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6-7. BRF SKOGSLYCKAN
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renovering. Vi på Svatek tilldelades projektet och självklart är vi glada över att vi fick förtroendet.

8-9. ALLT BÖRJADE MED ETT SOMMARJOBB…
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SVATEXT 2022
Svatext är tillbaka efter ett års uppehåll. I årets upplaga kommer du få ta del av 

projekt, vad som har hänt inom organisationen och reflekterande tankar.

Enligt svenskt vattens undersökning så är den viktigaste 
innovationen inom VA den schaktfria tekniken. För Svateks 
del så ligger detta i linje med vår strävan att leverera hållbara 
och långsiktiga material och metoder som uppfyller våra 
beställares förväntningar. 
 

Vi har stärkt vår organisation med ett antal nya medarbetare, främst 

för att föra ut vårt budskap och att göra oss mer synliga på VA-marknaden.

Äntligen så börjar hårt arbete att ge 
resultat inom den schaktfria sektorn.

Rune Johansson, VD på Svatek AB 

Behovet av våra tjänster är tveklöst väldigt stora och med hjälp 

av ny teknik är vi en av få aktörer som erbjuder schaktfria metoder 

både för tryck- och självfallsledningar. Inget projekt är för stort eller 

för litet, vilket gör att vi anpassar oss efter beställarens behov och 

kravställning. 

Med hopp om en fredligare värld ser jag en ljus framtid för Svatek och 

vårt arbete inom den schaktfria VA-sektorn. 

VD:n HAR ORDET

6-7
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Sedan 1998 har vi haft vårt huvudkontor ute på den 

idylliska orten Odenslanda. Grusvägar, djur som betar 

i hagar och skog har omringat kontoret. Men tiden var 

inne för oss att byta bort landsbygden till stadslivet och 

större lokaler.

I november 2021 tog vi vårt pick och pack in till Växjö och idag sitter 

vi i den så kallade ”Företagsstaden” på det gamla regementet I11.

I de nyrenoverade lokalerna pryder blåa toner våra väggar och

Adress: Honnörsgatan 28, 352 36 Växjö 

HÄNG MED PÅ WEBBINARIUM!

Nu har du möjlighet att möta oss digitalt på ett webbinarium. Det är ett sätt 

för dig att lära känna oss på Svatek och få övergripande information om 

våra schaktreducerande metoder. Har du frågor om någon specifi k metod 

eller om ett kommande projekt så fi nns det självklart tid för det också.

HUR LÅNG TID TAR DET? HUR GÅR DET TILL? VILL DU VETA MER? 

Ungefär 30-45 minuter Presentation av Svatek AB 

Genomgång av samtliga 

installationsmetoder 

Tid för frågor och refl ektioner 







Hör av dig på kontaktuppgifterna nedan eller 

skriv till oss på våra sociala kanaler så ordnar 

vi en tid som passar dig.

TELEFON   0470-730 130 

E-POST   info@svatek.se 
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VI TOG VÅRT
PICK OCH PACK TILL VÄXJÖ

golv, möbler i ljust trä och trivsam musik strömmar ut från

kontorets högtalare. 

Har du vägarna förbi är du varmt välkommen att hälsa på! 

Vår egen Liine har lagt ner hjärta och själ för 
att de nya lokalerna ska bli trivsamma både 
för oss och våra besökare. 
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Brf Skogslyckan har funnits sedan 1962 och det är en 

av Växjös äldsta och prisade bostadsrättsföreningar. I 

föreningen fi nns det 46st bostäder och deras vision är 

att erbjuda ett högkvalitativt boende. 

Det gör dem genom att hålla en hög standard på både skötsel av deras

fastigheter och i deras mark. De verkar för att det årligen görs 

förbättringar och investeringar som skapar mervärde för de boende. 1

Med det sagt så var det dags för Brf Skogslyckan att se över deras 

självfallsledningar som var i behov av en renovering. Vi på Svatek 

tilldelades projektet och självklart är vi glada över att vi fi ck 

förtroendet att förnya deras ledningsnät. 

ORD FRÅN ARBETSCHEF KRISTOFFER BJÖRN:
- Det är första gången vi gör ett jobb för en bostadsrättsförening i den 

här storleken. Därför är det extra kul att vi i den här typen av projekt kan 

hjälpa en bostadsrättsförening till en ekonomisk och hållbar lösning. 

