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Styrelsemässan är helt kostnadsfri -
varmt välkommen!

Plats: Elite Park Avenue. Kungsportsavenyen 36.
Du som styrelseledamot i Brf är varmt välkommen att 
anmäla dig till Styrelsemässan i Göteborg!

Antal platser är begränsat och förhandsanmälan krävs.

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för 
leverantörer och bostadsrättsföreningar. Din 
bostadsrättsförenings behov av olika varor och tjänster 
finns samlat på ett ställe. På Styrelsemässan får ni på kort 
tid personlig kontakt med flera olika leverantörer. Ni kan 
utbyta idéer och tankar för er förenings specifika behov. 
Ni är välkomna när det passar er. 

Förhandsanmälan krävs

Mat & Dryck -
ingår utan kostnad!

Mat & dryck serveras mellan 17.30 till 18.20.
Från 17.40 serveras även fika och choklad.

Tider 20 oktober

Kl. 15.00 Styrelsemässan öppnar 

Kl. 15.20 Första föredraget startar 

Kl. 17.30-18.20 Mat och dryck serveras  

Kl. 17.40-18.20 Fika

Kl. 18.10 Utlottning

10 besökare vinner Superpresentkort 

värde 500:-

Kl. 18.20 Kvällen avslutas

20 OKTOBER
Göteborg

Elite Park Avenue
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Anmäl dig här!

Dryck - välj bland:
1. Vin (vitt, rött eller rosé). 

2. Öl (vanlig eller lättöl). 

3. Alkoholfritt alternativ. 

(1 servering per person)

Mat - välj bland:
1. Varmrökt lax med saffran, limemajonnäs, kapris, 

vattenkrasse i solrosbröd.

2. Surdegsbaguette med salami & brieost. 

3. Skagenröra med sallad i wrap. 

4. Grillade grönsaker och crème bonjour i chilibröd. 

5. Fullkornsbaguette med rostbiff, honungssenap, 

majonnäs och ruccola. Varmt välkommen!

https://styrelsemassan.se/
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Föredrag
Under mässan hålls flera intressanta föredrag.

Tid Föredrag

15:20

NGL Energientreprenad - För grönare fastigheter genom injustering och optimering av 
värme och tappvattensystem

Tele2 - Framtidssäker infrastruktur för bredband, tv och streaming16:20

Opigo - Bekymmersfri elbilsladdning16:40

15:40

Qsec - Sänk energikostnaderna i er Brf genom rätt injustering17:00
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Certego - Vad skall en styrelse tänka på när man skall byta låssystem?

16:00 SBC - När behöver en bostadsrättsförening ta hjälp av en jurist?

https://styrelsemassan.se/
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Några av utställarna på mässan

Nabo
Fastighetsförvaltning av 
bostadsrättsföreningar 
med 2600 nöjda kunder i 
hela Sverige.

 OPIGO
Opigo hjälper 
bostadsrättsföreningar att 
erbjuda rättvis och 
bekymmersfri elbilsladdning. 

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

Brunata AB
Brunata - en av Sveriges 
ledande entreprenörer inom 
IMD, mätning av el, vatten 
och värme.

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

Axema Access 
Control AB

Tele2 Sverige AB
Tele2 Satsar på ännu mer 
fiber

Miljöbelysning 
Sweden AB
Miljöbelysning hjälper 
kunder att installera smarta 
LADDstationer och LED-
belysning utan att behöva 
byta armaturer!

SBAB
SBAB erbjuder Brf'er kloka 
finansieringslösningar, 
analyser och smarta 
verktyg för en bättre 
boendeekonomi.. 

Svenska Bolån
Försäkring och lån så klart!
Fler bostadsrättsföreningar 
tillsammans får bättre villkor!
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Bredablick 
Förvaltning
Vi på Bredablick Förvaltning 
erbjuder ekonomisk och 
teknisk förvaltning samt 
byggprojektledning, alltid 
med kundnöjdheten i fokus.

https://styrelsemassan.se/
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Några av utställarna på mässan

KONE AB
KONE erbjuder innovativa 
och energieffektiva lösningar 
för hissar, portar, rulltrappor 
och automatiska dörrar.

DOFAB AB
DOFAB tillverkar 
skräddarsydda och 
kundanpassade fönster, 
dörrar och portar av 
högsta kvalitet och i din 
design. 

