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Skadeteknik - ett självklart val sedan 1989!

Örebro • Stockholm • Karlstad • Karlskoga • Nyköping • Jönköping • Tranås

ISO 
14001

ISO 
9001

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

Alltid beredskap
dygnet runt!

Ring 
010-470 67 00

Skadeteknik har besiktigat, samordnat, sanerat och återställt 
sedan 1989 och är idag Sveriges starkaste familjeägda 
saneringsföretag. 
30 års erfarenhet gör oss till en komplett partner 
för alla typer av saneringsuppdrag. 
Vi är engagerade empatiska experter som 
alltid arbetar med ett miljömässigt och 
ekonomiskt perspektiv.
Vi tackar alla våra kunder för ert förtroende 
genom åren och ser fram emot nya uppdrag!

Vi hälsar vår nya platschef i Jönköping 
Patrik Blomqvist varmt välkommen. 
Hans långa och gedigna bakgrund inom  
både el- och byggbranschen har gett ho-
nom en byggteknisk förståelse som vi ser 
som en stor tillgång.

Med erfarenhet, kunskap och ansvar
”I mitt arbete här på Skadeteknik kom-
mer min byggtekniska erfarenhet verkli-
gen till sin rätt. Varje saneringsuppdrag 
är unikt och alla byggnader har sina 
förutsättningar.
Oavsett om det är en brandsanering vi 
ska genomföra eller om det är asbest al-
ternativt PCB vi ska sanera krävs en bygg-
teknisk förståelse. Vi erbjuder totalansvar 
för hela projekt inklusive rivning och 
återställning. Att prioritera rätt och pla-
nera in i minsta detalj är oerhört viktigt 
för att vi ska spara både tid, pengar och 
miljön. Det kräver erfarenhet och kun-
skap” poängterar Patrik.

Många skickliga medarbetare
Ett av Patriks stora intresse är hundar och 
han har fött upp schäferhundar i 30 år. 
Att träna och arbeta med hund är både 
lärorikt och ger en insikt i vad bra ledar-
skap är och inte är. 

”Ett bra ledarskap är förmågan att ta vara 
på medarbetarnas samlade erfarenheter, 
engagemang och kompetens för att lösa 
en uppgift. Och inom Skadeteknik finns 
många verkligt skickliga arbetskamrater 
och mycket kompetens. De är problem-
lösare som hela tiden ser möjligheterna” 
säger Patrik. 

Skadeteknik växer i Jönköping
Det är extra roligt att arbeta inom ett före-
tag där det hela tiden satsas kontinuerligt 
på både mer kapacitet och resurser med 
stort kundfokus. ”Vår enhet i Jönköping 
växer och det är spännande!”, avslutar 
Patrik Blomqvist. 

Patrik Blomqvist - vår platschef i Jönköping

Gedigen byggteknisk kunskap

Skadeteknik firar 
30 år av sanering!

Vi utför 
klottersanering åt 
Karlstads kommun 

Rengör alla 
sorters fasader
En fastighet mår bättre när 
fasaden är ren och snygg. 
Smuts kan kapsla in fukt vil-
ket gör att mögel och alger 
lättare får fäste. 
Varje fasad kräver sin typ av 
rengöring. Därför arbetar vi 
med ett flertal metoder och 
väljer den teknik som läm-
par sig bäst varje gång. Alltid 
med miljön i fokus och stort 
hänsynstagande för både 
fastigheten och ekonomin.
Självfallet kan vi även ta 
bort färg om det är dags för 
ommålning!

Klotter föder ofta mer klot-
ter, därför är det viktigt att 
så snabbt som möjligt ta 
bort det - överallt. 
Vi erbjuder flera olika me-
toder, bland annat vår pa-
tenterade mjukblästermetod 
som är mycket skonsam mot 
både fasaden och miljön.
Med våra mobila hög-
tryckstvättar kan vi tvätta 
var som helst. Vi använder 
variabelt tryck och av miljö-
hänsyn enbart vatten för att 
ta bort klotter och rengöra.
Vi är stolta och glada för 
vårt uppdrag åt Karlstads 
kommun!