- Vi på Svatek tackar Brf Skogslyckan för ett fi nt samarbete! 

Bilden är tagen från ett annat projekt

FORMPASSADE RÖR – PVC















Samma statiska bärkraft och 

livslängd som ett helt nytt rör

Fritt ifrån blystabilisatorer och 

negativt listade ftalater

Schaktfri och snabb installations-

och anslutningsprocess

Standardrördelar kan anslutas till 

Formpassade rör PVC

Kan installeras i böjar upp till 45º

Formpassade rör PVC bibehåller 

ursprunglig kapacitet i ledningen

Kvalitetssäkrat genom ISO 11296-3

Styrenfritt samt återvinningsbart

LÄS MER PÅ SVATEK.SE

BRF SKOGSLYCKAN

AV VILKEN ANLEDNING/HUR KOM DET SIG ATT NI BÖRJADE FUNDERA PÅ ATT 

RENOVERA ERA SJÄLVFALLSLEDNINGAR? 

Diskussionen om stambyte/relining har pågått i styrelsen i många år. För cirka tio år sedan 

gjordes en fi lmning av stammarna och då tyckte de som fi lmade att stammarna skulle hålla i minst 

tio år till innan de skulle åtgärdas. Åtgärden har därför funnits med i underhållsplanen som har 

fl yttats fram år efter år. Så nu var det dags. 

VARFÖR VALDE NI SVATEK SOM SAMARBETSPARTNER / LEVERANTÖR? 

Styrelsen hade kommit fram till att relining var det alternativ som passade vårt område bäst.

Vi valde därför Svatek för att vi tyckte att de hade den bästa lösningen på hur föreningen 

skulle åtgärda stammarna. Vi visste även att Svatek var ett lokalt företag som har hållit

på med relining länge. 

FANNS DET ANDRA RENOVERINGSMETODER SOM NI FUNDERADE PÅ 

GÄLLANDE ER RENOVERING? I SÅ FALL, VILKEN METOD?

Nej, alternativet att gräva upp och byta stammarna var inte aktuellt då stammarna till stor del går 

under husen i området. Det hade blivit ett alltför omfattande och besvärligt arbete på många sätt. 

VAD VAR VIKTIGA FAKTORER FÖR ER NÄR NI SKULLE VÄLJA EN 

RENOVERINGSMETOD OCH LEVERANTÖR?

Svatek besökte styrelsen och presenterade en lösning som hade en teknisk och ekonomisk 

livslängd motsvarande ett stambyte. Lösningen innebar också att de boende inte blev så 

drabbade och det till en mycket mindre kostnad för föreningen. 

HUR UPPLEVDE NI SAMARBETET MED SVATEK?  

Samarbetet på plats fungerade alldeles utmärkt. Svatek meddelade de boende när bilar behövde 

fl yttas samt när toalett och avlopp inte fi ck användas.

HUR UPPLEVER NI BEMÖTANDET FRÅN SVATEKS PERSONAL?

Mycket bra och trevlig personal. De tog sig tid att prata med de boende som kom ut för att ställa frågor. 

VAD TYCKTE DE BOENDE OM SVATEKS ARBETE I OMRÅDET? UPPLEVDE NI 

STÖRNINGAR I ER VARDAG OSV? 

Trots fl era stora lastbilar på området fl öt det på förvånansvärt smidigt. De boende märkte 

knappt av att Svatek var på plats och utförde jobbet förutom när avloppet inte fi ck användas 

under några timmar. 

SKULLE NI REKOMMENDERA SVATEK TILL ANDRA PARTER? 

Ja, absolut!

KAN NI TÄNKA ER ATT ANLITA SVATEK IGEN FÖR FRAMTIDA RENOVERINGAR 

AV LEDNINGSNÄTET? 

Ja! Svatek ingav ett förtroende och vi är riktigt nöjda med arbetet.

HAR NI NÅGON REKOMMENDATION FÖR ANDRA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

SOM FUNDERAR PÅ ATT RENOVERA DERAS LEDNINGSNÄT? 

Undersök om det går att relina avloppsledningarna på marken. Det innebär minsta besvär för de 

boende och leder till en betydligt lägre kostnad. 

