44 utställare!
(Se sid 2-6.)

Den 8 november 2018
UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Styrelsemässan är kostnadsfri för
dig som besökare.

Föredrag

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för
leverantörer och bostadsrättsföreningar. Din
bostadsrättsförenings behov av olika varor och
tjänster finns samlade på ett ställe. Den personliga
kontakten är viktig. Ni får ett ansikte och en person
bakom företagslogotypen. Styrelsemässan fungerar
som ett forum där du på kort tid får kontakt med flera
olika leverantörer. Ni kan fråga om olika lösningar för
er förenings specifika behov och utbyta idéer och
tankar. Vi ser helst att ni som besökare kommer till
mässan någon gång mellan 14.30 och 18.00.

15.10 Everenergy - Solceller som abonnemang. Så blir du en

14.50 Gerox - Stora besparingar med förnybar energi och
digital driftövervakning. Intelligenta energilösningar.
bra upphandlare av solceller.
15.30 CERTEGO - Behov av nya lås/ökad säkerhet ? Vad ska
man tänka på?
15.50 GK Rör AB - Underhåller ert värmesystem i samarbete
med IMI Hydronic
16.10 Telenor - mobil, bredband, tv, digitala fastigheter.
16.30 Stofix - Ett helt nytt sätt att göra en genuin ventilerad
tegelfasad på.
16.50 Com Hem Smart - En digital plattform för föreningen.
17.10 Avloppsteknik Svenska AB - Undvik vattenskador och

Varmt Välkommna!

stambyten.

Förhandsanmälan krävs

17.30 Paus

14.30 Styrelsemässan öppnar
19.00 Kvällen avslutas! 10 personer vinner ICA
presentkort, värde 500 kr

till ett bra beslutsunderlag.

17.50 Svensk Röranalys AB - Stambyte eller relining – stegen
18.10 SmartFront - Att skvättrenovera lönar sig sällan.
Helheten i skalskyddet och värmeåtervinning kan ge upp till
75% energibesparing!
18.30 Advokatfirman Goddaslaw - Att tänka på när det gäller
entreprenadavtal, styrelseansvar och andrahandsuthyrning.

Mat & dryck (ingår utan kostnad)
Mat & dryck serveras mellan 17.30 till 18.45.
Fika, från kl. 18.00 serveras även kaffe, te och choklad m.m.

Mat - välj bland:

Dryck - välj bland:

1. Varmrökt lax med saffran lime majonäs, capris, vattenkrasse i solrosbröd. 1. Vin (rose, vitt eller rött).
2. Surdegsbaguette med salami & brieost.

2. Öl (vanlig eller lättöl).

3. Skagenröra med sallad i wrap.

3. Alkoholfritt alternativ.

4. Grillade grönsaker och crème bonjour i chilibröd.
5. Fullkornsbaguette med rostbiff, honungssenap, majonnäs och ruccola.

www.styrelsemassan.se

(1 servering per person)
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COM HEM AB

Secor

Com Hem är en av Sveriges
ledande leverantörer av
bredband, tv och play.

Secor monterar Daloc
säkerhetsdörrar.

LOCKLIGHT AB

BAUER WATERTECHNOLOGY

Locklight AB är ett av Sveriges
ledande företag inom
fastighetsanpassad LEDbelysning till dina allmänna
utrymmen.

Energirenovering med samtidig
Energieffektivisering i
tappvatten- och värmesystem.
Naturligtvis utan kemikalisering !

GEROX AB (publ)

Tubus System AB

Sänkta driftkostnader med
förnybar energi i kombination
med fjärrvärme inklusive DRSLive (driftövervakningssystem)

Tubus System AB - Pipes Reborn.

SBC Sveriges

Telenor

BostadsrättsCentrum AB
Fastighetsförvaltning för
bostadsrätter - ekonomisk och
teknisk förvaltning,
projektledning och juridisk
rådgivning.

Telenor – en av Sveriges största
leverantörer av mobil, bredband
och tv.

Dinbox

Smartfront- Förbättrar miljön

Fastighetsboxar, smart passage,
digitala skärmar,
tvättstugebokning online Dinbox tar framtiden till er
fastighet.

Front är specialister på
fasadrenovering oavsett problem
SmartFront - Spar mer än 65 % av
din energiförbrukning

www.styrelsemassan.se
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Axema Access Control AB

CERTEGO

Axema AB – Din
säkerhetsleverantör av smarta
och användarvänliga produkter
inom passersystem, porttelefoni
och kodlås.

Det lokala företagets närhet och
servicekänsla kombinerat med
det stora företagets flexibilitet &
kostnadseffektivitet.

