34 utställare!
(Se sid 2-5.)

Den 12 oktober 2017
ELITE STADSHOTELLET VÄSTERÅS

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 15.00 och 18.00.

värme- & tappvattensystem.

15.50 Com Hem - till morgondagens tv-tittande.
16.10 Bauer Watertechnology - Hållbar Energirenovering i
16.30 eGain - Sänk era värmekostnader med 10-15% och få
ett jämnare inomhusklimat.
16.50 Bredbandsbolaget - Framtidssäkrar ert hus med fiber.
17.10 Proline Group - "Förebygg vattenskador - gjut nya rör
inuti de gamla."
17.40 Riksbyggen - "Statuskontroller - vad är det bra för?!"
18.00 Locklight - Nya tidens belysning – allt ni behöver veta
om LED.
18.20 Front - Fasadrenovering.
.

Varmt Välkommna!

Förhandsanmälan krävs
15.00 Styrelsemässan öppnar
19.00 Kvällen avslutas! 10 personer vinner ICA
presentkort, värde 500 kr

Mat & dryck (ingår utan kostnad)
Mat & dryck serveras mellan 17.15 till 18.45.
Fika, från kl. 17.45 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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Utställare
COM HEM AB

SECOR

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

Secor är en erfaren, rikstäckande
sälj- och montagekedja som är
experter på dörrbyten i
flerbostadshus.

LOCKLIGHT AB

eGain Sweden AB

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

Världsledande på
klimatanpassad uppvärmning av
fastigheter. Gör som 100-tals
andra brf:er - Spara värme med
eGain!

Enkla Elbolaget

BAUER WATERTECHNOLOGY

Man ska inte behöva vara expert
för att köpa el.

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

SBC Sveriges

Tubus System AB

BostadsrättsCentrum AB
Vi erbjuder allt inom ekonomisk
förvaltning, teknisk förvaltning
projektledning och samt juridisk
rådgivning.

Tubus System AB - Relining för er
som använder insidan

Bredbandsbolaget

CREMAB

Bredbandsbolaget - både
bredband och TV. Ett av Sveriges
största bredbandsleverantörer
med 25 procent av marknaden.

Isolera vinden och sänk dina
energikostnader med oss på
Cremab!

www.styrelsemassan.se
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Axema Access Control AB

Dinbox

Axema Access Control AB – Din
säkerhetsleverantör av smarta
och användarvänliga
passersystem, porttelefoner och
kodlås.

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

Veteranpoolen Västerås

Clean Quality i Sverige AB

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

Era Superhjältar på städ.

Proline Öst AB

Aptus Elektronik AB

Proline - det intelligenta sättet
att renovera rör och stammar.
Även relining av
ventilationskanaler.

Passage. Porttelefon. Bokning.
Kommunikation. Lås & Larm.

Front

PPAM Solkraft

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

PPAM Solkraft levererar
nyckelfärdiga
solcellsanläggningar i hela landet.
Effektiva och väldesignade
solkraftsystem.

CERTEGO

Riksbyggen

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

Riksbyggen erbjuder
förvaltningslösningar där vi
anpassar tjänsterna till din
bostadsrättsförening.

www.styrelsemassan.se
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Bergslagens Mattleasing AB

Harmonidörrar AB

Uthyrning, försäljning och tvätt
av entrémattor & logomattor.
Försäljning och montage av
skrapmattor. Ergonomimattor.

Säkerheten är alltid nummer ett i
våra dörrar. Precis som de
karmar som omger dörren,
bygger våra säkerhetsdörrar på
en

MARK

VafabMiljö

Teknisk förvaltning, Ekonomisk
förvaltning, fastighetsskötsel och
markarbeten.

VafabMiljö är ett
Kommunalförbund som arbetar
med hållbar och miljöriktig
avfallshantering.

Luowia Sverige AB

Berg & Landskap AB

Vi på Luowia erbjuder moderna
system inom avfallshantering

Den gröna tråden utomhus planerar, anlägger och sköter
utemiljöer.

Svenska Bolån

Länsstyrelsen

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

Vi informerar om vilka statliga
investeringsstöd, gällande
klimat- och energiåtgärder, som
ni kan söka.

Enomic Fönster Sverige AB

ATM Bygg & Renovering AB

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

ATM Bygg & Renovering AB Det
mindre företaget med stort
kunnande och resurser Allt inom
bygg.

www.styrelsemassan.se
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SeniorProffsen AB

Miljöbelysning Sweden AB

SeniorProffsen är ett lokalt
Västeråsbaserat konsult- och
serviceföretag med äldre, erfarna
medarbetare.

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

Bygglängtan AB

Nordisk Hiss AB

Svenska Termoträ AB En
miljövänlig träfiberisolering av
Svensk skogsråvara för friska
sunda hus. Bäst på marknaden.

Vi arbetar med
hissar,portar,rulltrappor &
dörrautomatiker Vi arbetar
genom nära och personliga
kontakter.

www.styrelsemassan.se
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