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Styrelsemässan är helt kostnadsfri -
varmt välkommen!

Stockholm Sheraton Hotell, Tegelbacken 6.
Du som styrelseledamot i Brf är varmt välkommen att 
anmäla dig till Styrelsemässan i Stockholm redan nu!

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

Tider 25 & 26 januari
Kl. 13.00 Styrelsemässan öppnar

Kl. 13.20 Första föredraget startar 

Kl. 13.30-18.00 Mat och dryck serveras

Kl. 14.00-18.00 Fika/Tilltugg serveras

Kl. 18.10 Utlottning av presentkort

10 besökare vinner Superpresentkort 

värde 500:- båda dagarna

Kl. 18.10 Kvällen avslutas

Mat & Dryck -
ingår utan kostnad!

Mat & dryck serveras mellan 13.30 till 18.30. 
Från 14.00 serveras även fika och choklad.

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!

25 & 26 JANUARI
Styrelsemässan

Stockholm Sheraton

https://styrelsemassan.se/
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Varmt välkomna!

Välk Anmäl dig här!

    Föredrag 25 januari                                Föredrag 26 januari
Tid

13:20

13:40

14:00

14:20

14:40

15:00

15:20

15:40

16:00

16:20

16:40

17:05

Stockholm Exergi - Energieffektivisera, spara 
både pengar och klimat

Fastighetsägarna Service Stockholm - 
Styrelsens  juridiska ansvar för fastigheten

Urbaser / Craftech  -  Gör vardagen enklare 
genom att hantera ert avfall och utemiljö

RISE - Vanligt förekommande skadetyper i en 
Brf

Föredrag

Infometric  -  Spara pengar med gemensam el

Opigo - Bekymmersfri elbilsladdning

Balco - Låt oss prata om energismarta 
balkonglösningar

HSB Stockholm - Byggherre- och 
fastighetsägaransvar - 5 saker du måste ha koll på

Avloppsteknik Svenska AB - Hur kan vi skjuta 
upp  stambytet och samtidigt minska 
vattenskaderiskerna? 

Sophia Miljösystem - Vi presenterar den nya 
lagen om sopsortering

Tid

13:20

13:40

14:00

14:20

14:40

Urbaser / Craftech  -  Gör vardagen enklare
genom att hantera ert avfall och utemiljö

Föredrag

15:00

15:20

15:40

16:00

16:20

17:05 Stockholm Vatten och Avfall - Vi presenterar den 
nya lagen om sopsortering

16:40

17:30 Waybler - Smartare elbilsladdning för BRF och 
samfällighet

17:30

Waybler - Smartare elbilsladdning för BRF och 
samfällighet

Tele2 - Framtidssäker infrastruktur för 
bredband,  tv och streaming

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

Ecoclime Group - Sänk driftkostnaderna med
världsunik och miljövänlig värmeåtervinning 

ILOQ  - iLOQ HOME - Unlocking Smart Living
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Balco - Låt oss prata om energismarta 
balkonglösningar

Infometric  -  Spara pengar med gemensam el

SBC  - Vattenskador, stambyte och 
våtrumsrenovering  

Opigo - Bekymmersfri elbilsladdning

HSB Stockholm -  Byggherre- och
fastighetsägaransvar - 5 saker du måste ha koll på

Avloppsteknik Svenska AB - Hur kan vi skjuta upp 
stambytet och samtidigt minska 
vattenskaderiskerna? 

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

Tele2 - Framtidssäker infrastruktur för 
bredband, tv och streaming

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

Tele2
TELE2 SATSAT PÅ ÄNNU 
MER FIBER

Anmäl dig här!
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Totalentreprenör för 
fönsterbyte, 
fönsterrenovering och nya 
entrépartier med egen 
tillverkning och montering.

MIR Gruppen AB

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

Avloppsteknik 
Svenska AB
Historiskt sett har de flesta 
stambyten skett i förtid. Spar 
pengar och besvär genom 
ett förebyggande underhåll.

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

Bredablick
Vi på Bredablick erbjuder 
ekonomisk och teknisk 
förvaltning samt 
byggprojektledning. Alltid 
med kundnöjdheten i fokus.

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

Delagott 
Förvaltning
Vi finns för er; familjer, 
ensamstående unga, gamla 
att bo tryggt, och med tid 
för det som är viktigt i 
livet. 

