% miljömärkt el till utmärkt 
pris.”

THERMIA 

www.thermia.se

“...”

BREDABLICK 
www.bredablickgruppen.se

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

CERTEGO 

www.certego.se

”Vi har allt för en trygg och säker 
fastighet. Allt inom lås, portkod och 
passagesystem samt hantering av 
nycklar och passagesystem.”



DALKARLARNA 

www.dalkarlarna.se

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



EGERYDS 

www.egeryds.se

”Vi utvecklar och förvaltar fastigheter 
tillsammans med våra kunder!”

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.” 



FF-FASTIGHETSSERVICE  
www.ff-fastighetsservice.se 

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

GK-RÖR

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!”

HOME SOLUTIONS 

www.homesolutions.se 

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

FIBRA 

www.fibra.se

”Fibra - vi driver och utvecklar regio-
nens stadsnät. Vi erbjuder en öppen 
digital infrastruktur med ett stort 
utbud av bredbandstjänster.”

ENERGIKONTORET MÄLARDALEN

www.energikontor.se

”Vi är en regional, opartisk energiaktör 
som stärker förutsättningarna för en 
hållbar energiutveckling i Mälardalen” 



HSB 
www.hsb.se 

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

ISTA 

www.ista.se 

”ista är ett världsledande företag som 
erbjuder energitjänster för att optimera 
energieffektiviteten i byggnader.”



MARK 

www.markbolagen.se

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



MIR GRUPPEN 

www.mirgruppen.se   

”Totalentreprenör för fönster med 
både tillverkning och montering.”

MIELE 

www.miele.se/professional

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

MILJÖBELYSNING 

www.miljobelysning.nu

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

MONTRAB 

www.montrab.se

”Vi levererar kvalitativa tjänster inom 
flytt, städ, montering och förvaring i 
hela Sverige. Vi har lång erfarenhet 
och levererar alltid med högsta 
kvalitet – det garanterar vi.”    

MR VÄSTMANLAND

www.mrvastmanland.se

”MR Västmanland – tjänster inom 
grönyte- & fastighetsskötsel, snö-
röjning, entreprenad & anläggning. 
När du behöver kraft utifrån!”



PWS NORDIC 

www.pwsab.se 

”PWS är den ledande leverantören 
gällande produkter för rationell 
avfallshantering och källsortering.”

PODAB 

www.podab.se 

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

ENOMIC 

www.enomic.se 

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

RCO 

www.rco.se

”Porttelefon, passagekontroll och 
tvättstugebokning från RCO ger Er 
en trygg, säker och smidig vardag.”

PLASTFÖNSTER AVESTA

www.plastfonster.se/foretag

”Plastfönster & PVC-fönster - två ord
för samma sak! Vårt familjeföretag
har tillverkat & monterat svenska, 
underhållsfria fönster i över 30 år.”

helt underhållsfria, från Avesta

NORDISK HISS 

www.nordiskhiss.se

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

25 ÅR 1993-2018 

OPIGO

www.opigo.se

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

OPIGO
B E K Y M M E R S F R I   E L B I L S L A D D N I N G



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.” 

MÄLARENERGI

www.malarenergi.se

”Välj en bättre framtid med el, värme, 
vatten och energilösningar från 
Mälarenergi – Vi bryr oss”



RELITA INDUSTRI OCH SKADESERVICE 

www.relita.se              

”Relita löser dina problem inom 
industriservice, skadeservice, fastig-
hetsservice och riv & håltagning.”

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.”

SECOR

www.secor.se

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



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.”

TECTORIUS 

www.tectorius.se

”Tectorius är experter på att förnya 
tak genom att tvätta, försegla och 
måla med patenterade och högkvali-
tativa material.”



20.00 AVSLUTAR VI KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK

XTREAM CLEAN 

www.xtreamclean.se

”Vi är specialiserade på att lösa 
avloppsrelaterade problem och hjälpa 
till med förebyggande åtgärder.” 

ZAPTEC 

www.zaptec.se

”ZAPTEC är världsledande inom 
intelligenta elbilsladdsystem för 
BRF:er och företag.” 

TUBUS SYSTEM 

www.tubussystem.se 

”Relining för er som använder insidan.”



VAFABMILJÖ  

www.vafabmiljo.se

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

VALBO FÖNSTERTEKNIK 

www.valbofonster.se

”Vi tillgodoser kundens behov och 
kan erbjuda kompletta lösningar 
vid fönsterbyten.”



FÖRELÄSNINGSSAL ”KONFERENSRUM 109”  
18.00 – 18.25      DALKARLARNA
 ”Vi kan fönsterbyten efter 100 000 utbytta fönster i bostadsrättsföreningar. 
 Vi vet vad som krävs för ett lyckat fönsterbyte.”

18.30 – 18.55  BALCO
 ”Balkongsystem från Balco – en god investering nu – och i framtiden”

19.25 – 19.50  ENERGIKONTORET MÄLARDALEN 
 ”Så får fastigheter och flerfamiljshus ökad energieffektivitet, lägre energikostnader och 
 minskad klimatpåverkan”

FÖRELÄSNINGSSAL ”KONFERENSRUM 110”
18.00 – 18.25         ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY
 ”Framtidens klimatsmarta tvättlösning – en 115-årig historia.”

18.30 – 18.55      HOME SOLUTIONS
 ”Det bästa av två världar. Gemensamt elabonnemang - Individuell debitering.  
 Sänk elkostnaderna med 40% för era medlemmar.” 

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 17.00-20.00

FÖREDRAGSSCHEMA

20.00 AVSLUTAR VI KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH DRYCK



KVÄLLENS MENY
LÅNGBAKAD HÖGREV SERVERAS MED 

ROSTADE ROTFRUKTER & SENAPSCRÈME

UGNSBAKAD BLOMKÅL SERVERAS MED 
MARINERADE VITA BÖNOR, 

KRONÄRTSKOCKA & JACKFRUIT



VID ANMÄLAN BEHÖVER 
VI FÖLJANDE UPPGIFTER:

· ORT

· FÖRENINGS/FÖRETAGETS NAMN

· ADRESS

· POSTNUMMER & ORT

· NAMN PÅ SAMTLIGA DELTAGARE

· TELEFONNUMMER TILL ALLA DELTAGARE

· FÖRENING/FÖRETAGETS MAILADRESS
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KVÄLLENS MENY
LÅNGBAKAD HÖGREV SERVERAS MED 

ROSTADE ROTFRUKTER & SENAPSCRÈME

UGNSBAKAD BLOMKÅL SERVERAS MED 
MARINERADE VITA BÖNOR, 

KRONÄRTSKOCKA & JACKFRUIT

FASTIGHET2020 

Aros Congress Center
TORSDAG 13 FEBRUARI 
17.00 – 20.00

KLIPP UT OCH 
SÄTT UPP HEMMA!
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Aros Congress Center - Torsdag 13 februari, 17.00 – 20.00 
Fastighet2020 är kostnadsfritt för Dig som besökare. I mässbesöket ingår även mat och dryck utan kostnad.

Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din förening i god tid. 
(Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)

ANMÄLNINGSINFORMATION

WWW.FASTIGHET.EVENTS       ANMALAN@FASTIGHET.EVENTS      0510-220 95

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

www.marknadsrespons.se

Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95  

Mail:  anmalan@fastighet.events

www.fastighet.events

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 
MÅNDAG 10 FEBRUARI.
OBS! själva mässan är torsdag 13 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!

FEBRUARI
M T O T F L S
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