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YIT* är ledande i Sverige 
inom installationstjänster. Fö-
retaget erbjuder ett komplett 
utbud av tekniska installatio-
ner, drift & underhåll samt 
facilities management. 

- Sedan i år är vi etablerade 
i Kungsbacka. Vi kan förena 
lokal kännedom med högsta 
kompetens, säger Tony Seren-
ban, YITs fi lialchef för kli-
matsystem i Halland.

YITs har etablerat 
sig på Energigatan 
i Kungsbacka med 
divisionerna ventila-
tionssystem och elsys-
tem. I samband med 
etableringen har YIT 
även förvärvat Kungs-
backaföretaget HH El.

- Vår affärsidé är att 
hjälpa våra kunder att 
göra lönsamma investeringar och 
dessutom att bibehålla investering-
arnas värde. Således jobbar vi inom 
elsystem och ventilationssystem 
både med entreprenader och ser-
vice där inget uppdrag är för litet 
eller för stort, säger Joakim Ström-
qvist, YITs fi lialchef för elsystem i 
Halland.

Just nu på 
Svedbergska tomten
För Aranäs fi ck YIT uppdraget att 
vara entreprenör för ventilations-
systemen i Kolla Backe. Just nu 
har YIT ett mer vidgat uppdrag i de 
nya bostäderna i Svedbergska tom-
ten där företaget även ansvarar för 
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YIT på plats i Kungsbacka. Med lokal kännedom om Kungsbacka förenat med det stora företaget resurser har YIT mycket att erbjuda framtidens utbyggnad av Kungsbacka. 

Tel: 0300-339 80
Fax: 0300-339 85

www.yit.se

* Namnet härstammar från 1912 
då Stockholmsföretaget Allmänna 
ingeniörsbyrån (grundat 1901) star-
tade verksamhet i Finland under 
namnet Yleinen Insinööritoimisto. 
YITs historia inrymmer även bolag 
som Fläkt, Essef, ABB och Calor.

            Vår bredd och höga kompetens 
ger oss de resurser som dagens 
avancerade tekniska system för 
byggnader och anläggningar kräver
”

styr- och reglersystemen där Peab 
är totalentreprenör. 

YIT har även serviceavtal med 
Freeport, Eksta och andra före-
tag i regionen samt ramavtal med 
Landstinget och Kungsbacka kom-
mun för såväl entreprenader som 
underhåll.

- Vår bredd och höga kompetens 
ger oss de resurser som dagens 
avancerade tekniska system för 
byggnader och anläggningar krä-
ver. Med kontoret i Kungsbacka 
kompletterar vi även vår närvaro 

i Halland. Vi har sedan tidigare 
kontor i Halmstad, Falkenberg och 
Varberg.

YIT har närmare 100 medarbeta-
re inom elsystem och ventilations-
system i Halland.

Eltjänster
Inom eltjänster erbjuder YIT instal-
lationer och service av elektriska 
distributionssystem, belysnings-
system och säker kraftförsörjning 
för alla typer av byggnader, loka-
ler, industrier och processer samt 
automationssystem.

Klimatsystem
Inom klimatsystem erbjuder YIT 
luftbehandlingssystem för kom-

mersiella byggnader, offentliga 
lokaler, industri, bostäder och in-
frastruktur. 

Erbjudandet omfattar även kyl-
system och kvalifi cerade tjänster 
inom fastighetstekniskt underhåll, 
såsom skötsel- och underhållsavtal, 
statusbesiktningar, injusteringar 
och köldmediekontroller.

Energideklarationer
I oktober förra året antogs en ny 
lag om att energideklarera 600 000 
fastigheter i Sverige. Lagen om en-

ergideklarationer byg-
ger på ett EG-direktiv 
som syftar till att göra 
EU:s byggnader mer 
energieffektiva. Riks-
dagens ambition är att 
energ idek larat ionen 
skall vara avklarad till 
årsskiftet 2008-2009. 

YIT håller nu på att ackrediteras 
som oberoende expert.

-  Energideklarationen beskriver 
en byggnads energianvändning. 
Tillsammans med fastighetsägaren 
tar vi fram uppgifter som kan leda 
till förslag på kostnadseffektiva åt-
gärder för byggnaden. Genom att 
sedan genomföra dessa kan både 
pengar och miljö sparas, förklarar 
Tony Serenban.

Fakta: 

YIT Sverige AB, med 4 000 
medarbetare på drygt 140 kon-
tor runt om i Sverige, är uppde-
lade på fyra divisioner; Elsys-
tem, Klimatsystem, Rörsystem 
och Facilities Management 
samt på ett antal supportfunk-
tioner.

YIT Sverige AB har certifi e-
ringar för ISO 9001:2000 och 
ISO 14001:2004 för all verk-
samhet. 

YIT är också ackrediterat 
kontrollorgan för kyla enligt 
SS-EN ISO/IEC 17020.

År 2006 hade företaget en 
omsättning på 5 Mdr.