SÖDERKYL
Välkommen att prata om 
lågenergimaskiner och 
besök i er tvättstuga! 
Service, maskinbyten och 
renoveringar.

Swoosh
Swoosh är ett miljötekniskt 
företag. Vi utför tjänster som 
bl.a Fastighetsspolning, 
Inspektion avlopp, Relining

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

Anmäl dig här!
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Office Recycling
Fossilfri återvinning för 
bostadsrättsföreningar, 
fastigheter och 
verksamheter.

Svenska Bolån
Försäkring och lån så klart!
Fler bostadsrättsföreningar 
tillsammans får bättre villkor!

Sveriges största 
lösullsentreprenör, verksam 
sedan 1983. Energieffektiva 
lösningar för din 
bostadsrättsförening.

ENIVA Isolerproffs

Marknadens smartaste 
elbilsladdning med 
skräddarsydda 
betalningslösningar för 
bostadsrättsföreningar.

Waybler

Eways är den ledande 
oberoende laddoperatören 
som gör det lätt att köra elbil!

Eways AB

 SEHED Tresson
Med erfarenhet och 
hantverksskicklighet är vi din 
helhetspartner för fastighetens 
utvändiga renovering.Miljöbelysning 

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

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

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

Klottrets Fiende 
No 1
Kärltvätt / Taktvätt / 
Fasadtvätt / Garagestädning / 
Rensning av hängrännor / 
Klottersanering / 
Soprumstvätt /Mycket mer

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

Anmäl dig här!
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Interspol 
System AB
Interspol är ett ledande 
företag i branschen med 
handplockad expertis inom 
VA-tjänster.

RCO 
Security AB
Svenska RCO Security AB 
utvecklar, tillverkar och säljer 
tjänster och produkter inom 
passer- och säkerhetssystem.

 OPIGO
Opigo - hjälper 
bostadsrättsföreningar att 
erbjuda boende 
helhetslösning för 
bekymmersfri elbilsladdning.

KONE AB
KONE erbjuder innovativa 
och energieffektiva lösningar 
som framtidssäkrar din 
byggnad och ökar dess värde.

Gaido Consulting 
AB
Gaido Consultng AB är ett 
konsultföretag som hjälper er 
med smarta sätt att renovera 
er fastighet

Svenska Lumon
Funderar ni på 
balkonginglasningar till er 
bostadsrättsförening? 
Lumon hjälper er från 
bygglov till färdigt montage!

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

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

Med avancerad teknik 
inspekterar, underhåller och 
förnyar vi rör i mark och 
fastighet och erbjuder 
ventilationstjänster.

Svensk Röranalys

Bahnhof AB
Sänk kostnaderna för internet! 
Snabbt, säkert och stabilt 
bredband till ett bra pris, för 
hela föreningen.

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

Anmäl dig här!
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ASSA ABLOY 
Opening Solutions
Passage. Porttelefoni. 
Bokning. Kommunikation. 
Lås & Larm.

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

SopHia
Miljösystem AB
SopHia Miljösystem erbjuder 
ett modernt 
källsorteringssystem för 
hushållssopor via befintliga 
sopnedkast!

Vi driver och utvecklar 
vatten- och avfallstjänster 
med miljöfokus för att 
Stockholm ska bli världens 
mest hållbara stad

Stockholm Vatten
och Avfall

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

Ohlssons AB

Entema erbjuder 
helhetslösningar för 
tvättstugor i flerfamiljshus.

Entema 
Entreprenader 
och Service AB

Individuell Mätning och 
Debitering (IMD) av värme, 
vatten och el i 
flerbostadshus och 
radhusområden.

IMD Sverige ABInfometric
Med tjänsten Gemensam El 
har Infometric hjälpt ca 2 
000 brf:er att spara pengar 
och samtidigt göra en insats 
för miljön.

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

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

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

Anmäl dig här!
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RK Teknik 
Balkongbyggarna
Byggbranschen, 
Balkongbyggarna, 
konstruktion, Byggföretag, 
Byggsmide, Prefab Betong, 
Lego leverantör, Dragstag och 
m.m 

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

Peter Sotare
OVK och följande åtgärder. 
Fläktar, ventilation och 
sotning. Prenumerera på våra 
tjänster.

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

Smart 
Trappstädning
Specialiserar sig på 
trappstädning för BRF:er. Vi 
städar över hos 370 BRF:er 
varje vecka!

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

Balco AB
Energismarta 
balkonglösningar som skapar 
rum för livet.

