Stora Styrelsemässan Online
Sveriges största nätmässa för
styrelser och leverantörer

14 & 15 APRIL 2021

Sveriges största nätmässa för brf:er!
Allt din Bostadsrättsförening behöver
samlat på ett ställe.
62 företag. 75 branscher. 11 föredrag.

För dig som besökare
Allt sker Online
Mässan är helt kostnadsfri

Varmt välkommen!

Livemöten & Föredrag

Klicka här för att anmäla dig!
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Superchansen, en resecheck på 20 000:-!

Presentkort - Kläder

Presentkort - Mat

Superchansen!
Du kan vinna en resecheck om
20 000:- både 14 &15 april.

Ev. vinstska� betalas av vinnaren.

(Eventuell ... ...)

Förbokar och genomför du 5 möten
får du e� presentkort värde 500:och är med i Superchansen!

Stora Styrelsemässan Online den 14 & 15 april
Allt din bostadsrä�sförening behöver samlat på e� ställe. På Stora Styrelsemässan Online kan
du på e� enkelt och säkert sä� träffa leverantörer i videomöten, cha�a eller välja a� bli
uppringd. Självklart hjälper vi dig som vill ha en personlig genomgång. Under mässan har vi
även en ´Livesupport´.
Vill du spara �d rekommenderar vi a� du förbokar dina möten.
Förhandsanmälan krävs.
Varmt välkommen �ll Stora Styrelsemässan Online!

Föredrag

Mässdagarna
14 & 15 april

Apirosport - Varför gym i BRF?
Com Hem - Digital Hållbarhet

15.00
Stora Styrelsemässan Online öppnar
18.45
10 besökare vinner 5 biobilje�er vardera.
För varje u�ört möte får du en
vinstchans.
18.45
Superchansen! En besökare vinner en
resecheck värde 20.000:- (med två års
gil�ghets�d) både 14 & 15 april.

El Av Sol - Låt solen finansiera din gröna
energiomställning.
Energiengagemang - Tre bra skäl �ll a�
skaffa solenergi - å�a goda råd a� tänka
på innan du gör det.
HSB Stockholm - Utveckling av fas�ghet
och utemiljö.
IMD Sverige - Gemensam el och IMD i
bostadsrä�sföreningar.
Nomor - Förebygg skadedjur i din brf.
Roseb Entreprenad AB - Taksäkerhet, lagar
och regler.
SBC - Vindsombyggnad och
lokalomvandling

18.45
Kvällen avslutas.

Smart Front - 75% minskad energiförbrukning och bä�re inomhusklimat!

Allt din Brf behöver samlat på ett ställe.
58 företag. 70 branscher. 10 föredrag.
Varmt välkommen!

Unloc - Digital nyckel för din
Bostadsrä�sförening
Föredragen blir �llgängliga kort innan
mässan öppnar.

Klicka här för att anmäla dig!

Varmt välkommen!

Ut st ällare
Ahlsell Sverige AB

Apirosport Sweden AB

Ahlsell erbjuder e� stort utbud
av produkter och tjänster för en
effek�v och lönsam
fas�ghetsförvaltning.

Därför ska du satsa på e� gym i
din BRF:- Ökat engagemang
och mer umgänge i föreningenEn vik�g och uppska�ad
förmån för de boende.

Assa Abloy Opening Solu�ons
Sweden AB
Aptussystemet är
säkerhetssystemet för
flerbostadsfas�gheter!

AVLOPPSTEKNIK SVENSKA AB

Axema Access Control AB

Bauer Watertechnology
Systems
Energirenovering med sam�dig
effek�visering i tappva�ensystem och värmesystem.
Är miljövänlig, CO2 sänkande
och ger långsik�gt hållbara
enonomiska besparingar.

Axema Access Control AB –
Erbjuder smarta,
användarvänliga och skalbara
säkerhetssystem för BRF &
flerbostadshus.