Dinbox
Fastighetsboxar, smart 
passage, digitala skärmar, 
tvättstugebokning online - vi 
tar framtiden till er fastighet. 

SBC
Sveriges största oberoende 
helhetsförvaltare, som kan 
allt om bostadsrätter och 
fastighetsförvaltning.

Hr Björkmans
Entrémattor
Våra unika hyrmattor är bästa 
skyddet mot smuts och väta. 
En fullservice där vi hämtar, 
tvättar och lämnar 
entrémattor.

Bauer
Watertechnology 
Systems
Spara Pengar Med Rena 
Rörsystem!
Energirenovering samtidig 
Energieffektivisering 
kallvatten-, varmvatten- & 
värmesystem

Altan DK
Balkongbygge på befintliga 
fastigheter. Specificerade på 
öppna balkonger med hög 
kvalitet.

RCO Security AB
Svenska RCO utvecklar, 
tillverkar och säljer tjänster 
och produkter inom passer- 
och säkerhetssystem.
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Marknadens smartaste 
elbilsladdning med 
skräddarsydda 
betalningslösningar för 
bostadsrättsföreningar.

Waybler

Fönsterfabriken 
I Trelleborg AB
Svensktillverkade fönster 
sedan 1986
Fönstertillverkning, 
installation, service & 
underhåll.

https://styrelsemassan.se/
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Några av utställarna på mässan

PODAB
PODAB är specialister på 
professionell 
tvättstugeutrusning. Vi 
hjälper er till en 
bekymmersfri och trivsam 
tvättstuga.

Electrolux 
Professional
Electrolux Professional 
Laundry. Med över 100års 
erfarenhet av den 
gemensamma tvättstugan!
Vi kan hjälpa er hela vägen! 

iBoxen
Vi utvecklar en rikstäckande 
och hållbar infrastruktur av 
fristå- ende leveransboxar 
öppna för alla transportbolag.

Bahnhof AB
Sänk kostnaderna för internet! 
Snabbt, säkert och stabilt 
bredband till ett bra pris, för 
hela föreningen.
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Vi har lång erfarenhet av att 
bygga solcellsanläggningar åt 
BRF och har byggt upp 
värdefull kunskap kring BRF-
projekt.

EnergiEngagemang 
Sverige AB

iLOQ Sverige AB
iLOQ erbjuder smarta 
lösningar för lås- och 
passerkontroll för alla typer 
av fastigheter.

Vi erbjuder lösningar inom 
ventilation och avlopp.

ISAB Rörinfodring 
Syd

JHB är det självklara valet att 
kontakta vid 
offertförfrågningar eller 
utveckling av olönsamma 
ytor

JH Byggresurs i Väst/
JHB Fastighet AB

Qsec Sverige AB
QSEC hjälper dig som 
bostadsrättsförening att sänka 
dina värmekostnader.

Finncont AB
Finncont tillverkar säkra 
och effektiva 
insamlingssystem för avfall 
till små och stora 
fastigheter

https://styrelsemassan.se/
https://styrelsemassan.se/wp-admin/post.php?post=5140&action=edit
https://styrelsemassan.se/wp-admin/post.php?post=5140&action=edit
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Några av utställarna på mässan

Enkla Elbolaget
Vi tar inte energi. Vi ger.

Mockfjärds 
Fönster AB
Mockfjärds Fönster AB 
genomför helentreprenader 
med måttanpassade fönster. 
Alltid med trygga garantier. 

Ownit 
Bredband & TV
Ownit Broadband levererar 
bredbandstjänster till 
privatpersoner, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och 
företag
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Svenska Lumon
Funderar ni på 
balkonginglasningar till er 
bostadsrättsförening? 
Lumon hjälper er från 
bygglov till färdigt montage!

Samuelsson & 
Partner AB
Digitala låssystem och 
passersystem

Riksbyggen
Riksbyggen erbjuder kompletta 
förvaltningslösningar 
anpassade till Din 
bostadsrättsförening. 

Gleipnergruppen
Vi stödjer 
bostadsrättsföreningar genom 
förädlingsprojekt såsom 
vindsinredning, 
lokalkonverteringar och 
takpåbyggnader. 

M. Gedda & MGC 
Fastighetsförvaltning
Vi är din personliga förvaltare 
och stöd för styrelsen, för att 
skapa en god utveckling, sund 
ekonomi med stor kunskap.

