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Sven-Arne Jansson Tele: ingen fast telefon 

Stora Hjortaröd 910 Mobil: 070-263 14 58 

268 68 Röstånga email: urbra.saj@gmail.com 

CV  

Utbildningar/kurser  

2002 – 2003  

Dackeskolan Mjölby  
Guldsmedsutbildning grundkurs  
Vid Dackeskolan i Mjölby gick jag en anpassad grundkurs i guldsmide under ett år. 

Kursen anordnades som Komvux utan kärnämnen eftersom jag redan har gymnasiekompetens. 

 
2000  
Datortek Västervik 
Datakörkort ECDL - Windows Office-paket. 

 
1996 – 1998  
Stefanskolan i Borensberg 
Urmakeriutbildning  
Vid Stefanskolan i Borensberg gick jag en Komvux utbildning på två år med praktik i urbutik.  
Jag fick inblick och kunskaper i urmakarens sedvanliga arbetsuppgifter och träning i hantverket 
samt konstruktion av urdelar. Även ekonomi och mattematik ingick i utbildningen.  
Utöver ordinarie kurs utförde jag en skelettering av ett fickur i samband med ett nordiskt elevutbyte till Finland. 
Gesällproven blev godkända och för att ta ut gesällbrev krävdes tre år i yrket eller treårig utbildning så brevet 
tog jag ut vid ett senare tillfälle (2002). 

 
1991 – 1994  
Kone Cranes / Sverige 
Traverstekniker  
Diverse internutbildningar i travers- och elteknik hos Kone Cranes i Kristianstad och Norrköping. 

 
1985 – 1988  
AMU Center Uddevalla 
Styr och reglerteknik, Hissteknik  
Vid AMU Center i Uddevalla startades en utbildning 1985 för el-tele. Eftersom min arbetsplats lades 
ner (Uddevallavarvet) påbörjades utbildning inom elektrikeryrket.  
Jag fortsatte med kurs i styr – reglerteknik vilket var en förutsättning för att gå hissmontörutbildning vilket 
jag gjorde i Göteborg (AMU Center Generatorsgatan, Hisingen Göteborg). 

 
1982 – 1983  
I17 
Militärtjänst  
Min militärtjänst gjordes vid I17 i Uddevalla. Jag var inkallad som kompaniskrivare vid kasernkompaniet. 
Efter sedvanlig militärutbildning, förarutbildning och diverse handräckning övergick tjänsten i kaserntjänst 
på kansliet plus tre månaders extratjänst (9 mån).  
Jag fick utföra administrativa uppgifter vid mitt kompani och vid andra kompanier. 

- fick ansvara för telefonväxeln vid regementet vid olika perioder. 

- tjänstgjorde vid mobiliseringsenheten i olika perioder. 

- fick arbeta nära högre befäl på mitt och andra kompanier och andra enheter. 

- fick utföra person- och godstransporter med personbil och terrängbil. 
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1979 – 1981  
Östrabo-gymnasiet i Uddevalla 
Gymnasium  
Vid Östrabo-gymnasiet i Uddevalla gick jag Fordonsmekanikutbildning i två år med inriktning på tunga 
fordon andra året. 

 
1971 – 1979  
Grundskola 
Grundskolan avklarades i Uddevalla. 

 
--o00o-- 
 

 

Arbetslivserfarenhet 

20180221–20180329 

Inter System 
Under ca en månad arbetade jag som montör hos Inter System i Ängelholm genom bemanningsföretag. 

Inter System tillverkar maskiner för pallettering. (hantering, lastning och transport av varor på lastpallar) 

Arbetet innebar framplockning och montering av maskindelar efter ritning. Även en del elinstallation. 

Arbetet var tekniskt krävande. 

 

2007- just nu  
URBRA HB 
Urmakare  
Urmakare i eget företag (URBRA Urmakeri och Uttryck i Hbg HB, www.urbra.se) 

Urmakeri, renovering av ur i alla storlekar och tillverkning av bordsur. Även tillverkning av smycken i silver. 

Erbjuder även arbetsinsats som mekaniker och montör inom industri genom vår gren URBRA Mekresurs.  

Driver företaget tillsammans med min fru Anna-Carin Jansson Rapp. Min fru målar och skriver. 
 

 

2005 – 2006  
Bertil Larssons Ur 
Urmakare Butikssäljare  
Tidsbestämd anställning på ett år som urmakare och butikssäljare hos Bertil Larssons Ur i Höganäs. 

Sedvanliga urmakeriarbeten i verkstaden med armbandsur, fickur och väggur. Mekaniska och kvarts. 

Kundkontakt i butik med försäljning och vägledning. 

 

2003 – 2005  
Urmakarskolan Borensberg 
Lärare i urmakeri  
Vikariat som klasslärare i urmakeri vid Urmakarskolan i Borensberg.  
Som lärare fick jag planera och hålla lektioner i urmakeri och relaterade ämnen som materiallära och 
ritteknik. Som klasslärare fick jag administrera och entusiasmera eleverna att utveckla sina färdigheter i 
områden som berör urmakeriet med utmaningar de inte tidigare varit i kontakt med. 

