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Den 17 November 2016 
Uppsala 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.

Vi ser helst att ni som besökare kommer till 
mässan någon gång mellan 14.30 och 18.00.
Förhandsanmälan krävs

14.30 Styrelsemässan öppnar 
19.00 Kvällen avslutas med utlottning
               av ICA presentkort, värde 500 kr.

15.00
15.20 

15.40 
16.00 

16.20 

16.40 
17.00 
17.20 

17.40 
18.00

18.20
18.40 

Bredbandsbolaget - “Wifi no 1”
Gerox - Bergvärme, frånluftsåtervinning och
driftövervakning
JF Rör - Hur mår ditt värmesystem?
Rotpartner - Projektledare, hjälper föreningen 
att säkerhetsställa rätt kvalitet till rätt pris i ett 
renoveringsprojekt
eGain - Sänk dina värmekostnader med 10-15%, 
med bibehållen komfort.
Chemiclean - Energi
Polstar - Fönster
Bauer Watertechnology - Hållbar Energi-
renovering i värme & tappvattensystem
Com Hem - till kommunikation & underhållning
Avloppsteknik Svenska AB - Undvik 
vattenskador och stambyten.
Balco - ”En smart investering”
IP-Only - Vad innebär fiber hela vägen? IP-Only 
tydliggör begreppet och berättar hur det ökar 
värdet på din fastighet.

Styrelsemässan är kostnadsfri 
för dig som besökare.

Mat & dryck (ingår utan kostnad)

Föredrag

Mat & dryck serveras mellan 17.15 till 18.45. 
Fika, från kl. 17.45 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)
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LocklightCom Hem

Bauer Watertechnology Axema Access Control

eGain SBC

Enkla Elbolaget

Bredbandsbolaget Aptus Elektronik

Com Hem till Sveriges snab-
baste bredband och största 
utbud av tv & play 

Energirenovering med samti-
dig Energieffektivisering i tapp-
vatten- och värmesystem.
Naturligtvis utan kemikalise-
ring !

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

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

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.

Man ska inte behöva vara 
expert för att köpa el.

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

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

Tubus System AB

Tubus System AB - Relining för 
er som använder insidan
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Avloppsteknik Svenska AB DinBox

Cremab RELITA

SBABRotpartner

JF Jansson Rör AB 

Gerox Interoc

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

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

Isolera vinden och sänk dina 
energikostnader med oss på 
Cremab!

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

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

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

I Uppsala sedan 1912. Fråga 
oss om avropsavtal. Vi gör 
alla typer av rörarbeten. Även 
injusteringar och energiopti-
mering

Sänkta driftkostnader med 
förnybar energi i kombina-
tion med fjärrvärme inklusive 
DRS-Live (driftövervakningssys-
tem) 

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

Bergvärme och frånluftsåtervinning med driftövervakning

Chemiclean

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

 Coreclean Mitt Vallgårda Entreprenad

FrontUpplands Fastighetsservice

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

Underhållsfria fönster och 
dörrar för framtiden

Garagestädning på rätt sätt! Vi utför allt från byte av vatten 
och avlopp till grundisoleringar, 
plattläggningar och byggnation 
av lekplatser.

Med SmartFront kan du spara 
upp till 65% av dina energi-
kostnader. Vi är experter på 
fasadproblem och lösningar. 

Vi tror på kvalitet och öppen 
kommunikation i relationen 
mellan förening och skötsel. 

Vi löser det åt dig!

F R O N T F R O N T

F R O N T F R O N T
UPPLANDS
FASTIGHETSSERVICE

Vi löser det åt dig!
i Uppsala AB

WMP Balkong AB Fastum

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

Kundanpassad förvaltning. 
Fastum - Som en i styrelsen.

Samuelsson & Partner AB Veteranpoolen

Med modern digital 
låsteknik, hjälper vi företag 
och organisationer att 
komma tillrätta med lås- och 
nyckelproblem.

Veteranpoolen erbjuder 
fastighetsskötsel, 
företagsbemanning och hjälp 
till privatpersoner.

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS
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Clean Quality i Sverige AB

KTC Control AB

Energisparkonsult Paul
Albertsson AB

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

KTC spar energi. Vi erbjuder 
verktyg och kunskap inom 
fastighetsautomation, 
IMD, driftövervakning och 
energiuppföljning.

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

Cupola Mälardalen

ISS Facility Services AB

Miele Professional

Otis AB

VVSteknik Gävle Dala AB 

IP-Only   

SVF Skorsten Ventilation & 
Fastighetsteknik AB

VEM ANSVARAR FÖR 
BRANDSÄKERHETEN I ER 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

Med bred kompetens och 
moderna verktyg stöttar 
och utvecklar vi våra 
bostadsrättsföreningar.
Tryggt och proffsigt!  

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

Otis tillverkar, installerar, 
moderniserar och utför service 
av hissar, rulltrappor och 
rullramper, men kärnan i vår 
verksamhet är att lösa problem.

Välkommen till VVS teknik. Hit 
kan du som fastighetsägare 
vända dig om du har 
problem med avloppet eller 
värmesystemet

Vårt rikstäckande fibernät är 
öppet och neutralt. Välj vilka 
tjänster och vilken leverantör 
du vill. Välkommen!

SVF AB knyter ihop 
specialistkompetens och 
kunnande inom både Skorsten 
och Ventilation.
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Miljöbelysning Sweden AB

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

Svenska Bolån

Carpeting

Balco

Företagsmattor i Uppsala AB

Certego

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

Vår mattservice ger 
bostadsrättsföreningar en 
miljömässig och ekonomisk 
besparing. Välkomna till vår 
monter!

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

Första intrycket börjar i 
entrén! Vi erbjuder tjänster 
främst inom entrémattor, 
företagsmattor och tvätt.

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

Varmt Välkomna!

STYRELSEMÄSSAN ÄR EN 
EFTERMIDDAG/KVÄLLSMÄSSA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH
 LEVERANTÖRER.


