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Styrelsemässan är helt kostnadsfri -
varmt välkommen!

Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
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 31 augusti & 1 september
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

10 besökare vinner Superpresentkort 

värde 500:- och en besökare vinner 

resecheck värde 5.000:- båda dagarna

Kl. 18.10 Kvällen avslutas

Mat & Dryck -
ingår utan kostnad!

Mat & dryck serveras mellan 13.30 till 18.00. 
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!

31 AUGUSTI & 
  1 SEPTEMBER

Styrelsemässan
Stockholm Waterfront

https://styrelsemassan.se/
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Välk Anmäl dig här!

    Föredrag 31 augusti                                 Föredrag 1 september
Tid

13:20

13:40

14:00

14:30

14:50

15:10

15:30

15:50

16:10

16:30

16:50

17:15

Nabo - Andrahandsuthyrning i brf:en 
- detta behöver styrelsen tänka på

Secor AB - Säker dörr. Säker installation

Infometric AB - Spara pengar med gemensam el 

Office Recycling - 5 tips för bättre avfallshantering 
i BRFer

Föredrag

Kone AB - Öka fastighetens attraktivitet med 
digitala hisslösningar

Stockholm Vatten och Avfall - Stockholms stads 
matavfallsobligatorium 2023

Opigo AB - Bekymmersfri elbilsladdning

HSB Fastighets AB - Undvik överraskningar genom 
kvalitetssäkrad UH-plan och ekonomisk planering

Avloppsteknik Svenska - Skjut upp stambytet och 
minska vattenskadorna?

Home Solutions AB - Intresserad av att minska och 
få kontroll på er förenings el- och energikostnader?
Lyssna på vad Home Solutions kan hjälpa er med!

Tid

13:20

13:40

14:00

14:30

14:50

Infometric AB - Spara pengar med gemensam el 

Nabo - "Har din brf lokalhyresgäster? Detta behöver 
du som styrelse tänka på"

Föredrag

15:10

15:30 Stockholm Vatten och Avfall - Stockholms stads
matavfallsobligatorium 2023

15:50 Opigo AB - Bekymmersfri elbilsladdning

16:10 HSB Fastighets AB - Undvik överraskningar genom 
kvalitetssäkrad UH-plan och ekonomisk planering

16:30

17:15 Solarwork Sverige AB - Solceller, PPA och lagring

16:50 Avloppsteknik Svenska - Skjut upp stambytet och
minska vattenskadorna?

Office Recycling - 5 tips för bättre avfallshantering
i BRFer
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17:40 Sophia Miljösystem - SopHia Miljösystem 
presenterar den nya lagen om sopsortering

17:40

Sophia Miljösystem - SopHia Miljösystem 
presenterar den nya lagen om sopsortering

Swedbank - Om ränteutvecklingen. 
Chefekenom Mattias Persson 

Solarwork Sverige AB - Solceller, PPA och lagring

Swedbank - Om ränteutvecklingen. 
Prognoschef Andreas Wallström

Värmex - Kallt, oljud, dragigt, dyrt...? Problem vi
löser!

Svenska Bolån - Därför är det bra för Brf:er att 
ta hjälp med försäkring på en skakig marknad

Qsec Sverige AB - Sänk energikostnaderna i er Brf 
genom rätt injustering

https://styrelsemassan.se/
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/a0909000000XrnmAAC/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/a0909000000XrnmAAC/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000pgdGdAAI/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000othWyAAI/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000othWyAAI/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwIAAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwIAAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDw9zAAC/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDw9zAAC/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwI6AAK/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwSWAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/00109000012E4ALAA0/view


Varmt välkomna!

Utställare 31 aug. & 1 sept.

Nabo
Fastighetsförvaltning av 
bostadsrättsföreningar 
med 2800 nöjda kunder i 
hela Sverige.

Tele2 Sverige AB
TELE2 SATSAT PÅ ÄNNU 
MER FIBER

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

Anmäl dig här!

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

Axema Access 
Control AB

Bredablickgruppen
Modern förvaltning med 
unik bredd och 
specialistkompetens. Alltid 
med kundnöjdheten i fokus!
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CaCharge
Marknadens smartaste 
elbilsladdning med 
skräddarsydda 
betalningslösningar för 
bostadsrättsföreningar.

Maries Puts & 
Städ AB
Med 26 års erfarenhet av 
städbranschen skapar vi en 
enklare vardag och 
glänsande fastighet för din 
styrelse!

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

EnergiEngagemang 
Sverige AB 
Vi har lång erfarenhet av att 
bygga solcellsanläggningar 
åt BRF och har byggt upp 
värdefull kunskap kring 
BRF-projekt.

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

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

 

Totalentreprenör för 
fönsterbyte, 
fönsterrenovering och nya 
entrépartier med egen 
tillverkning och montering.

MIR Gruppen AB  OPIGO
Opigo - hjälper 
bostadsrättsföreningar att 
erbjuda boende 
helhetslösning för 
bekymmersfri elbilsladdning.
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Utställare 31 aug. & 1 sept.

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

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

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

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

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

 Interspol
Interspol är ett ledande 
företag i branschen med 
handplockad expertis inom 
VA-tjänster.

Svea Fönster AB
Dags att byta fönster?
Vi är marknadens bredaste 
och mest flexibla 
fönsterbytare. Kontakta oss 
så berättar vi mer!

Enkla Elbolaget
Vi tar inte energi. Vi ger.

