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Styrelsemässan är helt kostnadsfri -
varmt välkommen!

Plats: Elite Stadshotellet Västerås.
Du som styrelseledamot i Brf är varmt välkommen att 
anmäla dig till Styrelsemässan i Västerås!

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!

Tider 6 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

Mat & Dryck -
ingår utan kostnad!

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

6 OKTOBER
Västerås

Stadshotellet

https://styrelsemassan.se/
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Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

Föredrag
Under mässan hålls flera intressanta föredrag.

Inbjudan till:
Styrelsemässan Västerås Stadshotellet

 6 oktober

Tid Föredrag

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

17:00 Secor AB - Säker dörr. Säker installation

15:40 Svenska Bolån - Därför är det bra för Brf:er att ta hjälp med försäkring på en skakig 
marknad

Opigo AB - Bekymmersfri elbilsladdning16:00

16:40 Fibra AB - Snabb, snabbare, fiber!

https://styrelsemassan.se/
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/a0909000000XrnnAAC/view
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Tele2 Sverige AB
TELE2 SATSAR PÅ ÄNNU 
MER FIBER

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

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

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

Axema Access 
Control AB

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

HSB MälarDalarna
FASTIGHETSFÖRVALTNING 
FÖR ALLA
HSB finns nära dig och 
erbjuder tjänster med en 
kompetens som är unik.

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

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

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

Marknadens smartaste 
elbilsladdning med 
skräddarsydda 
betalningslösningar för 
bostadsrättsföreningar.

Waybler

https://styrelsemassan.se/
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Utställare 6 oktober

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!

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

VVSteknik 
Energi & Avlopp
Välkommen till VVSteknik. 
Hit kan du som 
fastighetsägare vända dig om 
du har problem i avloppet 
eller värmesystemet

Riksbyggen
Riksbyggen erbjuder kompletta 
förvaltningslösningar 
anpassade till Din 
bostadsrättsförening. 

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

Handelsbanken
Din bank med lokal närvaro.

Andrés Måleri AB
Andrés Måleri är ett 
familjeföretag sedan 1994. 
Expert på Brf:er med 
inriktning målning, Grön-
Fri, brandsäkra vindar m.m

Fibra AB
Fibra driver regionens 
stadsnät. Vi erbjuder en 
öppen digital infrastruktur 
med ett stort utbud av 
bredbandstjänster.

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

iBoxen
Framtidens paketombud utanför 
din fastighet – helt kostnadsfritt!

https://styrelsemassan.se/
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwWfAAK/view
https://svenskabolnab.lightning.force.com/lightning/r/0010900000cDwWfAAK/view
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Brunata AB
Brunata - en av Sveriges 
ledande entreprenörer inom 
IMD, mätning och debitering 
 av el, vatten och värme.

Egeryds 
Fastighetsförvaltning
Vi är en komplett och 
flexibel förvaltare med alla 
tjänster du som 
fastighetsägare behöver 
under ett och samma tak.

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

ENIVA Isolerproffs

Ngenic
Smarta & digitala 
energilösningar! 

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

Välkommen till MARK!
MARK 

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.

Alltek AB
Energilösningar & 
Elinstallationer

VafabMiljö 
Kommunalförbund
VafabMiljö 
KommunalförbundVafabMiljö 
Kommunalförbund

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

https://styrelsemassan.se/
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Stora Fasad
Vår idé. Vi skapar ett trevligare 
och mer energieffektivt boende.  
Totalentreprenad på allt inom 
fasad. www.storafasad.se 

ASSA ABLOY 
Opening Solutions
Passage. Porttelefoni. 
Bokning. Kommunikation. 
Lås & Larm.

Avarn Security är den 
kompletta säkerhetsaktören 
för privat och offentlig 
verksamhet.

Avarn Security

PreGard
Vi kan säkerhet!
Som partner till Securitas Direct 
Sverige AB kan vi säkerställa en 
tryggare miljö dygnet runt.

Vi hjälper er med en 
smidigare, tids-, kostnads- och 
miljöeffektivare 
relining/avlopssrenovering.

Västerås Relining

EA Gruppen
EA Gruppen erbjuder försäljning, 
installation, reparation samt 
förebyggande underhåll av 
tvättstugeutrustningar.

Byggbranschen, 
Balkongbyggarna, konstruktion, 
Byggföretag, Byggsmide, 
Prefab Betong, Lego leverantör, 
Dragstag och m.m 

RK Teknik 
Balkongbyggarna

IMD El: Spara 1000-lappar/år 
åt era medlemmar med en mer 
normalanpassad 
abonnemangsstruktur i er Brf.

CS Energikontroll

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

https://styrelsemassan.se/