Historiskt se� har de flesta
stambyten ske� i för�d.
Spar pengar och besvär genom
e� förebyggande underhåll.

BMI Group

Bostadsrä�sny�

BMI Sverige är Sveriges största
och mest komple�a takpartner.
Vi har bredare sor�ment än
någon annan.

Bostadsmarknad, ekonomi,
ränta, energifrågor och mycket
mer – vi håller dig i styrelsen
uppdaterad!

Bredablickgruppen

Brf Ekonomen

Förvaltning med kunden i
centrum! Med e� proak�vt
tankesä�, nära personliga
rela�oner och hög servicegrad.

Välkommen �ll en personlig
förvaltare med digitalt fokusI
vår monter träffar du Mikaela,
Katre och Elin. Ekonomisk
förvaltning- bara e�
knapptryck bort.

Klicka här för att anmäla dig!

Anmäl dig redan nu!

Ut st ällare
Cado AB

Cleanpipe Sverige AB

CADO är e� svenskt lekplatsföretag som finns representerat
i hela Skandinavien. Vi levererar
bland annat lekredskap, mul�banor, parkmöbler, va�enlek
och utomhus fitness.

Cleanpipe Sverige AB är e�
fullserviceföretag inom avlopp,
va�en och avfall. Vi är experter
på fria flöden helt enkelt.

COM HEM AB

Dayspring

Com Hem är en av Sveriges
ledande leverantörer av
bredband, tv och play. Läs om
våra senaste nyheter kring
digitalisering av vårt tverbjudande.

Vi hjälper dig med
utvecklingsprojekt, om- och
�llbyggnad samt nybyggna�on.

Delago� Förvaltning

DOFAB AB

Vi förvaltar bostäder för
människor som vill bo bra - vi
gör det med hjärta och hjärna
på temat FÖR EN FRÄSCHARE
PLANET

DOFAB �llverkar
skräddarsydda och
kundanpassade fönster, dörrar
och portar av högsta kvalitet
och i din design.

Doorbird

El Av Sol Nordic AB

Få aviseringar i din smartphone
när dina besökare trycker på
dörrklockan. Prata med dem
och öppna dörren - var som
helst i världen - via smartphone
eller surfpla�a.

El av Sol Nordic AB projekterar
och installerar komple�a
solcellssystem för fas�ghetsägare, fas�ghetsbolag,
bostadsrä�sföreningar och
lantbrukare.

Electrolux Professional

Energi- och
klimatrådgivningen, Göteborgs
Solceller? Laddstolpar? Andra
energifrågor? Prata med
energi- och klimatrådgivarna!
Opar�sk och kostnadsfri
rådgivning på plats hos er i
Göteborg, Par�lle och Öckerö!

Electrolux Professional är en av
världens största �llverkare av
professionell tvä�utrustning. Vi
hjälper er a� nå miljömålen och
sänka era kostnader i
tvä�stugan.

Klicka här för att anmäla dig!

Förbokar och genomför du 5 möten
får du e� presentkort värde 500:och är med i Superchansen!

Ut st ällare
EnergiEngagemang Sverige AB

Enkla Elbolaget

Vi har lång erfarenhet av a�
bygga solcellsanläggningar åt
BRF och har byggt upp
värdefull kunskap kring BRFprojekt.

Vi tar inte energi. Vi ger.

Entema Entreprenader och
Service AB
Entema erbjuder
helhetslösningar för tvä�stugor
i flerfamiljshus i Stockholm.

FF-Fas�ghetsservice AB

Finncont

Gaido Consul�ng AB

Hos oss hi�ar Ni säkra och
effek�va insamlingssystem för
avfall �ll små och stora
fas�gheter.

Gaido Consul�ng AB är e�
konsult företag med
expertkompetens inom smarta
och effek�va sä� a� renovera
er fas�ghet,vi hjälper er genom
hela processen med er projekt.

