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DIN LOKALA
FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ditt arbete i bostadsrätts-
föreningens styrelse, eller som fastighetssägare, 
bör Du besöka Fastighet2016 som snart kommer 
till en plats nära dig.

Här får Du träffa några av de mest aktuella 
leverantörerna till 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 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

Allt är helt kostnadsfritt och sker under trivsamma 
former.

UTSTÄLLARE
Följande företag återfinns som utställare i mässan.

EXPERTER PÅ DOLDA VATTEN- OCH ENERGILÄCKAGE

ISOLERINGSKONSULTEN
I samarbete med

Svenska Termoträ AB



FÖREDRAGSSCHEMA 
FÖRELÄSNINGSSAL 1

18.00 - 18.30 AVLOPPSTEKNIK
 ”Minska antalet vattenskador och undvik stambyten.”

18.35 - 19.05 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.”

19.10 - 19.40 BAUER WATERTECHNOLOGY
 ”Sänk era energikostnader - förläng livslängden på era vatten-  
 och värmesystem.”

FÖRELÄSNINGSSAL 2

18.00 - 18.30 RIKSBYGGEN
 ”Underhållsplanering – hur gör man?”

18.35 - 19.05 ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY
 ”Fånga energibovarna i din fastighet och gör stora besparingar med  
 gemensam tvättstuga.”

19.10 - 19.40 RAGN-SELLS
 ”Rent och fungerande i både spillvattensystemet och miljöutrymmen 
 – Vi på Ragn-Sells är den naturliga partnern för er när det gäller.”

20.00  VI AVSLUTAR KVÄLLEN MED ATT SERVERA MAT OCH 
 DRYCK (SE MENY PÅ NÄSTA SIDA).
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ANMÄLNINGSINFORMATION
Fastighet2016 är kostnadsfritt för dig som besökare. I mässbesöket ingår även mat 
och dryck utan kostnad. (Meddela ev. allergier i samband med din anmälan tack!) 
Då antalet platser är begränsat ber vi dig anmäla din förening i god tid.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: MÅNDAG 26 SEPTEMBER. 
(OBS! själva mässan är torsdag 29 september)

Anmälan görs till Marknadsrespons enligt nedan:
Telefon:  0510-220 95
Mail:   anmalan@fastighet2016.se
Internet:  www.fastighet2016.se

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

VÄLKOMMEN!

KOSTNADSFRITTDELTAGANDE
INKLUSIVE MAT & DRYCK

MÄSSAN ÄR ÖPPEN Kl. 17.00 - 20.00

MENY
KYCKLINGFILÉ MED ROSTAD POTATIS 

OCH ÖRTIG TOMATSÅS

SERVERAS PÅ BUFFÉ.

(MJÖLK- OCH GLUTENFRI.)

MEDDELA OM NI ÖNSKAR VEG. ALTERNATIV ISTÄLLET.

MIDDAGEN SERVERAS KL. 20.00