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Anmäl dig här!
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SBC
Sveriges största oberoende 
helhetsförvaltare, som kan 
allt om bostadsrätter och 
fastighetsförvaltning.

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

Hr Björkmans
Entrémattor
Sänk städkostnaderna och 
rädda golven i din BRF! Våra 
unika hyrmattor är bästa 
skyddet mot smuts och väta. 
Full service.

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

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

Svensk Röranalys

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

Reduca
Reduca förenklar vardagen 
för dig som styrelsemedlem 
med en komplett digital 
lösning!

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

Wideco Sweden
Unik IoT plattform för 
sensorer där du enkelt kan 
mäta, analysera och optimera 
prestanda och komfort i dina 
byggnader.

Home Solutions
Sveriges tryggaste leverantör 
av IMD för el, vatten, värme, 
elbilsladdare och temperatur.

Alltek AB
Energilösningar & 
Elinstallationer

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

Solarwork Sverige
Helhetsleverantör inom 
solel, elbilsladdning och 
energilagring. Levererar 
nyckelfärdiga lösningar och 
Solar as-a-service

Dryft Sverige
Dryft skapades från viljan att 
göra en förändring för dig 
som behöver 
hantverkstjänster.
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Utställare 31 aug. & 1 sept.

Office Recycling
Fossilfri återvinning för 
bostadsrättsföreningar, 
fastigheter och 
verksamheter.

NIKA Inglasning
Inglasning av balkonger och 
terrasser, tak och glasräcken. 
Egen fabrik, egna montörer. 
Det trygga valet sedan 1988.

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

Rävisor
Den moderna BRF-revisorn 
med det vassaste 
erbjudandet till 
bostadsrättsföreningar.

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

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

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

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

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

Ngenic
Smarta & digitala 
energilösningar! 

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

Värmex
Värmex kan klimattekniska 
installationer. 37 års 
erfarenhet. Trimmade 
anläggningar ger komfort 
inne och mindre CO2 ute.
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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 Eways AB
Eways är den ledande 
oberoende laddoperatören 
som gör det lätt att köra 
elbil!

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

Smartvatten
Specialister inom 
vatteneffektivitet.

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

Mediaformat
Vi erbjuder lösningar för allt 
inom digital signage, inte 
minst prisvärda lösningar för 
entréskärmar.

Brandfokus
Vi hjälper 
bostadsrättsföreningar och 
fastighetsägare med ett 
effektivt brandskydd.

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

Tryva 
(f.d. Safeland Fastighet)
Uppkopplat brand och 
vattenskydd med larm till 
boende via app.

Teknova
Byggsystem AB
Teknova levererar 
balkong-, fasad-, och 
fönsterprodukter, 
våtrumskassetter och 
renoveringssystem för 
våtrum.

https://styrelsemassan.se/
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Anmäl dig här!
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Bostadsrättsnytt
Bostadsmarknad, ekonomi, 
ränta, energifrågor och 
mycket mer
– vi håller dig i styrelsen 
uppdaterad!

Balco AB
Ledande tillverkare av 
balkonger i norra Europa.

Enomic Fönster 
Sverige AB
Totalentreprenör för 
fönsterbyte, entrépartier samt 
glasade fasader i PVC och 
Aluminium.

Parkit Sweden AB
Vi erbjuder smarta 
parkeringslösningar för 
markägare och 
bostadsrättsföreningar.

BST
Marknadsledande 
helhetsleverantör av sprinkler 
och brandskyddssystem

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

LYEL
Fastighetsmontage 
Vi hjälper dig med 
fönsterbyten, byggplåt, 
asbestsanering och 
rådgivning/konsultation.

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

Nextor Group AB 
Nextor Group besitter en 
lång erfarenhet inom frågor 
rörande kommersiella lokaler 
och verksamheter. 

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

https://styrelsemassan.se/
https://bstab.com/
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Anmäl dig här!
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Riksbyggen
Riksbyggen erbjuder kompletta 
förvaltningslösningar 
anpassade till Din 
bostadsrättsförening. 

BalkongRutan 
Mälardalen AB
Balkong Rutan Mälardalen AB 
är ett profilerat företag i 
balkongbranschen med egen 
inglasningsprodukt.

EcoClean
Eco Clean är ett klimatsmart 
städbolag som arbetar med 
privatpersoner och företag i 
Storstockholm.

https://styrelsemassan.se/
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Anmäl dig här!
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UteTak 
Stockholm AB
Takarbeten av proffs!
Oavsett vad för typ av 
takarbete du behöver hjälp 
med, finns vi här för dig!

SECOR
SECOR är ett bolag i DALOC-
koncernen. SECOR säljer och 
installerar DALOC säkerhets-
dörrar i flerbostadshus.

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

Realnode
Molnbaserad styrelseportal 
för din BRF! Förenkla och 
effektivisera styrelsearbetet 
och kommunikationen inom 
föreningen.

https://styrelsemassan.se/
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Anmäl dig här!
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Bauer
Watertechnology 
Systems
Spara Pengar Med Rena 
Rörsystem!
Energirenovering samtidig 
Energieffektivisering 
kallvatten-, varmvatten- & 
värmesystem

SafeReach AB
Reparbetare - utför 
hantverkstjänster där andra 
har svårt att nå. Vi utför 
målning, montage, 
fasadputs, fönsterputs m.m.

NVSS Security
Det självklara valet av 
samarbetspartner när det 
gäller att trygga vardagen 
för era boende och 
hyresgäster.

https://styrelsemassan.se/

