FASTIGHET2021

MÜNCHENBRYGGERIET

TORSDAG
14 OKTOBER
MÜNCHENBRYGGERIET

TORKEL KNUTSSONSGATAN 2, STOCKHOLM

KOSTNADSFRITT
I N K LU S I V E M I D DAG

ERT LOKALA FASTIGHETSEVENT
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.

EVENTET ÄR ÖPPET 17.00-20.00

VI AVSLUTAR
MED MIDDAG
MENY:

KYCKLINGLÅRFILÉ SERVERAS MED
TOMATBULGUR, SYRLIG GRÖNKÅLSSALLAD,
SPENAT- & FETAOSTPAJ, TZATZIKI &
HUMMUS SAMT SURDEGSBRÖD
& VISPAT SMÖR.

VI PÅ FASTIGHET2021 FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
REKOMMENDATIONER FÖR COVID-19.
FÖR OSS SOM ARRANGÖR ÄR SÄKERHET OCH HÄLSA FÖR BESÖKARE,
UTSTÄLLARE OCH MEDARBETARE AV HÖGSTA PRIORITET!

FÖR ATT NI PÅ ETT SÄKERT SÄTT SKA KUNNA DELTA HAR VI VIDTAGIT FLERA ÅTGÄRDER;

•

Vi släpper in besökare i omgångar vid behov.

•

Det finns munskydd och handsprit att tillgå.

•

Alla ombeds hålla avstånd och möblering sker för att detta ska underlättas.

•

Instruktioner sätts upp om allmänt förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

•

Vi skärper även till säkerheten kring matserveringen och restaurangmiljön.

•

Kom endast till eventet om ni är fullt friska!

Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställer in eventet om vi inte kan genomföra den på ett
tryggt och säkert sätt.

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

www.assaabloyopeningsolutions.se

www.avloppsteknik.se

”Passagesystem, bokningssystem och
porttelefoner i flerbostadsfastigheter.
Säkerhetssystem och informationssystem för tryggare fastigheter och
trevligare boendemiljö.”

”Minska vattenskaderisker med ett
förebyggande underhåll. Besiktningar
och sakkunnighetsutredningar.”

AXEMA

BAUER WATERTECHNOLOGY SYSTEMS

www.axema.se

www.bauer-wt-systems.se

”Axema erbjuder flexibla, användarvänliga och smarta lösningar för
passage, porttelefon, information
och bokning.”

”Rena rörsystem, energirenovering,
effektivisering ger besparingar i
tappkallvatten- varmvatten- &
värmesystem”

BREDABLICK
THERMIA

CIJA TANK

www.bredablickgruppen.se
www.thermia.se

www.cija.se

”Vi
“...” erbjuder ekonomisk och teknisk
förvaltning samt byggprojektledning
med kundnöjdhet i fokus.”

”Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug.”

DOFAB

EL AV SOL

www.dofab.se

www.elavsol.se

”DOFAB AB är ett familjeföretag med
AAA-rating som tillverkar måttbeställda fönster, dörrar och portar
efter dina mått och önskemål.”

”El av Sol projekterar och installerar
solcellsanläggningar och laddlösningar
för bostadsrättsföreningar och
fastigheter.”

HSB

JUCOMI BYGG & FASTIGHETS

www.hsb.se

www.jucomi.se

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

”Med kunden i fokus utför vi statusbesiktningar och ombyggnader på
totalentreprenad. Vi underhåller din
fastighet!”

LINDALENS STÄD &
TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

MILJÖBELYSNING

www.lindalens.se
”Lindalens – Din kompletta lösning för
fastighetsskötseln, inne som ute”

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

BEE CHARGING SOLUTIONS
NABO

NACKA STRAND STÄD OCH SERVICE

www.bee.se
www.nabo.se

www.nsstadochservice.se

”Förenkla
”Vi
är en ledande
styrelsearbetet
laddoperatör
med Nabos
för
elbilar och erbjuder
marknadsledande
portal
rättvis
och
laddning
experter
för bostadsrättsföreningar.”
inom
fastighetsförvaltning.”

”Vi rengör, dammar och torkar! Vi utgår
dock utifrån Era behov när vi städar
på Er arbetsplats, trapphus, föreningslokal, hem eller andra lokaler.”

OFFICE RECYCLING

QSEC
www.qsec.se

”Vi gör hållbara återvinningskoncept för
BRFer, fastighetsägare & hyresgäster.”

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

SECOR

SVENSKA SKYDD

www.secor.se

www.svenskaskydd.se

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

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

FÖREDRAGSSCHEMA

EVENTET ÄR ÖPPET 17.00-20.00
Programmet
är preliminärt
och kan
komma att ändras.
EVENTET
ÄR
ÖPPET
17.00-20.00

FÖRELÄSNINGSSAL - NOBELTERRASSEN
18.00-18.25
QSEC
”Höga värmekostnader? Ojämn inomhustemperatur?
”Genom balansering skapar ni ett bättre inomhusklimat för medlemmarna samt lägre
uppvärmningskostnader och därmed ett mindre CO”-avtryck”

18.30-18.55
AVLOPPSTEKNIK
”Vad kostar vattenskador, och hur kan man minska riskerna?
		När skall man planera för ett stambyte?
		Hur ofta är det problem i nyare fastigheter?
		Välkomna till vårt föredrag!”

19.25-19.50
EL AV SOL
”Du har taket, vi har resten! Lär er mer om hur ni möjliggör laddning av elbilar och grön elproduktion
		med högre värde på fastigheten som resultat.”

FÖRELÄSNINGSSAL - LINDGREN
18.00-18.25
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.”

18.30-18.55
NABO
”Så tar bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ansvar och förebygger brand.
Konkreta tips från Robin, Nabos specialist inom brandsäkerhet.”

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

www.justnu.se

VÄLKOMMEN TILL
MÜNCHENBRYGGERIET
TORSDAG 14 OKTOBER
17.00 – 20.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG
När ni anmäler er som besökare på Fastighet2021
ingår inträde i mässan och föreläsningar

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 11 OKTOBER
Ange följande uppgifter vid anmälan:
(gäller samtliga deltagande)
• Namn
• Vilken Brf/företag ni representerar
• Befattning
• Vilket pass ni vill gå på
• Telefon
• Mail till förening/företag
• Eventuell matallergi
Begränsat antal platser.

0510-220 95

anmalan@fastighet.events
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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

