
FRIBILJETT
Värde 150:-

www.easyFairs.com/FASTIGHeT

Förvalta din fastighet på bästa sätt - utan att kostnaderna skjuter i taket! På FASTIGHETSMÄSSA Stockholm 2011 ställer 
över 200 ledande leverantörer ut och mässan är större än någonsin tidigare. Här visar våra utställare allt du behöver för 
enklare fastighetsdrift och lönsammare fastighetsförvaltning. Under två intensiva mässdagar träffar du mängder av nya 
leverantörer och samarbetspartners som gör din fastighet energieffektiv, säker, miljövänlig och trevlig att bo eller arbeta i.  

•   Högaktuellt seminarieprogram – få konkreta tips som effektiviserar din förvaltning
•   Träffa över 200 utställare – hitta nya och smarta lösningar för din fastighet
•   Möt Sveriges bostadsminister – se hur fastighetssverige ser ut i framtiden

InnovATIEvE TEcHnoloGIEën voor
EnErGIEPrESTATIE En bInnEnklIMAAT

FASTIGHeTSMäSSA 
Stockholm2011

kISTAMäSSAn • STockHolM • 30-31 MArS 2011
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BeSök nordenS VIkTIGASTe FASTIGHeTSMäSSA  
– I år STörre än nåGonSIn!

MÄSSAn HAr ETT MyckET vÄlFyllT SEMInArIE- ocH AkTIvITETSProGrAM. HÄr FInnEr dU brAnScHEnS AllA nyHETEr 2011

brAnScHEnS AllA ExPErTEr HAr ordET

är FASTIGHeTSBuBBlAn  
I AnTåGAnde?  
lär den VänTA på SIG? 
John chrispinsson leder debatten mellan 
de ledande experterna inom området.
I paneldebatten deltar bland andra;
Tomas Ernhagen, Chefsekonom,  
Fastighetsägarna
Bengt Hansson, Marknadsanalytiker,  
Statens Bostadskreditnämnd
Sven-Olof Johansson, VD, FastPartner
För fler paneldebattsdeltagare och  
fullständigt program besök vår webbsida.

dEbATT

PAnEldISkUSSIon 
 

är deT VerklIGen lönSAMT Med 
MIljöSATSnInGAr? 
Miljöaspekterna blir en allt viktigare faktor för 
såväl byggandet som förvaltandet av fastigheter. 
Men frågan allt fler ställer sig är: Finns det  
lönsamhet i miljöåtgärder?

Fastighetstidningen anordnar en spännande 
paneldiskussion med frågor som: var lägger man 
gränsen? vilka investeringar betalar sig och med 
vilken tidshorisont? vad väljer man bort? 
 
Deltagare i diskussionen är
Anna Denell, miljöchef på Vasakronan
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på Kungliga tekniska 
högskolan i Stockholm
Gunnar Nordfeldt, vd Byggvesta
Erik Eken - projektansvarig Grönt byggande, NCC Construction 
Harry Swartz, chef miljö & energi på KF Fastigheter
Bengt Wånggren, vd, Sweden Green Building Council
Moderator: 
David Grossman, redaktionschef Fastighetstidningen

AFTer Work 
Fastighetsägarna och easyFairs välkomnar dig 
på branschmingel, onsdagen den 30 mars  
kl 15.30. välkomna!

AkTIvITETEr
BrF-SeMInArIer 
På mässan arrangeras två specialanpassade lunchseminarier 
för dig som driver, förvaltar eller har ett styrelseuppdrag i 
en bostadsrättsförening. vi bjuder på lunch och kompetens-
utveckling. Föranmälan krävs, läs mer och anmäl dig på vår 
webbsida.

John Chrispinsson,  
journalist och programledare

Hans Lind Gunnar Nordfeldt David Grossman

dATuM & TId plATS ArrAnGör

easyFairs Scandinavia Ab
Tel: +46 (0) 31 89 41 00
Email: scandinavia@easyFairs.com 

kistamässan, Stockholm
För vägbeskrivning,  
besök www.kistamassan.com

onsdag 30 mars  9.00 – 16.00
Torsdag 31 mars  9.00 – 16.00

VAd Händer Med HyrornA?  
From 1 januari 2011 gäller ett nytt hyresför-
handlingssystem. vad kommer det att betyda för 
hyresutvecklingen och hyresrättens framtid?  
Tore Ljungkvist, vVD Fastighetsägarna

ByTA STAMMAr eller relInInG?  
En utredning tittar just nu på vilka för- och nackdelar 
det finns med relining – d v s att fodra trasiga rör invän-
digt – i stället för att genomföra ett stambyte.  
Yogesh Kumar, Miljöchef, Fastighetsägarna Sverige

en Grön djunGel!  
Miljöklassad byggnad, Greenbuilding, lEEd, 
brEEAM… bengt Wånggren, vd för Sweden  
Green building council, reder ut begreppen!
Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council

MöT BoSTAdSMInISTern!  
kom och lyssna på vår bostadsminister Stefan  
Attefall – och passa på att ställa frågor till honom!  
Stefan Attefall, Bostadsminister

Kunskap och inspiration från Sveriges mest framgångsrika branschpersonligheter.   
Alla seminarier är kostnadsfria – föranmälan krävs på våra KEYNOTE-seminarier.

kEynoTES - SEMInArIEr

FjärrVärMe - nyA eu-dIrekTIV 
Per Forsling, Energispecialist,  
Fastighetsägarna Stockholm

nollVISIon AV Bränder InoM  
FASTIGHeTer - utopi eller verklighet? 
Stefan Wittberg, Brandmästare, 
Storstockholms brandförsvar

åreTS BrF 2010 - Från skadegörelse 
och misshandel till ett tryggt och  
säkert boende 
Radha Deogan, Ordförande,  
Bostadsrättsföreningen Sveaborg

konjunkTurrApporT MArS 2011 
Tomas Ernhagen, Chefsekonom,  
Fastighetsägarna Stockholm

Kostnadsfria seminarier direkt på mässgolvet, framtagna i samarbete med  
Fastighetsägarna. Ingen föranmälan krävs, kom bara och lyssna. 

learnShops - SEMInArIEr

Här presenteras endast ett urval av mässprogrammet. 
Läs mer och anmäl dig på vår webbsida. 

kostnadsfritt!  

entré &  

seminarier

Officiella partners:

 Förvaltning

 drift

 Underhåll

 renovering

 Energibesparing

 Skydd & säkerhet

 datoriserade styrsystem

Mässan som fokuserar på

utställarna visar  

nyheter inom: • belysning
• byggnadsdelar/byggmaterial
• IT-system, hård- & mjukvara
• drift & underhåll

• El- & telekommunikation
• Information & tjänster
• Inredning & utrustning
• källsortering & miljö

• Skydd & säkerhet
• klimat & driftsstyrning
• Utomhusmiljö
• vA-system

• värme & kyla
• Sanitet & ventilation
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Använd  kod:

Registrera
 dig här!

Möt oss i monter: L:28
®
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