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Välkomna till TSTgruppen!
TSTgruppen är byggt på trygghet, kvalitet och certifieringar. Vi arbetar i en bransch där säkerheten
alltid kommer först och därför arbetar vi alltid för att förbättra oss och följa branschstandarder
i allt, från SBSC:s standarder till IN-Q och ISO. TSTgruppens affärsmodell är annars enkel, vi
projekterar och installerar tekniska miljö- och energieffektiva helhetslösningar inom el och data,
som genom gränsöverskridande kompetenser och hög servicegrad genererar stora mervärden för
kunden. Med över 20 år i branschen, över 80 anställda och verksamhet i Sandviken, Gävle, Falun
och Borlänge kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar i allt från fiber till högspänning.
TSTgruppen arbetar också aktivt för att skapa en bättre miljö, både för vår omvärld och för våra
anställda. Med fina arbetsförmåner som tjänstebil, friskvård och goda utvecklingsmöjligheter
månar vi om våra medarbetare och skapar en stimulerande plats att arbeta på. Och med våra
rutiner gällande allt ifrån hur vi hanterar restavfall till säkerhet och arbetsmiljö ser vi till att ta
ansvar även i de större frågorna. För TSTgruppen är det självklart att stå upp för FN:s globala mål
för ett hållbart samhälle.
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EL- Service och installation
Vi på TSTgruppen utför alla typer av elservice. På högspänningsidan arbetar
vi med distribution och transformatorstationer. Vi utför felsökning och
underhåll och alla typer av elinstallationer inom handel, offentlig sektor, företag och bostadsbolag samt mot privatpersoner. Vi utför både nyproduktion
och ROT-renoveringar och satsar framåt inom grön teknik inom laddning av
elbilar och solenergi.

Larm och säkerhet

Industri och automation

TSTgruppen är en certifierad installatör av brandlarm, inbrottslarm och kamerabevakning. Vi arbetar
med försäljning, installation och service. Vi är anläggarfirma för brandlarm SBF 1008, inbrottslarm SSF
1015 och kamerabevakning SSF 1061. Vi är CAP
certifierade för Assa och har certifierade tekniker för
larm i ARX.

Vi utför elinstallation, projektering, byggnation,
projektledning, service och underhåll på distributions och industrinät. Stora delar av våra åtagande innefattar belysning, process-el, högspänning, felsökning/reparationer och fortlöpande
tillsyn. Även industriell IT och larmanläggningar
ingår i våra dagliga arbeten.

Nätverk, kommunikation
& IT tjänster
Vi konstruerar och installerar flerfunktionsnät,
fiber och koppar. Vi har nödvändig mät- och felsökningsutrustning såsom OTDR, dB instrument.
Vi är certifierade för flera olika kabelsystem.

Storkök, medicinteknik
och tvättstugeservice
Vi utför installationer och service av storköksutrustning, medicinteknisk utrustning samt fastighetsmaskiner för tvätt och tork.Våra kunder är regioner (landsting), kommunala bolag, restauranger, hälsocentraler,
tandläkare, fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Några av våra garantiservicepartners är
Rational, Wexiödisk, Granuldisk, Podab och Miele.

Certifiering som intygar kompetens,
höjer kvalitet och ställer krav.
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1000L
effektiva

Fribergs - för effektiv, hygienisk
Fribergs - Rostfritt för effektiv, hygienisk
storköksutrustning!
SVENSKTILLVERKADE
och hållbar storköksutrustning! och hållbar
PRODUKTER
Kokgrytor
Spisar

SVENSKTILLVERKADE
PRODUKTER

Spisar

30-300L
storkök
industri
uppefftill
1000L
Gjutjärn
ellersamt
induktion,
olika
ekter.
Höj- och sänkbara alternativ.Gjutjärn eller induktion, olika effekter. Höj- och sänkbara alternativ.
medFullhöjd
eller utan
blandare.
Grytor med
Fullhöjd eller bänkmodeller. Finns i marint utförande.
eller
bänkmodeller.
Finnseffektiva
i marint utförande.
blandare och snabb uppvärmning.

Stekbord

Gjutjärn eller rostfritt.
Manuell/elektrisk tippning.
Flera benalternativ, även höjoch sänkbara. Zoner för stekning, varmhållning.
Finns i marint utförande.

