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Vad får du för din serviceavgift i Swedish Rental
Service AB?
Swedish Rental Service AB (Servicebolaget) är ett helägt dotterbolag till Swedish Rental
Association (Föreningen). Servicebolaget ger service till Föreningens medlems- och partnerföretag
inom ett antal olika områden.
Som medlem i Föreningen samt som genom erläggande av serviceavgifter till Servicebolaget får du
som medlem eller partner tillgång till nedan angivna tjänster:
Juridisk eller annan rådgivning inom maskinuthyrning
Medlemmar och partners har som kunder i Servicebolaget möjlighet att få rådgivning om
maskinuthyrning inom till exempel bygg- och anläggning verksamhet i Sverige. Rådgivning sker
antingen via telefon/mail eller personliga möten.
Information kring rentalbranschen
Servicebolaget erbjuder aktuell information och omvärldsbevakning av rentalmarknaden som
delges kunderna regelbundet via digitala medier och på separata möten. Syftet är att
tillhandahålla marknadsunderlag för enskilda företags verksamhet i Sverige.
Upprättande av Företagsinriktade rapporter och utredningar
Servicebolaget genomför utredningar och upprättar rapporter riktade till företagen inom
Föreningen. Syftet är att beskriva förutsättningar för varje enskilt företag. Exempel på rapporter är
analyser av författningar, bestämmelser och standarder.

Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Hemsida

Box 22307, 104 22 Stockholm
Klara Norra Kyrkogata 31
vxl 08-400 268 90
info@swedishrental.se
www.swedishrental.se

Servicebolag

Swedish Rental Service AB

Organisationsnr
Bankgiro

01-556519-6283
400-1731
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Arbete med Företagsinriktade projekt
Servicebolaget arbetar med projekt riktade till företagen. Syftet är att förbättra förutsättningar
och villkor för varje enskilt medlemsföretag. Exempel på projekt är www.srakod.se och www.psiguiden med maskinklassificering respektive produktspecifik maskinintroduktion.
Utarbetande av skrifter gällande rentalbranschen
Servicebolaget utarbetar branschgemensamma och företagsspecifika skrifter om miljö- och
säkerhet, föreskrifter och andra bestämmelser inom rentalbranschen. Exempel på projekt är
företagsspecifika konsekvenser av bodetablering, elsäkerhet och arbetsmiljöfrågor och cirkulär
ekonomi.
Annonserings- och marknadsföringsfrågor
Servicebolaget genomför annons- och marknadsföringsprojekt, exempelvis aktiviteter som syftar
till att marknadsföra upphandlingsstöd och redaktionellt material om aktuella projekt.
Kontakt

www.swedishrental.se

SWEDISH RENTAL – VI UTVECKLAR RENTALBRANSCHEN – SÅ MYCKET MER ÄN UTHYRNING
Swedish Rental, swedishrental.se är branschorganisationen för rentalföretag. Många säger maskinuthyrning
men för oss innebär rental så mycket mer - säkra maskiner, flexibla lokaler, rätt utrustning, kunskaper och
råd med tillhörande tjänster. Swedish Rental är en kunskapsresurs för medlemmarna. Vi driver
arbetsmiljöfrågor för säkrare byggarbetsplatser, förmedlar fakta om hållbarhet och miljö där branschpraxis
för säkerhet och trygga villkor är en viktig del av helheten. Utifrån vår branschkompetens för vi en
utvecklande dialog med myndigheter, organisationer och andra intressenter. Vi erbjuder partnerskap för
företag med kundfokus på rental, och samverkar genom ett brett kontaktnät i Sverige och Europa.

