
HALMSTAD
FASTIGHET2023

HALMSTAD ARENA

ONSDAG 25 JANUARI KLOCKAN 16.00 – 19.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG

VÄLKOMMEN!
EN MÄSSA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
OCH FASTIGHETSÄGARE

AKTUELLT
PÅ

MÄSSAN!

 • ENERGI-
  BESPARINGAR

 • ELBILSLADDNING

 • SOLCELLER



ER LOKALA FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som fastighetsägare 
bör Ni besöka Fastighet2023 som nu 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 erbjudanden och inte 
minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Allt är helt kostnadsfritt och sker under trivsamma former.

FÖR DIG SOM 
SITTER I STYRELSEN I

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
ELLER ÄR ÄGARE AV 
FLERBOSTADSHUS

VÄLKOMMEN MED 
DIN ANMÄLAN!

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00



17.00 – 17.25 ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVAREN 
   I HALMSTAD OCH LAHOLM
   Energismartare fastigheter när varje kilowattimme räknas.

17.30 – 17.55 BALCO
   Energismarta balkonglösningar
   En inglasad balkong innebär alltid en energibesparing, men i samband  
   med det arbetet kan vi göra mer åtgärder som ger ytterligare 
   besparingar för din förening. På vår föreläsning berättar vi hur.
  

18.25 – 18.50 IV PRODUKT
   Erfarenheter av energibesparingar i flerbostadshus.

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00FÖRELÄSNINGAR

KL. 16.00 
SERVERAS 

KAFFE & BULLE



Axcell Fastighetspartner är en hel-
täckande leverantör inom fastighets-
förvaltning som levererar tjänster till 
fastighetsägare och BRF:er.

AXCELL FASTIGHETSPARTNER 
www.axcell.se

Passagesystem, bokningssystem och 
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
Säkerhetssystem och informations-
system för tryggare fastigheter och 
trevligare boendemiljö.

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS 
www.assaabloyopeningsolutions.se

Axema erbjuder flexibla, användarvän-
liga och smarta lösningar för passage, 
porttelefon, information och bokning.

AXEMA
www.axema.se

BALCO
www.balco.se

Balkonglösningar som ger sänkta 
energikostnader – och bidrar till ökad 
trivsel för de boende. 

Vi hjälper er med energismarta 
lösningar inom el, solceller, elbils-
laddning, automation, säkerhetssystem 
samt vvs-installationer. Vi arbetar med 
allt som ger fastigheter liv.

BRAVIDA
www.bravida.se

Vi erbjuder allt inom skötsel, anläggning 
och planering av din trädgård. 

EKMANS TRÄDGÅRDSMILJÖ
www.ekmanstradgardsmiljo.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



EPT AB
Entreprenadprojekt Täby

EPT 
www.eptaby.se

Oberoende spetskompetens med 
fokus på fönsteråtgärder till flerfamiljs-
hus och kommersiella fastigheter.

Vi ger kostnadsfri och opartisk 
rådgivning om energieffektivisering 
och förnybar energi.

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVAREN
www.halmstad.se / www.laholm.se

Rikstäckande totalentreprenör inom 
brandskydd. Våra tjänsteområden är 
byggnadstekniskt brandskydd, konsult, 
utbildning, aktivt brandskydd och fasta 
släcksystem.

FIRESAFE
www.firesafe.se

iLOQ är ledande utvecklare av digitala 
lås. iLOQ HOME uppfyller behovet av 
hållbarare, säkrare och smartare 
boende.

ILOQ
www.iLOQ.com

Göteborgs Brandservice är en ledande 
leverantör inom systematiskt brand-
skydd och förebyggande brand.

GÖTEBORGS BRANDSERVICE 
www.gbgbrandservice.se 

HALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ
www.hem.se

Vi skapar en enkel och hållbar vardag 
för dig och kommande generationer.

Vi erbjuder renovering av befintliga 
ventilations- och avloppsystem. 
Vi har den rätta kompetensen för att 
hjälpa dig!

