
MALMÖ
FASTIGHET2023

SCANDIC TRIANGELN

TORSDAG 26 JANUARI KLOCKAN 16.00 – 19.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG

VÄLKOMMEN!
EN MÄSSA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
OCH FASTIGHETSÄGARE

AKTUELLT
PÅ

MÄSSAN!

 • ENERGI-
  BESPARINGAR

 • ELBILSLADDNING

 • BRANDSKYDD



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



16.30 – 16.55 ASSEMBLIN VS
   För grönare fastigheter 
   Med varma och kalla lägenheter ökar antalet fel anmälningar och 
   tillsammans med stigande uppvärmningskostnader får ni som 
   fastighetsägare mindre tid att fokusera på annat.

17.00 – 17.25 REPIPE SVERIGE
   Vad är kanaltätning? Jonas Lundin från Repipe Sverige guidar dig  
   igenom arbetsgången och kostnadsfördelarna. Kanaltätning är en  
   metod som tätar och återställer funktionen i en byggnads ventilations 
   system. Täta ventilationskanaler ger ett friskare inomhusklimat och  
   bättre boendehälsa. Utöver det finns ett miljö- och kostnads-
   perspektiv. Med täta kanaler kan fastighetens energikostnader sänkas  
   och leda till godkänd OVK.

17.55 – 18.20 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 ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA MALMÖ
   Paula Björk och Miroslav Bijelic, Energi- och klimatrådgivare, 
   Malmö stad ger oberoende tips och råd på hur din bostadsrätts-
   förening kan sänka sina energikostnader och göra smarta investeringar  
   för att framtidssäkra er fastighet. Passa på att boka in ett kostnadsfritt  
   platsbesök hos din förening efter föredraget.

16.30 – 16.55 SECOR
   Med dörrar från Daloc innebär det att alla lägenheter
    och allmänna utrymmen i fastigheten får samma energibesparande  
    boendemiljö med högt skydd mot inbrott, myndigheternas krav på  
    brandmotstånd, förrädiska brandgaser och ljudreduktion samtidigt. 
    Vi hjälper er med hela dörrprojektet! 
   Säker dörr. Säker installation. Det är Secor sedan 1994!

17.00 – 17.25 FASTIGHETSKONSULT LARS SJÖLANDER
   Hur kvalificerad riskbedömning i en underhållsplan skapar goda 
   finansiella förutsättningar!
   Vi kommer tillsammans att titta på de faktorer som påverkar värdet på 
   din fastighet. Hur du kan göra energibesparingar, minska under  
   hållskostnader, få kontroll över skador och oplanerade utgifter och 
   i stället optimera värdet på din investering.

17.55 – 18.20 IV PRODUKT 
   Erfarenheter av energibesparingar i flerbostadshus.

18.25 – 18.50 FIRESAFE
   Byggnadstekniskt brandskydd i fastigheter.

FÖRELÄSNINGSSAL ”LEARNING 1”

FÖRELÄSNINGSSAL ”LEARNING 2”

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00FÖRELÄSNINGAR
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.



AIRTEAM
www.airteam.se

airteam skapar friska inomhusmiljöer
och erbjuder rådgivning samt teknisk
expertis inom luftkvalitet och ren luft.
Vi är Sveriges Ventilationsarkitekter™ 
 

ASSEMBLIN VS
www.assemblin.se

Erbjuder fastighetsägaren energi-
effektiviserande åtgärd genom 
injustering av värmesystem och 
optimering av tappvatten.

Undvik otrevliga avloppsstopp – vi tar 
hand om rören dygnet runt!

AVLOPPSJOUREN
www.avloppsjouren.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 erbjuder teknisk-, ekonomisk- och 
energiförvaltning samt byggprojekt-
ledning med kundnöjdhet i fokus.

BREDABLICK  
www.bredablickgruppen.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



DÖRRTEKNIKERN
Automatik, Service, Installation

DÖRRTEKNIKERN
www.dorrteknikern.se

Snabb service, proffsiga montage 
– Det är vi!

DINA FÖRSÄKRINGAR
www.dina.se

Över 250-års erfarenhet, lokalt 
engagemang, nöjda kunder och 
skräddarsydda lösningar. 
Välkommen att kontakta oss!

DRYTECH
www.drytechsverige.se

Drytech driver bort fukten i din källare 
en gång för alla. Det är mycket billigare 
att värma ett torrt hus med torr källare 
än att värma ett hus som har en fuktig 
källare.

Allt du behöver för din eller din 
fastighets säkerhet hittar du hos oss. 
Vi installerar och sköter driften av era 
digitala och mekaniska säkerhets-
lösningar.

CERTEGO
www.certego.se

För trygga fastighetstransaktioner och 
hållbar fastighetsförvaltning.

ENSPECTA
www.enspecta.se

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

EWAYS 
www.eways.se

EPT AB

EPT 
www.eptaby.se

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

Vi har ett stort sortiment av kvalitets-
instrument för kontroll av fastigheters 
hälsa och tillstånd.

ELMA INSTRUMENTS
www.elma-instruments.se 



SMARTA TJÄNSTER FÖR ENERGI-
EFFEKTIVA FASTIGHETER. 
Vi sänker dina energikostnader.

GLACELL
www.glacell.se

HANDELSBANKEN
www.handelsbanken.se

Bankaffärer ska kännas trygga och 
långsiktiga. Därför tycker vi att mötet, 
mellan människor är så viktigt. Hos oss 
sker avgörande möten varje dag. 

