BYGGER FÖR LIV I RÖRELSE

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.
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VÅRT FOKUS
– KVALITET OCH NYTÄNKANDE
Spentab är ett fristående och oberoende familjeföretag, verksamt inom byggbranschen sedan 1986, som numera drivs av andra generationen Otterström.
Vi utför mark- och anläggningsentreprenader av skilda slag. Vi
har kompetensen, resurserna och ett brett nätverk av samarbetspartners för att utföra totalentreprenader och leverera helhetslösningar. Vi förstår även vikten av uppföljning och fortlöpande
dialog efter färdigställande för att säkerställa kvaliteten även
länge sikt.

fektivitet – allt med familjeföregets personliga engagemang och
korta beslutsvägar.

MARKENTREPRENADER OCH SPORTBELÄGGNINGAR
Vår kundkrets består till stor del av kommuner eller kommunala
bolag men även byggbolag som Peab, NCC, Skanska, Arcona, Fastec med flera. Vi arbetar även mot ett stort antal privata aktörer
och idrottsföreningar. Oavsett projekt, karaktäriseras Spentab av
genomtänkta lösningar med lång livslängd och hög kostnadsef-

Vi deltar aktivt i utvecklingen av nya produkter och produktionsmetoder. Vår breda och djupa kompetens samt långa erfarenhet
har gett oss en förståelse för var branschen är på väg, och vi är
inte rädda för att pröva nya innovativa vägar. Vårt deltagande i
olika forum och utvecklingsprojekt ger oss en helhetsförståelse
för morgondagens krav och behov.
Vi vill att varje enskilt projekt ska genomsyras av högsta kvalitet
för att bibehålla vårt goda renommé och fungera som en referens
för framtiden. Härigenom kommer vi fortsatt vara marknadsledande i Norden inom vår nisch.

E-Trafik vet vad som behövs i
samband med trafikavstängningar och
kan utföra det på rätt sätt
– säkert, effektivt och ekonomiskt.

08-564 101 40 • www.e-trafik.se
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ETT STARKT TEAM
OCH TRYGGA SAMARBETEN
Spentabs viktigaste resurs är ett väl sammansvetsat gäng av erfarna och kompetenta yrkesproffs.
Organisationen är flexibel och platt, vilket medför korta
beslutsvägar och hög tro på våra anställdas engagemang
och initiativförmåga. Detta gör Spentab till en attraktiv
arbetsgivare med låg personalomsättning.
Den låga personalomsättningen innebär en personalstyrka med bred kompetens och lång erfarenhet av såväl
markarbeten som olika typer av sportbeläggningar. Flera
av våra anställda har upp till 40 års erfarenhet av byggoch anläggningsprojekt.
Vi erbjuder kurser och vidareutbildningar för att ge våra
anställda rätt kompetens för att kunna göra ett så bra

arbete som möjligt. Vårt nätverk av samarbetspartners är
inarbetat och består av noga utvalda företag, samtidigt
som vi ständigt söker nya samarbeten med olika aktörer
på marknaden. Våra samarbeten bygger på långsiktighet,
vilket innebär att vi kontinuerligt utvärderar varandra
ur flertalet fundamentala aspekter – såsom bland annat
miljömål och organisationsstruktur.
På så vis kan vi garantera att Spentab är en sund och
hållbar arbetsgivare och samarbetspartner i alla sammanhang.

Tel: 08-449 21 00 • info@stockholmsakeri.se • www.stockholmsakeri.se
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”Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder är vi med och
bygger svensk folkhälsa.”
Stefan Otterström, VD

