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En leverantör att lita på
2009 gick fyra mindre tele- och fiberentreprenörer ihop för
att starta Utech AB – en totalentreprenad med kapacitet att
leverera helhetslösningar vad gäller installation och kontinuerligt underhåll av fiberkanalisation.
Trots att vi idag vuxit till en aktör som erbjuder tjänster under
samtliga steg av fiberinstallation fortsätter vi leva efter vår
värdegrund – att göra rätt för oss. För oss innebär detta att
sätta kundens behov i första rum och att alltid hålla den
tidplan vi utlovat, samtidigt som vi hela tiden ser på nya möjligheter att förbättra framtidens fiberlösningar.

Denna kombination utgör vår största styrka – flexibiliteten.
Vi har utbildningen, kompetensen och erfarenheten att ta
oss an alla sorters projekt – såväl i mark som luft. Vi är också
stolta över att vara ett företag i ständig rörelse. Utech satsar
ständigt nytt för att möta marknadens och våra kunders
behov, och under 2022 startar vår verksamhet inom permeterskydd, schaktning med elkabel samt infrastruktur för
laddstolpar.
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Vi hjälper dig hela vägen
När ditt projekt ska ros i land är Utech det självklara valet.
Vi sätter en stor ära i att erbjuda kostnads- och tidseffektiva
lösningar för våra kunder och vi vet att varje projekt är unikt.
Våra framgångsfaktorer har alltid varit att vara transparenta
och flexibla gentemot våra kunder och lyssna till de behov
som finns. Vårt gäng av kompetenta medarbetare kan också
lösa det mesta – innovationslustan sitter i väggarna och för
att på ett framgångsrikt sätt kunna lägga fiberkabel under
jord, under vatten och i luften måste man kunna tänka utanför boxen. På Utech arbetar vi med alla typer av kunder över
hela Mälardalen. Vi har bland annat ett pågående avtal med

Sollentuna kommun där vi hjälper till med fiberinstallationer
och serviceuppdrag. Vi har också en väl utvecklad serviceoch eftermarknadsdel – på Utech ska våra kunder veta att vi
tar ansvar för hela projektet.
2020-talet har bjudit på många tekniska framsteg, och det
innebär också att marknaden förändras. För att möta behoven i det nya landskapet utvecklar vi ständigt våra erbjudanden. I dag erbjuder vi exempelvis permeterskydd och
samarbetar med Securify för att leverera Senstar. Utech är
också registrerat på Elsäkerhetsverket och är EBR-certifierat.

Gör som Utech, spara tid genom
att anlita Com7 som leverantör för
Telefoni, IT och Dokumenthantering

Välkommen till helhetslösningen
www.com7.se info@com7.se 08-12 00 20 10

Materialleverantör till Utech • www.infralogic.se
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Fiberprojektering
Fiberservice och installation
Tele
Schakt
Återställning / asfaltering
Projektledning
Tillståndshantering
Fiberbyggnation i skärgårdsmiljö
Blåsning / flottning av stamfiber
Schakter med el
Service och eftermarknad

Lång erfarenhet av
styrd borrning
Vi är ett företag som är specialiserade på styrd horisontell borrning.
Vi utgår från Köping i Västmanland men jobbar över hela Sverige.
Läs mer på www.srtab.nu

SRTAB

SVENSK RÖRTRYCKNING AB

Hållbarhet är en självklarhet
Även om vi är ett jordnära bolag som sätter stort värde i att
ha en pågående dialog med våra uppdragsgivare från start
till mål vill vi också vara en del av att driva fiberutvecklingen
framåt. Förutom fibernätets prestanda tar vi hänsyn till den
miljö- och kostnadseffektiva aspekten.
För oss är det en självklarhet att arbeta hållbart i alla led av
vår produktion och vi vill alltid bli bättre. Oavsett om det gäller hvo-bränsle i maskinerna vi kör, att byta ut våra transport-

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

medel till eldrivna fordon eller att förbättra arbetsmiljön så
ser vi alltid möjligheterna i stället för hindren. Vi är också stolta över att kunna erbjuda hållbara lösningar till våra kunder.
Vår satsning på laddstolpar i Mälardalen kommer innebära
stora positiva miljöeffekter och under 2022 står vi redo att
certifieras enligt FR 2000. På Utech är det en självklarhet att
skriva under på FN:s globala mål för ett hållbart samhälle.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

En utvecklande arbetsplats
För att vara ledande inom utvecklingen av fibernätet krävs
det att vi också är en utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. För att säkerställa detta ser vi till att hålla oss ajour
med de senaste utbildningarna. Flera av våra medarbetare
är även certifierade. Vi sätter också ett värde i att våra medarbetare kan utföra flera typer av tjänster. Därför får man som
anställd på Utech lära sig allt från arbete inom tele- och sambyggnadsstolpar till att utföra olika typer av installationer.
Vi tror på att jobba som ett lag och på att en god grupp
sämja och en trivsam arbetsplats är sista pusselbiten för att

• Redovisning
• Bokslut
• Ekonomisk rådgivning
• Deklarationer
• Bolagsbildningar

säkerställa att vårt arbete alltid utförs med hög kvalitet. Vi tror
också att det är därför som så många av våra medarbetare
varit hos oss länge, samtidigt som vi fortsatt växa i medarbetarstyrka.
Vi söker hela tiden efter vetgiriga, intresserade och skickliga
hantverkare – oavsett om du är nyutexaminerad eller har
lång yrkeserfarenhet. Vill du jobba på en framåtsträvande
och utvecklande arbetsplats tycker vi att du ska skicka in din
ansökan direkt.

Västra Trädgårdsgatan 41
Box 94, 611 23 Nyköping
Växel 0155-28 06 80
Fax 0155-21 34 21

Hästholmsvägen 32
Box 2004, 131 02 Nacka
Växel 08-718 31 25
Fax 08-718 45 00
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