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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

6 & 7 april
Styrelsemässan

Stockholm Sheraton

Tider 6 & 7 april
Kl. 13.30 Styrelsemässan öppnar 

Kl. 14.20 Första föredraget startar 

Kl. 14.00-18.30 Mat och dryck serveras  

Kl. 14.30-18.30 Fika/Tilltugg serveras

Kl. 18.40 Utlottning

10 besökare vinner Superpresentkort 

värde 500:- och en besökare vinner 

resecheck värde 5.000:- båda dagarna

Kl. 18.40 Kvällen avslutas

Mat & Dryck -
ingår utan kostnad!

Mat & dryck serveras mellan 14.00 till 18.30. 
Från 14.30 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!

https://styrelsemassan.se/
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Välk

Inbjudan till:
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Anmäl dig här!

    Föredrag 6 april                                          Föredrag 7 april
Tid

14:20

14:40

15:00

15:20

15:40

16:00

16:20

16:40

17:05

17:30

17:50

18:10

Värmex/Chemiclean - Spara energi med 
rena och injusterade värmeanläggningar

Urbaser - Er partner till den cirkulära ekonomin!

Opigo - Bekymmersfri elbilsladdning

HSB Stockholm - 5 ovärderliga tips för att lyckas 
med föreningens stora projekt

Nabo - Vattenskador, medlemsombyggnation, 
entreprenadarbete i Brf:er - Tips från Nabos 
jurister för att undvika onödiga kostnader.

Föredrag

Stockholm Exergi - Fjärrvärme - det hållbara 
alternativet

Tele2 - Framtidssäker infrastruktur för 
bredband, tv och streaming

Avloppsteknik Svenska - Skjut upp stambytet och 
minska vattenskaderiskerna!

SBAB Bank - Förenkla styrelsearbetet och 
digitalisera er förening med Boappa

Infometric - Spara pengar med Gemensam el

Kreativ Byggkonsult - Vanliga missar 
fastighetsägare gör vid byggprojekt

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

Tid

14:20

14:40

15:00

15:20

15:40

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

SBC - Vattenskador, stambyte och
våtrumsrenovering

Opigo - Bekymmersfri elbilsladdning

Föredrag

16:00 HSB Stockholm - 5 ovärderliga tips för att lyckas 
med föreningens stora projekt

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

16:40 Avloppsteknik Svenska  - Skjut upp stambytet och
minska vattenskaderiskerna!

17:05 RISE Research Institutes - Fallstudie i en 
bostadsrättsförening 

17:30 SBAB Bank  - Förenkla styrelsearbetet och
digitalisera er förening med Boappa 

18:10 NGL Energientreprenad - För grönare fastigheter 
genom injustering av värme & tappvattensystem 

17:50 Home Solutions - Den digitala vaktmästaren för 
era fastigheter

Urbaser - Er partner till den cirkulära ekonomin!

Nabo - Hur kan du hantera störningar, otillåten
andrahandsupplåtelse, bristande betalning i Brf:en?
Ta del av tips från Nabos jurister

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Styrelsemässan Stockholm Sheraton
 6 & 7 april 

Utställare 6 & 7 april

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

Tele2 Sverige AB
Tele2 och Com Hem har gått 
ihop - Nu heter vi Tele2

Avloppsteknik 
Svenska AB
Varför stambyta?

Miljöbelysning 
Sweden AB
Miljöbelysning-LEDifierar 
Sverige genom att i största 
möjliga mån endast byta 
ljuskälla. 
Bra för miljön och 
plånboken.

Anmäl dig här!

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

Axema Access 
Control AB

Gaido 
Consulting AB
Gaido Consulting AB är ett 
konsultföretag som hjälper 
er genom hela processen 
med er stamrenovering.

Utvägen
Brandskydd, tillgänglighet 
samt elinstallationer

Bredablickgruppen
Modern förvaltning med 
unik bredd och 
specialistkompetens. Alltid 
med kundnöjdheten i fokus!

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

Styrelsemässan 6 & 7 april 2022. Stockholm Sheraton. www.styrelsemassan.se

Svea Fönster AB
Vi hjälper 
bostadsrättsföreningar, 
fastighetsägare & 
allmännyttan till ett bättre 
inomhusklimat genom 
fönsterbyte.

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Styrelsemässan Stockholm Sheraton
 6 & 7 april

Utställare 6 & 7 april

Styrelsemässan 6 & 7 april 2022. Stockholm Sheraton.   www.styrelsemassan.se

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

Anmäl dig här!