KONE AB

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

KONE erbjuder innovativa och
energieffektiva lösningar för
hissar, rulltrappor, portar och
automatiska dörrar.

Historiskt sett har de flesta
stambyten skett i förtid. Spar
pengar och besvär genom ett
förebyggande underhåll.

Miele Professional

STOFIX AB

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

Ett helt nytt sätt att göra en
genuin tegelfasad på. Tåligare,
tunnare, varmare och snabbare.

Aptus Elektronik AB

Miljöbelysning Sweden AB

Passage. Porttelefoni. Bokning.
Kommunikation. Lås & Larm.

Miljöbelysning hjälper kunder att
konvertera till LED-belysning
utan att behöva byta armaturer!

Enomic Fönster Sverige AB

GK Rör AB

Ledande inom fönsterbyten!
Enomic är idag en av Sveriges
branschledande entreprenör på
fönsterbyten.

I Uppsala sedan 1912. Fråga oss
om avropsavtal. Vi gör alla typer
av rörarbeten. Även injustering
och energioptimering

www.styrelsemassan.se
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Ownit Broadband AB

EnergiEngagemang Sverige AB

Ownit Broadband levererar
bredbandstjänster till
privatpersoner, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och
företag

Vi har lång erfarenhet av att
bygga solcellsanläggningar åt
BRF och har byggt upp värdefull
kunskap kring BRF-projekt.

VVSteknikgruppen

Swoosh Sverige

Välkommen till VVSteknik. Hit
kan du som fastighetsägare
vända dig om du har problem i
avloppet eller värmesystemet

Swoosh är ett miljötekniskt
företag. Vi utför tjänster som bl.a
Fastighetsspolning, Inspektion
avlopp, Relining

Energi & - Klimatrådgivarna

Svensk Röranalys AB

Vi ger lokal, opartisk och gratis
rådgivning om
energieffektivisering och
förnybar energi.

Med avancerad teknik
inspekterar, underhåller och
förnyar vi rör i mark och
fastighet.

Sweax fastighetsförvaltning AB

Fastum

Sweax - En modern förvaltare
med kunden i centrum. Vi
erbjuder allt inom skötsel,
teknisk- och ekonomisk
förvaltning!

Kundanpassad förvaltning.
Fastum - Som en i styrelsen.

BBGRUPPEN/Lås &

Berg & Landskap AB

Säkerhetscenter i Uppsala
Vi ger goda råd om din säkerhet
och utför montage/driftsättning
och service. Vi tar även hand om
din nyckelhantering.

www.styrelsemassan.se

Den gröna tråden - från det
första penndraget till det sista
spadtaget.
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Hållbar Energi

Sakkes Balkongkonsult AB

Hållbar Energi har som affärside
att hjälpa fastighetsägare att
spara energi och pengar på el,
vatten och värme.

Balkonginglasning och uterum

Fastighetsägarna Service

Vattenfall Värme

Uppsala
Fastighetsägarna Service
Uppsala gör förvaltningen och
vardagen enklare för
bostadsrättsföreningar.

Fjärrvärme en viktig del i ett
hållbart kretslopp. Av sånt som
annars går till spillo gör vi värme,
kyla, ånga och el.

Everenergy AB

Veteranpoolen

Hyr dina Solpaneler Everenergy
möjliggör evig energi till
bostadsrättsföreningar och
privata fastighetsägare i Sverige.

Snabbt på plats löser vi det
mesta - från fastighetsskötsel till
ekonomi

Energikontoret i Mälardalen

Karpia Inglasning AB

Vill du energieffektivisera din
bostadsrättsförening?
Energikontoret i Mälardalen
hjälper dig – helt utan kostnad!

Lumon koncentrerar sig på
tillverkning, försäljning samt
montering av
balkonginglasningar.

Bostadsrättsnytt

Ekonomisk Förvaltning i

Bostadsmarknad, ekonomi, ränta,
energifrågor och mycket mer – vi
håller dig i styrelsen uppdaterad!

www.styrelsemassan.se

Uppsala AB
Ekonomisk förvaltning av
bostadsrättsföreningar
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Svenska Bolån

Uppsala Hiss AB

Försäkring och lån så klart! Fler
bostadsrättsföreningar
tillsammans får bättre villkor!

Hissar för alla behov med
personlig service i Uppsala,
Stockholm, Västerås, Gävle.

NVSS Security

Klottrets Fiende No 1

Vi är totalleverantörer av
säkerhetslösningar. Vi sätter er
TRYGGHET främst!

FASTIGHETSVÅRD,
KLOTTERHANTERING,
SOPKÄRLSTVÄTT OCH
SOPRUMSTVÄTT.

www.styrelsemassan.se
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