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Den 10 Mars 2016 
Hotell Sheraton

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.

Vi ser helst att ni som besökare kommer till 
mässan mellan 15.00 och 18.00.
Förhandsanmälan krävs

14.30 Styrelsemässan öppnar 
19.30 Kvällen avslutas med utlottning
               av ICA presentkort, värde 500 kr.
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Locklight - Spara pengar med rätt ljus.
KONE - Vilket ansvar har bostadsrättsföreningen 
för hissen och porten?
Maries Puts och Städ - Vi hjälper dig att få 
Styrelsen och Fastigheten att glänsa, sedan 1991!
Hemkomfort - Radon - mäta o åtgärda.
Peter Sotare -  OVK, varför då?
Com Hem - Kommunikation & Underhållning.
Rotpartner - Rätt kvalitet till rätt pris i ett 
renoveringsprojekt.
Bauer Watertechnology - Förläng livslängden 
på era vatten- och värmesystem.
Avloppsteknik - Undvik vattenskador och 
stambyten.
Proline - “Förebygg vattenskador - gjut nya rör 
inuti de gamla.“
eGgain - Sänk dina värmekostnader med 10-
15%, med bibehållen komfort.
H-Snickerier - Säkerhetsdörrar - tryggare 
boende, bibehållet utseende i trapphuset.
Miele - Vitvaror & tvättstugeutrustning.

Styrelsemässan är kostnadsfri 
för dig som besökare.

Mat & dryck (ingår utan kostnad)

Föredrag

Mat & dryck serveras mellan 17.00 till 18.30. 
Fika, från kl. 18.15 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 2/8

66 utställare!

Utställare

LocklightCom Hem

Bauer Watertechnology Rotpartner

eGain SBC

Alviks Måleri Enkla Elbolaget

Avloppsteknik Svenska AB Aptus Elektronik

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

Sänk era energikostnader!
Förläng livslängden på era 
vatten- och värmesystem.
Bauer - naturligtvis utan kemi-
kalisering!

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

Ett projektledningsföretag 
med bred erfarenhet från
t ex stambyten, fönster- och 
fasadrenoveringar.

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

En av de ledande inom 
förvaltning. Erbjuder allt 
inom ekonomisk och teknisk 
förvaltning samt juridisk 
rådgivning.

Dags att måla om ert trapphus? 
Ta kontakt med oss. Våra pro-
jektledare, målare och arkitekt 
har lång erfarenhet.

Man ska inte behöva vara 
expert för att köpa el.

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

Passage. Porttelefon. Bokning. 
Kommunikation. Lås & Larm.
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Cistes Energi Tubus System

Cremab Ragn-Sells

FastumKONE

Maries Puts & Städ Hans Andersson Recycling

SBAB H-Snickerier

Jämnare temperatur i fastighe-
ten och samtidigt kraftigt sänk-
ta energikostnader. Kostnadsfri 
uppstart, inget jobb för er!

Tubus System AB - Relining för 
er som använder insidan

Isolera vinden och sänk dina 
energikostnader med oss på 
Cremab!

Ragn-Sells hjälper Er med 
kontroll/underhålls spolning 
av spillvattensystemet och allt 
vad som gäller ert miljörum.

Kundanpassad förvaltning. 
Fastum - Som en i styrelsen.

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

Med 25 års erfarenhet av 
städbranschen skapar vi en 
enklare vardag och glänsande 
fastighet för din styrelse!

De flesta fastighetsägare är 
nöjda med att vi tar hand om 
deras soprum. Det är inte vi.
Vi kan så mycket mer.

Mer än bara bra ränta av din 
bank? Hos oss får bostadsrätts-
föreningar hjälp med finansie-
ring och bra sparande.

Specialsnickerier för företag och 
brf:er. Klassade säkerhetsdörrar 
i anpassat utförande. 
Marknadens snyggaste!
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SBA Leverantören Sverige Polstar

Svensk Markservice Relita

Svenska BolånSecor

Med oss får ni en total över-
blick över ert SBA arbete och 
brandskydd, ni når de krav som 
samhället ställer.

Polstar AB Underhållsfria 
fönster och dörrar för 
framtiden

Svensk Markservice sköter, ut-
vecklar och anlägger utemiljöer 
på ett effektivt och kundnära 
sätt.

Stamspolning, fastighetsjour, 
skadeservice, fukt och 
mögelproblem, sanering, 
kärltvätt, snöröjning av tak med 
kranbil

Försäkring och lån så klart! 
Fler bostadsrättsföreningar 
tillsammans får bättre villkor. 
08-660 12 00. Välkommna! 
www.svenskabolan.se

Kärnan i vårt erbjudande är för-
säljning och montage av Daloc 
säkerhetsdörrar i flerbostadshus.

WMP Balkong Stockholms Stadsnät

WMP Balkong AB bygger 
balkonger på äldre 
kulturmärkta fastigheter. Vi är 
ett familjeägt företag med lång 
erfarenhet.

Stockholms Stadsnät kombi-
nerar ett attraktivt pris med en 
bra kundtjänst, smidig leverans 
och ett pålitligt bredband

SafeTeam Veteranpoolen

Allt inom säkerhet: lås, 
passersystem, larm, 
kameraövervakning/CCTV och 
inbrottsskydd.

Veteranpoolen erbjuder 
fastighetsskötsel, 
företagsbemanning och hjälp 
till privatpersoner.