 

 SEHED Tresson
Ställ höga krav på din 
entreprenör.

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

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

Smartfront- 
Förbättrar miljön
Med SmartFront kan du spara 
upp till 65% av dina 
energikostnader. Vi är 
experter på fasadproblem och 
lösningar.

Klottrets Fiende 
No 1
Fastighetsnära tjänster

 OPIGO
Opigo hjälper 
bostadsrättsföreningar att 
erbjuda rättvis och 
bekymmersfri elbilsladdning. 

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

Ownit /Telenor
Ownit levererar bredband 
och TV till fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar, 
privatpersoner och företag.

Ngenic
Smarta & digitala 
energilösningar! 

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Styrelsemässan Stockholm Sheraton 
6 & 7 april

Utställare 6 & 7 april

Styrelsemässan 6 & 7 april 2022. Stockholm Sheraton.  www.styrelsemassan.se

Anmäl dig här!

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

Mockfjärds 
Fönster AB

CaCharge
Slipp administration, få 
skräddarsydda 
betalningslösningar och 
kapa dyra effekttoppar med 
CaCharge elbilsladdning. 

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

Zesec of Sweden
AB
Mobil access och digital 
porttelefoni direkt i 
mobilen. 

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

Matavfallsinsamling med 
avfallskvarn.
www.matavfallssystem.se

Matavfallssystem 
AB

Maries Puts & 
Städ AB
Med 30 års erfarenhet av 
städbranschen skapar vi en 
enklare vardag och 
glänsande fastighet för din 
styrelse!

Vinden AB
En modern 
förvaringslösning - vi 
hämtar och levererar, du 
sköter allt digitalt. 

K-Berg Project AB
Kostnadseffektiva OVK-
Besiktningar
Vårt arbetsområde är 
Stockholm/Mälardalen

Balco AB
Ledande tillverkare av 
balkonger i norra Europa.

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Styrelsemässan Stockholm Sheraton
 6 & 7 april

Utställare 6 & 7 april

Styrelsemässan 6 & 7 april 2022. Stockholm Sheraton.  www.styrelsemassan.se

Anmäl dig här!

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

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

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

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

Vi underhåller, 
undersöker samt förnyar 
rör i fastighet. Vi har 
paketlösningar och 
serviceavtal.  

Svensk Röranalys

Rk Teknik
Balkongbyggarna
Balkongbyggarna, 
Entreprenader & 
Underentreprenader, Lego 
leverantör, Prefab Betong, 
allt inom balkong för 
Byggare & BRF

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

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

SBAB
Bättre boendeekonomi på 
lång sikt.

Dryft Sverige
Vi drivs av att skapa positiv 
förändring

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

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

Xtream Group

Vi är Xtream Group med 
lösningar inom OVK, 
sanering, rivning, relining, 
spolning, snickeri/bygg och 
bilvård.

Värmex
Värmex kan klimattekniska 
installationer. 37 års 
erfarenhet. Trimmade 
anläggningar ger komfort 
inne och mindre CO2 ute.

Infometric
Med tjänsten Gemensam El 
har Infometric hjälpt ca 2000 
brf:er att spara pengar och 
samtidigt göra en insats för 
miljön.

Utställare 6 & 7 april

Entema
Entreprenader &
Service
Vi erbjuder 
helhetslösningar för 
tvättstugor i flerfamiljshus.

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

Rävisor
Snål och stolt revisor för fler 
än 200 nöjda 
bostadsrättsföreningar

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

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

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

https://styrelsemassan.se/
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Styrelsemässan Stockholm Sheraton
 6 & 7 april

Utställare 6 & 7 april

Styrelsemässan 6 & 7 april 2022. Stockholm Sheraton. www.styrelsemassan.se

Anmäl dig här!

Research  Institutes
of Sweden
RISE är Sveriges 
forskningsinstitut som i 
samverkan med föreningar 
m.fl. bidrar till ett hållbart 
samhälle.

Office Recycling
Fossilfritt 
återvinningskoncept för 
bostadsrättsföreningar, 
fastighetsägare och 
hyresgäster

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

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

Roseb 
Entreprenad
Just nu erbjuder vi en 
kostnadsfri takinspektion!

Boxit Design AB
Formgivna fastighetsboxar, 
tidningshållare & 
våningsregister för 
flerbostadshus. 
Svensk tillverkning och hög 
kvalitet!

