47 utställare!
(Se sid 2-6.)

Den 26 september 2019
MALMÖ BÖRSHUS, MALMÖ

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.

15.40 Egain - Sänk era värmekostnader med 10-15% och få

15.20 SFTY - Säkerhet som den borde vara - Trådlöst
kollektivt larmsystem för flerbostadshus.
ett jämnare inomhusklimat.
16.00 Com Hem - Framtidens kommunikation och
underhållning.
16.20 SBC - Styrelsens verktyg för ett långsiktigt perspektiv
16.40 Balco - Renovera eller bygga om era balkonger? Balco –
er partner genom hela byggprocessen.
17.00 KONE - Digitalisering, smarta hus och uppkopplade
hissar.
17.20 CaCharge - Hur fungerar ”Smart elbilsladdning för
bostadsrättsföreningar”?

Varmt Välkommna!

17.40 Qsec Sverige AB - Varma och kalla lägenheter? Då

Förhandsanmälan krävs

behöver ert värmesystem injusteras!

15.00 Styrelsemässan öppnar
19.15 Kvällen avslutas! 10 personer vinner ICA
presentkort, värde 500 kr

18.20 HSB Malmö - Reglerna kring andrahandsupplåtelse -

18.00 Telenor - mobil, bredband, tv, digitala fastigheter.
praxis och kommentarer.
18.40 Riksbyggen - Grunden till en trygg förening i balans

Mat & dryck (ingår utan kostnad)
Mat & dryck serveras mellan 17.30 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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COM HEM AB

Minol Mätteknik

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

Minol Mätteknik - en av Sveriges
ledande entreprenörer inom
IMD, mätning av vatten, el och
värme. MID-godkända mätare.

Balco AB

BAUER WATERTECHNOLOGY

Renovera eller bygga om era
balkonger? Balco - er partner
genom hela byggprocessen.

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

Tubus System AB

SBC Sveriges

Tubus System AB - Pipes Reborn.

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

Egain Sweden AB

KONE AB

Experten på intelligent
energioptimering i
flerbostadsfastigheter

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

Telenor

Axema Access Control AB

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

Axema Access Control AB –
Leverantör av smarta,
användarvänliga och skalbara
passersystem för BRF:er och
flerbostadshus.

www.styrelsemassan.se
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Rotpartner

SBAB

Ett projektledningsföretag med
bred erfarenhet från t ex
stambyten, fönster- och
fasadrenoveringar.

Mer än bara bra ränta av din
bank? Hos oss får
bostadsrättsföreningar hjälp med
finansiering och bra sparande.

Bredablick Förvaltning

Miele Professional

Vi på Bredablick erbjuder
ekonomisk och teknisk
förvaltning samt
byggprojektledning, alltid med
kundnöjdheten i fokus.

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

Riksbyggen

Ownit Broadband AB

Riksbyggen erbjuder
förvaltningslösningar där vi
anpassar tjänsterna till din
bostadsrättsförening.

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

Bostadsrättsnytt

Electrolux Professional Laundry

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

Electrolux Professional Laundry
Med över 100års erfarenhet av
den gemensamma tvättstugan!
Vi kan hjälpa er hela vägen!

EnergiEngagemang Sverige AB

Aptus Elektronik AB

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

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

www.styrelsemassan.se
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Mockfjärds Fönster AB

Great Security Sverige AB

Mockfjärds tar hand om hela
fönsterbytet för större
fastigheter och
bostadsrättsföreningar, från
början till slut.

Great Security levererar
intelligent säkerhet till
bostadsrättsföreningar lokalt
samt runt om i hela Sverige.

Miljöbelysning Sweden AB

Avloppsjouren AB

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

Avloppsjouren är en av de
ledande entreprenörerna i södra
Sverige inom Vatten & Avlopp.

Swedsecur AB

HSB Malmö

VÄLKOMMEN TILL EN
TRYGGARE VÄRLD
Trygghetskameror,
passersystem, porttelefoni,
inbrottslarm System med
människan i fokus

Vi är Sveriges största
bostadskooperation och vi
planerar, finansierar, bygger och
förvaltar bostäder.

RCO Security AB

CaCharge

RCO Security AB utvecklar,
tillverkar och marknadsför
produkter och lösningar inom
elektronisk nyckelfri låsning.

Smart, smidig och skalbar
elbilsladdning för
bostadsrättsföreningar

Qsec Sverige AB

Enkla Elbolaget

QSEC hjälper dig som
bostadsrättsförening att sänka
dina värmekostnader.

Vi tar inte energi. Vi ger.

www.styrelsemassan.se
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Capidi AB

Spolargruppen

CAPiDi utvecklar och säljer
elektroniska säkerhetsprodukter
för alla hem; brandvarnare,
säkerhetstimers och babyalarm.

I 15 år har Spolarna/Repipe
levererat avloppstjänster med
fokus på helhetslösningar med
hög service.

Sydsverige Entreprenad AB

Re-new AB

Sydsverige Entreprenad
tillgodoser fastighetsägares och
förvaltares behov av tjänster
inom bygg, mark och fastighet.

Bo kvar medan vi hjälper dig! Vi
erbjuder en helhetslösning inom
avloppsteknik med garanterat
nöjda kunder.

BMI Group

Sydantenn o. Tele AB

BMI Group är Sveriges ledande
tillverkare av tak och tätskikt
som skyddar byggnader mot
vatten, fukt och radon.

Vi gör livet så enkelt som möjligt
för fastighetsägare,
samfälligheter och
bostadsrättsföreningar i Skåne.

Hr Björkmans Entrémattor

Stena Recycling

Sänk städkostnaderna och rädda
golven i din BRF! Våra unika
hyrmattor är bästa skyddet mot
smuts och väta. Full service.

LÅT MATERIALEN LEVA.

Klottrets Fiende No 1

Svenska Bolån

Kärltvätt / Taktvätt / Fasadtvätt /
Garagestädning / Rensning av
hängrännor / Underhållsspolning
/ Mycket mer

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

www.styrelsemassan.se
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AutoCharge Sverige AB

ISAB Group AB

Laddstationer för alla elbilar! Vi
hjälper er genom hela projektet,
från första tanke till driftsatta
laddstationer.

Hitta Leverantörer

KONTROLLERAT i Norden AB

Nu kan du sluta leta! - Du hittar
allt din BRF behöver på
hittaleverantorer.se

Att på ett enkelt sätt säkerställa
brandskyddet är fortfarande ett
stort problem. Med
KONTROLLERAT detta ett
minne blott

SIMAB Ventilation

Vercon Oy - Verto

OVK och totalrensning av
ventilationssystem Relining av
ventilationskanaler
Energideklarationer

Vercon Oy - Verto säljer och
tillverkar högklassiga,
bostadsspecifika
vattenmätningssystem med över
30 års erfarenhet.

SFTY
Sfty - Kollektivt Smart Multilarm
för flerbostadshus och Brf-er

www.styrelsemassan.se
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