FASTIGHET2021

TROLLHÄTTAN
ANPASSAT FÖR COVID-19
LÄS MER PÅ NÄSTA UPPSLAG

TORSDAG
26 AUGUSTI
KONFERERA

KUNGSGATAN 25, TROLLHÄTTAN

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE KAFFE & SMÖRGÅS

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som fastighetsägare bör
Ni besöka Fastighet2021 som snart kommer till en plats nära er.
Här får Ni träffa några av de mest aktuella leverantörerna i fastighetsbranschen och se
nyheter som sänker era kostnader och ökar komforten i era fastigheter.
Ni har även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag, ta del av eventerbjudanden och
inte minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Allt är helt kostnadsfritt för era representanter och sker under trivsamma former.

EVENTET ÄR ÖPPET 16.00-20.30

VI SERVERAR
KAFFE & SMÖRGÅS
UNDER EVENTET

SÄKERHET
& HÄLSA
Vi på Fastighet2021 anpassar vårt event
efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för Covid-19.
Vi maximerar antal utställande företag till
25 stycken. Kvällen är uppdelad i tre pass.
Du som besökare väljer vid anmälan vilket
pass som du ska delta på. Antalet är
begränsat till 25 besökare per pass.
PASS 1: 16:00-17:30
PASS 2: 17:30-19:00
PASS 3: 19:00-20:30
Vid anmälan, var noga med att uppge
vilket PASS du vill anmäla dig till!
(Pass 1, 2 eller 3)

FÖR OSS SOM ARRANGÖR
ÄR SÄKERHET OCH HÄLSA
FÖR BESÖKARE, UTSTÄLLARE
OCH MEDARBETARE AV
HÖGSTA PRIORITET!

FÖR ATT NI PÅ ETT SÄKERT SÄTT SKA KUNNA DELTA HAR VI VIDTAGIT FLERA ÅTGÄRDER;

•

Vi släpper in besökare i omgångar vid behov.

•

Det finns munskydd och handsprit att tillgå.

•

Alla ombeds hålla avstånd och möblering sker för att detta ska underlättas.

•

Instruktioner sätts upp om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

•

Vi skärper även till säkerheten kring matserveringen och restaurangmiljön.

•

Kom endast till eventet om ni är fullt friska!

Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställer in eventet om vi inte kan genomföra den på ett
tryggt och säkert sätt.

ALAB / ALUMAN / ASTRAL
www.alab.com / www.aluman.se / www.astral.nu

UTSTÄLLARE
PÅ EVENTET

”Vi är nu en helt komplett leverantör
som tillverkar glasfasader, glastak,
fönster, entrédörrar, branddörrar,
skjutdörrar och inglasningar för balkong & veranda.”

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS

BALCO

www.assaabloyopeningsolutions.se

www.balco.se

”Passagesystem, bokningssystem och
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
Säkerhetssystem och informationssystem för tryggare fastigheter och
trevligare boendemiljö.”

”Din totalleverantör av balkongsystem,
som ger en skyddad husfasad, minskade
underhållskostnader, energibesparingar,
ökat bostadsvärde och förbättrad livskvalitet för de boende.”

BREDABLICK
THERMIA

DALEK
LÅS & LARM
WALLGÅRDS
FÄRG SKÅNE
& TAPET
HSB NORDVÄSTRA
OCH SOLSKYDD

www.bredablickgruppen.se
www.thermia.se

www.dalek.se
www.hsbnvs.se
www.wallgards.se

”Vi
“...” erbjuder ekonomisk och teknisk
förvaltning samt byggprojektledning
med kundnöjdhet i fokus.”

”HSB
ett lokalt
ochLåssmeder
engagerat ”Vi
harärblivit
Digitala
”Wallgårds Färg & Tapet och Solskydd
fullserviceföretag
inom
låt oss komma ut till digfastighetsoch
i sammarbete med Caparol, vi kommer
förvaltning
berätta
mer!och vi finns här för dig!”
att informera om färg och solskydd!”
Vi säkrar din vardag.”

GÖTEBORG ENERGI

HAMMARSTRÖMS
PERSIENNER OCH MARKISER

www.goteborgenergi.se
”Prata smarta och hållbara lösningar
med oss.”

www.hst.se
”Vi hjälper er att hitta bästa solskyddet för ert hem eller företag.
Både inom- och utomhus.
Älska solen, njut i skuggan.”

HELSERVICE I VÄST

HSB

www.helservice.se

www.hsb.se

”Helservice
Ett lokalt företag!
El, data, fiber, porttelefoni och
bokningssystem för tvättstuga.”

