
SANDVIKEN
FASTIGHET2023

FOLKETS HUS

ONSDAG 1 FEBRUARI KLOCKAN 16.00 – 19.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG

VÄLKOMMEN!
EN MÄSSA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
OCH FASTIGHETSÄGARE

AKTUELLT
PÅ

MÄSSAN!

 • ENERGI-
  BESPARINGAR

 • SOLCELLER

 • ELBILSLADDNING



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 KLIMATRÅDGIVNINGEN
   Hur bostadsrättsföreningar och bostadsföretag kan arbeta med 
   energibesparingar och vilket stöd de kan få. 
   Solceller och laddstolpar.

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 SANDVIKEN ENERGI
   Fjärrvärme är ett säkert, tryggt och prisvärt alternativ för uppvärmning!
   På vår föreläsning kommer vi berätta om hur fjärrvärme fungerar och  
   vad den nya fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken innebär.
   Vi kommer också berätta om serviceavtal och fjärrövervakning till 
   bostadsrättsföreningar.

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00FÖRELÄSNINGAR

KL. 16.00 
SERVERAS 

KAFFE & BULLE



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

BALCO
www.balco.se

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

DINA FÖRSÄKRINGAR MITT
www.dina.se

Vi hjälper dig med försäkring för 
fastigheten, företaget, bilarna, ditt 
hem, ja det mesta faktiskt. 
Välkommen till oss!

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING
www.sandviken.se

Vi ger lokal, opartisk och gratis råd-
givning om energieffektivisering och 
förnybar energi till hushåll, föreningar 
och företag. 

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

HANDELSBANKEN
www.handelsbanken.se/sandviken

Hos oss hittar ni lån och andra 
finansiella tjänster för både föreningen 
och medlemmarna. Välkommen med 
dina frågor.

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



Det ska vara lätt att bo i bostadsrätt! 
Låt oss ta hand om inre och yttre 
skötsel, teknisk och ekonomisk 
förvaltning i er bostadsrättsförening.

JT FASTIGHETSSERVICE
www.jtfastighetsservice.se

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

PROLINE NORD
www.proline-group.se

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

PODAB
www.podab.se

Sandviken Energi är din lokala 
leverantör av fjärrvärme, elnät, 
bredband, samt vatten och avlopp.

SANDVIKEN ENERGI
www.sandvikenenergi.se

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med 
ekonomi, fastighetsskötsel, renove-
ringar, energitjänster, förvaltartjänster 
och allt annat som ska hanteras i en 
fastighet.

HSB SÖDRA NORRLAND
www.hsb.se/sodra-norrland/tjanster

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

SECOR
www.secor.se

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

Vi utför tjänster som relining i 
fastigheter och mark, kanaltätning av 
ventilation, högtrycksspolning, 
filminspektion, rådgivning och 
förebyggande åtgärder.

SWOOSH
www.swooshsverige.se



VETERANKRAFT
www.veterankraft.se

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

Vi jobbar med felsökning, spolning och 
relining av avloppsledningar åt BRF:er.

Låt oss sänka Era energi och underhålls- 
kostnader.

VVSTEKNIK
www.vvsteknik.net

FLER UTSTÄLLARE KAN TILLKOMMA!

KL 19.00 AVSLUTAR
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

MENY
KLASSISK BOEUF BOURGUIGNON 

SERVERAS MED POTATISMOS



KL 19.00 AVSLUTAR
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

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 
FOLKETS HUS
KÖPMANGATAN 5-7, SANDVIKEN

ONSDAG 1 FEBRUARI
16.00 – 19.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
TISDAG 31 JANUARI

KOSTNADSFRI MÄSSA INKLUSIVE 
MIDDAG OCH FÖREDRAG

FEBRUARI
M T O T F L S

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 1 2 3 4 5