Hi�a Leverantörer

HSB Stockholm

Nu kan du sluta leta! - Du hi�ar
allt din BRF behöver på
hi�aleverantorer.se

HSB Stockholm erbjuder
förvaltning och utveckling av
bostadsrä�sföreningar inom 16
kommuner i Stockholm.
Välkomna �ll vår monter och
a� boka möte!

Imd Sverige AB

Jucomi Bygg & Fas�ghets AB

Techem IMD-system
�llhandhåller mätare, system
och tjänster för Individuell
Mätning och Debitering (IMD).

Med kunden i fokus u�ör vi
statusbesiktningar och
ombyggnader på totalentreprenad. Vi underhåller din
fas�ghet !

Klicka här för att anmäla dig!

FF-Fas�ghetsservice AB e�
rikstäckande företag som
�llhandahåller tjänster inom
fas�ghetsförvaltning, facility
management och varit
verksamma sedan 1976.

Varmt välkommen!

Utställare
Juridik Online

Klo�rets Fiende No 1

Din förenings digitala
specialistbyrå! Juridik Online är
en digital juristbyrå med
exper�s inom styrelsearbete
och bostadsjuridik.

Kärltvä� / Tak- och fasadtvä� /
Garagestädning / Rensning av
hängrännor / Klo�ersanering /
Soprumstvä� / Mycket mer

Krea�v Byggkonsult AB

Lyel Fas�ghetsmontage AB

Vi ser �ll a� ert projekt blir
framgångsrikt och hanterat på
e� fackmannamässigt sä�!

Vi erbjuder helhetslösningar för
fönsterbyten.Plå�llverkning
och asbestsanering i egen regi,
allt för a� korta ner led�derna.

Maries Puts & Städ AB

Matavfallssystem AB

Med 26 års erfarenhet av
städbranschen skapar vi en
enklare vardag och glänsande
fas�ghet för din styrelse!

Matavfallssystem erbjuder
projektering och installa�on av
avfallskvarnar �ll
bostadsrä�sföreningar.

MBF, Mälardalens
Bostadsrä�sförvaltning
Välkommen �ll MBF.
Förboka e� möte och säg sen
de magiska orden " MBF 60 år "
så deltar du i en utlo�ning av
en hemlig vinst!

Miljöbelysning Sweden AB
Konvertera era befintliga
armaturer �ll LED eller era
befintliga motorvärmare �ll
laddsta�oner!

Minol Mä�eknik

MIR Gruppen

Minol Mä�eknik - en av
Sveriges ledande entreprenörer
inom IMD, mätning av va�en,
el och värme. MID-godkända
mätare.

Totalentreprenör för
fönsterbyte, fönsterrenovering
och entrépar�er med egen
�llverkning och montering.
40 års erfarenhet av
fönsterentreprenader.

Klicka här för att anmäla dig!

Varmt välkommen!

Utställare
Moderna
Återvinningslösningar AB
Vi erbjuder bostadsrä�sföreningar och fas�ghetsbolag
tjänster och produkter som
förbä�rar och underlä�ar
hantering och uppphämtning
av avall från fas�gheten.

Nabo

Nomor AB

Planima AB

Nomor är e� svenskt
ak�ebolag och en av Sveriges
största rikstäckande aktörer
inom skadedjurskontroll och
matsäkerhet.

Planima är planeringsverktyget
för bostadsrä�sföreningar som
vill ha det enklaste sä�et a�
skapa och jobba med sin
underhållsplan.

Proline Group

Rävisor AB

Proline - det intelligenta sä�et
a� renovera avloppsrör och
stammar.

Rä� tjänster �ll rä� pris!
Vi rävar i branschen vet a�
nästan alla bostadsrä�sföreningar betalar överpris för
sin revisor. Föreningarna
fungerar i grunden väldigt lika.

Personlig och proak�v
förvaltare. Styrelsearbetet i
mobilen. Rådgivning i stort och
små�. Över 100 års erfarenhet
av brf-förvaltning.