FRÅN AX
TILL LIMPA
Spentab behärskar hela kedjan av en totalentreprenad, från planering och projektering där vi gärna
agerar bollplank till kunds funderingar, förväntningar
och förhoppningar, till utförande, slutligt färdigställande och uppföljning.
Från råmark kan vi leverera en komplett, nyckelfärdig anläggning
inklusive allt som hör till, såsom belysning, stängsel med mera.
Våra expertkunskaper inom varje moment av en totalentreprenad
innebär också att vi kan gå in som specialister för att leverera
lösningar under ett särskilt moment av ett projekt. Inget arbete
är för litet eller för stort för Spentab.
”VI BYGGER SVENSK FOLKHÄLSA”
Vi utför mark- och anläggningsarbeten mot en rad olika sektorer
av den privata och offentliga sektorn. Vi utför upprustningar av
parker och skolgårdar. Vi anlägger lekparker och utför traditionella markentreprenader. Självklart utför vi också en stor andel
sportrelaterade anläggningsarbeten, i både innerstads- och
ytterstadsmiljö.
Oavsett uppdrag utför vi alltid vårt arbete med egen ledningspersonal och egna yrkesarbetare, som tillsammans har lång samlad branscherfarenhet. Det gör att du kan vara tryggt förvissad
om utlovad kvalitet i rätt tid.
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NEW INDOOR
RUNNING TRACK
FOR GAVLEHALLEN
The Swedish city of Gävle is known for its ice hockey and football teams. Other sporting activities are also catered for: Depending on the event and seating arrangement,
the new track and field sports arena offers space for up to 3000 spectators. The
arena’s running tracks have unique requirements on the floor covering. As in many
conventional indoor tracks, the curves are slightly raised. Additionally, in Gävle, each
lane was to be given its own shade of blue. For such applications, prefabricated material is often used, with all the associated disadvantages of installation and processing.

The company tasked with the job, Spentab Sweden, recommended using CONIPUR
SW instead, the IAAF-certified Sandwich System. The material is self-levelling, antislip and produces a seamless flooring. The site managers were initially concerned
about the highly special properties of the track. Due to good experiences with Conica
products and the contracting company, the recommendation was followed, and the result was convincing in every way. The track meets the highest sporting requirements,
and the finely nuanced blue shades lend the arena its very own aesthetics.

Conica: The right foundation for top athletic performance.
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VÅRT KVALITETSARBETE
Kvalitetsmedvetenhet genomsyrar all verksamhet i företaget. Det övergripande syftet med
vårt kvalitetsarbete är att uppnå de föreskrifter
som följer av vårt kvalitetssystem som ansluter
till ISO 9001. Kvalitetssystemet granskas och
förbättras kontinuerligt av företagsledningen
och vår personal medverkar självklart även i
detta arbete.
Utifrån detta system ansvarar vi exempelvis

för fortlöpande utbildning av personal, och
information till samarbetspartner på ett sådant
sätt att kvalitetsfrågorna alltid intar en central
roll i vår verksamhet.
Spentab kommer från år 2020 vara certifierade enligt BF9K. På så vis skapar vi ytterligare
tilltro till vår fackmannamässighet. Vill du veta
mer om byggbranschens kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljö certifiering BF9K, läs mer här:

VÅRT MILJÖARBETE
Spentabs verksamhet påverkar miljön. Vår
målsättning i miljöarbetet kännetecknas av
ansvar, långsiktighet och framförallt en hänsyn
till helheten som genererar ett uthålligt bruk av
naturens resurser och miljöomsorg.
För oss är det självklart att ta den cirkulära
ekonomin framåt, en utveckling vi vill vara med
och påverka via olika forum och utvecklingsprojekt.
Inom vårt verksamhetsområde pågår för närvarande en intensiv teknikutveckling av exempelvis nya återanvändbara och förnyelsebara
material och produkter.
Ett projekt som kan nämnas är ”SmartFields”
vars övergripande mål är att minska användandet och spridning av ifyllnadsmaterial. Med
bättre underhåll av konstgräsytor kommer
planernas spelegenskaper att förbättras och
ekonomiska livslängd att öka, vilket också är
andra positiva effekter projektet vill uppnå.

