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Linköping Konsert & Kongress

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen 
för leverantörer och bostadsrättsföreningar.
Din bostadsrättsförenings behov av olika varor 
och tjänster finns samlade på ett ställe.

Den personliga kontakten är viktig. Ni 
får ett ansikte och en person bakom 
företagslogotypen. Styrelsemässan fungerar 
som ett forum där du på kort tid får kontakt 
med flera olika leverantörer.
Ni kan fråga om olika lösningar för er förenings 
specifika behov och utbyta idéer och tankar.

Ni som besökare bör komma till mässan nån 
gång mellan 15.00-18.00.
Förhandsanmälan krävs

15.00 Styrelsemässan öppnar 
19.00 Kvällen avslutas med utlottning
               av ICA presentkort, värde 500 kr.
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Com Hem - Kommunikation & 
Underhållning.
Polstar - Fönster.
eGain - Sänk dina värmekostnader 
med 10-15%, med bibehållen komfort.
Cistes Service - Energibesparing med 
värmepumpar
Locklight - Spara pengar med rätt ljus
Tubus - Relining för er som använder 
insidan
Chemiclean - Energi
Balco - Balkonger
Bredbandsbolaget - Fiber-TV

Styrelsemässan är kostnadsfri 
för dig som besökare.

Mat & dryck (ingår utan kostnad)

Föredrag

Mat & dryck serveras mellan 17.00 till 18.45. 
Fika, från kl. 17.30 till 18.45 serveras även kaffe, te och choklad m.m.

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

Dryck - välj bland:
1. Vin (rose, vitt eller rött)
2. Öl (vanlig eller lättöl)
3. Alkoholfritt alternativ.

(1 servering per person)



2016

www.styrelsemassan.se sida 2/3

21 utställare!

Utställare

Locklight 

eGain Sweden

Enkla Elbolaget

Bredbandsbolaget

Locklight AB är ett av Sveriges 
ledande företag inom 
fastighetsanpassad LED-
belysning till dina allmänna 
utrymmen.

Världsledande på 
klimatanpassad uppvärmning 
av fastigheter. Gör som 
hundratals andra brf:er -
Spara värme med eGain!

Man ska inte behöva vara 
expert för att köpa el.

Com Hem
Com Hem är en av Sveriges 
ledande leverantörer av tv, 
bredband och telefoni.

Tubus System 

Tubus System AB - Relining för 
er som använder insidan

Bredbandsbolaget - 
både bredband och TV. 
Ett av Sveriges största 
bredbandsleverantörer med 25 
procent av marknaden.

Axema Access Control

Axema AB – Din säkerhetsle-
verantör av smarta och använ-
darvänliga produkter inom 
passersystem, porttelefoni och 
kodlås.

Aptus Elektronik 

Passage. Porttelefon. Bokning. 
Kommunikation. Lås & Larm.

Certego

Det lokala företagets 
närhet och servicekänsla 
kombinerat med det stora 
företagets flexibiliitet, 
kostnadseffektivitet.

Cremab

Isolera vinden och sänk dina 
energikostnader med oss på 
Cremab!
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Polstar

HSB Östergötland Svenska Bolån

Polstar AB
Underhållsfria fönster och 
dörrar för framtiden

HSB Östergötland 
Fastighetsförvaltning för 
bostadsrättsföreningar - en 
klok investering för dig och
dina grannar

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

Balco

Ledande leverantör 
av balkongsystem och 
inglasningar för flerfamiljshus 
– kompletta lösningar, 
monterade och klara.

Chemiclean AB

Chemiclean-metoden® ger bo-
stadsrättsföreningar markna-
dens mest kompletta lösning 
för optimering av värmesys-
tem.

PPAM Solkraft

PPAM Solkraft 
levererar nyckelfärdiga 
solcellsanläggningar i 
hela landet. Effektiva och 
väldesignade solkraftsystem.

Måleri-Hantverkarna

Vi erbjuder in- och utvändi-
ga måleritjänster och hjälper 
dig att bevara, förnya och 
försköna din fastighet.

FF-Fastighetsservice

FF-FastighetsserviceAB 
ett privatägt företag som 
tillhandahåller tjänster inom 
fastighetsförvaltning
facility management

Svenska Skydd

Vi kan erbjuda både 
FORMSÄKRA TRAPPHUS och 
BOSÄKRA TRAPPHUS med 
säkerhetsdörrar i centrum.

Teknova Byggsystem

Teknova levererar balkong-, 
fasd-, och fönsterprodukter, 
våtrumskassetter och renove-
ringssystem för våtrum.
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Cistes Service

Energibesparing med 
värmepumpar

STYRELSEMÄSSAN ÄR EN
EFTERMIDDAG/KVÄLLSMÄSSA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH
 LEVERANTÖRER.

Varmt Välkomna!


