
HÄSSLEHOLM
FASTIGHET2023

HOTEL STATT

ONSDAG 15 MARS KLOCKAN 16.00 – 19.00

KOSTNADSFRITT INKLUSIVE MIDDAG

VÄLKOMMEN!
EN MÄSSA FÖR 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 
OCH FASTIGHETSÄGARE

AKTUELLT
PÅ

MÄSSAN!

 • ENERGI-
  BESPARINGAR

 • SOLCELLER 

 • ELBILSLADDNING



ER LOKALA FASTIGHETSMÄSSA
För att utveckla Ert arbete i bostadsrättsföreningens styrelse eller som fastighetsägare 
bör Ni besöka Fastighet2023 som nu kommer till en plats nära er.

Här får Ni träffa några av de mest aktuella leverantörerna i fastighetsbranschen och se 
nyheter som sänker era kostnader och ökar komforten i era fastigheter.

Ni har även möjlighet att lyssna till intressanta föredrag, ta del av erbjudanden och inte 
minst utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Allt är helt kostnadsfritt och sker under trivsamma former.

FÖR DIG SOM 
SITTER I STYRELSEN I

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
ELLER ÄR ÄGARE AV 
FLERBOSTADSHUS

VÄLKOMMEN MED 
DIN ANMÄLAN!

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00



17.00 – 17.25 LJUS – EL & LJUSTEKNIK I SKÅNE
   Energioptimering – enkelt och komplett.

17.30 – 17.55 BALCO
   Energismarta balkonglösningar
   En inglasad balkong innebär alltid en energibesparing, men i samband  
   med det arbetet kan vi göra mer åtgärder som ger ytterligare 
   besparingar för din förening. På vår föreläsning berättar vi hur.
  

18.25 – 18.50 ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN HÄSSLEHOLM
   Hur bostadsrättsföreningar och bostadsföretag kan arbeta med 
   energieffektivisering, solceller och elbilsladdning.

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

MÄSSAN ÄR ÖPPEN 16.00 - 19.00FÖRELÄSNINGAR



BRAVIDA PRENAD
www.prenad.se

Bravida VS och Prenad EL – Vi hjälper 
er med installation och service i 
fastigheter och anläggningar.

BALCO
www.balco.se

Balkonglösningar som ger sänkta 
energikostnader – och bidrar till ökad 
trivsel för de boende. 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne  

KOMMUNALA • OBEROENDE • KOSTNADSFRIA • EKRS.SE

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN 
www.ekrs.se

Kommunal rådgivning om energi-
besparing och förnybar energi till 
hushåll, företag och föreningar. 

ENERMONT
www.enermont.se

Funderar du på att installera solceller? 
Vi är specialister på helhetslösningar 
inom solenergi, energilagring och 
elbilsladdning.

EPT AB

EPT 
www.eptaby.se

Oberoende spetskompetens med 
fokus på fönsteråtgärder till flerfamiljs-
hus och kommersiella fastigheter.

Vi erbjuder enkel, snabb och säker 
laddning av elbilar hemma, på arbets-
platsen och i det publika.

EWAYS 
www.eways.se

UTSTÄLLARE 
PÅ MÄSSAN



HÄSSLEHOLMS FIBERNÄT
www.hfnab.se

Den självklara leverantören av fiber 
inom Hässleholms kommun för företag, 
privatpersoner, organisationer och 
offentlig verksamhet.

LMT ELTEKNIK
www.lmt.se

Tekniska konsulttjänster. Från el-
projektering åt fastighetsbranschen, 
till automationslösningar för industrin.
Det är vår vardag.

LJUS – EL & LJUSTEKNIK I SKÅNE
www.elljusteknik.se

Energioptimering – enkelt och 
komplett.

Vi installerar LED belysning och ladd-
stationer med 5 år funktionsgaranti. 

MILJÖBELYSNING
www.miljobelysning.nu

Vi är en av Sveriges största fastighets-
förvaltare med bostadsrättsföreningar 
samt kommersiella och offentliga 
fastighetsägare som kunder. 

RIKSBYGGEN
www.riksbyggen.se

Genom såväl lokal som trygg 
förvaltning för alla fastighetsägare har 
vi skapat hemlängtan sedan 1923.

HSB SKÅNE
www.hsb.se/skane

Ständig vidareutveckling av kvalitet 
och teknik har lett till att Miele identi-
fieras med högsta produktkvalitet.

