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Den 6 Oktober 2016
Elite Stadshotell Västerås

Styrelsemässan är kostnadsfri
för dig som besökare.

Föredrag

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen
för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor
och tjänster finns samlade på ett ställe.

15.30
15.50

Den personliga kontakten är viktig. Ni
får ett ansikte och en person bakom
företagslogotypen. Styrelsemässan fungerar
som ett forum där du på kort tid får kontakt
med flera olika leverantörer.
Ni kan fråga om olika lösningar för er förenings
specifika behov och utbyta idéer och tankar.

16.50

Vi ser helst att ni som besökare kommer till
mässan någon gång mellan 15.00 och 18.00.
Förhandsanmälan krävs

16.10
16.30

17.10
17.30
17.50
18.15
18.40

Clean Quality - Golvvård
Com Hem - Com Hem till kommunikation &
underhållning.
Polstar - Fönster
Bauer Watertechnology - Energieffektivisering
av värme - och vattensystem
eGain - Sänk dina värmekostnader med 1015%, med bibehållen komfort
Locklight - Belysning
Chemiclean - Energi
Proline Group - Det intelligenta valet när
du skall renovera avloppsrör, stammar eller
ventilationskanaler
Balco - En smart investering
Bredbandsbolaget - Fiber TV

15.00 Styrelsemässan öppnar
19.00 Kvällen avslutas med utlottning
av ICA presentkort, värde 500 kr.

Mat & dryck (ingår utan kostnad)
Mat & dryck serveras mellan 17.00 till 18.30.
Fika, från kl. 18.00 serveras även kaffe, te och choklad m.m.
Mat - välj bland:
1. Varmrökt lax med saffran lime majonäs, capris, vattenkrasse i solrosbröd
2. Surdegsbaguette med salami & brieost
3. Skagenröra med sallad i wrap
4. Grillade grönsaker och crème bonjour i chilibröd

www.styrelsemassan.se

Dryck - välj bland:
1. Vin (rose, vitt eller rött)
2. Öl (vanlig eller lättöl)
3. Alkoholfritt alternativ.
(1 servering per person)
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Utställare
Com Hem

Locklight

Com hem till Sveriges snabbaste bredband, största utbud av
tv & play och fast telefoni till
ovanligt låga priser.

Locklight AB är ett av Sveriges
ledande företag inom fastighetsanpassad LED-belysning
till dina allmänna utrymmen.

Bauer Watertechnology

Axema Access Control

Energirenovering med samtidig Energieffektivisering i
tappvatten- och värmesystem.
Naturligtvis utan kemikalisering!

Axema AB – Din
säkerhetsleverantör av
smarta och användarvänliga
produkter inom passersystem,
porttelefoni och kodlås.

eGain

SBC

Världsledande på
klimatanpassad uppvärmning
av fastigheter. Gör som
hundratals andra brf:er Spara värme med eGain!

En av de ledande inom
förvaltning. Erbjuder allt
inom ekonomisk och teknisk
förvaltning samt juridisk
rådgivning.

Tubus System AB

Enkla Elbolaget

Tubus System AB - Relining för
er som använder insidan

Man ska inte behöva vara
expert för att köpa el.

Bredbandsbolaget

Aptus Elektronik

Bredbandsbolaget både bredband och TV.
Ett av Sveriges största
bredbandsleverantörer med 25
procent av marknaden.

Passage. Porttelefon. Bokning.
Kommunikation. Lås & Larm.

www.styrelsemassan.se
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Utställare
Proline Öst AB

DinBox

Proline - det intelligenta sättet
att renovera avloppsrör och
stammar. Vi utför även relining
av ventilationskanaler.

Fastighetsboxar, smart
passage, digitala skärmar,
tvättstugebokning online DinBox tar framtiden till
er fastighet.

Cremab

RELITA

Isolera vinden och sänk dina
energikostnader med oss på
Cremab!

Stamspolning, fastighetsjour,
skadeservice, fukt och
mögelproblem, sanering,
soprumstvätt, snöröjning av
tak med kranbil

Xtream Clean
Högtrycksspolning
Xtream Clean experter på
Spolning, rörrenovering inom
både avlopp/dagvatten och
ventilation. Samt rörinspektion.

Front

Balco

FRONT

Med SmartFront kan du spara
upp till 65% av dina energikostnader. Vi är experter på
fasadproblem och lösningar.

FRONT

Chemiclean

FRONT
FRONT

Ledande leverantör av balkongsystem och inglasningar
för flerfamiljshus – kompletta
lösningar, monterade och
klara.

Chemiclean-metoden®
ger bostadsrättsföreningar
marknadens mest kompletta
lösning för optimering av
värmesystem.

SBAB

Ragn-Sells

Mer än bara bra ränta av din
bank? Hos oss får bostadsrättsföreningar hjälp med finansiering och bra sparande.

Ragn-Sells hjälper Er med
kontroll/underhålls spolning av
spillvattensystemet och allt vad
som gäller ert miljörum.

www.styrelsemassan.se
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Veterankraft

Fastum

När du är i behov av erfarna
och kompetenta Veteraner för
heltid eller deltidsuppdrag.
Välkommen!

Kundanpassad förvaltning.
Fastum - Som en i styrelsen.

Svenska Skydd

Polstar

Vi kan som enda företag som
kan erbjuda både FORMSÄKRA
och BOSÄKRA TRAPPHUS med
säkerhetsdörrar i centrum.

Underhållsfria fönster och
dörrar för framtiden

Coreclean Mitt

Harmonidörrar

Garagestädning på rätt sätt!

Säkerheten är alltid nummer
ett i våra dörrar. Precis som de
karmar som omger dörren,
bygger våra säkerhetsdörrar på
en stomme av stål

Secor

Svenska Bolån

Secor är en erfaren, rikstäckande
sälj- och montagekedja som är
experter på dörrbyten i flerbostadshus.

Försäkring och lån så klart!
Fler bostadsrättsföreningar
tillsammans får bättre villkor.
08-660 12 00. Välkommna!
www.svenskabolan.se

Bergslagens Mattleasing

Veteranpoolen

Uthyrning, försäljning och tvätt
av entrémattor & logomattor.
Försäljning och montage av
skrapmattor. Ergonomimattor.

Veteranpoolen erbjuder
fastighetsskötsel,
företagsbemanning och hjälp
till privatpersoner.

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

www.styrelsemassan.se
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Utställare
Cupola Mälardalen

Miljöbelysning Sweden

VEM ANSVARAR FÖR
BRANDSÄKERHETEN I ER
BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Miljöbelysning-LEDifierar
Sverige genom att i största
möjliga mån endast byta
ljuskälla.
Bra för miljön och plånboken.

Clean Quality i Sverige AB

Alf Software

Vi anser att Er trappstädning
helt enkelt ska fungera.
- Elektroniska bekräftelser
- Moderna städmetoder
cleanquality.se/trapp

Agendo utvecklar ett system
för bokning av tvättstuga via
mobil och webb.

STYRELSEMÄSSAN ÄR EN
EFTERMIDDAG/KVÄLLSMÄSSA
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH
LEVERANTÖRER.

Varmt Välkomna!

www.styrelsemassan.se
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