46 utställare!
(Se sid 2-6.)

Den 10 oktober 2019
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.

15.50 SFTY - Säkerhet som den borde vara - Trådlöst

15.30 MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning - MBF
informerar om GDPR och andra måsten i en Brf.
kollektivt larmsystem för flerbostadshus.
16.10 Fibra - Möt framtiden med Fibra och Sakernas stadsnät.
16.30 Com Hem - Framtidens kommunikation och
underhållning.
16.50 Egain - Sänk era värmekostnader med 10-15% och få
ett jämnare inomhusklimat.
17.10 Balco - Renovera eller bygga om era balkonger? Balco –
er partner genom hela byggprocessen.
17.30 Paus.
18.00 Telenor - mobil, bredband, tv, digitala fastigheter.

Varmt Välkommna!

18.20 Home Solutions - Individuell debitering. Sänk
elkostnaderna med 40% för era medlemmar.

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 17.20 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

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

Tubus System AB

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

Tubus System AB - Pipes Reborn.

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 Laundry

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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EnergiEngagemang Sverige AB

Swoosh Sverige

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

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

Aptus Elektronik AB

Nabo

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

Starkt växande förvaltare med
prisvärda förvaltningstjänster
och branschens tydligaste och
enklaste webbverktyg,

Miljöbelysning Sweden AB

Riksbyggen

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

Riksbyggen erbjuder kompletta
förvaltningslösningar anpassade
till Din bostadsrättsförening.

VafabMiljö Kommunalförbund

AutoCharge Sverige AB

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

Laddstationer för alla elbilar!
JUST NU får ni 50% av den totala
investeringskostnaden i statligt
stöd.

Mockfjärds Fönster AB

CaCharge

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

Smart, smidig och skalbar
elbilsladdning för
bostadsrättsföreningar

www.styrelsemassan.se
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Enomic Fönster Sverige AB

Nordisk Hiss AB

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

Vi arbetar med hissar, portar,
rulltrappor & dörrautomatik.
Förhållningssättet är kundnära,
ärligt och långsiktigt.

Home Solutions i Sverige AB

RCO Security AB

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

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

Svensk Röranalys AB

MBF, Mälardalens

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

Bostadsrättsförvaltning
MBF,
Mälardalensbostadsrättsförvaltning
bistår bostadsrättsföreningar
med ekonomisk- och
administrativ förvaltning.

Capidi AB

Energikontoret i Mälardalen

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

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

Svenska Bolån

Dinbox

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

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

www.styrelsemassan.se
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Fibra AB

Roseb Entreprenad AB

Fibra driver regionens stadsnät.
Vi erbjuder en öppen digital
infrastruktur med ett stort utbud
av bredbandstjänster.

Vi är ett komplett
byggnadsföretag som utför
taksäkerhetsinstallationer,
renoveringar av tak, fönster och
fasader.

Maximalfönster

Bostadsrättsnytt

Världens smartaste fönster.
Svensktillverkade
aluminiumfönster rakt igenom.

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

Bygglängtan AB

Svenska Fastighetsboxar AB

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

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

Secor

Aarsleff Rörteknik

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

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

Berendsen Textil Service AB

Ocab

Vi erbjuder hyr- och
tvättlösningar av de bästa
mattorna & mopparna i landet. Få
rena och säkra golv 365 dagar om
året.

Vi förebygger och åtgärdar
skador, fukt och farliga ämnen i
fastigheter och erbjuder
jourservice vid akuta problem.

www.styrelsemassan.se
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Hitta Leverantörer

Svea Fönster AB

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

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

MARK

OPIGO

Teknisk förvaltning, Ekonomisk
förvaltning, fastighetsskötsel och
markarbeten.

Opigo hjälper
bostadsrättsföreningar att
erbjuda rättvis och bekymmersfri
elbilsladdning.

Bygg & Fastighetsutveckling AB

SFTY

Fönster och dörrleverantör.
Komplett sortiment med fönster
och säkerhetsdörrar.
Byggservice. Fastighetsskötsel.

Sfty - Kollektivt Smart Multilarm
för flerbostadshus och Brf-er

www.styrelsemassan.se
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