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS
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PPAM Solkraft Matkvarn

Axema Access Control Smartfront / FRONT

Carpeting EntrémattorH-Fönstret i Lysekil

PPAM Solkraft levererar nyck-
elfärdiga solcellsanläggningar 
i hela landet. Effektiva och 
väldesignade solkraftsystem.

Matavfallsinsamling med 
avfallskvarn www.matkvarn.se

Axema AB – Din 
säkerhetsleverantör av smarta 
och användarvänliga produkter 
inom passersystem, porttelefoni 
och kodlås.

Front är specialister på 
fasadrenovering. Vi kombinerar 
det gamla hantverket med 
nytänkande och innovativa 
lösningar.

Besök oss för att ta del av 
kunskapen om ekonomisk & 
miljömässig besparing. Våra 
Brf experter ser fram emot att 
träffas.

H-Fönstret i Lysekil, 
underhållsfria aluminiumfönster 
med träklädd rumssida. 
Överlägsen livslängd och unik 
konstruktion!

F R O N T F R O N T

F R O N T F R O N T

Miele Professional Peter Sotare

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

OVK och eventuella åtgärder. 
Ventilation och sotning. 
Takskydd och takvärmekabel. 
Prenumerera på våra 
ventilationspaket.

Reduca Hemkomfort

Vi erbjuder föreningar moderna 
hemsidor, digitala lösningar 
som sänker kostnader och en 
personlig service!

Ett familjeföretag som i 
mer än 25 år arbetat med 
radonsanering, allt från 
mätning till åtgärder med 
garanterat resultat
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Sustend Coreclean Stockholm

Splitsign Sweden Chemiclean

Proline ÖstHem och Fastighet

Ledande specialister på under-
hållsplanering och projektled-
ning för bostadsrättsförening-
ar.

Garagestädning på rätt sätt!

Vi är specialiserade på smart 
teknik som är funktionell, enkel 
att administrera och som fyller 
en lucka, till rätt pris.

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

Proline - det intelligenta sättet 
att bygga nya rör och stammar. 
Även relining av ventilationska-
naler.

Starkt växande 
ekonomiförvaltare med 
prisvärda förvaltningstjänster 
och branschens tydligaste och 
enklaste webbverktyg

Bredbandsbolaget Svenska Servicestyrkan

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

Miljö- och kostnadseffektiva 
lösningar i fastigheter. 
Avfallshantering, energi- och 
vattenbesparande produkter.

Extronic Elektronik Gerox

Våra egenutvecklade 
produkter skapar smarta 
belysningslösningar, som sparar 
energi och skapar komfort.

Bergvärme, frånluftsåtervinning 
och driftövervakning. 
Kostnadsfri förstudie. 
Totalentreprenader med 5 år 
garanti.

Bergvärme och frånluftsåtervinning med driftövervakning
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Samuelsson & Partner Fortum Värme samägt med 
Stockholms stad

Clean Quality i Sverige AB DB Tak

Energisparkonsult Paul
Albertsson

EPS Cement

Med de senaste och bästa 
digitala låssystemen hjälper 
vi företag och organisationer 
komma tillrätta med nyckel-
problem.

Fortum Värme producerar 
och levererar fjärrvärme och 
fjärrkyla till Stockholmarna 
som bidrar till en hållbar stad. 

Vi anser att Er trappstädning 
helt enkelt ska fungera.
- Elektroniska bekräftelser
- Moderna städmetoder 
cleanquality.se/trapp

DB TAK AB är ett Familjeföretag 
med fokus på kvalitè och 
kundkontakt.

Att spara energi är att spara 
pengar och miljö. Vi är praktiska 
konsulter som ser till att jobbet 
blir gjort.

Snabbtorkande, isolerande 
för golv, vägg och 
utfyllnad, inomhus & utomhus

Interoc DM Tak

Interoc AB är en byggkoncern 
som har specialiserade bolag 
för fasader, balkonger, dörrar, 
fönster, plattsättning och VS.

Ett familjeföretag som 
sedan 1979 har specialiserat 
sig inom takmålning och 
takomläggningar.

Sofia Rör ManKan Hiss

Stambyten i fastigheter och 
radhus. Värmekulvertar ◊ 
Undercentraler ◊ Badrum ◊ 
VVS-service ◊ Stadsgas

Sänk driftskostnader för 
era hissar med effektivt 
förebyggande underhåll
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Bredablick Förvaltning

KvalitetsBygg AB

Riksbyggen

Skorstensbolaget

Tresson Fasad

Miljöbelysning Sweden AB

Vi ser om ditt hus! Bredablick 
är specialister inom 
fastighetsförvaltning, teknik, 
ekonomi och projektledning

En byggkoncern som utför 
entreprenader med ROT. Vi 
lägger stor fokus på pålitlighet, 
proffsighet, trygghet, 
prisvärdhet.

Riksbyggen erbjuder 
förvaltningslösningar där vi 
anpassar tjänsterna till din 
bostadsrättsförening.

Vi har 35 års erfarenhet av 
service och installation av 
ventilation, eldstäder och OVK-
tjänster.

Tresson är totalentreprenör av 
fasadarbeten. Vi renoverar och 
byter fasad, balkong, fönster, 
tak och allt som hör till.

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

STYRELSEMÄSSAN ÄR STOCKHOLMS
STÖRSTA EFTERMIDDAG/KVÄLLSMÄSSA
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH

 LEVERANTÖRER.


