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ER LOKALA
FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsför-
eningens styrelse eller som fastighetsägare bör 
Ni besöka Fastighet2017 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 mässerbjudanden och inte 
minst utbyta erfarenheter med andra bostads-
rättsföreningar och fastighetsägare.
 
Allt är helt kostnadsfritt för era representanter 
och sker under trivsamma former.

UTSTÄLLARE
Följande företag återfinns som utställare i mässan.

 

 



FÖRELÄSNINGSSAL ”PLUTO”

17.45 – 18.15   HOME SOLUTIONS  
   ”IMD (Individuell Mätning Debitering) – En rättvisefråga med medlemsnytta”

18.20 – 18.50  BAUER WATERTECHNOLOGY
   ”Energirenovering & samtidig energieffektivisering i tappvatten & 
   värmesystem”

18.55 – 19.25  ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY
   ”Fånga energibovarna i din fastighet och gör stora besparingar med 
   gemensam tvättstuga.”

19.30 – 20.00  QSEC
   ”Varma och kalla lägenheter? Då behöver ert värmesystem injusteras!!!
   När värmesystemet är i balans ger det både jämnare rumstemperatur 
   och lägre kostnader.”

FÖRELÄSNINGSSAL ”JUPITER”

17.45 – 18.15   EGAIN
   ”Sänk era värmekostnader med 10-15% och få kontroll på inomhusklimatet,  
   med eGain forecasting™”

18.20 – 18.50  BALCO
   ”Balkonger - vilket ansvar har vi i styrelsen, samt hur går vi tillväga för att  
   genomföra ett balkongprojekt? Hur kan en entreprenör med helhetsansvar  
   ställa upp? Gör som många andra, möt framtiden på en balkong från Balco.”

18.55 – 19.25  AVLOPPSTEKNIK
   ”Minska antalet vattenskador och undvik stambyten.”

19.30 – 20.00  ROTPARTNER
   ”Har ni funderat på: Vilket ansvar ni i styrelsen har för de boende vid en
   renovering? Vilka regler som styr och hur ni ska informera boende och 
   lokalhyresgäster vid en renovering? Vi kan svaren på detta och 
   mycket mer!”

20.00  VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA 
 MAT OCH DRYCK.

MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00
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MENY
(SERVERAS PÅ BUFFÉ)

TORSK MED PAPRIKASÅS
SÄSONGENS PRIMÖR OCH 

KOKT POTATIS

SALLAD, BRÖD OCH SMÖR

MIDDAGEN SERVERAS KL. 20.00

Fastighet2017 är kostnadsfritt för er som besökare. I 
mässbesöket ingår även mat och dryck utan kostnad. 
(Meddela ev. allergier i samband med er anmälan!) 
Då antalet platser är begränsat ber vi er att anmäla er 
förening i god tid.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 
MÅNDAG 25 SEPTEMBER. 
(OBS! själva mässan är torsdagen 28 september)

För att alla mässbesökare ska få en färdig namnbricka 
redan vid entrén ber vi er ange vilken BRF eller vilket 
företag ni representerar, samt namnen på samtliga 
besökare. Uppge även vilken ort det gäller tack!

VÄLKOMMEN!

ANMÄLNINGSINFORMATION

0510-220 95 anmalan@fastighet2017.se www.fastighet2017.se
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