1

2

3
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1 https://www.hsb.se/sydost/brf/skogslyckan/om-foreningen/brf-skogslyckans-vision/

Vi satte oss ner med Hans-Eric och Göran som sitter i Skogslyckans styrelse 

för att höra hur de såg på vårt samarbete.
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ALLT BÖRJADE MED 
ETT SOMMARJOBB…

Det är dags att rikta rampljuset mot en av 

våra kollegor. Marco har jobbat hos oss 

i flera år och det är hög tid att han får en 

ordentlig presentation. 

HUR LÄNGE HAR DU JOBBAT PÅ SVATEK? 

Jag började sommarjobba på Svatek under sommaren 

2008 och därefter blev jag anställd. Så jag har jobbat 

på Svatek i snart 14 år. 

VAD ÄR DIN ROLL PÅ SVATEK? 

Jag är arbetsledare i ett av våra team på Svatek.

VAD INNEBÄR DIN ROLL? 

Det innebär att jag har fullt ansvar ute på arbets-

platsen. Jag ser till så att arbetet flyter på och att vi 

följer arbetsmiljöplanen. På så sätt kan vi utföra ett 

säkert och effektivt arbete. 

Utöver det så ansvarar jag för kommunikationen 

mellan Svatek och beställaren under hela projektet, 

jag planerar och tar hand om eventuella under-

entreprenörer samt sköter det administrativa arbetet 

som krävs under och efter ett projekt. 

VAD ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN 

I DIN ROLL? 

Den största utmaningen är att se till så att jobbet flyter 

på som de ska så att vi håller oss till tidsplanen. Ofta 

är det många parter som är involverade i ett projekt så 

gäller det att planera projektet så att det flyter på som 

det ska. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB? 

Jag har ett väldigt varierande arbete och det är det jag 

gillar. Det finns inte en dag som är den andra lik. 

Alla projekt skiljer sig från varandra och jag får planera 

projektet utefter de förutsättningar vi har. 

Sen är det väldigt roligt att vi har fria händer när det 

kommer till projekten. Om vi skulle stöta på oväntade 

problem så får vi ute på fältet ansvara för att lösa det 

på bästa sätt och det stimulerar verkligen min hjärna. 

HUR ÄR DET ATT JOBBA PÅ SVATEK? 

Vi är ett härligt gäng som har god gemenskap och 

som har en bra relation till varandra. Vi får alla en 

bred kunskap inom VA-branschen eftersom vi utför 

det mesta inom VA och att vi till viss del även utför 

schaktarbeten. Den ena dagen kör vi lastbil, en annan 

dag renoverar vi en självfallsledning och nästa dag ska 

vi svetsa vattenledningar. 

Sen ska vi komma ihåg att det är ett yrke som kräver en 

hel del resor beroende på vart de aktuella projekten är 

lokaliserade, så det gäller att vi är flexibla och att vi alla 

tar vårt ansvar. 

VAD GÖR DU GÄRNA PÅ EN LEDIG DAG?

Jag spenderar gärna några timmar på gymmet för att 

sedan vara i verkstaden där jag just nu konstruerar allt 

ifrån lampor till att bygga på min motorcykel.

Om det finns mer tid så hinner jag gärna med en golfrunda

också. Resterande tid spenderar jag tillsammans med 

min sambo i soffan till en bra serie. 

DU FÅR VÄLJA EN SUPERKRAFT. VILKEN 

VÄLJER DU OCH VARFÖR? 

Jag hade absolut valt teleportering. Jag har ju en hel del 

som jag vill hinna med på min fritid, så det hade nog upp-

skattats av min sambo (och kanske av min chef också). 

8
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Jag har ett väldigt varierande arbete 
och det är det jag gillar. Det finns inte 
en dag som är den andra lik.
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Idag och i framtiden kommer miljö-påverkan

vara något som varje individ och företag 

behöver fundera kring.  Våra utsläpp idag

är som vi många vet alldeles för sårbara

för att vi och våra kommande generationer

ska kunna få en bra framtid. 1

Koldioxidutsläppen är huvudsaken till uppvärmningen 

av jordens klimat. Arbetsmaskiner som till exempel 

grävmaskiner ger upphov till ungefär 39% av sektorns 

utsläpp av koldioxid.  En siffra som har ökat med cirka 

24% sedan 1990. 2

Utöver koldioxid så finns det andra utsläpp till luft som 

förekommer. Kväveoxider som är ett samlingsnamn 

för kväveoxid och kvävedioxid är giftiga och irriterar 

våra luftvägar och slemhinnor. 3 Under år 2020 stod 

arbetsmaskiner inom industri, bygg och anläggning för 

37% av kväveoxidutsläppen i sektorn. Utsläppen av 

kväveoxid har minskat under åren, men det är viktigt 

att vi tillsammans tar smarta val och att vi ser det 

utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Trots att det finns schaktfria metoder som minskar 

