
Ta gärna med dina kollegor  
- de använder samma kod

3085
Använd  kod:

Skriv ut din fribiljett på 
easyFairs.com/FASTIGHET

Registrera
 dig nu!

www.easyFairs.com/FASTIGHET

DATUM & TID PLATS ARRANGÖR

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

Svenska Mässan, Göteborg
För vägbeskrivning,  
besök www.svenskamassan.se

Onsdag 7 september  9.00 – 16.00
Torsdag 8 september  9.00 – 16.00

Officiella partners:

FASTIGHETSMÄSSA 
Göteborg2011

SVENSKA MÄSSAN | GÖTEBORG | 7-8 SEPTEMBER 2011

Nordens största fastighetsmässa - nu även i Göteborg

7 september 2011 kl 12.00
Styrelsens ansvar och befogenheter
Kom och lär dig viktiga begrepp och frågor som  
rör styrelsens arbete, bl a regelverk, vilka beslut 
styrelsen kan fatta, olika dokument, ansvarsfrågor, 
ordförandens roll och styrelsens arbete.

8 september 2011 kl 12.00
Försäkringar och vattenskador
Vattenskador tillhör de vanligaste och allra mest svårlösta frågorna  
i en bostadsrättsförening. Alla vill att någon annan ska betala. Att lösa 
frågorna kräver kunskap och mod. Vem ska betala när vattnet rinner 
in hos grannen, när gäller försäkringarna, hur påverkas situationen av 
dåligt underhåll, kan man bli skadeståndskyldig?

Peder Halling och Göran Olsson är bostadsrättsrättsjurister med mångårig 
erfarenhet från Bostadsrättsorganisationen SBC 

Möt över 100 ledande leverantörer som visar allt inom drift 
& underhåll av BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS fastigheter

GRATIS LUNcH & SEMINARIER | SVENSKA MÄSSAN

Gratis lunch kl 11.00-12.00
Vi bjuder dig på lunch under en av mässans 
två dagar. OBS! Begränsat antal platser och 
föranmälan krävs - anmäl dig på vår webbsida.

Fri entré
Denna biljett ger dig fritt inträde till mässan.  
Förhandsregistrera dig och skriv ut ditt  
kostnadsfria entrékort på vår webbsida  
redan idag så slipper du köa i entrén!  
Använd biljettkod 3085
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För fullständigt seminarieprogram, mer information och  
anmälan besök vår webbsida easyFairs.com/FASTIGHET

Du är speciellt inbjuden som VIP-gäst! 
Besök mässan för dig som driver, förvaltar eller har ett 
styrelseuppdrag i en BOSTADSräTTSFörENING.  
Vi bjuder på lunch och kompetensutveckling - välkommen!

För dig i BRF-styrelsen

VIP 
-biljett

I samarbete med SBC.
ANMÄL DIG HÄR>>
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