MIELE 
www.miele.se/professional

Secor finns i hela Sverige med lokala 
specialister som installerar Daloc 
säkerhetsdörrar.

SECOR
www.secor.se



KL 19.00 AVSLUTAR
VI KVÄLLEN MED MIDDAG

MENY
HJORTFÄRSBIFF MED 

POTATISPURÉ & GRÄDDSÅS 
SERVERAS MED 

SYLTADE ROTFRUKTER & PERSILJA

Helhetslösningar inom avloppunderhåll 
med fokus på kvalitet och personlig 
service sedan 2002. 

SPOLARGRUPPEN
www.spolarna.com / www.repipe.se

Med hjärtat i förändring hjälper 
vi människor att hitta hem.

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING
www.svenskfast.se/ystad

• Porttelefoni 
• Passagesystem
• Kameraövervakning 
• Inbrottslarm
• Dörrautomatik 
• Hosting

SÄKERHETSTEKNIK
www.sakerhetsteknikab.se

FLER UTSTÄLLARE 
KAN TILLKOMMA!



REFERENSER
FRÅN BESÖKARE AV VÅRA MÄSSOR

BRF BERGA 
I HELSINGBORG

- Bengt Stark

”Roligt att gå på mässorna! 
Bra att träffa utställare – få bredare 

kontaktnät och nya uppslag. 
Det är bra för vår förening att 

träffa andra föreningar och att vi 
är fler från styrelsen som kan 

besöka så att alla får 
samma information.” 

BRF STALLET 
I NYKÖPING 
- Eva Heikki

”Detta var mitt första 
besök på en mässa och jag 
blev mycket imponerad, så 
bra och välplanerad. Vi fick 
mycket bra information om 

det vi behövde. Jag ser 
fram emot mässan 

nästa år.”

BRF BOKLOK SEGLET 
I OSKARSHAMN 

- Alicia Augustinsson 

”Fastighet2022 var ett mycket 
givande tillfälle för oss att få träffa 

många entreprenörer och andra företag 
under ett och samma tak. 

Mässan var ett perfekt tillfälle för att 
nätverka och diskutera framtida behov. 

Arrangemanget var proffsigt, 
vi fick snabba svar vid kontakter 

med arrangören och maten 
var mycket god!”  

BRF SKOGSGLÄNTAN 
I STOCKHOLM 
- Tatjana Scott

”Det var första gången 
jag besökte Fastighet2022. 

Det var bra organiserat, 
trevligt bemötande och 

bra information. Det var givande 
att få träffa entreprenörer 

och få kontakter 
för framtiden.” 

BRF L 21 EKHOLMEN I LINKÖPING
- Ella Wasström 

”Trevligt bemötande och bra information av er mässvärd! 
Lagom med utställare så tid finns att prata med alla om man vill. 

Kul att träffa entreprenörer vi jobbar med idag och knyta nya 
kontakter för framtiden! Jag gillar det lokala och nära, 
de flesta utställare som var på mässan hade lite koll på 

området och det känns proffsigt!” 

RIKSBYGGEN BRF HÖGBYHÖJDEN 
I FINSPÅNG - Ulla Wernhede

”Jag har varit på mässan i Norrköping flera gånger 
och tycker att det är en jättebra och trevlig mässa. 
Det är bra utställare och föreläsare på plats som är 
intresserade av den bostadsrättsförening som jag 

representerar. Som besökare får jag höra om många 
nya saker som kanske kan vara intressant för vår 

förening. Allt avslutas med en väldigt trevlig 
och fin middag.”



Hur kommer det sig att just ni fått detta utskick? 
Läs mer om vårt register och vårt arbete med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

www.marknadsrespons.se

Anmäl dig och dina kollegor:
Uppge följande vid anmälan, gäller samtliga deltagande: 

•  Namn
•  Vilken Brf/företag ni representerar
•  E-post till förening/företag
•  Eventuell matallergi

Begränsat antal platser

0510-220 95 anmalan@fastighet.events www.fastighet.events

VÄLKOMMEN 
HOTEL STATT
FRYKHOLMSGATAN 13, 
STORTORGET, HÄSSLEHOLM

ONSDAG 15 MARS
16.00 – 19.00

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:
TISDAG 14 MARS

KOSTNADSFRI MÄSSA INKLUSIVE 
MIDDAG OCH FÖREDRAG

MARS
M T O T F L S

27 28 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2