transporter av schakt- och återfyllnadsmassor med 

uppemot 90% så håller nätägare av alla slag fast vid 

en gammeldags schaktning.4 

Vi vill belysa branschen om vår miljöpåverkan och 

göra oss mer uppmärksammade kring hur mycket en 

schaktfri renovering kan minimera koldioxidutsläppen. 

Det är en stor anledning till att vi vill uppmana fler 

till att använda schaktfria metoder i samband med 

renoveringar av VA-nätet.

Vi tror på en ljusare framtid. Vi tror på schakt-reducerande

metoder och reducerat utsläpp av koldioxid och kväveoxider.

Men tillsammans så måste vi engagera, informera 

och hjälpas åt för att nå vårt mål. Därför anser vi att 

schaktfria metoder bör stå först i prioriteringslistan 

inför framtida renoveringar.

MILJÖN ÄR
I FOKUS

 1 https://bos-org.se/

 2 https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-arbetsmaskiner/

 3 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/luftfororeningar-och-dess-effekter/fakta-om-kvaveoxider-i-luft/

 4 https://bos-org.se/nyheter/sa-kan-transporter-vid-ledningsarbeten-minska-med-90/

Trots att det finns schaktfria metoder som minskar transporter 
av schakt- och återfyllnadsmassor med uppemot 90% så håller 
nätägare av alla slag fast vid en gammeldags schaktning. 
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Den viktigaste skillnaden mellan Formpassade rör – PE och Kevlararmerad 

PE-Liner är att den senare är mer fl exibel, klarar högre tryck och går att 

installera i större längder, ända upp till 2000 m utan skarvar. 

Tack vare Kevlar-armeringen är det den 

mest höghållfasta fl exibla tryckröret på 

den europeiska marknaden.  Installations-

tekniken är densamma som för vårt 

Formpassade rör – PE, d.v.s. ett snabbt 

och kostnadseffektivt sätt att återskapa 

kvaliteten hos ditt ledningsnät. Den nya 

ledningen har samma egenskaper som en helt 

ny ledning, samtidigt som den släta insidan 

garanterar ett högt fl öde och eliminerar risken 

att bakterier och mikroorganismer fastnar.

METODBESKRIVNING

Vid installationen viks den Kevlararmerade 

PE-linern ihop för att få mindre diameter 

och kunna dras in i den befi ntliga ledningen 

FÖRDELAR
Uppfyller internationell 

hygienstandard för 

dricksvatten

Upp till 2000 m skarvfri 

rörlängd

Ansluts med presskopp-

lingar som klarar höga 

arbetstryck

Passar alla förekommande 

tryckklasser

Slät insida ger högt fl öde

Kvalitetssäkrat enligt

ISO 9001

Klarar i optimala fall böjar

upp till 60 °













med hjälp av en vinsch. Den ursprungliga 

runda formen återskapas genom en 

tryckökning. Linern är inte bärande utan

den Kevlararmerade PE-linern behöver ett

foderrör för yttre laster. Kevlararmerad 

PE-liner används med fördel på överförings-

ledningar med färre anslutningar och på 

ledningssträckor med många böjar.

Den Kevlararmerade PE-linern byggs upp 

av tre materialskikt där mellanskiktet 

utgörs av Kevlar-armering. Ytterskiktet är 

alltid PE, medan innerskiktet anpassas efter 

vad som skall transporteras i ledningen. 

Vanligast är polyeten, men för gas- och 

oljeledningar används polyuretan (TPU).

TEKNISK DATA
Material: PE=Polyeten, TPU=Polyuretan, Kevlar

Applikationer: Kevlararmerad PE-liner kan användas för alla typer av trycksatta 

ledningar. Vatten-, avlopps, gas-, eller oljeledningar.

Dimensioner: Ø 150 mm – Ø 500 mm

Tryckklasser: 0 – 71 bar

Teknisk livslängd: >50 år



Schaktfri renovering av tryckledningar samt självfallsledningar med 

Formpassade rör – PE är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återskapa 

kvaliteten hos ditt ledningsnät.

