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REAL ESTATE FORUM 2016 – höstens husbolagskväll var den 
16.11.2016 

 
Kirkkonummen Huolto Oy ordnade kvällen som åter visade sig vara populär. Det var fråga om höstens 
REAL ESTATE FORUM 2016. Beslutsfattare i husbolag hade samlat sig i Majvik för att lyssna på 

specialisters föredrag om aktuella saker. 
 
 

Direktör, Jur.kand Kai Haarma från KAK-Laki Oy berättade om vilka juridiska frågor man 
bör fundera på när man förbereder sig för kommande hybrid- och elbilars behov. 
Dessutom höll han ett intressant anförande om den nya tobakslagen och vilka 
möjligheter och hotbilder detta kan medföra husbolagen.  

 
Kai Haarmas material finns på vår webplats 

 
 

 
 

Nu när vintern står bakom dörren är det åter på sin plats att tänka på att säkerheten med 
taken och takutrustningen är i skick. Harri Kuhanen från Icopal berättade om 
lagstiftningen och vilken utrustning finns att få till taken. 

 
Harri Kuhanens material finns på vår webplats 

 
 
 

Försäkringsspecialist Antero Miikki hade ett intressant anförande om 
försäkringsdjungeln. Antero berättade med goda exempel vad fastighetsförsäkringen tar 
hand om och när man behöver hemförsäkring.  

 
Antero Miikkis material finns på vår webplats  

 
 
 

Till skut fick vi information av Sampo Rantakokko vilka möjligheter ny teknik ger för att 
minska på antalet eldsvådor som fått sin början från spisen. Läs även artikeln i Kotitalo-
lehti den 15.11.2016 ”Suomi palaa” som visar att det som talades om är av stor vikt. 

 
Sampo Rantakokkos material finns på vår webplats 

 
 
 
Salen var fullsatt och stämningen var bra. Man ställde kvistiga frågor som specialisterna fick svara på.  Till 
slut överraskade man lyssnarna med att ha en dragning där man lottade ut en julskinka. Den lyckliga 
vinnaren var Reijo Salmi från Finnsbacka, Kyrkslätt. 
 
”REAL ESTATE FORUM - våren 2017” husbolagskvällen planeras redan och programmet kommer att vara 
minst lika intressant som tidigare.  
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