VI LEDER
UTVECKLINGEN

EN HELHETSPARTNER ATT LITA PÅ

Roslagens Styrinstallation är företaget du alltid kan vända dig till. I snart 30 år
har vi levererat lösningar till våra kunder genom att erbjuda stor kompetens och
ett tänkande utanför boxen. Alltsedan Arne Jansson grundade företaget 1994 har
vi värdesatt kvalitet, noggrannhet och trygghet och det är det som har gjort oss
framgångsrika. I dag har vi kunder inom den privata sektorn och bland statliga
och kommunala bolag. Vi levererar automations- och ellösningar till såväl internationella storföretag som det lilla företaget eller bostadsrättsföreningen.
Styrkan med vår affärsmodell är att vi erbjuder en helhetslösning, från ax till
limpa. Vi anlitas för att projektera, installera, programmera och idriftta. Vi bygger
våra egna kontroll- och automationsskåp och står för service och underhåll.
Allt detta innebär att vi kan erbjuda en långsiktig trygghet till våra kunder.
Roslagens Styrinstallation har kontroll på hela processen och tar ansvaret för
hela kedjan. Från oss kommer du få arbetet utfört på bästa sätt.
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Våra tjänster
•
•
•
•
•
•
•

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Elinstallation
Elkonstruktion
Nätverk
Programmering
Service
Styr & Regler
Servicepartner Electrolux
Proffesional

08-594 118 30

www.mwa.se

info@mwa.se
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EN AUTOMATIONSLEVERANTÖR AV
HÖGSTA KLASS

Många av våra anställda har varit med sedan starten av företaget. Förutom att
det är en fjäder i hatten att våra tekniker, ingenjörer och programmerare vill vara
kvar i företaget och utvecklas tillsammans med oss är det också en konkurrensfördel. Mycket av den kompetens och kunskap som vi har samlat på oss under
27 år finns kvar. Inom vår automationsavdelning blir detta extra tydligt – här
krävs hög och bred kompetens för att förstå helheten. Vi skapar lösningar vid nybyggnationer av såväl bostadshus, kontor som industrier. Vi är även en Siemens
Solutions Partner, vilket är en tydlig kvalitetsstämpel, men vi är arbetar likväl
med andra leverantörer vilket gör att vi alltid väljer det automationssystem som
är bäst lämpat för projektet. Vi är märkesoberoende!
I dag hittar du våra lösningar i nybyggnationer från de största aktörerna på
marknaden till de minsta. Vi har installerat datorhallar till multinationella storföretag och vi har löpande avtal med myndigheter och kommuner. För att kunna
arbeta med detta måste man vara en trygg och pålitlig partner, och det har vi
varit sedan 1994.

60
lkonsult AB
Stockholmsvägen 59
761 43 Norrtälje
Tel:. 0176-22 45 80
info@e60.se · www.e60.se
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Vi utför:
• Besiktningar
• Projektering
• Utredningar
• Kalkyler
• Teknisk dokumentation
• Kontroller

ELLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV

En central del i vår verksamhet är elentreprenader. Även här jobbar vi med det
stora och det lilla. Vi utför arbeten inom fastighet, nybyggnationer och ROT, industri och ställverk och räds inte att ta på oss större uppdrag. Precis som inom
automation projekterar vi och bygger vi våra egna elskåp. I våra entreprenader
möter vi många människor och vi sätter en stor ära i att möta alla professionellt
och kunnigt. Vi strävar efter att lösa kundens problem enligt vår grundare Arne
Janssons vision om att vara problemlösande och kundorienterad.

VÅRT JOBB ÄR ATT
GÖRA DITT ENKLARE

www.ahlsell.se
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Däcksläpp!
Nu till våren släpper vi ut våra allra
bästa sommardäck på grönbete.
Kom in till oss så ser vi till att du
har de bästa däcken när du ska
ta en tur ut i vår herres hage!

Tälje Däckservice AB

Estunavägen 74, 761 53 Norrtälje • 0176-161 10
Mån-fre 07.00-17.00 • www.taljedackservice.se

vet vilka däck du behöver
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Roslagens största
bilvaruhus.

