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Newsletter dec, 2012
Starkare i Jönköping
Skadeteknik Jönköping blir bara bättre
och bättre! Förutom att vi har förnyat
vår maskinpark kan vi hälsa ett
antal nya kompetenta medarbetare
välkomna.
Det är oerhört positivt att ingå i en
koncern som både har resurser och
vilja att satsa för framtiden.
Våra kunder kan alltid känna sig
trygga med vår breda kompetens och
höga kvalitet på genomförda arbeten
- oavsett
vilken typ av
sanering det
gäller.
Vår position
i Jönköping
kommer
att stärkas
ytterligare
under 2013!
Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna;
Fredrik Höglund, 010-470 67 70
fredrik.hoglund@skadeteknik.se

God Jul &
r
Å
t
t
y
N
t
t
Go
dygnets
dskap alla
Vi har bere
fton!
la
ven på ju
timmar - ä

70 67 00
Ring 010-4

Sanering efter storbrand
på kraftvärmeverk!
Den kraftiga branden på Åbyverket i Örebro ledde till ett komplext
saneringsarbete. Skadeteknik har de resurserna som behövs för ett
sådant uppdrag. Vi har kapacitet, kunskap, erfarenhet och möjlighet
att agera snabbt och effektivt. Dessutom klarar vi självfallet av
E.ON’s högt ställda krav på säkerhet och dokumentation.
Stor aktör krävdes
E.ON behövde en samarbetspartner med tillräckliga resurser för att
klara den krävande sanering som
följde efter branden.
Valde Skadeteknik
E.ON jobbar med hög säkerhet
och ställer stora krav. Så innan
vi fick uppdraget genomförde de
ett antal tester som vi klarade av
utan några som helst problem.
Skadeteknik Sverige är både miljöoch kvalitetscertifierat. Vilket
innebär att vi hade all den dokumentation E.ON krävde. Vi på
Skadeteknik kunde därför omedelbart sätta igång saneringsarbetet.

Kapacitet och kunskap
Vår styrka är vår mångåriga erfarenhet och expertkunskap. Vi har
förmågan att göra rätt prioriteringar och kunskap att använda metoder och resurser optimalt.
Komplett partner
Saneringen i Örebro krävde en
stor personalstyrka, med rätt
utbildning och erfarenhet, samt
specialanpassade saneringsmaskiner. Men även kunskap om dokumentation och vilka tillstånd som
krävs. E.ON är överlag mycket
nöjda med Skadetekniks insatser
inom alla delarna av saneringsarbetet och att de så snabbt kunde
börja leverera fjärrvärme igen.

Skadeteknik sanerade PCB
fogar runt fönster och i fasaden
PSB haltiga fogar användes
under åren 1956-1973, vilka
man som fastighetsägare nu
är skyldig att sanera. Toyota
Industries (BT) gav Skadeteknik
uppdraget att sanera sista
etappen - ca 1600 meter fog
av totalt ca 2800 meter. De
miljöpåverkande fogarna har
ersatts med miljövänligare
polyuretanfog.

Skadeteknik Sverige AB • 010 - 470 67 00 • www.skadeteknik.se • info@skadeteknik.se

