VÄLKOMMEN!

KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MAT & DRYCK

FASTIGHET2021

VÄNERSBORG

QUALITY HOTEL VÄNERSBORG
TORSDAG 18 NOVEMBER - KLOCKAN 17.00 – 20.00

ER LOKALA FASTIGHETSMÄSSA
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.
Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för mässor.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN
FÖR MER INFORMATION SE SISTA SIDAN!

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 17.00-20.00

VI AVSLUTAR
MED MIDDAG
MENY:
STEKT MOWITZKYCKLING
SERVERAS MED
SVAMPRISOTTO
& VARM GRÖNKÅLSSALLAD

FÖREDRAGSSCHEMA
FÖRELÄSNINGSSAL

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 17.00-20.00
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

18.00 – 18.25
SOLVIQ
”Möjligheter och utmaningar med billaddning i BRF och gemensamhetsanläggningar. 		
Solenergi är det framtiden eller en tillfällig fluga”

18.30 – 18.55
SECOR
”När är det dags att byta dörrar i er förening? Secor erbjuder helheten från idéer
till färdigt dörrbyte.
Med över 25 års erfarenhet som Daloc-koncernens sälj- och installationskedja lokalt 		
över hela Sverige, har hundratusentals installationer av säkerhetsdörrar, entrépartier, 		
branddörrar, fastighetsboxar, lås och beslag genomförts av våra certifierade
installatörer.
Säker dörr. Säker installation. Det är Secor.”

19.25 – 19.50
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.”

UTSTÄLLARE

PÅ MÄSSAN

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.”

BAUER WATERTECHNOLOGY SYSTEMS

ELECTROSWED

www.bauer-wt-systems.se

www.electroswed.se

”Rena rörsystem, energirenovering,

”Er leverantör av energieffektiv
belysning, fastighetsel och smarta
passersystem med tvättstugebokning.”

UTSTÄ
PÅ EVE

tappkallvatten- varmvatten- &
värmesystem”

wt systems

Electroswed AB

HSB

INTEROC DÖRR & FÖNSTER

www.hsb.se

www.interoc.se

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

”Vi är specialister på dörr -och fönsterbyten i kommersiella fastigheter. Vi
installerar även säkerhetsdörrar och
utför sanering och tilläggsisoleringar.”

MILJÖBELYSNING

UTSTÄ
PÅ EVE

www.miljobelysning.nu

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

PODAB

MILJÖBELYSNING –
LADDSTATIONER

www.podab.se

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

www.miljobelysning.nu

”Vi installerar Laddstationer med egen
kompetent personal”

RAMNEBERGS
FASTIGHETSSERVICE
www.ramneberg.se

”Fastighetsservice åt alla typer av
fastighetsägare”

RIKSBYGGEN

RÖRTEKNIK I VÄST

www.riksbyggen.se

www.rorteknikvast.se

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

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

UTSTÄLLARE

PÅ MÄSSAN

SECOR

SOLVIQ

UTSTÄ
PÅ EVE

www.secor.se

www.solviq.se

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

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

SVENSKA SKYDD

TORPA SKOG & TRÄDGÅRD

www.svenskaskydd.se

www.torpaskog.se

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

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

VATTENFALL VÄRME
www.vattenfall.se
”Fjärrvärme från Vattenfall - enkelt,
bekvämt och kostnadseffektivt för dig,
hållbart för staden”

BRF36
Hitta rätt leverantörer
för er BRF!
Läs mer på: www.brf360.se

www.justnu.se
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Ange följande uppgifter vid anmälan:
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(gäller samtliga deltagande)

Namn
Vilken Brf/företag ni representerar
Befattning
Telefon
Mail till förening/företag
Eventuell matallergi
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Begränsat antal platser.

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE
MIDDAG & FÖRELÄSNINGAR

0510-220 95

anmalan@fastighet.events

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
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