Vi hjälper er att göra fönster- och 
dörrbytet till en trygg och säker resa.  
Marknadens modernaste erbjudande i 
kvalitet och genomförande.  

FÖNSTERBYTARNA
www.fonsterbytarna.se

Trygg fastighetsförvaltning sedan 1923.

HSB MALMÖ
www.hsb.se/malmo

Vi får era fastigheter att må bra!  

HÖGTRYCKSTJÄNST
www.hogtryckstjanst.se

Få ett ”paketombud” till er BRF helt 
utan kostnad!
iBoxen – den enda leveransboxen som 
är öppen för alla transportörer

IBOXEN
www.iboxen.se

FASTIGHETSKONSULT
LARS SJÖLANDER AB

FASTIGHETSKONSULT
LARS SJÖLANDER

www.fastighetskonsult.com

Er lokala expert på en abonnemangsfri 
underhållsplanering

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

FIRESAFE
www.firesafe.se



IC GRUPPEN
www.installationscompaniet.se

Vi har allt alla andra har - samlat 
under ett tak! Din kompletta partner 
som täcker alla tjänster ni behöver 
in-house. Vad behöver ni? Vi har det!

KINTO SHARE
www.kinto-mobility.se

KINTO Share – tjänsten där du bokar 
bil med app, från en timme och framåt, 
direkt utanför dörren.

LN RESURS
www.LNresurs.se

Är er utemiljö sliten och tråkig?
Vi är er trygga partner till en ny och 
trivsam utemiljö. Kom gärna fram och 
prata anläggning med oss.

LGG INNEKLIMAT
www.lgg.se

LGG Pandora - Högeffektiv spiskåpa 
med dold montering för användning 
med centralt fläktsystem i t.ex hyres-
lägenheter och bostadsrätter.

Vi erbjuder inspektion, underhålls-
spolning och relining av befi ntliga 
avloppsystem. Vi har den rätta 
kompetensen för att hjälpa dig!

ISAB RÖRINFODRING SYD
www.isabgroup.se

Förenkla styrelsearbetet med Nabos 
marknadsledande portal och experter 
inom fastighetsförvaltning.

NABO
www.nabo.se

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

MILJÖBELYSNING
www.miljobelysning.nu

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



Secor finns i hela Sverige med lokala 
specialister som installerar Daloc 
säkerhetsdörrar.

SECOR
www.secor.se

Din helhetsleverantör inom avlopp. 
Vi är proffs på relining, inspektion, 
spolning och slamsugning.

RE-NEW AB
www.re-new.se

RELINING -  INSPEKTION -  SPOLNING

RELINING -  INSPEKTION -  SPOLNING

Sparbanken Syd är banken som 
arbetar för att vara världsbäst i 
Skåne – för både kunder & kollegor. 
Vi är nära, när du önskar. 

SPARBANKEN SYD
www.sparbankensyd.se

SIMAB
www.simab.se

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

Vi på SBC är specialister på allt inom 
bostadsrätt - ekonomisk och teknisk 
förvaltning, projektledning och juridisk 
rådgivning.

SBC 
www.sbc.se

Ojämn inomhustemperatur? Vi arbetar 
för ett bättre inomhusklimat och en 
hållbar värmelösning!

QSEC
www.qsec.se

Vi hjälper BRF:er, fastighetsägare och 
företag att erbjuda bekymmersfri 
elbilsladdning.

OPIGO
www.opigo.se

OPIGO
B E K Y M M E R S F R I   E L B I L S L A D D N I N G

NANOSTONE
www.nanostone.se

Vi är specialister på hållbara 
förbättrings- och underhållstjänster 
för fastigheter och utomhusytor.



Helhetslösningar inom avloppunderhåll 
med fokus på kvalitet och personlig 
service sedan 2002. 

SPOLARGRUPPEN
www.spolarna.com / www.repipe.se

Verisure brandvarningssystem upp-
kopplat direkt till larmcentral kan 
radikalt förbättra brandskyddet i en 
fastighet. 

VERISURE
www.verisure.se

Teknova har i mer än 35 år levererat 
högkvalitativa balkong-, fasad- och 
fönsterprodukter, våtrumskassetter 
och renoveringssystem för våtrum.

TEKNOVA
www.teknova.se

SUSTEND
www.sustend.se

Vi är ett team av engagerade konsulter 
som hjälper er bostadsrättsförening 
med underhållsplanering, besiktningar 
och projektledning.   

Funderar ni på balkonginglasningar i 
er förening? Vi hjälper er från början 
till slut.

SVENSKA LUMON
www.lumon.se

• Porttelefoni 
• Passagesystem
• Kameraövervakning 
• Inbrottslarm
• Dörrautomatik 
• Hosting

SÄKERHETSTEKNIK
www.sakerhetsteknikab.se

FLER UTSTÄLLARE KAN TILLKOMMA!



KL 19.00 AVSLUTAR
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

MENY
SVENSKT KYCKLINGBRÖST 

SERVERAS MED SÄSONGENS 
PRIMÖRER & ROSTAD POTATIS

BLANDAD SALLAD, SMÖR & BRÖD

Läs mer & tävla på
www.brf360.se 

TÄVLING!
Tävla om present-
kort på IKEA till 

värdet av 1000 kr.

Hitta rätt leverantör 
för er BRF!

BRF36
Läs mer på: www.brf360.se



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 
SCANDIC TRIANGELN
TRIANGELN 2, MALMÖ

TORSDAG 26 JANUARI
16.00 – 19.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
ONSDAG 25 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