ISAB GROUP
www.isabgroup.se

Vi erbjuder enkel, snabb och säker 
laddning av elbilar hemma, på arbets-
platsen och i det publika.

EWAYS 
www.eways.se



Vi kan så mycket mer än att bara 
halvera dina värmekostnader med 
en värmepump!

IVT CENTER
www.ivtcenter.se

LADDATILLSAMMANS
www.laddatillsammans.se

Bostadsrättsföreningen förbereder 
elen och de boende köper egna ladd-
boxar när behovet uppkommer. 
Rättvist och framtidssäkrat för alla.

Proline Group är en helhetsleverantör 
av rörrenovering för system inom 
dag- och spillvatten samt ventilation. 

PROLINE
www.proline-group.se

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HALLAND
www.LFHalland.se

Föredrar ni en trygg och en enkel 
vardag? Prova ett lokalt, nära och 
kundägt försäkringsbolag!

Vi installerar LED belysning och ladd-
stationer med 5 år funktionsgaranti. 

MILJÖBELYSNING
www.miljobelysning.nu

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN

Vi utvecklar och tillverkar skräddarsyd-
da luftbehandlingsaggregat för energi-
effektiv ventilation av flerbostadshus. 
Välkommen att titta närmare på dem 
hos oss!

IV PRODUKT
www.ivprodukt.se



FLER UTSTÄLLARE 
KAN TILLKOMMA!

Vi är en av Sveriges största fastighets-
förvaltare med bostadsrättsföreningar 
samt kommersiella och offentliga 
fastighetsägare som kunder. 

RIKSBYGGEN
www.riksbyggen.se

TRANSPORTCENTRALEN
www.transportcentralen.se

Skräddarsydda lösningar för dig som 
söker experter inom hållbara och säkra 
transporter, entreprenadarbeten eller 
återvinning.

VETERANKRAFT
www.veterankraft.se

Veterankraft är ett tjänste- och 
bemanningsföretag som varje år 
hjälper tusentals privatkunder och 
företag. 

SBAB
www.sbab.se/brferbjudande

SBAB erbjuder brf:er kloka finansierings-
lösningar, analyser och smarta verktyg 
för en bättre boendeekonomi.

SLAMSUGNINGSTJÄNST
www.slamsugningstjanst.se

Problem med avloppet? Vi hjälper dig 
att förlänga livslängden på befintliga 
ledningar.

SIMAB
www.simab.se

SIMAB Ventilation. Ren luft är livet. 
Rensning, OVK samt installation av 
fl äktar och luftvärmepumpar för en 
sund innemiljö.

Vi gör rent era fastigheters tak, 
fasader, ventilation, sopkärl, soprum, 
klotter, smuts, rök, färg, lukt, alger, 
mossa, svamp och vi desinficerar 
bakterier, virus mm.

SPECIALRENGÖRINGAR / 
KLOTTERKONSULTEN 

www.specialrengoringar.se / www.klotterkonsulten.se



KL 19.00 AVSLUTAR
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

MENY
HUSETS LASAGNE

Läs mer på: www.brf360.se

BRF36

Hitta rätt leverantör 
för er BRF!

Läs mer & tävla på
www.brf360.se 

TÄVLING!
Tävla om present-
kort på IKEA till 

värdet av 1000 kr.



Läs mer på: www.brf360.se

BRF36

Hitta rätt leverantör 
för er BRF!

Läs mer & tävla på
www.brf360.se 

TÄVLING!
Tävla om present-
kort på IKEA till 

värdet av 1000 kr.



REFERENSER
FRÅN BESÖKARE AV VÅRA MÄSSOR

BRF STENHUGGAREN 
I KRISTIANSTAD

- Ulla Fält

”Roligt att träffa andra föreningar och att 
träffa utställare, alltid något nytt som dyker 

upp. Kul att få återkoppla med 
tidigare leverantörer och 
få en personlig kontakt.” 

