
KRISTIANSAND
BOLIG2022

ONSDAG 4. MAI 17.00 - 20.00

RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL

GRATIS BESØK 
INKLUDERT MAT OG DRIKKE!

VELKOMMEN!



UTSTILLINGEN ER ÅPEN 17.00-20.00

VELKOMMEN TIL DIN 
LOKALE BOLIGMESSE
For å utvikle ditt arbeid i borettslagets/sameiets styre, eller som eiendoms-
forvaltere, bør du besøke Bolig2022 som nå kommer til en plass nær deg.
 
Her får du treffe noen av de mest aktuelle leverandørerne i eiendomsbransjen 
og se nyheter som reduserer deres kostnader og forbedrer komforten.

Du har dessuten mulighet å lytte til intressante foredrag, ta del av 
messetilbud, og ikke minst utbytte erfaringer med andre deltakere.

Kl 20.00 avslutter vi kvelden ved å servere en middag for alle besøkende.
Bolig2022 er gratis for våre besøkende. 

17.00 
ØNSKER VI DEG VELKOMMEN MED KAFFE

20.00 
AVSLUTTER VI KVELDEN MED MIDDAG 



UTSTILLINGEN ER ÅPEN 17.00-20.00

FORELESNINGER

17.30 – 17.55      BALCO
 Balco Balkongsystemer – en god investering nå 
 - og i fremtiden.

18.00 – 18.25      NORVA 24 SØRMILJØ
 Nytteverdien av rørinspeksjon i private boliger og 
 boligbyggelag.

18.55 – 19.20      LAVENERGISYSTEMER
 Ved energitiltak, rehabilitering og oppgradering må også  
 ventilasjonen oppgraderes. LUNOS sikrer et sunt inneklima  
 uten at leilighetene må bygges om. Enkelt og 
 energieffektivt.

19.25 – 19.50        KRISTIANSAND KOMMUNE - KLIMA- OG 
 MILJØRÅDGIVER
 Kommunale tilskuddsordninger for borettslag og sameier i  
 Kristiansand kommune.



UTSTILLERE

Nord-Europas ledende produsent 
av balkonger for boligblokker. 
Balcos balkonger har en levetid på 
mer enn 90 år som gir positiv effekt 
på miljøet på lang sikt.

BALCO
www.balco.no

Elektroxperten er en totalleverandør 
innenfor elektrofaget, og en viktig 
del av en profesjonell bygge-
prosess.

ELEKTROXPERTEN
www.elektroxperten.no

Anticimex har fokus på bærekraft, 
miljø og teknologi. Vi leverer 
tjenester innen skadedyrkontroll, 
mattrygghet, og bygningsmiljø.  

ANTICIMEX
www.anticimex.no

iLOQ leverer digitale låser uten 
batterier som revolusjonerer låsin-
dustrien. Aldri mer nøkler på avveie.

ILOQ
www.iloq.com

- Klima- og miljørådgiver
Kommunale tilskuddsordninger for 
borettslag og sameier i Kristiansand 
kommune.

KRISTIANSAND KOMMUNE 
www.kristiansand.kommune.no

Smarte og bærekraftige bygg for 
produktivitet og trivsel der du 
jobber, lever og reiser.

CAVERION
www.caverion.com



LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTS

Vi er en bedrift med tilhørighet i 
Kristiansand. Vi er leverandør av alle 
typer  varmepumpeanlegg både til 
næring og private. Har referanser i 
hele syd Norge.

LYNGE KLIMA
www.lynge-klima.no

Vi har over 50 år bransjeerfaring og 
har solid kompetanse innen et bredt 
spekter av tjenester for kommuner, 
næringsliv og privatmarked. 

NORVA24 SØRMIJLØ
www.norva24.no/avdeling/sormiljo

OneCo er et konsern med aktiviteter 
innen elektro, automasjon og tel-
ekom. En av våre styrker er å levere 
løsninger, der vi sørger for at ulike 
fag og produkter settes sammen og 
fungerer etter intensjonen. 

ONECO
www.oneco.no

Vi fornyer avløpsrør inni og under 
bygninger, uten å rive eller grave. 
Størst og eldst i bransjen. SINTEF-
godkjent. 

OLIMB RØRFORNYING
www.olimb.no

Dårlig inneklima? Energitiltak? 
Rehabilitering? LUNOS ventilasjons-
system – uten å måtte bygge om 
leilighetene.

LAVENERGISYSTEMER
www.lavenergisystemer.no

Låssenteret har markedets sikreste 
og beste løsninger for sikring av 
enebolig, borettslag og sameie.

LÅSSENTERET
www.lassenteret.no



KLOKKA 20.00

MENY
KYLLING MED PASTA, 

SAUS OG SALAT 

AVSLUTTER VI KVELDEN MED MIDDAG

Med sine 100 år er Skarpnes Norges 
eldste og eneste norskeide tak-
steinsbedrift.

SKARPNES
www.skarpnes.com

Resolve AS utfører asbestsanering, 
ventilasjonsrens, eiendomsservice, 
renhold, vaskeri- og renseritjenester.

RESOLVE
www.resolve.no



BOLIG2022 ER GRATIS FOR DEG SOM DELTAKERE OG DET 
INKLUDERT MAT OG DRYCK UTEN KOSTNAD. 

PÅMELDING GJØRES TIL MARKNADSRESPONS ENLIGT:
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Ved påmelding trenger vi
følgende opplysninger: 

• BY / UTSTILLINGSPLASS  
• BORETTSLAGETS /SAMEIETS NAVN 
• ADRESSE 
• POSTNUMMER & STED
• NAVN PÅ ALLA DELTAKERNE 
• BORETTSLAGETS / SAMEIETS E-POST 
 

VELKOMMEN
RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL

VESTRE STRANDGATE 7, KRISTIANSAND
ONSDAG 4. MAI

+47 46 90 67 26 info@bolig-no.events  www.bolig-no.events

FRIST FOR PÅMELDING ER: 
3. MAI

Meddele ev. matallergier i forbindelse med din påmelding, takk!



Hvordan får du mottatt denne meldingen?
Les mer om vårt register og arbeid med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

Fabriksgatan 4, SE-531 60 Lidköping, Sweden • 
+46 (0)510-220 95 • www.marknadsrespons.se

ARRANGØR: 
Marknadsrespons AB er et event selskap lokalisert i Sverige, som siden 1999 har 
organisert mer enn 1000 vellykkede messer undt Sverige, Norge og Finland. 