Riksbyggen

RCO Security AB
RCO Security AB utvecklar,
�llverkar och marknadsför
produkter och lösningar inom
elektronisk nyckelfri låsning.

Roseb Entreprenad AB
Vi är e� komple�
byggnadsföretag som u�ör
taksäkerhetsinstalla�oner,
renoveringar av tak, fönster och
fasader.

Klicka här för att anmäla dig!

Riksbyggen erbjuder komple�a
förvaltningslösningar
anpassade �ll Din
bostadsrä�sförening.

Safeland
Safelands unika system
säkerställer fungerande brandoch va�enskydd i hela
fas�gheten och skickar larm
direkt �ll de boende i huset.

Anmäl dig redan nu!

Utställare
Sallén Elektriska AB
Uppdatera er fas�ghetstvä�stuga, byta ut gamla
elcentraler, uppdatera
trapphusbelysningen �ll ny
energieffek�v och smart
belysning eller laddstolpar.

SBAB
Mer än bara bra ränta av din
bank? Hos oss får
bostadsrä�sföreningar hjälp
med finansiering och bra
sparande.

Samuelsson & Partner AB Digital Låssmed
Digital Låssmed® som ger
föreningar kontroll och
trygghet. Vi erbjuder digitala
låssystem anpassade för just er
förening.

SBC Sveriges
Bostadsrä�sCentrum AB
Vi på SBC är specialister på allt
inom bostadsrä� - ekonomisk
och teknisk förvaltning,
projektledning och juridisk
rådgivning. Vi har funnits sedan
1921 och är rikstäckande.

Secor

S�y

SECOR är e� bolag i DALOCkoncernen. SECOR säljer och
installerar DALOC
säkerhetsdörrar i
flerbostadshus över hela
Sverige.

S�y - smarter safety. Kollek�vt
Smart Mul�larm med brand/
inbro�/va�enläckage/
temperatur/lu�fuk�ghet för
bostadsrä�sföreningar och
fas�ghetsägare med

Smar�ront

Spolarna/Repipe

SmartFront - Specialister på
energibesparingar i
flerfamiljshus med fokus på
klimatskalet och uppdatera
ven�la�on

VI FIXAR AVLOPP.
Repipe Sverige renoverar
avlopp och systerbolaget
Spolarna underhåller dem.
Tillsammans erbjuder vi en
helhetslösning inom avlopp.

Stockholm Va�en och Avfall

Svenska Bolån

Vi driver och utvecklar va�enoch avfallstjänster med
miljöfokus för a� Stockholm
ska bli världens mest hållbara
stad. Kom och prata lösningar
för sophämtning och

Försäkring och lån så klart! Fler
bostadsrä�sföreningar
�llsammans får bä�re villkor!

Klicka här för att anmäla dig!

Anmäl dig redan nu!

Utställare
Svenska Lumon AB

Tubus System AB

Funderar ni på
balkonginglasningar �ll er
bostadsrä�sförening? Lumon
hjälper er från bygglov �ll
färdigt montage!

Tubus System u�ör relining med
minimal störning och med
maximalt resultat. Vi erbjuder
innova�va, problemfria och
kostnadseffek�va helhetslösningar
för relining i fas�gheter.

Unloc app

VVSteknik Energi & Avlopp

En nyckel som passar alla lås.
Unloc används av människor
och företag för a� öppna
dörrar överallt.

Energismarta lösningar för
fas�ghet & fram�d! Vårt
uppdrag är a� ta fram
kostnadseffek�va och
klimatsmarta lösningar för våra
kunder.

Förboka möten!
Förbokar du och genomför 5 möten får du e�
presentkort värde 500:- på Mathem.se eller
H&M och deltar automa�skt i Superchansen!

Superchansen!
Du kan vinna en resecheck om
20 000:- både 14 &15 april.

Ev. vinstska� betalas av vinnaren.

Klicka här för att anmäla dig!