Den nya ledningen har samma bärighet mot yttre laster och livslängd som 

en helt ny ledning, samtidigt som PE-rörets släta insida garanterar ett högt 

fl öde och återskapar därmed kapaciteten i ert ledningsnät.

METODBESKRIVNING

Efter tillverkningen genomgår röret en 

termomekanisk omformningsprocess som 

ger röret en speciell U-formad profi l.

Detta reducerar rördiametern och innebär

att röret enkelt kan dras in i en befi ntlig 

ledning med hjälp av en vinsch. 

Den ursprungliga runda formen återskapas 

FÖRDELAR
Upp till 1200 m skarvfri 

rörlängd

Enkelt att underhålla och 

svetsa då materialet är 

standard PE

Passar alla förekommande 

tryck-klasser, både tryck- 

och självfallsledningar

Slät insida ger högt fl öde 

och återskapad kapacitet

Samma statiska bärkraft 

som ett helt nytt rör

Samma livslängd som ett 

helt nytt rör

Kvalitetssäkrat genom 

INSTA-CERT och märkt med 

Nordic Polymark













med ånga och tryck. Vid omformning av det 

formpassade röret sluter linern mot det 

befi ntliga rörets vägg, inom branschen

kallat ”close-fi t”.

När det nya röret är på plats ansluts 

servisledningar genom svetsning med 

standardanslutningar.



FORMPASSADE RÖR – PE

TEKNISK DATA
Material: PE80, PE100, PE100-RC

Applikationer: Formpassade rör PE kan användas för alla typer av VA-ledningar, såväl 

tryck- som självfallsledningar,

samt gas- och processledningar.

Dimensioner: Ø 90 mm – Ø 400 mm

Tryckklasser: SDR17 – SDR32      (övriga tryckklasser på begäran)

Ringstyvhet: SN2 – SN8

KEVLARARMERAD PE-LINER
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Renovering av självfallsledningar med  Formpassade rör – PVC är ett 

kostnadseffektivt sätt att återskapa funktionen hos ditt ledningsnät. Den 

nya ledningen har samma hållfasthet och livslängd som en helt ny ledning, 

samtidigt som flödeskapaciteten bibehålls.

METODBESKRIVNING

Vid tillverkningen omformas det runda 

PVC-röret till en speciell U-formad profil. 

Detta reducerar rördiametern så att röret 

lätt kan dras in i en befintlig ledning med 

hjälp av en vinsch.

Innan det formpassade röret förs in 

i den befintliga ledningen, rengörs 

foderröret. För att garantera erforderlig 

rengöringsgrad videoinspekteras ledningen 

under och efter rengöringsprocessen. När 

väl det formpassade PVC röret kommit 

på plats, återfås den ursprungliga runda 

FÖRDELAR
Samma statiska bärkraft 

och livslängd som ett helt 

nytt rör

Fritt ifrån blystabilisatorer 

och negativt listade ftalater

Schaktfri och snabb 

installations- 

och anslutningsprocess

Standardrördelar kan 

anslutas till Formpassade 

rör PVC

Kan installeras i böjar upp 

till 45º

Formpassade rör PVC 

bibehåller ursprunglig 

kapacitet i ledningen

Kvalitetssäkrat genom ISO 

11296-3

Styrenfritt samt återvinings- 

bart













formen genom ånga och tryck. Tillskillnad 

mot PE-baserade formpassade rör, är 

formpassade rör PVC förvärmt i en mobil 

värmeanläggning. Detta får till effekt 

att omformningsprocessen bara tar en 

bråkdel av tiden. I ett sista steg ansluts 

servisledningar och brunnar. Antingen 

görs anslutningen genom uppfräsning 

eller där så önskas en foderbaserad 

anslutningsprofil (hattprofiler).

Med Formpassade rör- PVC kan du 

nu få en helt schaktfri renovering av 

självfallsledningar med formpassade rör.

TEKNISK DATA
Material: PVC

Applikationer: Självfallsledningar

Dimensioner: Ø 150 mm – Ø 400 mm

Ringstyvhet: SN 4 – SN 8     (Självfallsledningar)



FORMPASSADE RÖR – PVC



Metoden innebär att man infodrar den befintliga ledningen med ett 

kontinuerligt PE-rör som har en mindre diameter. Om ledningen som ska 

renoveras bland annat har problem med låg omsättningstid, är sliplining 

ofta förstahandsalternativet.

