
UPPSALA
FASTIGHET2023

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

TORSDAG 9 FEBRUARI KLOCKAN 16.00 – 19.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG

VÄLKOMMEN!
EN MÄSSA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
OCH FASTIGHETSÄGARE

AKTUELLT
PÅ

MÄSSAN!

 • ENERGI-
  BESPARINGAR

 • ELBILSLADDNING

 • SOLENERGI

• 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



17.00 – 17.25 RIKSBYGGEN
   Energi - hur kan din förening minska energikostnaderna?

17.30 – 17.55 AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB
   Hur ser det ut i Er förening och hur kan man få fram den verkliga 
   statusen på avloppssystemet?
   Är det någon skillnad i äldre byggnation jämfört med nybyggnation?
   Skjut upp stambytet och minska vattenskaderiskerna!
   Välkomna, till ett som vi hoppas, givande föredrag!

18.25 – 18.50 ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN
   Förutsättningar för solceller på flerbostadshus, där IMD av el spelar 
   en viktig roll för att de boende ska kunna ta del av den producerade  
   solelen.

17.00 – 17.25 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.

17.30 – 17.55 SALLÉN ELEKTRISKA
   Nyfiken på solenergi?
   Med solceller på din fastighet producerar du din egna hållbara och  
   miljövänliga solenergi med hjälp av solens strålar.
   Kom och träffa oss på Fastighet 2023 i Uppsala så berättar vi mer!

18.25 – 18.50 UPPSALA BRANDFÖRSVAR
   Vilket ansvar kring brandskydd har din bostadsrättsförening? 
   Vi berättar om vanliga brister i brandskyddet och hur din förening kan  
   arbeta med ert systematiska brandskyddsarbete! Vi tar upp enkla 
   saker kan ni göra för att konsekvenserna av en brand ska bli så liten  
   som möjligt.

FÖRELÄSNINGSSAL ”3”

FÖRELÄSNINGSSAL ”K3 / K4”

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00FÖRELÄSNINGAR



BODÉN MARK & ANLÄGGNING
www.bodenmark.se

En god grund ger fast mark att stå på. 
Vi skapar bästa förutsättningar kring 
mark och anläggning. Laddstolpar, 
dränering, parkeringsytor eller grönytor? 
Fråga oss!

En Norrlandsbaserad leverantör som 
tillverkar inglasningar för balkonger, 
uterum, entrédörrar, glasfasader, 
glastak, fönster, branddörrar och 
skjutdörrar.

ALAB ALUMAN
www.alab.com  www.alstral.nu   www.aluman.se

 

Ett Uppsalaföretag från 1990 som 
erbjuder allt inom grön El, produk-
ter och installationer, LED-belysning, 
solenergi och laddstationer till brf:er, 
samfälligheter och företag. 

ALLTEK GRÖN EL
www.alltekgel.se

BALCO
www.balco.se

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

Andrés Måleri är ett familjeföretag 
sedan 1994. Expert på Brf:er med 
inriktning målning, grön-fri, brandsäkra 
vindar mm. Upptagningsområde hela 
Mälardalen. 

ANDRÉS MÅLERI
www.andresmaleri.se

Minska vattenskaderisker med ett 
förebyggande underhåll. Besiktningar 
och sakkunnighetsutredningar.

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB 
www.avloppsteknik.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



Vi erbjuder teknisk-, ekonomisk- och 
energiförvaltning samt byggprojekt-
ledning med kundnöjdhet i fokus.

BREDABLICK  
www.bredablickgruppen.se

En rikstäckande service- och intresse-
organisation för Sveriges bostadsrätts-
föreningar.

BOSTADSRÄTTERNA
www.bostadsratterna.se

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

Vi ger kostnadsfria och opartiska råd 
om energieffektivisering och förnybar 
energi.

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN
www.ekrul.se

DINA FÖRSÄKRINGAR MITT
www.dina.se

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

Med över 250 000 tillverkade och 
bytta fönster är vi en branschledande 
totalentreprenör. 

