53 utställare!
(Se sid 2-7.)

Den 14 november 2019
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.

kollektivt larmsystem för flerbostadshus.

15.00 Arbrå Hissystem - Nyhet Hiss med balkong.
15.20 SFTY - Säkerhet som den borde vara - Trådlöst
15.40 Svensk Röranalys - Stambyte eller relining – stegen till
ett bra beslutsunderlag.
16.00 Com Hem - Framtidens kommunikation och
underhållning.
16.20 Balco - Renovera eller bygga om era balkonger? Balco –
er partner genom hela byggprocessen.
16.40 Egain - Sänk era värmekostnader med 10-15% och få
ett jämnare inomhusklimat.
17.00 Avloppsteknik Svenska AB - Undvik vattenskador och
stambyten.

Varmt Välkommna!

17.20 Paus.

Förhandsanmälan krävs

18.00 Telenor - mobil, bredband, tv, digitala fastigheter.

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

Individuell debitering. Sänk elkostnaderna med 40% för era

18.20 Home Solutions - Gemensamt elabonnemang medlemmar.

Mat & dryck (ingår utan kostnad)
Mat & dryck serveras mellan 17.30 till 18.50.
Fika, från kl. 17.50 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

Smartfront- Förbättrar miljön

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

SmartFront - Specialister på
energibesparingar i flerfamiljshus
med fokus på klimatskalet och
uppdatera ventilation

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 !

Miele Professional

Nabo

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

Fastighetsförvaltning av
bostadsrättsföreningar med
1600 nöjda kunder i hela Sverige.

SBC Sveriges

Egain Sweden AB

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

Experten på intelligent
energioptimering i
flerbostadsfastigheter

Electrolux Professional

Telenor

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

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

www.styrelsemassan.se
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Axema Access Control AB

Swoosh Sverige

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

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

Aptus Elektronik AB

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

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

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

Miljöbelysning Sweden AB

Enomic Fönster Sverige AB

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

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

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.

CaCharge

GK Gruppen

Marknadens smartaste
elbilsladdning hjälper din
bostadsrättsförening att möta
det växande behovet av
laddplatser!

GK Gruppen är Skandinaviens
ledande tekniska entreprenör
och servicepartner med expertis
inom rör,ventilation,styr & el

www.styrelsemassan.se
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Home Solutions i Sverige AB

VVSteknikgruppen

Vi är Sveriges i särklass största
leverantör av IMD för EL,
VATTEN, VÄRME och
TEMPERATUR.

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

Svenska Skydd AB

RCO Security AB

Vi kan erbjuda både
FORMSÄKRA TRAPPHUS och
BOSÄKRA TRAPPHUS med
säkerhetsdörrar i centrum.

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

Svensk Röranalys AB

BBGRUPPEN/Lås &

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

Capidi AB

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

Relita Industri & Skadeservice

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

AB
Statusbesiktning av lägenheter,
rörinspektion, asbestsanering,
fuktutredning, mögelsanering
och mycket mer.

Sweax fastighetsförvaltning AB

Chemiclean AB

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

Se över ert värmesystem.
Chemiclean-metoden® kan ge en
energibesparing på upp till 30%.

www.styrelsemassan.se

sida 4/7

53 utställare!
Utställare
Fastum

Secor

Kundanpassad förvaltning.
Fastum - Som en i styrelsen.

SECOR är ett bolag i DALOCkoncernen. SECOR säljer och
installerar DALOC
säkerhetsdörrar i flerbostadshus.

Fastighetsägarna Service

Bostadsrättsnytt

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

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

Everenergy AB

Svenska Fastighetsboxar AB

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

Det finns oerhört många fördelar
med postboxar och vi hävdar att
vi har lösningar som passar i alla
trapphus.

Delagott Förvaltning

Aarsleff Rörteknik

Vi förvaltar bostäder för
människor som vill bo bra - vi gör
det med hjärta och hjärna på
temat FÖR EN FRÄSCHARE
PLANET

Aarsleff har mer än 30 års
internationell erfarenhet inom
schaktfri förnyelse av
ledningssystem i både
Mark&Fastighet

Vattenfall Värme

Svenska Bolån

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

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

www.styrelsemassan.se
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Arbrå Hissystem AB

Svea Fönster AB

Arbrå Hissystem erbjuder en
innovativ systemlösning – Hiss
med balkong.

Dags att byta fönster? Vi är
marknadens bredaste och mest
flexibla fönsterbytare. Kontakta
oss så berättar vi mer!

Hitta Leverantörer

Tuna Ventilation AB

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

Spolpatrullen AB

SFTY

Långsiktig partner för lägre
kostnader! Avloppssystemet ska
hålla länge, vi förebygger
vattenskador genom underhåll.

Sfty - Kollektivt Smart Multilarm
för flerbostadshus och Brf-er

Servisec AB

Vercon Oy - Verto

Servisec levererar tjänster inom
Säkerhet & bevakning, Parkering
och Lokalvård till
Bostadsrättsföreningar.

Vercon Oy - Verto är ett
fjärravläst och individuellt
vattenmätningssystem, som
mäter förbrukningen i realtid.

Midsummer AB

Energisparkonsult AB & SRV

Solenergi är det naturliga valet
för att klara av det växande
energibehovet och de
utsläppskrav som vi ställs inför.

www.styrelsemassan.se
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OPIGO

Great Security Sverige AB

Opigo hjälper
bostadsrättsföreningar att
erbjuda rättvis och bekymmersfri
elbilsladdning.

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

Proline Nord
Proline - det intelligenta sättet
att renovera avloppsrör och
stammar.

www.styrelsemassan.se
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