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Ny fukttekniker

Skadeteknik utvecklas ständigt
och vi satsar kontinuerligt
på att förvärva både resurser
och utrustningar. Därför har
vi ytterligare förstärkt vår
personalstyrka i Örebro med
en ny fukttekniker.
Vid olika typer av fuktskador
är
fuktteknikerns
arbete
oerhört viktigt. Med rätt
kunskap och kompetens löser
man alla typer av uppkomna
problem på rätt sätt.
Vi ser redan Daniel Mellberg
som en stor tillgång. 		
Välkommen till Skadeteknik!

Skadeteknik vinner
på kvalitet & resurser!
Länsstyrelsen i Värmland och Örebro Läns Landsting har båda gjort upphandlingar
för PCB-saneringen. Gemensamt för dessa var att det ställdes väldigt stora krav på
leverantören och att man satte stor vikt på kvalitet, erfarenhet, kunskap och tillgång
till rätt resurser.
Vi på Skadeteknik ser det som självklart att all vår personal har rätt utbildning och
tillgång till alla de resurser som krävs för en säker och effektiv sanering.
Våra rutiner och riktlinjer var ytterligare ett skäl till att vi vann upphandlingarna.
För självfallet erbjuder vi all den dokumentation som krävs.
Skadeteknik utför såväl stora som små uppdrag. Både inventering och sanering.

PCB-sanering på USÖ i Örebro

Med hjälp av våra nya mobila
högtryckstvättar kan vi tvätta
var som helst och vad som
helst. Denna milda vinter är
som gjord för klottersanering!

Det finns över 7000 meter fogar mellan betongelementen på Universitetssjukhuset i
Örebro, som innehåller PCB.
Skadeteknik vann upphandling på
Kvalitet och Trygghet
Vi är mycket stolta och glada för att vi i
en tuff konkurrens vann denna upphandling De efterfrågade en leverantör som
kunde utföra uppdraget på korrekt sätt!
Rätt utbildad personal ger trygghet både
för oss och för våra uppdragsgivare.
Jobbbar på 44 meters höjd
Vi har nu startat denna sanering som delvis utförs från en hänglift, och beräknar
att det tar cirka ett halvt år innan projektet är avslutat.

Isblästring

Länsstyrelsens hus i Karlstad saneras

Att blästra med torris är både
miljövänligt och kostnadseffektivt. Det möjliggör även
blästring utan produktionsstopp.
Kolla gärna filmerna:
http://youtu.be/1MVuICzZR60
http://youtu.be/P_9hopeXckI

Du har väl hört
vår radioreklam?!

... allt kan hända
Vi har beredskap
dygnets alla timmar!

Ring
010-470 67 00

Länsstyrelsens fastighet i Karlstad är ett
stort tegelhus. Det finns över 4 300 meter
fogar, där det finns PCB som nu ska
saneras.
Upphandling med höga krav
Vi ser det som positivt att det ställs höga
krav i upphandlingarna, för vi vet att
PCB-sanering är ett hälsovådligt arbete
där utbildning och kunskap är mycket
betydelsefullt.

Trängt in i teglet
Att sanera ett tegelhus kräver extra
stor noggranhet och tillgång till rätt utrustning för ett bra resultat samt för att
dammet inte ska sprida sig.
Asbestsanering
Bredden i vårt utbud av saneringstjänster är en tillgång för våra uppdragsgivare. Inte minst i ett projekt som detta
där även asbestsanering ingår.

Specialuppdrag i Oskarshamn

Sanering i samband med rivning
När man beslöt att riva det Gröna
Höghuset i Oskarshamn var direktiven
tydliga; det skulle göras med största
möjliga omsorg om miljön. Den 25 meter höga byggnaden, som har en total yta
på 8 000 kvadratmeter, kommer därmed
att plockas ner bit för bit.
Skadeteknik i Jönköping 		
sanerar i Oskarshamn
Höghusets ytterväggar var gjorda av
eternitskivor som innehåller asbest.
Skadeteknik i Jönköping fick uppdraget
att göra en miljövänlig nedmontering av
denna gröna fasad.

Saneringsarbete
Del två av projektet pågår just nu där vi
nu ansvarar för saneringen i samband
med rivningen inomhus.
Foto: Helen Edvall, Östran/Nyheterna

Grön vinter &
Klottersanering

Per-Erik Asp, arbetsledare på Skadeteknik i
Jönköping och ansvarig för detta saneringsprojekt.
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