2017 firar vi 25-årsjubileum. Dags för en tillbakablick.
Juli 1992 startade jag AV-Projektering som en enskild firma och bisyssla.
Ett av de första uppdragen var att projektera konferensteknik på Örebro slott.
Ett stort förtroende för ett litet företag!
Ericsson & Atlas Copco blev tidigt viktiga kunder, två av regionens då största privata arbetsgivare.
Det var bland annat deras behov som gjorde att jag startade uthyrningsverksamheten.
Ljud & ljus fanns att hyra i Örebro på den tiden, men ingen som sysslade med helheten runt möten,
Dia, Overhead, dataprojektorer, videokameror och annan konferensteknik.
1997 ombildades företaget till AV-Projektering Örebro AB och år 2000 började jag jobba heltid,
tänkte att det skulle bli lite lugnare med bara ett jobb….
Resan med Atlas Copco pågår fortfarande och fler företag, både privata och offentliga, har tillkommit
genom åren. Ett av de större uppdragen vi fick var att projektera och installera Conventum
kongresshall år 2000 -- 2004. Skanska var beställare. De gav oss stort inflytande över utformningen.
April 2004 öppnade Örebro´s nya kongressanläggning. Vi fick förtroendet att ansvara för teknik och
teknisk personal. Relationen har fördjupats under åren och i dag ansvarar vi även för kompletterande
teknik runt nöjesbokningarna och vid mässbyggnationer.
2006 var nästa milstolpe. Vi köpte vårt eget hus, ett slitet tryckeri där regnet rann rakt igenom taket
och rimfrosten fastnade på insidan av fönstren ute på verkstan. Det blev starten på ett
renoveringsprojekt som alltjämt pågår. I dag disponerar vi hela huset, 1200kvm och det är svårt att
förstå hur vi tidigare klarat oss på mindre ytor.
I September 2011 flyttades uthyrningsverksamheten till ett eget bolag, Univentum,
med en egen logga och lite guldglitter som bättre speglar verksamheten.
2016 ändrade vi våra företagsnamn, nu heter vi AV-Projektering AB & Univentum AB
Vi har senaste året fakturerat 500 uppdrag på Univentum och 135 på AV-Projektering
Ett otroligt förtroende från våra kunder!
Personalen som vi jobbat med genom åren har varit fantastisk, engagerad och väldigt kompetent.
Vi är inget företag som offentligt brukar prata om oss själva, men denna tillbakablick skulle inte bli
komplett utan att hedra de som gjort jobbet ute hos Er, våra kunder, leverantörer, artister och
samarbetspartners som följt oss i vått & torrt.
Det har varit en fantastisk resa tack vare Er alla! Ingen nämnd och ingen glömd.

Tack alla för ett Gott samarbete!