BRF 
GUSTAV ADOLF 
I HELSINGBORG

- Natasa Patarijevic

”Vi besökte mässan 
i Helsingborg 

som var mycket 
bra organiserad/

planerad. 
Trevligt och givande! 

Vi fick bra information 
om det vi behövde 
och det var precis 

allt det vi var 
ute efter. 

Jag kommer 
gärna besöka
 nästa mässa!” 

HSB BRF ILLERN 
I VÄNERSBORG

- Annika Bernheim 

”Trevlig mässa!
När man är ny i BRF-styrelsen 

är det ett bra sätt att få kontakt 
med andra styrelsemedlemmar 
och även få en första kontakt 

med olika företag som alla 
på något sätt kan underlätta 

för BRF-arbetet.”  

BRF L 21 EKHOLMEN I LINKÖPING
- Ella Wasström 

”Trevligt bemötande och bra information av er mässvärd! 
Lagom med utställare så tid finns att prata med alla om man vill. 

Kul att träffa entreprenörer vi jobbar med idag och knyta nya 
kontakter för framtiden! 

Jag gillar det lokala och nära, de flesta utställare som 
var på mässan hade lite koll på området 

och det känns proffsigt!” 



REFERENSER
FRÅN BESÖKARE AV VÅRA MÄSSOR

BRF BERGA 
I HELSINGBORG

- Bengt Stark

”Roligt att gå på mässorna! 
Bra att träffa utställare – få bredare 

kontaktnät och nya uppslag. 
Det är bra för vår förening att träffa 

andra föreningar och att vi är fler 
från styrelsen som kan besöka 

så att alla får samma 
information.” 

BRF STALLET 
I NYKÖPING 
- Eva Heikki

”Detta var mitt första besök 
på en mässa och jag blev 

mkt imponerad, så bra och 
välplanerad. Vi fick mycket 
bra information om det vi 

behövde. Jag ser fram emot 
mässan nästa år.”

BRF BOKLOK SEGLET 
I OSKARSHAMN 

- Alicia Augustinsson 

”Fastighet2022 i Nyköping var ett 
mycket givande tillfälle för oss att 
få träffa många entreprenörer och 

andra företag under ett och samma 
tak. Mässan var ett perfekt tillfälle 

för att nätverka och diskutera 
framtida behov. Arrangemanget 
var proffsigt, vi fick snabba svar 

vid kontakter med arrangören och 
maten var mycket god!”  

BRF SKOGSGLÄNTAN I STOCKHOLM 
- Tatjana Scott

”Det var första gången jag besökte 
Fastighet2022. Det var bra organiserat, 
trevligt bemötande och bra information. 

Det var givande att få träffa entreprenörer 
och få kontakter för framtiden.” 

RIKSBYGGEN BRF HÖGBYHÖJDEN 
I FINSPÅNG - Ulla Wernhede

”Jag har varit på mässan i Norrköping flera gånger och 
tycker att det är en jättebra och trevlig mässa. Det är bra 

utställare och föreläsare på plats som är intresserade av den 
bostadsrättsförening som jag representerar. Som besökare 

får jag höra om många nya saker som kanske kan vara 
intressant för vår förening. Allt avslutas med en 

väldigt trevlig och fin middag.”



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

Anmäl dig och dina kollegor:
Uppge följande vid anmälan, gäller samtliga deltagande: 

•  Namn
•  Vilken Brf/företag ni representerar
•  E-post till förening/företag
•  Eventuell matallergi

Begränsat antal platser

0510-220 95 anmalan@fastighet.events www.fastighet.events

VÄLKOMMEN 
HALMSTAD ARENA
VÄXJÖVÄGEN 11

ONSDAG 25 JANUARI
16.00 – 19.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
TISDAG 24 JANUARI

KOSTNADSFRI MÄSSA INKLUSIVE 
MIDDAG OCH FÖREDRAG

JANUARI
M T O T F L S

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5