”HSB planerar, finansierar, bygger och
förvaltar bostäder över hela Sverige”

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
WALLGÅRDS
FÄRG SKÅNE
&ÄLVSBORG
TAPET
HSB NORDVÄSTRA

MILJÖBELYSNING

www.lansforsakingar.se/alvsborg
www.hsbnvs.se
www.wallgards.se

www.miljobelysning.nu

”HSB
är ett lokalt
och engagerat
”Om olyckan
är framme
finns vi alltid
”Wallgårds Färg & Tapet och Solskydd
fullserviceföretag
inom
nära dig, Välkommen
tillfastighetsett lokalt
i sammarbete med Caparol, vi kommer
förvaltning
ochunder
vi finns
här förtak!”
dig!”
bolag med allt
samma
att informera om färg och solskydd!”

”Vi installerar LED utan att byta
armaturer med 5 års funktionsgaranti.”

PEAB BYGGSERVICE

PODAB

www.peabbyggservice.se

www.podab.se

”Peab Byggservice – vi utför de flesta tjänster inom om- och tillbyggnad,
renovering och service med resultat i
världsklass.”

”PODAB är specialiserade på professionell tvättstugeutrustning.
Välkommen till oss så hjälper vi dig till
en bekymmersfri tvättstuga.”

RAMNEBERGS
FASTIGHETSSERVICE

RIKSBYGGEN

OCH SOLSKYDD

www.ramneberg.se
”Fastighetsservice åt alla typer av
fastighetsägare”

www.riksbyggen.se
”Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som
kunder.”

RÖRTEKNIK I VÄST

SECOR

www.rorteknikvast.se

www.secor.se

”Vi hjälper er att hitta den bästa
lösningen för ert avloppssystem.”

”Secor - rikstäckande kedja med
lokala specialister som installerar
Daloc säkerhetsdörrar”

SOLVIQ

SVENSKA SKYDD

www.solviq.se

www.svenskaskydd.se

”Solviq och KSEL energieffektiviserar
Trollhättan med solceller, elbilsladdare,
energilagring & IMD.”

”Vi förser bostadsrättsföreningar,
fastighetsägare och privatpersoner
med marknadens bästa säkerhetsdörrar monterat och klart.”

TORPA SKOG & TRÄDGÅRD

TROLLHÄTTAN ENERGI

www.torpaskog.se
”Vi är en auktoriserad fackhandelsbutik med serviceverkstad i Vänersborg. Hos oss finner du det mesta för
trädgård och skogsbruk!”

TUBUS SYSTEM
www.tubussystem.se
”Tubus System har sedan 1998 utfört
relining med minimal störning och med
maximalt resultat.”

”Trollhättan Energi är det lokala kundägda energibolaget som vill visa vägen till
ett fossilfritt Trollhättan.”

FÖREDRAGSSCHEMA

EVENTET ÄR ÖPPET 16.00-20.30
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

FÖRELÄSNINGSSAL
PASS 1 16:00-17:30
16:30

SECOR
”Säker dörr. Säker installation.”

17.00

DALEK LÅS & LARM
”Nu svänger branschen över mot digitala låssystem. Dalek Lås & Larm är självklart med.
		Med ett digitalt låssystem får du full kontroll på dina nycklar.
		Du bestämmer exakt vilken nyckel som passar i vilken dörr och du slipper panikkänslan med
		borttappade nycklar. Smidigt va?”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 SECOR
”Säker dörr. Säker installation.”
18.30

BALCO
”Hur mår balkongerna i din förening?
Vi på Balco hjälper dig och din förening genom hela byggprocessen, från de första funderingarna till
utförd slutbesiktning. Resultatet blir en balkong som de boende kan njuta ofta – och länge av.”

PASS 3 19:00-20:30
19:30

BALCO
”Hur mår balkongerna i din förening?
Vi på Balco hjälper dig och din förening genom hela byggprocessen, från de första funderingarna till
utförd slutbesiktning. Resultatet blir en balkong som de boende kan njuta ofta – och länge av.”

20.00 DALEK LÅS & LARM
”Nu svänger branschen över mot digitala låssystem. Dalek Lås & Larm är självklart med.
		Med ett digitalt låssystem får du full kontroll på dina nycklar.
		Du bestämmer exakt vilken nyckel som passar i vilken dörr och du slipper panikkänslan med
		borttappade nycklar. Smidigt va?”

www.justnu.se

VÄLKOMMEN TILL
KONFERERA
TORSDAG 26 AUGUSTI
16.00 – 20.30

KOSTNADSFRITT

När ni anmäler er som besökare på Fastighet2021
ingår inträde i mässan och föreläsningar

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 23 AUGUSTI
Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande)
• Namn
• Vilken Brf/företag ni representerar
• Befattning
• Vilket pass ni vill gå på
• Telefon
• Mail till förening/företag
• Eventuell matallergi
Begränsat antal platser.

0510-220 95

anmalan@fastighet.events
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www.fastighet.events

www.marknadsrespons.se

Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick?
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