Stekbord

Gjutjärn eller rostfritt.
Manuell/elektrisk tippning.
Fribergs
Verkstäder AB
Flera benalternativ,
även höjoch sänkbara.
Zoner för stekning,
varmhållning.
Håkanstorp,
534
96 Vara
Finns i marint utförande.

0512-300 040 | www.friberg.se

Verkstäder
Håkantorp, 534 96 VARA • 0512-300040 • www.fribergs.se
bergs Verkstäder AB, Håkantorp, 534 96 VARAFribergs
• 0512-300040
• AB,
www.fribergs.se
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Sandviken Energi Elnät AB
Rebecca ansluter en högspänningskabel 12kV i en ny nätstation.
Projekten startade under 2021 och beställare är Sandviken Energi
Elnät AB. Totalt är det utbyte av 60 nätstationer som genomförs
under 2021-2023. Det som byts är transformatorer och både
hög- och lågspänningsställverk.

MB GRÄV
& LAST AB
rikard@mbgravolast.se
0706-65 54 98
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”En arbetsplats med stora möjligheter”
Rebecca Hagström har arbetat på TSTgruppen sedan oktober 2021. Hon är
anställd som elektriker i Sandviken och hjälper kunderna med elservice och elkraft.
- Jag trivs jättebra med mina arbetsuppgifter och kollegor. TSTgruppen erbjuder mig
stora möjligheter och jag får chansen att hålla på med många olika saker, berättar hon.
På TSTgruppen arbetar man kontinuerligt med jämställdhet och man vill få in fler
kvinnor i en i många fall ganska mansdominerad bransch.
- Jag har fått ett jättebra bemötande och skulle beskriva stämningen på arbetsplatsen som otroligt bra. Jag tycker också att man som anställd har en väldigt bra
relation till cheferna, vilket jag uppskattar.
Skulle du rekommendera andra att söka sig till TSTgruppen?
- Ja, absolut. Det är en arbetsplats med stora möjligheter och jag trivs jättebra.

Kunskap och produkter som räddar liv
Allt inom brandskydd och första hjälpen.
Vi har ett brett utbud av kurser, produkter och tjänster som t ex:
Hjärt- och lungräddning | Första Hjälpen | Brandfarliga heta arbeten | Utrymningsledare
Systematiskt brandskyddsarbete | Brandredskap | Hjärtstartare | Brandskyddskonsulter.
Vi utbildar TST-gruppen

070 509 53 04 | info@lindqvistbrand.se | lindqvistbrand.se
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”Bra stämning och mycket att göra”
Viktor Berglund arbetar som serviceelektriker och är stationerad i Sandviken.
Han beskriver arbetet på TSTgruppen som väldigt trivsamt.
- Det är bra och mycket att göra. Jag har varit anställd sedan 2009 och
arbetar just nu med storköksservice.
Vilka möjligheter har du att utvecklas på din arbetsplats, tycker du?
- Jag ser stora möjligheter att utvecklas. Med rätt utbildning utvecklas man
och TSTgruppen är en arbetsplats som erbjuder det om behovet finns.
Hur skulle du beskriva stämningen på arbetet?
- Den är bra, jag tycker att vi är ett bra gäng som hjälper varandra.

Är ditt företag din
pensionsförsäkring?
Många företagare räknar med att kunna sälja
företaget när det är dags att gå i pension. Men
tänk om marknaden förändras och företaget säljs
för betydligt mindre än du räknat med. Då är det
viktigt att komplettera med en tjänstepension.
Läs mer på LFgavleborg.se/foretag eller kontakta
oss på 026-14 75 00 och boka ett rådgivningsmöte
så berättar vi mer om våra pensionslösningar.
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Sandviken (fakturaadress)
Idrottsvägen 8
811 32 Sandviken
Tel (växel): 026-21 44 45
E-post: info@tstgruppen.se
Faktura: faktura@tstgruppen.se
Org.nr: 556606-6436

Gävle
Ersbogatan 18
802 93 Gävle
Tel: 026-21 44 45

Falun
Västermalmsvägen 11 B
791 77 Falun
Tel: 023-100 99

Borlänge
Hantverkargatan 14
781 71 Borlänge
Tel: 0243-100 99

Kvalitet före sin tid.

• 21564 • www.jssverige.se

www.tstgruppen.se

Lång livslängd ger bäst totalekonomi.
En hög driftsäkerhet säkrar funktionen. Dag ut och dag in.
Vi menar att lång livslängd är den optimala hållbarheten.
Miele Professional. Immer Besser.
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