Proffs på mark

Tillsammans är vi starkare!
Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk
förening som står för ett seriöst
entreprenörskap, för både medlemmar och
kunder.

hjälp vid fakturering, försäkringar, miljö- och
kvalitetsfrågor samt vid avtalstecknande med
beställare och kunder. När det uppstår frågor
och hinder finns vi tillhands för medlemmarna.

Dagligen arbetar vi målmedvetet för att hålla
föreningen stark och respekterad i branschen.
Vi har en naturlig plats i entreprenörsbranschen
där våra medlemmar, tillika delägare, hjälps
åt att uppfylla de krav som ställs på mindre
företag.

Upplands Schakt arbetar också aktivt för
att erbjuda en nära och bra dialog med våra
kunder. Vi ska hålla en hög kvalitetssäkring och
uppfylla ställda miljökrav.

Vi underlättar vardagen för våra medlemmar,
bland annat genom att bistå med kvalificerad

Välkommen till oss på Upplands Schakt. Både
som medlem och som kund.
– Mikael Pettersson, ordförande

Medlemsföretag i samverkan
Upplands Schakt har sedan 1971 verkat för
medlemmarnas intressen. Idag består föreningen av
75 medlemsföretag vilka tillsammans disponerar ca
250 maskiner. Våra medlemmar är enmansföretag
och större företag inom mark- och anläggning.
Tillsammans har vi resurserna att serva både våra
egna medlemmar och också privat- och företagskunder som behöver maskiner och personal.

Med fokus på
kvalitet och miljö
På Upplands Schakt är vi noga med att alltid erbjuda
tjänster med allra högsta kvalitet. Våra delägare och
deras anställda arbetar efter samma övertygelse –
att alltid göra ett hundraprocentigt arbete och följa
gällande lagar och regler. Dessutom är samtliga
maskiner miljö- och kvalitetsdeklarerade genom vårt
kvalitetssystem Q-Schakt.
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Du tjänar på att vara medlem
Som småföretagare i dagens hårda
företagarklimat kan det vara svårt att vara
konkurrenskraftig och samtidigt ha koll på
MBL-lagar, arbetslagstiftning, vara informerad
om branschen, kunna fakturera och kräva
betalt samt sköta allt övrigt som samhället
begär av en företagare. Som medlem i
Upplands Schakt är du del i en väl utbyggd
förmedlingsorganisation med god ekonomi och
som är skräddarsydd för dina behov. Föreningen
tar hand om de administrativa sysslorna, har
kunnigt folk som du som medlem kan rådfråga
samt håller dig som medlem informerad i
branschfrågor.

Maskinförmedling
Du får tillgång till en större kundkrets, genom
det länstäckande förmedlingsorgan föreningen
är. Du kan erbjuda dina kunder större
resurser och bättre service och får hjälp vid
prisförhandlingar, offertgivning m.m.
Har du sedan tidigare en fast kundkrets ska du
givetvis behålla den.

Kundförluster
Föreningen står för alla kreditrisker vid alla
förmedlade arbeten. Tar du egna arbeten
anmäler du det till kontoret, som då undersöker
kundens betalningsförmåga och meddelar dig
detta. I annat fall står du själv för kreditrisken.

Maskin- och
ansvarsförsäkring
Genom ett kollektivt maskinförsäkringsavtal kan
föreningen erbjuda ett omfattande och billigt
försäkringspaket.

Vidareutbildning
Föreningen anordnar alla de branschanpassade
kurser som krävs för att få uppdrag i dag.
Föreningen ordnar även andra utbildningar du
kan ha nytta av.

En anledning till att jag är
med i Upplands Schakt
är att småhusbranschen
går lite upp och ner, ibland har jag
därför maskinkapacitet över och
kan då hyra ut mina maskiner till
föreningens kunder och får en bra
utjämning av sysselsättningen i
mitt företag. Upplands Schakt har
ett stort kundunderlag som jag
vid sådana tillfällen får tillgång
till. Som småföretagare har jag
svårt att hinna med att bearbeta
nya kunder för att ha i beredskap.
Genom sina goda och många
kundkontakter sköter Upplands
Schakt det på bästa sätt åt mig.
– Niklas Ågren, Niklas Ågren Schakt AB

När man som jag är enmaskinsföretagare är det bra att kunna
få hjälp av föreningen med svar
på frågor som dyker upp i verksamheten.
Kontorets personal hjälper alltid till med
allt de kan. Andra medlemmar i föreningen
är också ett bra bollplank. Det finns nästan
alltid någon som kan bistå med ett gott råd
eller annan hjälp. Som medlem kan jag
också vara med i föreningens förmånliga
gruppavtal för maskin-, företags- och
sjukvårdsförsäkringar.
– Göran Westerberg,
Göran Pettersson Entreprenad AB

En kunnig maskinförmedlare
med resurser
Som en förening med 75 medlemsföretag och
ca 250 maskiner har vi möjlighet att erbjuda
maskinella resurser och kompetens när de
behövs. Vi har få begränsningar och vi har
maskiner för de flesta uppdrag. Dagligen står vi
till tjänst med maskiner och personal åt större
byggbolag, kommuner, Svevia och Banverket.
Även privata kunder och mindre företag kan
nyttja våra tjänster.

Vi har samarbetat med
Upplands Schakt under många
år. Eftersom de har ett stort
urval av maskiner kan vi alltid beställa
en maskin för det specifika ändamålet.
Dessutom får vi alltid bra service.
– Ulf Eriksson, SH Bygg

Ett brett utbud av tjänster
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, som schaktning,
lossning, sandsopning, dikning, asfaltsjustering och
snöröjning. Du är alltid välkommen till oss med små
som stora uppdrag så hjälper vår erfarna personal
dig med lämplig maskin till varje uppdrag. Vi klarar de
flesta i branschen förekommande uppdrag.
Om inte egna resurser räcker kan vi genom samarbete
med sex andra föreningar inom Q-Schaktgruppen
erbjuda ca 1900 maskiner som är miljö- och
kvalitetssäkrade enligt Q-Schakt.

Jag har arbetat med Upplands Schakt
sedan 1980 och alltid haft en bra
kontakt med dem och fått ett trevligt
bemötande. Vi anlitar dem för att de oftast
kan få fram de maskiner vi önskar. Fördelarna
är också att det är tryggt att veta att deras
maskiner är besiktade och att förarna har
förarbevis.
Kenneth Ehn, NCC

En nära kontakt mellan
entreprenör och kund
När du anlitar Upplands Schakt får du alltid en
personlig service. Som kund ringer du direkt till våra
medlemmar och får således direktkontakt med den
entreprenör som ska utföra uppdraget. Det innebär
en nära relation som borgar för hög kvalitet.

Sjukdom och ohälsa
håller alldeles för många
människor borta från sina
företag.
Ring Reidun Norlin på
018-68 57 05 så får du
veta mer om vår nya
sjukvårdsförsäkring!
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