Köp din bil online på norrbil.se
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SERVICE KAN INTE VÄNTA

Roslagens Styrinstallation utför service inom el och styr. Våra kunder finns både
bland privata aktörer och på den kommunala sidan. Exempelvis innehar vi ramavtal med Norrtäljes kommunala fastighetsbolag där vi arbetar med bland annat skolor och liknande fastigheter. Vår serviceverksamhet ger oss på så vis en möjlighet
att bidra till lokalsamhället.
Vi innehar dessutom ramavtal med ett flertal andra kommuner i Storstockholm.
Där utför vi nyinstallationer, service på befintliga anläggningar, elrevisioner och
besiktningar.
Roslagens Styrinstallation är också servicepartner till Electrolux Professional och
utför service, försäljning och installationer av tvättutrustning till primärt bostadsrättsföreningar och industrier.

VI HAR LÖSNINGEN!
info@windefalk.se | 08-82 08 15 | www.windefalk.com
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OMTANKE OM PERSONAL,
MILJÖ OCH SAMHÄLLE

I den position Roslagens Styrinstallation befinner sig i medföljer ett stort ansvar.
Oavsett om vi arbetar med nya anläggningar eller om vi optimerar befintliga
anläggningar så strävar i alltid efter att hitta den bästa lösningen för våra kunder.
Genom våra ISO-certifieringar har vi ett tydligt kvitto på att vårt miljö- och kvalitetsarbete håller hög standard.
Det är en självklarhet för oss att skriva under på FN:s globala mål för ett hållbart
samhälle. Men detta är bara ord på papper. Rent konkret innebär våra lösningar
att vi sänker våra kunders energiförbrukning och ökar deras möjlighet att själva påverka sin energiåtgång genom större kontroll. Utöver detta arbetar vi med
laddinfrastruktur för elfordon och andra lösningar inom grön teknik.
Roslagens Styrinstallation har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö
och arbetsmiljö. Ledningssystemet uppfyller Elsäkerhetsverkets krav på egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. Systemet bygger på IN Ledningssystem
som är anpassat för installationsbranschen. Vi är certifierade i kvalité och miljö
enligt SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015.
På Roslagens Styrinstallation är vi också noga med att ta hand om vår allra
bästa resurs och tillgång – personalen. Vi är otroligt stolta över våra
medarbetare, som varje år skapar fantastiska lösningar åt våra kunder. Inom
företaget satsar vi stort på kompetensutveckling och för att säkra framtidens
arbetskraft samarbetar vi med flera gymnasieskolor i Norrtälje kommun, där vi
erbjuder både praktik- och lärlingsplatser.

Roslagens Styrinstallation kör
Transportbilar från Peugeot i Norrtälje

NYA e-EXPERT
100% eletrisk

Klassledande räckvid upp till 330km (WLTP)

www.dinmotorroslagen.se
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Roslagens Styrinstallation är stolt sponsor av
en rad idrottsverksamheter i Norrtälje och är en
av de största sponsorerna till Nattvandrarna. Vi
sponsrar och stöttar bland annat:
•

Rädda barnen

•

Lohärad IF

•

Rospiggarna Speedway

•

Svanberga Elljusspår

•

Roslagsbro IF

Vi erbjuder:
• Ekonomisk förvaltning
• Teknisk förvaltning
• Fastighetsskötsel och underhåll
• Service av ventilation och värmeanläggningar
• Jour 24 timmar per dygn, 365 dagar per år
• Projektledning av ombyggnationer och större underhållsåtgärder

Roslagens största
bilvaruhus.
Vi kan hjälpa dig som ägare att fastigheternas förvaltning och
utveckling blir optimal. Vi ebjuder teknisk förvaltning av välutbildade
och motiverade tekniker med lång erfarenhet från en mängd områden.

Har du också behov av en professionell partner för förvaltning av din fastighet?
Vi hjälper dig gärna, tar ansvar och utvecklar din fastighet. Mer information om
oss finns på vår hemsida www.redab.nu
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Köp din bil online på norrbil.se

Stockholmsvägen 26, 761 43 Norrtälje
Tel. 0176-767 60

Stockholmsvägen 26
761 43 Norrtälje
Tel: 0176-77 450
info@roslagen-styr.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 21039 • www.jssverige.se

www.rsi.se

