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KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MAT & DRYCK
TISDAG 22 SEPTEMBER - ÅBYMÄSSAN Åby Arenaväg 10, Mölndal

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som
fastighetsägare bör Ni besöka Fastighet2020 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 OCH HÄLSA
VI PÅ FASTIGHET2020 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 telefonanmälan
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, Pass 2 eller Pass 3.)
			

			

			
			
			
			

VI TAR EMOT ANMÄLNINGAR:
Telefon: 0510 – 220 95 kl 07.00 – 16.00
Mail: anmalan@fastighet.events
Webb: www.fastighet.events

För oss som arrangörer är säkerhet och hälsa för besökare,
utställare och medarbetare av högsta prioritet!
För att ni på ett säkert sätt ska kunna delta på eventet
har vi vidtagit flera åtgärder;

		

•

Vi släpper in besökare i omgångar vid behov.

		

•

Det finns andningsskydd, plasthandskar 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.

AAREON

UTSTÄLLARE
PÅ EVENTET

www.aareon.se
”Vad kostar ditt underhåll och när ska
det utföras i din BRF? Låt oss på Aareon Nordic göra det arbete ni inte har
möjlighet göra själva.”

BALCO

BRANDEXPERTEN

www.balco.se

www.brandexperten.se

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

”Vi erbjuder ett heltäckande säkerhetsprogram som innehåller allt inom
Brandskydd, program för systematiskt
Arbetsmiljöarbete samt utbildning och
brett sortiment inom Första hjälpen.”

CLEANPIPE

ENERGIFÖRBÄTTRING

www.cleanpipe.se

www.energiforbattring.se

”Vi hjälper er med allt från slamsugning
och högtrycksspolning till filmning,
infodring av ledningar och transporter
av farligt avfall och torrsug.”

”Vi bygger optimala energibesparande
system genom att kombinera solenergi
värmepumpar, fjärrvärme och
ventilation”

ENERGIKONTORET VÄST

GÖTEBORGS STAD, ENERGIOCH KLIMATRÅDGIVNINGEN

www.ichb.se
”Energisparhjälpen rivstartar din energieffektivisering! Ta med din Energideklaration till mässan och boka där en tid
under kvällen så börjar vi tillsammans!”

www.goteborg.se/energirad

”Vi ger oberoende och kostnadsfria
råd om hur du kan energieffektivisera
din byggnad!”

HANTVERKARHUSET

IREC

www.hantverkarhuset.se

www.irec.se

”Hantverkarhuset är Göteborgs största
fönsterbytare. Vi erbjuder marknadens
bästa fönstermontage för både företag, föreningar och privatpersoner.”

”VI HAR FRAMTIDENS SYSTEM FÖR
MODERN AVFALLSHANTERING. Brett
sortiment - Skräddarsydda lösningar
& totalentreprenader.”
irec dekal

08-06-19

12.58

Sida 1

irec.se
environmental solutions

JP RELINING/JP SPOLSERVICE

LÅS & SÄKERHET

www.jprelining.se / www.jpspolservice.se

www.lasochsakerhet.se

”I stället för stambyte - Vi högtrycksspolar, filmar och relinar dina rör för
framtiden.”

”Vi hjälper till med allt från lås, larm,
passersystem, bokning, övervakning
och säkerhetstjänster.”

NORDICLIFE FÖRVALTNING –
DIN PERSONLIGA FÖRVALTARE

OLDEN BYGG & MILJÖ

G R AF I S K PR OF I L

www.nordiclife.se
”NordicLife erbjuder Personlig fastighetsförvaltning och värdeskapande
fastighetsutveckling fokus på kundens
unika behov och möjligheter.”

www.olden.se
”Det skall vara lätt att vara styrelse!
Vi är en resurs, i allt från det dagliga
arbetet till extraordinära situationer.”

PODAB

RIKSBYGGEN

www.podab.se

www.riksbyggen.se

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

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

QSEC

SBC

www.qsec.se

www.sbc.se

”Varma och kalla lägenheter? Vi
arbetar med energieffektivisering!”

”SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
AB är den största oberoende aktören
inom förvaltning av bostadsrättsföreningar”

SAMUELSSON & PARTNER

SECOR

www.samuelssonpartner.se

www.secor.se

”Sveriges enda renodlade Digitala
Låssmed®”

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

SPECIALRENGÖRINGAR / KLOTTERKONSULTEN

wwww.specialrengoringar.se
/ www.klotterkonsulten.se
”Vi gör rent era fastigheters tak, fasader, ventilation, lokaler och markområden från klotter, smuts, rök, färg, lukt,
alger, mossa, svamp och vi desinficerar bakterier, virus mm.”

SPOLARGRUPPEN
www.spolarna.com / www.repipe.se
”Helhetslösningar inom avloppunderhåll
med fokus på kvalitet och personlig
service sedan 2002.”

SVENSKA LUMON

SVENSKA SKYDD

www.lumon.se

www.svenskaskydd.se

”Funderar ni på balkonginglasningar
till er BRF? Vi har 40-års erfarenhet
- Investera i kvalitet – Välj Lumon.”

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

TUBUS SYSTEM

WSP

www.tubussystem.se

www.wsp.com

”Tubus System har utfört relining
sedan 1998.
Ett rör tillverkat av Tubus System är
självbärande och har en förväntad
livslängd på minst 50 år.”

”WSP Terrasond, 40 års erfarenhet av
att undersöka och bevara befintliga
trägrundläggningar.”

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL ”RUM C”” 				

FÖRELÄSNINGSSAL ”RUM D””

PASS 1 16:00-17:30
16:30 QSEC
”Höga värmekostnader? Ojämn inomhustemperatur?
Att balansera värmesystemet skapar bättre boendekomfort, lägre uppvärmningskostnader
och ett mindre CO”-avtryck.”

16:30 OLDEN BYGG & MILJÖ
”Det roliga styrelseuppdraget - som inte alltid - men
ibland är väldigt arbetsamt. Vi är heltäckande Brf-konsulter med support till styrelser i allt från att agera
stämmoordförande till utredningar om vattenskador
och ombyggnader. Inget uppdrag är för stort eller för
litet utan vi anpassar våra tjänster efter de önskemål
och behov som finns. Vi vill att det skall vara lätt och
roligt att sitta i en styrelse.”
17:00 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu –
och i framtiden”

PASS 2 17:30-19:00
18:00 ENERGIKONTOR VÄST
”Vill du minska ditt energibehov, göra egen sol-el eller
ladda elbilar? - här är våra tips!”
18:30 QSEC
”Höga värmekostnader? Ojämn inomhustemperatur?
Att balansera värmesystemet skapar bättre boendekomfort, lägre uppvärmningskostnader
och ett mindre CO”-avtryck.”

18:00 SBC
”Måste föreningen acceptera andrahandsuthyrningar?”
18:30 BALCO
”Balkongsystem från Balco – en god investering nu –
och i framtiden”

PASS 3 19:00-20:30
19:30 ENERGIKONTOR VÄST
”Vill du minska ditt energibehov, göra egen sol-el eller
ladda elbilar? - här är våra tips!”

19:30 SBC
”Måste föreningen acceptera andrahandsuthyrningar?”
20:00 OLDEN BYGG & MILJÖ
”Det roliga styrelseuppdraget - som inte alltid - men
ibland är väldigt arbetsamt. Vi är heltäckande Brf-konsulter med support till styrelser i allt från att agera
stämmoordförande till utredningar om vattenskador
och ombyggnader. Inget uppdrag är för stort eller för
litet utan vi anpassar våra tjänster efter de önskemål
och behov som finns. Vi vill att det skall vara lätt och
roligt att sitta i en styrelse.”

www.justnu.se

ANMÄLNINGSINFORMATION
Åbymässan - Tisdag 22 september 16.00 – 20.30
Fastighet2020 är kostnadsfritt för Dig som besökare. Då antalet platser är begränsat ber vi Dig anmäla din
förening i god tid. (Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!)

Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon: 0510-220 95
Mail: anmalan@fastighet.events
www.fastighet.events
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SISTA ANMÄLNINGSDAG:
MÅNDAG 21 SEPTEMBER
(OBS! själva mässan är tisdag 22 september)
För att alla besökare ska få en färdig namnbricka
redan vid entrén ber vi Dig ange vilken BRF eller vilket
företag ni representerar, samt namnen på samtliga
besökare. Uppge även vilken ort det gäller tack!
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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

www.marknadsrespons.se