Den viktigaste åtgärden för att minska
mängden ifyllnadsmaterial som når natur och
vattendrag är att fotbollsplanerna underhålls
på ett korrekt sätt. I dagsläget sker allt underhåll manuellt och tyvärr finns brister gällande
kunskap och planering. För att råda bot på det
ska projektet pröva nya metoder och tekniker
med övervakningssystem och robotar.
Skytteholms IP i Solna kommer att stå som
testanläggning med Solna stads underhållsavdelning och Stockholms FF som ansvariga för
etablering och utvärdering.
Inom ramen för detta projekt kommer Spentab
på Skytteholms IP att installera den första
monitoreringslösningen i Norden med namnet
Fieldturf Genius. Lösningen bygger på att
sensorer med hjälp av AI-teknik i realtid monitorera nyttjandetid och skötsel för att kunna
förbättra drift- och underhåll över tid.
Läs mer om GENIUS:
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PROJEKT JÄRVASTADEN

NÄR FÖRTROENDE SKAPAR
NYA AFFÄRER
Järvastaden är en ny stadsdel i Solna/ Sundbyberg som successivt växt fram under det senaste
decenniet. När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer ca. 15 000 människor att bo och vistas
i området.
Järvastaden AB är ett företag som är samägt av Skanska
och Vasakronan och vars främsta uppgift är att utveckla marken och området för bostäder, där även annan
infrastruktur som t ex. vägar, parker, idrottsytor mm är en
viktig pusselbit att utforma.

typer av mark- och anläggningsprojekt såsom lekparker,
torg- och markbeläggning, saneringsentreprenader för
att nämna några.

Enrique Oyarzun, Projektledare hos Järvastaden AB,
berättar hur Spentab bidragit i projektet:

-Vi upplever att samarbetet med Spentab fungerat mycket bra genom åren. Relationen med platsledning och
engagemanget under hela byggprocessen, har varit ett
bidragande orsak till det fortsatta samarbetet.

-Samarbetet inleddes med att i att vi handlat upp
Spentab för finplanering av gator och gångbanor mm i
projektet. Därefter har samarbetet utvecklats till olika

-Vi rekommenderar Spentab till kommuner och byggherrar som vill få en bra produkt till rätt pris, säger
Enrique.

GRÄV- OCH FASTIGHETSSERVICE I BJÖRKÅS AB
Vi är verksamma inom grundläggning samt mark & anläggning.
Vi finns i Gustavsberg.

RING: 070-585 06 70
09
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OPTIMALA BELÄGGNINGAR FÖR
LEK OCH IDROTT
Ett av Spentabs stora produkt- och expertområde är beläggningar för lek, idrott och multisport. Våra beläggningar finns idag installerade på många av Nordens sportarenor och idrottsanläggningar, såväl inomhus
som utomhus. Gemensamt för de beläggningar vi levererar är att de håller absolut högsta kvalitet, både
gällande funktion och livslängd.
ger dessutom en betydligt renare och mer lättskött lekmiljö i
jämförelse med obundna material som t.ex. leksand, bark eller
träflis.

Spentab har levererat beläggningar för friidrott och andra
sport- och fritidsaktiviteter i flera decennier, vilket lett till att vi
idag är det självklara valet när världsledande producenter för
sportbeläggningar inom både elit- som breddidrott letar företrädare för den Nordiska marknaden.

När det gäller konstgräs samarbetar vi bl.a. med tillverkaren
Fieldturf, som är en av de ledande tillverkarna i världen av
konstgräs med status hos det internationella fotbollsorganet
FIFA som s.k. ”FIFA preferred producer”. Spentab kan leverera
certifierade konstgrässystem för breddfotboll s.k. ”Svenskt
certifikat/ FIFA Quality”, såväl som elitfotboll och ”FIFA Quality
Pro”.

Vi erbjuder ett antal olika typer av gummibeläggningar för
olika ändamål. Allt från sportbeläggningar anpassade för
friidrott, basket, racketsporter, landhockey, till falldämpande
underlag för olika typer av lekytor som förebygger olyckor och
ökar tillgängligheten för t ex. rullstolsburna. Oavsett användningsområde kan vi leverera certifierade syntetbeläggningar
som uppfyller såväl nationella som internationella standarder,
testade och godkända enligt IAAF, Svenska Friidrottsförbundet,
Tyska DIN-normer, EN-1177 med flera.