METODBESKRIVNING

Skillnaden i diameter mellan det nya och 

det befintliga röret bör vara minst 10%, för 

att det nya röret ska kunna installeras. 

För att förhindra att tillskottsvatten ska 

påverka ledningens anslutningar, eller dess 

vattengång, kan mellanrummet mellan 

det nya och befintliga röret injekteras 

med t ex betong.

FÖRDELAR
Enkelt att underhålla och 

svetsa då materialet är 

standard PE

Passar alla förekommande 

tryck-klasser, både tryck- 

och självfallsledningar

Slät insida ger högt flöde 

och återskapad kapacitet

Samma statiska bärkraft 

som ett helt nytt rör

Samma livslängd som ett 

helt nytt rör

Kvalitetssäkrat genom 

INSTA-CERT och märkt med 

Nordic Polymark













På så vis fixeras ledningens läge. Normalt 

svetsas rör av standardlängder ihop till 

erforderlig längd. Serviserna ansluts till det 

nya röret med elsvetsdetaljer. 

Den begränsande faktorn i stadsmiljö, är 

ofta det utrymme som behövs för att lägga 

ut en sammansvetsad ledning i godtyckliga 

längder. Därtill konsekvenserna av lägre 

kapacitet i dricksvattennätet.

TEKNISK DATA
Material: Polyeten

Max böjning ° / precision: Cirka 10

Installation: Schaktgrop

KONTINUERLIGA RÖR – SLIPLINING
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SSTT är ett nätverk som verkar 

i Sverige och Norge sedan 1989 

för att underhåll, förnyelse samt 

nyanläggning av ledningsnät ska 

göras med smart, resurseffektiv 

och hållbar schaktfri teknik.

Svatek har varit stolta medlemmar i SSTT 

sedan 1991. Nätverket samlar vetenskapliga 

landvinningar, kunskap och erfarenheter 

för att sedan sprida informationen till 

leverantörer, entreprenörer, konsulter och 

akademi. De vill även inspirera beställare 

att fatta välgrundade beslut för vårt klimat, 

miljösamhälle och vår ekonomi.1  

Mer än 700 medlemmar som representerar 

ledningsägare, leverantörer, entreprenörer 

och konsulter. SSTT fungerar som ett 

lösningsorienterat kunskapscenter som 

arrangerar branschmöten, utbildningar, 

konferenser, seminarier och öppna forum. 

Allt för att sprida kunskap och inspiration 

om schaktfria tekniker.2

SSTTs mål är att hela tiden se ett steg längre 

fram, hur vi kan vara med och påverka samt 

bidra till en bättre morgondag.3

 VÅRT ENGAGEMANG I

BOS & SSTT

SSTT - SCANDINAVIAN SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY
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Vår egen VD, Rune Johansson 

är en av initiativtagarna till den 

oberoende organisationen BOS. 

Som medlemmar arbetar vi tillsammans för 

att öka användningen av schaktfri teknik 

vid ledningsbyggnad och ledningsförnyelse. 

Dessutom vill BOS arbeta för högre kvalitet,

bland annat genom att formalisera 

AMA-beskrivningar, leveransvillkor, 

förfrågningsunderlag och upphandlingar. 

BOS ingår även i Sveriges Byggindustrier. 

Vi har en stark framtidstro då vi vet att 

förnyelsen, renoveringen och byggandet 

av samhällets nedgrävda infrastruktur 

kommer fortsätta att öka. En schaktfri 

teknik skapar stora miljövinster och är 

samtidigt ekonomiska. Tillsammans med 

organisationer och myndigheter så tar BOS 

fram riktlinjer som tillvaratar branschens 

och beställarnas intressen.4  

Som medlemmarna i BOS är vi en viktig 

del i att forma framtidens schaktfria 

tekniker. BOS mission är att vara en 

öppen, oberoende, kvalitetshöjande och 

säkrande funktion som i samarbete med 

organisationer och myndigheter tillvaratar 

branschens och beställarens intresse. 

