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Inbjudan till:
Styrelsemässan Stockholm Waterfront

 9 september

Styrelsemässan är helt kostnadsfri 
för dig som besökare.
 
9 sept. Stockholm Waterfront, Stora Kongressalen
Adress: Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
 
Styrelsemässan är helt kostnadsfri för dig som 
besökare och både mat och dryck ingår. 
Varmt välkommen att anmäla dig redan nu!
 
Nu slår vi äntligen upp portarna för den första fysiska 
styrelsemässan på länge! 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 som besökare väljer om ni vill 
besöka mässan under Mässtid 1: 14.00-16.00 eller 
Mässtid 2: 16.00-18.00. 
Ni är välkomna när det passar er.
 
Varmt Välkommen till Årets Mässa!
 

Förhandsanmälan krävs
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9 SEPTEMBER
Styrelsemässan

Stockholm Waterfront

Tider 9 september
Mässtid 1, kl. 14.00-16.00

Kl.14.00 Styrelsemässan Öppnar 

Kl.14.20 Första föredraget startar 

Kl.14.30-16.00 Mat och dryck serveras  

 
Mässtid 2, kl. 16.00-18.00

Kl.16.00 Styrelsemässan Öppnar

Kl.16.20 Första föredraget startar

Kl.16.30-18.00 Mat och dryck serveras

Mat & Dryck 
(ingår utan kostnad)
 
Mässtid 1: Mat och dryck serveras mellan 
14.30-16.00, i stora salen med utsikt över 
Riddarfjärden.
 
Mässtid 2: Mat och dryck serveras mellan 
16.30-18.00 i stora salen med utsikt över 
Riddarfjärden.

Anmäl dig här!

- Mat & Dryck

- Föredrag

- Utlottning

https://styrelsemassan.se/
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Dryck - välj bland:
1. Vin (vitt, rött eller rosé). 

2. Öl (vanlig eller lättöl). 

3. Alkoholfritt alternativ. 

 
(1 servering per person)

Varmt välkomna!

Föredrag Mässtid 1 Föredrag Mässtid 2

14.20 Nabo - Då bör din brf ta hjälp av
en jurist för att undvika onödiga
kostnader.

16.20 Nabo - Då bör din brf ta hjälp av
en jurist för att undvika onödiga
kostnader.

14.40 Chemiclean/Värmex - Spara
energi med rena och injusterade
värmesystem!

16.40 Chemiclean/Värmex - Spara
energi med rena och injusterade
värmesystem!

15.00 Tele2 - Digital hållbarhet 17.00 Tele2 - Digital hållbarhet

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

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

15.40 Avloppsteknik - Vill Ni ha färre
vattenskador och en längre livslängd på
avloppsstammarna?

17.40 Avloppsteknik - Vill Ni ha färre
vattenskador och en längre livslängd på
avloppsstammarna?

Föredrag 9 september

Mat - välj bland:
1. Varmrökt lax med saffran/lime majonäs, capris, 

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.
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Anmäl dig här!

https://styrelsemassan.se/


Varmt välkomna!

Styrelsemässan Stockholm Waterfront
 9 september

Några av utställarna på mässan
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Enkla Elbolaget
Vi tar inte energi. Vi ger. 

Bauer
Watertechnology 
Systems 
Energirenovering samtidig 
Energieffektivisering 
tappkallvatten-, varmvatten- 
& värmesystem
Naturligtvis utan kemikalier!

Nabo
Fastighetsförvaltning av 
bostadsrättsföreningar 
med 1600 nöjda kunder i 
hela Sverige.

Tele2 Sverige AB
TELE2 OCH COM HEM HAR 
GÅTT IHOP – NU HETER VI 
TELE2
Som ett nytt och starkare 
Tele2 kan vi göra mer för 
våra kunder.

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

Miele Professional
Ständig vidareutveckling 
av kvalitet och teknik har 
lett till att Miele 
identifieras med högsta 
produktkvalitet.

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

Axema Access 
Control AB

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

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

Miljöbelysning 
Sweden AB
Miljöbelysning hjälper 
kunder att konvertera till 
LED-belysning utan att 
behöva byta armaturer!

Anmäl dig här!

https://styrelsemassan.se/


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

Chemiclean AB
Se över ert värmesystem. 
Chemiclean-metoden® kan 
ge en energibesparing på 
upp till 30%. Digitala låssystem och 

passersystem.

Sfty
Sfty - smarter safety. 
Kollektivt Smart Multilarm 
för Bostadsrättsföreningar 
och fastighetsägare med 
flerbostadshus.

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

SAMUELSSON & 
PARTNER AB - 
DIGITAL 
LÅSSMED ®

 SEHED Tresson

 

Stockholm Exergi 
Stockholm Exergi 
producerar och levererar 
fjärrvärme och fjärrkyla till 
stockholmarna som bidrar 
till en hållbar stad. 

Fönsterfabriken 
I Trelleborg AB 

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

Svensktillverkade fönster 
sedan 1986
Fönstertillverkning, 
installation, service & 
underhåll.

Anmäl dig här!

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

https://styrelsemassan.se/
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Värmex AB
VÄRMEX - KLIMATSMART 
VÄRME
Värmex kan inomhusklimat. 
35 års kunnande. Från ventil 
till ritbord. Tekniker och 
ingenjörer 

Hitta Leverantörer
Nu kan du sluta leta! - Du 
hittar allt din BRF 
behöver på 
hittaleverantorer.se 

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

Matavfallssystem 
erbjuder projektering och 
installation av 
avfallskvarnar till 
bostadsrättsföreningar.

Renew Service AB
Vill du också ha en BRA 
förvaltare till din fastighet?
Teknisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning
Drift

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

Matavfallssystem 
AB

Gaido 
Consulting AB

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

Obenetwork AB
Den moderna och 
heltäckande 
bredbandsoperatören i 
Storstockholm. Vi gör allt från 
idé till installation.

Anmäl dig här!

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

TekCity AB
Vi är ett ungt och 
entusiastiskt företag som 
gärna hjälper er Brf med 
omläggning och reparation 
av ert tak! Välkomna!

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

Riksbyggen
Riksbyggen erbjuder 
kompletta 
förvaltningslösningar 
anpassade till Din 
bostadsrättsförening.

Agifa AB

Vi konverterar outnyttjade 
lokaler och ytor till bostäder 
vilket ökar värdet på er 
fastighet samt förbättrar er 
ekonomi.

 

Varmt välkomna till årets mässa på 

Stockholm Waterfront 9 september!

Läs mer på

 styrelsemassan.se

SECOR AB
SECOR är ett bolag i 
DALOC-koncernen. SECOR 
säljer och installerar 
DALOC säkerhetsdörrar i 
flerbostadshus.

https://styrelsemassan.se/
https://styrelsemassan.se/

