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Assemblin tecknar multitekniskt ramavtal för Rocklunda 

Assemblin har tecknat ett multidisciplinärt ramavtal med Rocklunda Fastigheter AB för installation 
och service av tekniska installationer i samtliga arenor vid Rocklunda-området i Västerås.  

Ramavtalet gäller installationer och service inom el, värme, sanitet, ventilation, automation, data och telekom, 
sprinkler och säkerhet. 

– Det är en fjäder i hatten för oss att få vara med och bidra till att underhålla och utveckla Rocklunda-området. 
Anläggningen är viktig för den lokala idrotten och därför är det roligt att få bidra till att de tekniska 
installationerna där fungerar som de ska. Tillsammans med Rocklunda Fastigheter ska vi hitta energieffektiva 
och hållbara lösningar för framtiden, säger Magnus Ottosson, servicechef el/säkerhet vid Assemblin El i 
Västerås.  

– I linje med FN:s globala klimatmål har Rocklunda Fastigheter som eget mål att vara klimatpositivt senast 
2030 och de ställer höga krav på sina samarbetspartners. Även vi på Assemblin har höga klimatambitioner, och 
det känns därför extra bra att vi får vara delaktiga i den processen, säger Robin Bergström, filialchef Assemblin 
Ventilation i Västerås.  

Rocklunda är den största sammanhållna idrottsanläggningen i Sverige. Här finns utomhus- och inomhusarenor 
för idrott, fritid, mässor, utställningar, konserter och konferenser. Utomhusområdet omfattar 600 000 
kvadratmeter. Med över två miljoner besökare årligen är Rocklunda Västerås största besöksmål.  

För mer information, kontakta: 
Magnus Ottosson, servicechef el/säkerhet vid Assemblin El i Västerås, magnus.ottosson@assemblin.se,  
+46 10 472 48 09  
Robin Bergström, filialchef Assemblin Ventilation i Västerås, robin.a.bergstrom@assemblin.se,  
+46 10 202 85 56  
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 70 600 73 21 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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