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

Jucomi Bygg & 
Fastighets AB 
Med kunden i fokus utför vi 
statusbesiktningar och 
ombyggnader på 
totalentreprenad. 
Vi underhåller din fastighet !

Fastighetsägarna 
Service
Vi på Fastighetsägarna 
Service skapar och förenklar 
framtidens fastighetsägande.

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

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

Stockholms 
Stadsnät AB
Stockholms Stadsnät 
kombinerar ett attraktivt pris 
med en suverän kundtjänst, 
smidig leverans och ett 
pålitligt bredband

Urbaser AB
Bli en del av den cirkulära 
ekonomin och låt oss ta hand 
om Ert källsorterade material

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

Snidex AB
Fönster & Fönsterdörrs 
tillverkare med över 100års 
erfarenhet. Vi skräddarsyr ert 
behov med högsta 
hantverkskvalitet.

Ecoclime Group AB
Ecoclime Group är 
helhetsleverantör av 
fastighetsteknik med fokus på 
energieffektivisering och 
optimering.

Etni AB
Vår idé är enkel: Vi 
levererar tjänster på ett 
ekonomiskt, miljömedvetet 
och socialt hållbart sätt.

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

ALLTEK AB
Energilösningar & 
Elinstallationer

Brandfokus
Allt inom Brandskydd

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

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

Ngenic
Smarta & digitala 
energilösningar! 

Aarsleff 
Rörteknik AB
Med hjälp av relining är det 
möjligt att på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt förnya 
rör i fastigheter. 

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

Sustend
Ledande specialister på 
underhållsplanering och 
projektledning för 
bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare.

Finess Bygg 
ROT Stockholm AB
Vi hjälper din 
bostadsrättförening med 
renovering, ombyggnation, 
tillbyggnation och 
fastighetsskötsel.

ChargeBuddy AB
Er specialist på laddstationer 
för bostadsrättsföreningar, 
företag och kommuner!

RISE 
RISE är Sveriges 
forskningsinstitut som i 
samverkan med föreningar m.fl. 
bidrar till ett hållbart samhälle. 
www.ri.seModernum

Täcker din BRF de boendes 
behov av laddinfrastruktur? 
Modernum har produkter för 
enkel uppdatering av 
parkeringsplatser.

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Utställare 25 & 26 januari

Anmäl dig här!
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Värmex
Värmex kan klimattekniska 
installationer. 37 års 
erfarenhet. Trimmade 
värmesystem ger komfort inne 
och mindre CO2 ute.

Trygga Hiss
Proaktivitet, noggrann 
uppföljning, kunskap, 
driftsäkerhet – tryggare blir 
det inte

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

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

BST AB
Vi erbjuder en helhet inom 
brandskydd och hittar bästa 
lösningen för er förening sett 
till behov, ekonomi och 
lagkrav.

Teknik & 
Fastighetspartner 
i Stockholm AB
Vi erbjuder energieffektiva 
produkter 

Axema
Varmt välkommen till 
Styrelsemässan i Helsingborg 
den 8 februari. Vi är på plats 
och ser fram emot att träffa dig.

Reglera Sverige AB
Har din BRF / företag drabbats 
av en brand eller vattenskada?
Vi hjälper er till rätt 
försäkringsersättning!

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

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

LaddaTillsammans Skarings
Se till att era boende och 
besökare bemöts av ett 
rent och fräscht trapphus & 
entré, med trappstädning 
från Skarings.

Ocab i Stockholm
"Vi räddar värden"
Rikstäckande 
skadeservice med jour 
dygnet runt.

Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är 
stockholmarnas energibolag, 
vi tryggar regionens tillgång 
till värme, el, kyla och 
avfallstjänster. 

Vinden
Anslut er fastighet till 
Vinden och erbjud alla 
boende att testa förvaring 
som service. 
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Jakobsen 
Properties AB
Jakobsen Properties är ett 
förvaltningsbolag med nytänk 
som även utvecklar egna verktyg 
internt ut till sina kunder.

Fastum
Jakobsen Properties är ett 
förvaltningsbolag med nytänk 
som även utvecklar egna verktyg 
internt ut till sina kunder.

Laddaccess 
Sverige AB

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Anmäl dig här!
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Brandkontoret
Brandkontoret försäkrar 
fastigheter i Stockholm 
sedan 1746. 
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Una Portar AB
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