Vi kan även erbjuda totallösningar med exempelvis planvärme
eller konstgräsplan kombinerad med konstfrusen isbana under
vintern för maximalt användande över året. Ett bra kylsystem
för isbanor skall förutom att ge en bra iskvalitet, även vara
driftsäker och energisnål. Vår långa erfarenhet av att projektera
och bygga rörsystem för isbanor eller uppvärmda fotbollsplaner,
säkerställer en effektiv anläggning med lång livslängd.

Förutom beläggningar av gummi erbjuder vi även olika typer av
konstgräslösningar anpassade för specifika behov. Oavsett materialval finns det ett stort utrymme för kreativa lösningar, både
vad gäller färg och form. En gummi- eller konstgräsbeläggning

Vi på Ice Sport AB jobbar med installationer och
försäljning av kyl och värmeanläggningar.
Kontakta oss gärna för med information!

ICE SPORT NORDIC AB är först och främst inriktat på värme- och kylsystem till idrottsanläggningar men även
andra typer av värme eller konstfrysning. De flesta projekt utförs i Norge och Sverige men vi utför även jobb
i andra länder om det finns efterfrågan. Våra kunder är främst större entreprenadföretag som Skanska, NCC,
Svevia, PEAB, BE-Service och Spentab.

Vi dimensionerar och monterar rörsystem i plast för kyl- och värmelösningar till idrottsanläggningar. Den typ
av kylsystem vi levererar används för konstfrysning av t. ex. bandyplaner, hockeyplaner, curling och speedskatingbanor. När det kommer till värmesystem är det främst undervärme till fotbollsplaner och frostbarriärer till
ispister. Vi har även åtagit oss att utföra undervärme till torg och parkeringsområden.

Lindesvägen 12, 829 96 Jättendal • 076-225 56 24 • info@icesport.se • www.icesport.se
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PROJEKT KÄMPETORPSHALLARNA

KVALITETSSÄKERT OCH INNOVATIVT SAMARBETE MED ARCONA
Spentab har i samarbete med byggentreprenören Arcona bland annat utfört projektet Kämpetorpshallarna.
Arcona grundades 1985 med idén om att utmana det traditionella sättet att bygga, ett förhållningssätt som går hand
i hand med Spentabs affärsidé. Samarbetet parterna mellan
utfördes med hög kvalitetssäkerhet och levererades inom
initialt utsatt tidsram trots förändringar av förutsättningar
och utmaningar med väder under projektets gång.

till rätt ekonomi vilket är de viktigaste aspekterna för ett
mycket bra resultat.

”Spentab har kommit att bli något av vår
hovleverantör av konstgräsplaner”

Ella Bringle, projektchef på Arcona, summerar samarbetet: –
Spentab tillförde projektet den specialistkompetens som vi
själva saknade och har generöst hjälpt oss fatta bra beslut
under hela resan.
– Det har hela tiden funnits en enorm flexibilitet oss emellan
vilket är av stort värde när förutsättningarna i ett projekt
plötsligt kan ändras. Vi har fått rätt produkt i rätt tid och

KONSTGRÄS

– Spentab har också presenterat nya innovativa lösningar
och utvecklingsmöjligheter för oss och för vår kund. Det
är tydligt att det finns en drivkraft att fortsätta förbättra
slutprodukten och då med stort fokus på miljötänk.
– Spentab har till sist kommit att bli något av vår hovleverantör när det kommer till konstgräsplaner. Alla som avser
anlägga en konstgräsplan bör konsultera Spentab, avslutar
Ella Bringle.

