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På Skadeteknik i Karlskoga arbetar Glen 
Jarleskog som arbetsledare. Det är en man 
som är van vid mycket fart, inte minst när 
han tar sig fram på sin mountainbike. 
Glen är verksam i Lekebergs IF:s cykel-
sektion där han jobbar med att aktivera 
barn. Men även att lära dem cykelvett 
och teknik! 
Några av Glens styrkor är stor flexibilitet 
och bra initiativförmåga. Vilket kommer 
väl till nytta i jobbet, men även när det 
byggs MTB-banor och MTB-leder.

Mycket kompetens    
under taket på Skadeteknik
Jag trivs med jobbet här på Skadeteknik 
eftersom arbetet är så varierande, berät-
tar Glen. Det är allt från brandsanering, 
asbestsanering till förebyggande sane-
ring. Det bästa med Skadeteknik är att 
företaget har stor bredd och att det finns 
så mycket kompetens under taket, säger 
Glen stolt. Det är tryggt både för oss som 
jobbar och för kunderna, att det finns bra 
tekniska resurser som hela tiden utvecklas 
och förnyas samt att företaget ger oss an-
ställda kontinuerlig utbildning.

Förebyggande underhåll
Ett stort jobb Glen varit delaktig i är att 
göra förebyggande underhåll på en stor 
anläggning i Filipstad, där företaget är 
mycket noga med att allt ska vara rent och 
snyggt. Eftersom de tillverkar mat finns 
omfattande hygienkrav. 
En ren industrilokal bidrar till en effektiva-
re verksamhet, bättre arbetsmiljö, minime-
rar hälsoriskerna, förebygger brandrisker 
och reducerar kostsamma störningar och 
driftstopp. Industristädning är ett viktigt 
jobb som kräver både expertkunskap och 
erfarenhet, vilket finns inom Skadeteknik, 
avslutar Glen.

Full fart i Karlskoga!

Skadeteknik Sverige AB är 
idag ett av Sveriges mest an-
litade saneringsföretag, vilket 
vi är stolta för.
Det finns en gedigen kom-
petens inom företaget. Vår 
samlade erfarenhet och ge-
mensamma kunnande är en 
trygghet för våra kunder och 
för alla oss som arbetar på 
Skadeteknik.
Vårt utbud av tjänster har en 
stor bredd vilket gör oss till 
en komplett partner för alla 
typer av skadehantering, sa-
nering och räddning av rest-
värden. Oavsett om det är en 
plötslig händelse eller plane-
rad förändring erbjuder vi ett 
helhetsansvar för varje del i 
kedjan.
Vi har besiktigat, samord-
nat, sanerat och återställt 
sedan 1989. Vårt huvud-
kontor finns i Örebro och vi 
har verksamheter runt om i 
Mellansverige.

Vår jourbil 
- alltid redo! 
Jourutryckningar kan se väldigt olika ut, 
därför gäller det för oss att alltid vara för-
beredda för att kunna sätta in rätt resurser 
så snabbt som möjligt. I vår nya jourbil 
finns all utrustning för att lösa de akuta 
problemen som uppstår vid t ex brand, 
vattenskador eller kemikalieutsläpp. 

Minimerar skadorna och sparar tid
Vi har laddat jourbilen för alla olika sce-
narier. Här finns bland annat våtsug, av-
fuktare och rivningsutrustning för att ta 
hand om vattenskador. Vi har med oss 
maskiner som bryter ned brandlukt, s.k. 
rökätare, men även byggmaterial, samt 
alla typer av handmaskiner, för att till 
exempel kunna sätta igen trasiga fönster 
efter en brand. Detta gör att tidsåtgången 
för jourskador minskar och därmed mini-
meras eftervärkningarna.

Skyddar och rädda restvärden
Jourbilen är effektivt utrustad för att 
snabbt starta nödvändig sanering samti-
digt som vi sett till att det finns material 

för att skydda och rädda restvärde. Detta 
begränsar värdeförlusterna väsentligt.

Vi är alltid redo!
Självfallet är vår jourbil utrustad med el-
verk, eftersom fastigheten vi ryckt ut till  
kan vara strömlös. Dessutom med strålkas-
tare samt arbetsbelysning, så vi ser och syns 
när vi arbetar. Givetvis finns värme för att 
alla maskiner och utrustning ska fungera 
problemfritt även vintertid! Skadeteknik 
har alltid beredskap dygnet runt, alla dagar!
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