 
2002 – 2003  
Watch Market Vadstena 
Urmakare  
Heltidsanställd, senare deltid, som urmakare hos Watch Market i Vadstena.  
Utförde i huvudsak försäkrings-, garantireparationer och service på armbandsur från butikskedjorna 
Klockmaster och Ur & Penn.  
Blev permitterad pga. arbetsbrist. Har senare jobbat som semestervikarie i deras verkstad. 

 
1998 – 2001  
Gamleby Ur och Optik 
Urmakare och butiksäljare/butiksansvarig 

Arbetade hos Gamleby Ur och Optik i Gamleby som urmakare och butikssäljare. 



Utförde reparationer på alla typer av ur och glasögonbågar. 

Vägledde kunder vid köp av ur, glasögonbågar, guld/silver och diverse prydnadsföremål/presenter och parfym. 

Hade kundkontakt och öppnade och stängde butiken och räknade kassan. 
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1999 – 2000  
Almviks skola Västervik 
Elevassistent  
Vid skolan i Almvik utanför Västervik, som var en låg och mellanstadieskola med förskola, arbetade jag 

främst som assistent åt en kille i tredje klass med koncentrationssvårigheter. Jag verkade även i andra klasser 
och på förskolan.  
Anställningen var ett vikariat på heltid och deltid. 

 

1991 – 1996  
Kone Cranes Norrköping 
Traverstekniker – Distriktsansvarig servicetekniker  
Vid Kone Cranes filial i Norrköping ansvarade jag för distriktet Oskarshamn/Västervik. 

Jag skötte underhåll och service på kunders lyftanordningar som traverser och el-telfrar.  
Vår största kund i distriktet var OKG i Simpevarp Oskarshamn (Kärnkraftverk), med 92 objekt och 
lyftkapacitet mellan 500 kg till 160 ton.  
Arbetsplatsen medförde speciella förhållanden vad gäller skyddsområden (inbrott och terroristhot) och 
strålsäkra områden (radioaktiv strålning).  
Löpande service utfördes även på lyftobjekt inom SKB:s lager CLAB (Centralt Lager för Använt 
Bränsle) Arbetade i tät samverkan med OKG-personal under revisionsstopp. Hade även tät kontakt med 
Securitas vaktpersonal.  
I distriktet servades även flera andra mindre kunder. 

 

1988 – 1990  
Wennerlunds Elektriska AB 
Hissbyggare – servicetekniker  
Vid Wennerlunds Elektriska AB i Trollhättan utförde jag löpande service på hissar med serviceavtal 
och akuthjälp vid larm.  
Jag byggde hissar vid flera byggen i Trollhättan, Västerås och Göteborg. 

Jag avslutade min anställning på egen begäran efter en omorganisation av företaget 1990. 

 
1981 – 1985  
Uddevallavarvet AB 
Rörmontör  
Vid Uddevallavarvet utförde jag montage av rör under och över däck självständigt och i lag.  
Rör i dimensioner mellan 12 mm till ca 61 cm (24 tum). Material var koppar, koppar/nickel, 
aluminium/mässing och stål.  
Arbetsmoment var elsvetsning och lödning, att använd skärbrännare och olika värmetekniker. Att lyfta och 
hantera hängande tunga föremål, att planera och färdigställa hela rörledningar och att arrangera transporter. 
Detta arbete utfördes utomhus året runt.  
Anställningen upphörde eftersom verksamheten lades ner av Svenska Varv 1985. 
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Referenser 
Referenser lämnas gärna på begäran. 
 

 

Övrigt 
Jag har B-körkort.  
Innehar gesällbrev i urmakeri. 

Under 70- och 80talen var jag engagerad i Svenska Röda Korsets Ungdomsorganisation (URK).  
I tio år var jag medlem av dåvarande URK och sista två åren var jag ordförande i vår förening i 
Högås Uddevalla. 

Basen för verksamheten i URK var akutsjukvård, olycksfall och kris/katastrofhantering. 

Vi deltog och arrangerade tävlingar i akutsjukvård och kris/katastrofhantering.  
I vårt företag, som innefattar olika verksamhetsområden, utvecklar och sköter jag tillsammans med min fru 
vår webbsida www.urbra.se. 
 

 

Personligt 
Är född 1963 i Uddevalla, är gift med Anna-Carin Jansson Rapp och bor i Röstånga, Svalövs kommun.  
Mina intressen är just nu det yrke jag har (urmakare) och teknik i största allmänhet men de fördelar sig även 

på det konstnärliga planet. Tecknar och målar gärna, även skulpterar i lera eller tillverkar smycken i silver. 
Vårt företags webbsida har jag designat och byggt, även det ett konstnärligt uttryck.  
Musik är också ett intresse som har utövats både i solosång och i kör, spelar även gitarr och munspel. 

Har även fotograferat mycket sedan tidigt 70-tal och har hållit fotokurser genom studieförbundet SKS.  
Mitt skapande tar sig uttryck även i konstruktioner i olika omfattning och eftersom jag haft praktiska / tekniska 

sysslor med personkontakt är jag van att lösa praktiska / tekniska / elektriska / mekaniska / sociala utmaningar 
på egen hand. Läs mer om mig i min personliga presentation. 

 

Sven-Arne Jansson 