Genom att verka för god etik, en hög 

standard på teknisk utförandekompetens, 

god dokumentation, säkerhet och utbildning 

kommer vi utveckla marknaden vidare.5  

BOS - BRANSCHORGANISATIONEN SCHAKTFRITT

1  https://www.sstt.se/index.php?pageId=577
2  https://www.sstt.se/index.php?pageId=576

3 https://www.sstt.se/index.php?pageId=577
4  https://bos-org.se/

5 https://bos-org.se/medlemskap/
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Som många andra så har vi länge 

sett framemot de här dagarna. 

I år ställde vi ut i en monter på 73kvm 

där vi visade upp samtliga installations- 

tekniker och där det bjöds på nybakta 

kanelbullar, kaffe och nypoppade popcorn 

från Svapop-maskinen. För de med ett 

fungerande luktsinne var det enkelt att 

hitta till vår monter.

Tre dagar med nätverkande gjorde oss gott 

och vi är sammanfattningsvis väldigt nöjda 

med årets mässa. Besökarna var på gott 

humör och det märktes att även dem hade 

längtat efter dessa dagar. Bra diskussioner 

om schaktfria tekniker gav oss en försmak 

av att vårt arbete blir allt viktigare och 

självklart för vårt samhälle. 

29-31 mars

Bra diskussioner 
om schaktfria 
tekniker

SÅ VAR VA-MÄSSAN 2022

HADE DU INTE MÖJLIGHET ATT BESÖKA VÅR MONTER? 

UNDERHÅLLSMÄSSAN I GÖTEBORG 31/5-3/6

FASTIGHETSMÄSSAN OSKARSHAMN 20/9

FASTIGHETSMÄSSAN TRELLEBORG 29/11

Sitt lugnt i båten, vi ställer ut på fler mässor under året.  

För de med ett fungerande luktsinne var det enkelt att hitta till vår monter.



Svatek AB
Honnörsgatan 28
35236 Växjö

info@svatek.se0470 - 730 130 www.svatek.se

Svatext ges ut av Svatek AB

Avsändare / returadress: 
Svatek AB 
Honnörsgatan 28 
352 36 Växjö

Cornelia började på Svatek i januari 2022 och kommer senast från profilbranschen där hon 

dagligen har jobbat med försäljning, marknadsföring och kundrelationer.

3 SAKER DU INTE VISSTE OM CORNELIA: 

Brinner för idrott och spenderar mycket tid vid fotbollsplanen 

Jag tackar aldrig nej till karaoke

Matlagning är inte min starkaste gren

SEBASTIANS ORD: Med Cornelia tar vi ytterligare steg digitalt. Hon har en stor erfarenhet av 

varumärkesbyggande och marknadsföring. Något som inte bara tjänar som inspirations- och 

kunskapsbärare, utan är till gagn för hela den schaktfria branschen. Cornelia kommer även ansvara för 

att utveckla kundrelationer främst i Västra Götalandsregionen. 

CORNELIA LUNDGREN 

Det känns oerhört kul att kliva in i den här familjen. Att gå in i 

en ny bransch är självklart en utmaning, men det ger också en 

fantastisk möjlighet till att växa som individ och som anställd.







Fredrik började på Svatek i november 2021. Han kommer från ett företag som jobbar med 

försäljning av VA-material där han i tio år har jobbat med kundrelationer och försäljning. 

3 SAKER DU INTE VISSTE OM FREDRIK: 

Jag älskar att laga mat 

Glider gärna runt på motorcykeln 

Har tidigare tränat bugg, därav mina fantastiska moves på dansgolvet 

SEBASTIANS ORD: Fredrik kommer bidra med stor materialkunskap och erfarenhet kring förvaltning 

av ett hållbart ledningsnät. Med hans branschkompetens och trygga ledarskap så är vi stolta över att få 

presentera honom som vår nya marknadschef. 

FREDRIK ALEXANDERSSON 

Svatek är ett familjärt företag och det passar mig alldeles 

utmärkt. Jag stormtrivs med min roll och att vi jobbar 

tillsammans för att nå gemensamma mål och resultat. 

Det passar mig alldeles utmärkt.  







Vill du diskutera framtid med Fredrik?

TELEFON  0470-730 134

E-POST    fredrik@svatek.se

Vill du diskutera framtid med Cornelia?

TELEFON  0470-730 132

E-POST    cornelia@svatek.se

Två nya medarbetare som kommer från olika branscher men som 

tillsammans bildar ett skarpt team på vår marknadsavdelning. 


