
Ocab en rikstäckande partner

Avtal Tecknat mellan Svensk Travsport & Ocab



Vårt erbjudande
Vi räddar ekonomiska värden vid skador orsakade av framförallt brand och vatten 
och erbjuder tjänster vid underhåll och sanering av fastigheter och industri. Vi har 
rätt kompetens, resurser och utrustning för att effektivt förebygga, begränsa och 
åtgärda skador på ett kostnadseffektivt sätt.

Inom våra tjänsteområden finns helhetslösningar inom skadeservice och 
jourverksamhet för akuta skador. 

Sanering Fuktskador Byggnadsmiljö Fastighet & 
Industri

Rengöring av 
Gästboxar



Rengöring av Gästboxar

 Ocab har metoder för att på ett snabbt 
och effektivt vis med hjälp av sugbil 
utföra rengöringen av era gästboxar. 
 Ingen gödselhantering
 Snabbt & Effektivt
 Högre kvalité
 Golvbrunnarna tömda samtidigt
 En bättre arbetsmiljö



Sanering
Att sanera är att ta till vara 
på de resurser som redan 
finns, vilket är lönsamt såväl 
från ett miljömässigt som ett 
ekonomiskt perspektiv.

Med över 50 års erfarenhet 
av sanerings - och 
rengörings -uppdrag är Ocab 
en engagerad problemlösare 
som räddar värden efter 
brand - och vattenskador och 
tar bort farliga ämnen på ett 
säkert sätt.

Brand

Asbest

Elektronik

Lukt

Olja

PCB

Special

Nikotin

Radon

Klotter

Fasad

Ventilation



Fuktskador
Vi hjälper företag och 
privatpersoner med allt inom 
avfuktning och löser 
fuktproblem, både akuta 
vattenskador och fuktskador 
efter långvarigt läckage. 

Vi mäter och hittar orsaken till 
problemen, väljer rätt 
torkteknik och arbetar med 
förebyggande åtgärder, alltid 
med hänsyn till varje fastighet 
och med sikte på att minimera 
kostnader och rädda värden. 

Fuktutredning

Mögel

LäcksökningAvfuktning

Vind och 
krypgrund



Byggnadsmiljö
Det finns många faktorer och 
orsaker till att skador uppstår i 
byggnader, skador som i sin 
tur orsakar problem med dålig 
lukt och ohälsosam 
inomhusmiljö.

Vi hjälper dig hela vägen, från 
att utreda vilka brister som 
orsakat problemen till rapport 
och åtgärdsförslag för att rätta 
till brister och problem.

Skade-
utredning

Mätning och 
provtagning

ByggtorkningProjekt -
ledning

Läckage-
sökning i 

klimatskal



Fastighet & Industri
I större och mindre projekt hjälper vi 
privata och kommersiella 
fastighetsägare med till exempel 
rivning, håltagning samt sug - och 
spolbilstjänster.

Vi arbetar även med säkerhets -
förebyggande åtgärder som 
brandtätning och alla typer av 
fogning.

Brandtätning

Industri

Fogning

Rivning

Håltagning

Betong 
slipning



 Genom vår jourverksamhet finns vi 
tillgängliga  24 tim m ar om  dygne t.

 Vi kan  snabbt va ra  på  p la ts – specia liste r m ed 
rä tt u trustn ing och  rä tt kunskap  nå r 98% av 
Sveriges be folkning inom  1 tim m e.

 Sam m a journum m er i he la  Sverige  

 Jouren  u tför sanering vid  bränder, avfuktn ing 
vid  va ttenskador, specia l- och  klotte rsanering 
och  övertäckning vid  t ex glaskross.

Jourservice



Journummer hela Sverige  020 -62 00 40

Avde ln ing Te l.n r

Malm ö 040-680 82 10

Halm stad 035-342 45

Kalm ar 0480-478 931

Växjö 0470-34 78 80

Karlskrona 0455-126 40

Visby 0498-473 329

Jönköping 036-18 44 90

Skövde 0500-435 025

Göteborg 031-45 65 90

Norrköping 011-10 37 90

Linköping 013-400 33

Stockholm 010-169 50 00

Uppsa la 018-15 04 00

Örebro 070-295 75 36

Karlstad 054-67 14 40
Väste rås 021-12 99 10

Dala rna 023-79 24 40 

Gävle 026-18 15 70 
Sundsva ll 060-52 58 60

Bollnäs 0278-359 77

Hudiksva ll 0650-40 13 10

Öste rsund 063-554 16 00
Örnsköldsvik 0660-523 80

Kram fors 0660-523 80
Väste rbotten  (Um eå) 090-18 24 00

Ske lle fteå 0910-21 56 60
Norrbotten  (Luleå ) 0920-25 05 40

http://www.ocab.se/kontakt/malmo/040-680%2082%2010
http://www.ocab.se/kontakt/norrkoping/011-10%2037%2090
http://www.ocab.se/kontakt/vasteras/021-12%2099%2010
http://www.ocab.se/kontakt/falun/023-79%2024%2040
tel:0650-40%2013%2010


Vi räddar värden
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