Fastighetsägarna
Service
Vi skapar och förenklar 
framtidens 
fastighetsägande!

Elementric hjälper 
Bostadsrättsföreningar att 
proaktivt motverka 
vattenskador och uppnå 
ekonomisk hållbarhet.

Elementric AB

Smartvatten
Specialister inom 
vatteneffektivitet.

Boo Energi
Hållbara energitjänster där 
innovation möter tradition.

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

Dipart
Entreprenad
En och samma 
projektorganisation hela 
vägen genom alla ROT-
projekt i ditt bostadsbestånd.

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

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

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

DAEL SYSTEM AB är ett 
elrätt-företag som hjälper
er Brf med reparationer, 
felsökningar och 
elinstallationer.

Dael System ABVi erbjuder din 
bostadsrättsförening 
energieffektiva lösningar 
med isolering för hela 
klimatskalet

ENIVA Isolerproffs

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

Delagott
Förvaltning
Vi förvaltar bostäder för 
människor som vill bo bra - 
vi gör det med hjärta och 
hjärna på temat FÖR EN 
FRÄSCHARE PLANET

Fönsterfabriken
Svensktillverkade fönster 
sedan 1986
Tillverkning & installation. Energilösningar & 

Elinstallationer

Ledia/Alltek AB

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

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

Finncont AB
Finncont konstruerar, 
tillverkar och säljer effektiva 
lösningar för avfallshantering 
vid fastigheter

Scantron
Sveriges mest kompletta 
leverantör av 
helhetslösningar för 
flerbostadshus inom 
porttelefoni, passersystem 
och postboxar.

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

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

Allente AB
Välj Allente för en tv-
upplevelse i världsklass och 
blixtsnabbt bredband, till 
smart paketpris för Brf:er

Frakka AB
En oberoende och erfaren 
fastighetskonsult, med fast 
arvode, som sysslar med 
stambyten och andra 
entreprenader.

Norrländsk Fönster & 
Fönsterdörrtillverkare till 
både ROT och 
nyproduktionsmarknaden.

Snidex AB

Hemkomfort
Ett familjeföretag som i mer 
än 30 år arbetat med radon- 
och ventilationslösningar.

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

IMD Sverige AB

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

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

Home Solutions
Vi är Sveriges i särklass 
största leverantör av IMD 
för EL, VATTEN, VÄRME och 
TEMPERATUR.
Besvärsfritt paketerat!

StepLock Access
Passagesystem med ökad 
trygghet. 
Kameraporttelefon, 
mobilöppning & enkel 
administration. Ett system - 
Många funktioner.

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

Ladda Bilen 
Sverige
Är er fastighet rustad för 
laddning av elbilar? Ladda-
bilen.se sköter hela 
processen, från planering 
till installation.

Ecoclime
iEcoclime erbjuder kunder 
hållbarare och lönsammare 
inomhuskomfort och 
komfortenergi

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

Enkla Elbolaget
Vi tar inte energi. Vi ger!

Trygga hiss
Trygga hiss är ett företag 
som har lång erfarenhet av 
service, reparationer och 
ombyggnation av hissar.

AFRY
AFRY är ledande i 
Skandinavien inom hållbara 
tekniska lösning-
ar för byggnader och 
infrastruktur.

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

https://styrelsemassan.se/
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Utställare 6 april

Riksbyggen
Riksbyggen erbjuder 
kompletta 
förvaltningslösningar 
anpassade till Din 
bostadsrättsförening. 

Ecotal/Jensen
Drift & Underhåll
Aktiv Ekonomisk 
Förvaltning

Kreativ 
Byggkonsult i 
Huvudstaden AB
Kreativ Byggkonsult 
företräder fastighetsägare 
och leder projektet vid såväl 
mindre som omfattande 
renoveringar!

Stockholm Exergi
Stockholm Exergi 
producerar och levererar 
fjärrvärme, fjärrkyla och 
energitjänster till 
stockholmarna. 

Chemiclean-metoden® ger 
bostadsrättsföreningar 
marknadens mest 
kompletta lösning för 
optimering av 
värmesystem.

Chemiclean AB

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

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

Utställare 7 april

Den moderna och 
heltäckande 
bredbandsoperatören.

Obenetwork AB Brandkontoret
Vi arbetar för att ge dig 
Stockholms bästa 
fastighetsförsäkring. Det 
har vi gjort sedan 1746.

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

Kontakta oss för 
kostnadsfri offert

Everenergy AB

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

https://styrelsemassan.se/

