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Styrelsemässan är helt kostnadsfri -
varmt välkommen!

Plats: Clarion Hotel & Congress Sea U.
Du som styrelseledamot i Brf är varmt välkommen att 
anmäla dig till Styrelsemässan i Helsingborg!

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

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!

28 SEPTEMBER
Helsingborg

Hotel Sea U

Tider 28 september

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

Mat & Dryck -
ingår utan kostnad!

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

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

15:20 NODA Intelligent System AB - Noda presenterar digitala verktyg för att sänka dina 
värmekostnader i flerfamiljshus!

16:20 Tele2 Sverige - Framtidssäker infrastruktur för bredband, tv och streaming

16:40 Kone AB - Vi har hisslösningar för hisslösa hus!

17:00

15:40 SBAB - Appen för ett enklare styrelsearbete och en bättre gemenskap i föreningen.

Opigo AB - Bekymmersfri elbilsladdning16:00

Tid Föredrag

Secor AB - Säker dörr. Säker installation

https://styrelsemassan.se/
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwNaAAK/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/a0909000000XrojAAC/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/a0909000000XrnnAAC/view
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Nabo
Fastighetsförvaltning av 
bostadsrättsföreningar 
med 2600 nöjda kunder i 
hela Sverige.

 OPIGO
Opigo hjälper 
bostadsrättsföreningar att 
erbjuda rättvis och 
bekymmersfri elbilsladdning. 

Bredablickgruppen
Vi på Bredablick erbjuder 
ekonomisk och teknisk 
förvaltning samt 
byggprojektledning, alltid 
med kundnöjdheten i fokus.

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.

HSB 
Nordvästra Skåne
Allt för er brf. Basförvaltning, 
analys, rådgivning och 
projektledning av 
fastighetsprojekt. Tryggt, 
nära och långsiktigt.

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

Kalejdo Bredband
Kalejdo Bredband AB 
distribuerar tv- och IoT-
tjänster via öppna 
plattformar. Vi har även en 
användarvänlig Brf-app.

Energi och 
klimatrådgivarna i 
Skåne
Träffa din kommunala energi- 
och klimatrådgivare!

https://styrelsemassan.se/
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Svenska Bolån
Försäkring och lån så klart!
Fler bostadsrättsföreningar 
tillsammans får bättre villkor!

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.

Secor AB
Secor är Daloc-
koncernens rikstäckande 
sälj- och 
installationskedja för 
säkerhetsdörrar i 
flerbostadshus.

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

Riksbyggen
Finns lokalt nära dig och 
erbjuder allt inom förvaltning. 
Ekonomisk och teknisk 
förvaltning, drift, energi och
ombyggnationer. Välkommen!

Marknadens smartaste 
elbilsladdning med 
skräddarsydda 
betalningslösningar för 
bostadsrättsföreningar.

Waybler

https://styrelsemassan.se/
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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.

Vi erbjuder din 
bostadsrättsförening 
energieffektiva lösningar 
med isolering för hela 
klimatskalet

ENIVA Isolerproffs

Erbjuder smarta 
laddlösningar till 
föreningar med lokal 
närvaro. Vi hjälper er att 
ladda tillsammans!

LaddaTillsammans

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

ASSA ABLOY 
Opening Solutions 
Sweden AB
Passage. Bokning. 
Porttelefon. 
Kommunikation.

Pingday
Pingday ger helsingborgarna 
frihet att själv välja tjänster 
och bjuder in till framtidens 
digitala självklarheter.  Miljöbelysning 

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

Energi2
Teckna elavtal med 100% 
Nordisk el som tagits fram för 
att passa företagets villkor, 
oavsett företagets storlek

https://styrelsemassan.se/
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Klottrets Fiende 
No 1
Kärltvätt / Taktvätt / 
Fasadtvätt / Garagestädning 
/ Rensning av hängrännor / 
Klottersanering / 
Soprumstvätt /Mycket mer

Avloppsjouren AB
Avloppsjouren är en av de 
ledande entreprenörerna i 
södra Sverige inom Vatten & 
Avlopp. 

NODA Intelligent 
Systems AB
NODA är ett självlärande 
system för att optimera 
värmebehovet i byggnader. 
Systemet fungerar enligt 
mät-, analys- och 
kontrollmetoden.

Swedsecur
VÄLKOMMEN TILL EN 
TRYGGARE VÄRLD!
Trygghetskameror, 
passersystem, porttelefoni, 
inbrottslarm, låssystem, 
dörrautomatik.

Qsec
QSEC hjälper dig som 
bostadsrättsförening att 
sänka dina värmekostnader.

https://styrelsemassan.se/