Svenska Skydd AB
Svenska Skydd förser 
bostadsrättsföreningar med 
marknadens bästa 
säkerhetsdörrar med en 
rikstäckande organisation.

Energi- och 
klimatrådgivningen, 
Göteborgs Stad
Solceller? Laddstolpar?  
Prata med energi- och 
klimatrådgivarna! Opartisk 
och kostnadsfri rådgivning 
på plats hos er!

https://styrelsemassan.se/
https://styrelsemassan.se/wp-admin/post.php?post=5054&action=edit
https://styrelsemassan.se/wp-admin/post.php?post=5126&action=edit
https://styrelsemassan.se/wp-admin/post.php?post=5126&action=edit
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IVT Värmepumpar
Energiförbättring
IVT värmepumpar och 
totalentreprenören 
Energiförbättring AB sänker 
energianvändningen i er 
fastighet.  
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FF-Fastighetsservice
FF-Fastighetsservice AB ett  
företag som tillhandahåller 
tjänster inom 
fastighetsförvaltning facility 
management

INTEROC
Interoc AB är en byggkoncern 
som har specialiserade bolag 
för fasader, balkonger, dörrar, 
fönster, plattsättning och VS.

Cleanpipe 
Sverige AB
Cleanpipe Sverige AB är ett 
fullserviceföretag inom avlopp, 
vatten och avfall. Vi är experter 
på fria flöden helt enkelt

CERTEGO
Kompletta säkerhetslösningar 
inom lås- och passersystem, 
kamerabevakning, larm, 
dörrautomatiker och mycket 
mer.

NordicLife 
Förvaltning AB
Långsiktig och modern 
fastighetsförvaltning under 
ledorden: personlig 
förvaltning, helhetssyn och 
kundnöjdhet. 

HSB Göteborg
Fastighetsförvaltning för 
bostadsrättsföreningen – en 
trygg och enkel lösning på 
många problem. 

ASSA ABLOY 
Opening Solutions 
Sweden AB
Passage. Porttelefoni. 
Bokning. Kommunikation. 
Lås.

Telenor/Ownit
Telenor – en av Sveriges 
största leverantörer av mobil, 
bredband och tv.

Ohlssons AB
Ohlssons AB utför besiktning 
och underhåll av olje- och 
tungmetallavskiljare. 

https://styrelsemassan.se/
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Olden Bygg & Miljö
Vi är en unik mindre firma 
med den stora kompetensen 
som hjälper till i alla led med 
bygg, miljö, radon och 
förvaltning.

Raksystems
Vi hjälper din BRF med 
tjänster inom besiktning, 
fukt, energi och miljö. 

NGL 
Energientreprenad
Vi erbjuder fastighetsägare 
energieffektiviserande åtgärd 
genom injustering av 
värmesystem och optimering 
av tappvatten.

Alltikonsult
Fastighetskonsultation med 
snabba svar, personlig service 
och ett brett kontaktnät.

Recover 
Industriservice AB
Vi erbjuder 
industriservicetjänster med 
fokus på säkerhet, miljö och 
hållbarhet.

Grannfrid
Vi är ert stöd i 
boendesociala frågor.

SECOR
Sedan 1994 har vi på SECOR 
installerat hundratusentals 
DALOC
säkerhetsdörrar i flerbostadshus 
runt hela Sverige

StepLock Access
Passersystem för Brf med 
kameraporttelefon, 
mobilöppning och enkel 
administration som ökar 
tryggheten i er fastighet.

Compleo CS 
Nordic AB
Funderar ni på laddare? Vi har 
helhetslösningar av 
framtidssäkrade laddstationer 
och vi är med er genom hela 
resan.

Ytskydds
Akademien
Utbildar och är rådgivare när 
det gäller att renovera och 
ytskydda betong och metall

https://styrelsemassan.se/
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O.A. Tobiason
Kålltorps Glasmäster
Vi förenar beprövad 
byggnadskonst med modern 
teknik. Med oss får du solid 
kvalitet och hantverkskärlek

San Sac
Vi har i dag marknadens 
mest kompletta sortiment för 
källsortering och 
avfallshantering.

Sustend
Ledande specialister på 
underhållsplanering och 
projektledning för 
bostadsrättsföreningar.

https://styrelsemassan.se/