ENOMIC FÖNSTER
www.enomic.se

Försäkringsförmedlaren som hjälper 
bostadsrättsföreningar att teckna rätt 
försäkringsskydd.

BOLANDER & CO
www.bolander.se

Rent vatten utan kemikalier ger längre 
livslängd, bättre energiöverföring, 
mindre underhåll av värme- och 
kylsystem.

ENWA
www.enwa.se



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

EWAYS 
www.eways.se

Tryggt och hållbart - fastighets-
förvaltning efter era behov.

HSB UPPSALA
www.hsb.se/uppsala

EPT AB
Entreprenadprojekt Täby

EPT 
www.eptaby.se

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

Interspol är en organisation samman-
satt av handplockad expertis inom 
VA-tjänster.

INTERSPOL
www.interspol.se

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

PROLINE NORD
www.proline-group.se

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

MILJÖBELYSNING
www.miljobelysning.nu

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

Vi erbjuder industriservicetjänster med 
fokus på säkerhet, miljö och hållbarhet.

RECOVER
www.recover.se



Kom och prata solceller, elbilsladdning, 
smart belysningsstyrning och energi-
effektiva fastighetstvättmaskiner med 
oss.

SALLÉN ELEKTRISKA
www.sallen.se

Sveriges första Digitala Låssmed.

SAMUELSSON & PARTNER
www.samuelssonpartner.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

Stamspolning - Rörinspektion & Av-
loppsstopp - Tvätt av sopkärl & sop-
rum – Spolning av stuprör – Container 
018-550 810 order@spolsnabben.se

SPOLSNABBEN
www.spolsnabben.se

TA DE LAUNA
www.tadelauna.se

Är ni missnöjda med er trappstädning?
Är ni i behov av bud? Vi önskar inget 
annat än att överträffa era förväntningar.

Vår affärsidé är att undersöka, under-
hålla och förnya rör i fastighet. Vi säljer 
flexibla och kundanpassade tjänster och 
produkter och har paketlösningar och 
serviceavtal. 

SVENSK RÖRANALYS
www.roranalys.se

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

SECOR
www.secor.se

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

RIKSBYGGEN
www.riksbyggen.se



Fjärrvärme från Vattenfall - enkelt, 
bekvämt och kostnadseffektivt för dig, 
hållbart för staden 

VATTENFALL VÄRME
www.vattenfall.se

Du smider nya idéer – Vi gjuter dem!
Lokalt och av återvunnet skrot.

TIERPS JÄRNBRUK
www.tierpsjarnbruk.se

VENTILATION OCH SOTNINGSTJÄNST
ÅKE HUSS 

www.akehuss.se

Funderingar kring innemiljön – utifrån 
hälsa, komfort och driftsekonomi? 
Prata ventilationsrengöring, energi-
optimering och OVK med oss! 

Prata med oss om brandskydd, vilket 
ansvar du som fastighetsägare har 
och hur du kan få till ett systematiskt 
brandskyddsarbete som håller över tid. 

UPPSALA BRANDFÖRSVAR
www.uppsalabrandforsvar.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

VÄSTERÅS RELINING
www.vasterasrelining.se

Vi utför tjänster som relining/lednings-
renovering, rörinspektion, felsökning, 
underhåll, rådgivning och före-
byggande avloppsåtgärder.

FLER UTSTÄLLARE 
KAN TILLKOMMA!



KL 19.00 AVSLUTAR
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

MENY
UGNSBAKAD REGNBÅGE MED PANKO & ÖRTER 

SERVERAS MED PARMESAN & BASILIKASÅS, 
POTATISSTOMP MED CITRUS 

SAMT BLANCHERADE GRÖNSAKER



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 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.”

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.



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 
UPPSALA KONSERT & KONGRESS
VAKSALA TORG 1

TORSDAG 9 FEBRUARI
16.00 – 19.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
ONSDAG 8 FEBRUARI

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