– en del av Finja

SAND FÖR EVIG LYCKA

www.brogardsand.se
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VÅRT SOCIALA ANSVAR
Att ta väl hand om våra anställda, samarbetspartners och kunder är en självklarhet för oss. Men vi vill också bidra till ett bättre
samhälle. Därför jobbar vi aktivt och medvetet med Socialt ansvarCorporate Social Responsibility, CSR.
För oss är det viktigt att ta ansvar och att engagera oss i vår omvärld och att ge
tillbaka där vi kan. Vi har valt att fokusera en del av vårt engagemang till Sports
Heart, en organisation som arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa.
Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar Sports Heart till en
glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och
idrottare.
Den sociala idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den
erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker barnens självkänsla.
Läs mer om
Sports heart här:
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PROJEKT KYRKSKOLAN

HUR EN GAMMAL GRUSPLAN BLEV
EN NÄRIDROTTSPLATS
Värmdö är idag en av landets snabbast växande kommuner vilket innebär en ständig utbyggnad av
infrastrukturen. I detta ligger även utbyggnad av lek- och idrottsytor.
Ett bra exempel är Kyrkskolan, en gammal skärgårdsskola
med många nya barn med behov av ytterligare lek- och
idrottsytor. På platsen fanns sedan länge en i vissa delar
igenvuxen grusplan. Med den bakgrunden kontrakterades
Spentab som har ramavtal med Värmdö kommun. Baserat på en enkel rambeskrivning utvecklades grusplanen i
samarbete med skolledning och berörda verksamhetsföreträdare, för att tillgodose allas behov.

nya konstgräsplanen är även bokningsbar för klubbar och
föreningar.
-Det har verkligen varit ett lyckat projekt säger Thomas Johansson, Anläggningsstrateg på Värmdö kommun. Spentab
har tillsammans med berörda och en begränsad budget,
lyckats omvandla en gammal grusplan till en komplett
näridrottsplats, som idag förutom fotboll även erbjuder
möjligheter till löpning, längdhopp, basket, landbandy och
pulkabacke. Vi har även haft ett stort miljöfokus i projektet
och bl.a. installerat granulatfritt konstgräs, med en modern
LED-belysning som endast är tänd när anläggningen nyttjas, avslutar Thomas.

Byggtiden var ca två månader och i början av september
2019, invigdes det som slutligen blev en näridrottsplats.
Denna anläggning tillgodoser skolans behov av lek och
idrott men även spontanaktiviteter utanför skoltid. Den

High-quality EPDM
rubber granules
for your sports
and leisure
facility.
GEZOLAN AG // Werkstrasse 30 // CH-6252 Dagmersellen // Switzerland // customer-service@gezolan.com // www.gezolan.com
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STOLT LEVERANTÖR ÅT
NACKA ENERGI
Nacka Energi AB är det lokala elnätsbolaget i Nacka med det primära uppdraget att drifta och
förvalta elnätet inom Nacka Kommun.
I snart 20 år har Spentab via ramavtal utfört schaktarbeten samt kabelförläggning åt Nacka Energi. Arbetena
har omfattat såväl nya elnät i exploateringsprojekt som
föryngring av det befintliga elnätet bostadsområden mm
runt om i kommunen.
-Vi är mycket stolta över det förtroende Nacka Energi
visat oss genom åren, säger Spentabs VD Stefan Otterström. Förutom kvalitet i själva utförandet så är samordning med övriga intressenter inom kommunen A och O

för denna typ av arbeten i tätort.
-Att utföra arbetena med minsta möjliga inverkan för
lokaltrafik, cyklister och övriga trafikanter en av nycklarna för ett lyckat genomförande och det har vi bevisligen
lyckats med genom åren, säger Stefan.
Utöver ramavtalet med Nacka Energi har Spentab sedan
många år tillbaka även ett liknande samarbete med
Trafikkontoret i Stockholm avseende markarbeten för
belysning.

DIN OBEROENDE STÄNGSELLEVERANTÖR
med kontor i Arlandastad, Haninge, Uppsala och Dalarna

Tel 08-24 71 15 • 023-24715 • 018-24 71 15 • info@upplandsstangsel.se • www.upplandsstangsel.se
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Smärgelvägen 15,
142 50 Skogås
08-556 285 50
info@spentab.se
www.spentab.se

• 16391 • www.jssverige.se

Medlemsföretag,
Sveriges Byggindustrier

