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Hela denna bilaga är en annons från Human Performance AB

HEM &BOSTAD

BOSTADSRÄTTSMÄSSAN

SVERIGES STÖRSTA MÖTESPLATS
För dig som bor i bostadsrätt eller mäklarvärlden.”
samfällighet äger rum på Kistamässan i
Stockholm mellan den 17 och 18 november.
På Bostadsrättsmässan i Kista får du lyssna
på föreläsningen Höj värdet på din
Bostadsrättsmässan äger rum på
bostadsrätt genom homestyling
Kistamässan i Stockholm mellan den 17 och 18
november.
På scenen:
. Och är den perfekta mötesplatsen för dig som
Sofie Ganeva Inredningsstylist och Manager,
vill träffa experter och få goda råd inför
Fantastic Frank Sven Wallén Grundare &
kommande renoverings-, ombyggnations-, eller
Ansvarig Försäljning, Fantastic Frank
underhållsprojekt.
Sven och Sofie kommer prata om saker man
Här samlas hela branschen under samma tak.
kan göra för att höja värdet på sin bostadsrätt
Du finner allt från bad, kök och förvaring till tak,
inför en försäljning. Och ge konkreta tips på
fasad och fönster. Du får tips av hantverkare och
saker bostadsköpare tittar efter – och vill ha. De
inredare och kan finna målerifirman du letat
kommer även prata om hur viktigt fotografiet är
efter. Är du ute efter att skapa en ny grön oas på
för att kommunicera bostadens värden. Det är lätt
din innergård eller piffa till din balkong så kan du hänt att viktiga värden i en bostad försvinner med
även finna leverantörer och inspiration hos oss.
felaktigt foto och styling. Vilka funktioner och
vilka saker är smartast att investera i, och på
vilket sätt ser man till att en köpare blir
På vår scen Kreativa hörnan kan du lyssna på
uppmärksammad på dem?
inspirerande föreläsningar som ger dig praktiska
tips och råd inom renovering. Exempelvis får du
ENERGI
lära dig hur du tapetserar och målar som ett
På Bostadsrättsmässan i Kista får du lyssna
proffs.
på föreläsningen Ta kontroll över föreningens
energikostnader! Fredag 17 november, 15:00INSPIRATION INREDNING
15:30 Kunskapsscenen.
”En av nordens största inredningsinspiratörer,
mäklarfirman Fantastic Frank, tog homestaging
till nya höjder och skakade om i

Visste du att de allra flesta av Stockholms
lägenheter värms upp av stockholmarna själva?
Tillsammans med dig vill Fortum Värme fixa
sköna lägenheter och varma bad som till 100
procent bygger på förnybar eller återvunnen
energi. Men vad är det viktigaste du kan göra för
att sänka uppvärmningskostnaderna? Med
modern teknik går det att minska värmebehovet
till och med när det är som kallast ute – utan att
tumma på komforten.
Lär dig mer i Fortum Värmes monter och var
med och tävla! Kom till scenen och lyssna på
Fortum Värme, Riksbyggen, HSB och SBC om
hur du gör!
Missa inte heller utdelning av
Bostadsrättsmässans Energipris. I
samarbete med vår energipartner
Fortum Värme
Fredag 12:30, Kunskapsscenen

DIGITALA HEMMET
Det digitala och innovativa har efterfrågats av
våra besökare på Bostadsrättsmässan.
Innovationstorget är en ny spännande satsning på
årets mässa, här visar vi upp ett antal utställare
med innovativa och digitala produkter på
marknaden.

Foto Anna Malmberg

Du kan även träffa flera leverantörer inom
området och lyssna på kunskapslyftande
seminarier. Kunskapsscenen 17 november
11.00-11.30 Kom och lyssna på vad den ökade
digitaliseringen innebär för er
bostadsrättsförening. Trendspaning, hur ser den
nya moderna BRF-en ut?
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INNOVATIONSTORGET

kombination med en kort motivering om varför
man anser att sitt tävlande bidrag ska vinna
tävlingen.

Vi förbehåller oss rätten att använda inskickade
bidrag i reportage om tävlingen samt i
marknadsföringssyfte.

Vi anser att bostadens gröna uterum är en av de
viktigaste områdena för oss som lever i en
stadsmiljö. Innergården tillför oss en avkoppling i
vardagen. Den är en gemensam mötesplats för
umgänge, trivsel och engagemang. Aktiviteter på
gårdarna kan skilja sig åt. Somliga använder den
till kalas, fester och grillkvällar medan andra ser
det som en lugn oas för att samla kraft och finna
lugn. Vilken är Stockholms vackraste och mest
välkomnande innergård? Ska en fin innergård ha
mycket gröna träd, eller räcker det med
planteringar i större krukor? Är gamla hus med
anrika innergårdar vackrast, eller kan en modern
innovativ höghusgård vara den finaste i stan?
Vilka aktiviteter ska man kunna utöva på gården
och vilka funktioner ska finnas? Innergårdar kan
se helt olika ut och alla kategorier är välkomna
att delta.

Skicka
din
nominering
till:
caroline.fogbrant@easyfairs.com
senast
den 30 september.

TÄVLINGSREGLER
–
Nominera och skicka in

17 november: 8:00-17:00
18 november: 10:00-16:00

På Innovationstorget kan du bland annat träffa
Boappa och 3-D Interactive.
3-D INTERACTIVE
3-D Interactive kommer visa hur man redan i
dag använder sig av Augmented Reality och
Virtual Reality för att visa olika vyer av
nyproduktion av bostäder.
BOAPPA
Bli uppdaterad om vad som händer i föreningen
via en app. Med Boappa får styrelsen
ett enkelt verktyg att snabbt nå ut till alla
medlemmar. I appen loggar medlemmarna in på
föreningens konto och får tillgång till all relevant
information så som nyheter, trivselregler,
kontakter, dokument, försäljningsstatistik och
mycket mer. Mindre administration, uppskattat
av medlemmarna och gratis för alla. Det går
också att få en hemsida som automatiskt synkar
med appen vilket minskar styrelsens
administrations arbete ytterligare. Tillgängligt
för: Android & iPhone
Foto Ulrika Nihlen

ditt bidrag i form av ett foto och en kort
motivering. Glöm inte att skriva
Bostadsrättsföreningens namn.

ÅRETS INNERGÅRD - BOSTADENS
GRÖNA UTERUM
Välkommen att tävla i vår nya tävling – Årets
Innergård 2017. Här får man nominera och
skicka in ett bidrag i form av ett foto i

–

Bidragen presenteras på
Bostadsrättsmässans Instagram. Gå in redan nu
och följ! – Vi tar enbart emot digitala bilder –

Priset för Årets Innergård delas ut på den
sista mässdagen, lördagen den 18 november.
Prisutdelningen sker på vår scen Kreativa hörnan
klockan 14.30-15.00.
Foto Anna Malmberg

FRI ENTRÉ!
Anmäl dig på: bostadsrattsmassan.se

ÖPPETTIDER
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