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KOSTNADSFRITT
INKLUSIVE MIDDAG

VÄLKOMMEN!
EN MÄSSA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
OCH FASTIGHETSÄGARE



MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00-19.00

ER LOKALA FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som fastighetsägare 
bör Ni besöka Fastighet2022 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!



17.00 - 17.25 BALCO
   Balkonger som bidrar till ett hållbart boende
   Vi berättar om hur Balcos balkongslösningar ger en skyddad 
   husfasad, minskade underhållskostnader, sänkta energikostnader, 
   ökat bostadsvärde – och ökad trivsel hos de boende.

   

17.30 – 17.55 SECOR
   Secor erbjuder helheten för ert dörrbyte. Med över 25 års erfarenhet  
   som Daloc-koncernens sälj- och installationskedja lokalt över hela 
   Sverige, har våra certifierade installatörer genomfört hundratusentals  
   installationer av säkerhetsdörrar, entrépartier, branddörrar, 
   fastighetsboxar, lås och beslag. Från idéer till färdigt installerade 
   dörrar, vi hjälper er med hela projektet!
   Säker dörr. Säker installation. Det är Secor.

18.25 – 18.50 ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVAREN
   Hur minskar man energi och effektbehovet i en fastighet och varför 
   är smart styrning ett bra hjälpmedel att lyckas? 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00-19.00FÖRELÄSNINGAR



NEXT GREEN
www.nextgreen.se

Vi är specialiserade på laddsystem 
och egenutvecklade montage- och 
installationsprodukter till dagens och 
framtidens laddinfrastruktur. 

Ständig vidareutveckling av kvalitet 
och teknik har lett till att Miele identi-
fieras med högsta produktkvalitet.

MIELE 
www.miele.se/professional

Balkongslösningar som ger en skyddad 
husfasad, minskade underhålls-
kostnader, energibesparingar, ökat 
bostadsvärde och förbättrad livskvalitet 
för de boende.

BALCO
www.balco.se

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARE
www.energiochklimat.se

Kommunal Energi- och klimatråd-
givning - kostnadsfri information och 
råd om energieffektivisering och för-
nyelsebar energi.  

HEROK RENTAL
www.herok.se

Din affärspartner inom truckar, liftar, 
maskiner och bygg.
Vi finns i Mora samt Rättvik men vi 
servar hela Dalarna med omnejd.

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

HSB
www.hsb.se/malardalarna

JAFO
www.jafo.eu

JAFO utvecklar och säljer VVS-
Produkter i plast & rostfritt med Golv-
brunnar och Golvrännor som huvud-
produkter.

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



VÄRMEVÄRDEN ADVEN
www.varmevarden.se / www.adven.com

Vi värmer bostäder, industrier och 
lokaler med fjärrvärme så att du 
alltid ska ha det varmt – hemma och 
på jobbet.  

NODAVA
www.nodava.se

Nodava tillhandahåller vatten-, 
avlopp- och avfallstjänster i Mora, 
Orsa och Älvdalens kommuner.

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

PROLINE NORD
www.proline-group.se

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

RIKSBYGGEN
www.riksbyggen.se

Secor finns i hela Sverige med lokala 
specialister som installerar Säkra 
dörrar från Daloc.

SECOR
www.secor.se

Vi jobbar med felsökning, spolning och 
relining av avloppsledningar åt BRF:er.

VVSTEKNIK
www.vvsteknik.net

XL-BYGG
www.xlbygg.se

Tillsammans fixar vi allt! 
Rättvik • Falun • Mora • Grängesberg 
• Smedjebacken

PODAB är specialiserade på 
professionell tvättstugeutrustning. 
Välkommen till oss så hjälper vi dig 
till en bekymmersfri tvättstuga.

PODAB
www.podab.se



KL. 19.00 AVSLUTAR 
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

HELSTEKT MARINERAD FLÄSKFILÉ, 
SERVERAS MED POTATISGRATÄNG, 

ROSTADE ROTFRUKTER & GRÖNSAKER 
SAMT EN RÖDVINSSÅS.

MENY



BRF STENHUGGAREN 
I KRISTIANSTAD

- Ulla Fält

”Roligt att träffa andra föreningar och 
att träffa utställare, alltid något nytt som 

dyker upp. Kul att få återkoppla med 
tidigare leverantörer och få en 

personlig kontakt.” 

BRF GUSTAV ADOLF 
I HELSINGBORG

- Natasa Patarijevic

”Vi besökte mässan i Hel-
singborg som var mycket 
bra organiserad/plane-

rad. Trevligt och givande! 

Vi fick bra information 
om det vi behövde och 
det var precis allt det 
vi var ute efter. Jag 

kommer gärna besöka 
nästa mässa!” 

HSB BRF ILLERN 
I VÄNERSBORG

- Annika Bernheim 

”Trevlig mässa! När man är ny i 
BRF-styrelsen är det ett bra sätt 

att få kontakt med andra 
styrelsemedlemmar och även få 

en första kontakt med olika 
företag som alla på något 

sätt kan underlätta för 
BRF-arbetet.”  

REFERENSER
FRÅN BESÖKARE AV VÅRA MÄSSOR

BRF L 21 EKHOLMEN I LINKÖPING
- Ella Wasström 

”Trevligt bemötande och bra information av er mässvärd! 
Lagom med utställare så tid finns att prata med alla om man vill. 

Kul att träffa entreprenörer vi jobbar med idag och knyta nya 
kontakter för framtiden! 

Jag gillar det lokala och nära, de flesta utställare som 
var på mässan hade lite koll på området och 

det känns proffsigt!” 

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.” 



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
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VÄLKOMMEN 
MORA PARKEN
PARKVÄGEN 1, MORA

TISDAG 23 AUGUSTI
16.00 – 19.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
MÅNDAG 22 AUGUSTI

KOSTNADSFRI MÄSSA INKLUSIVE 
MIDDAG OCH FÖREDRAG


