
En ny anläggning dyker upp
Sju starka kort

Tekniktätt sjukhus

Ronneby | KaRlsKRona 
olofstRöm | KaRlshamn
info@eliasab.se | www.eliasab.se JUnI 2009

InfoRmatIon fRån

Elias-Nytt



InfoRmatIon fRån elIas ab | JUnI 2009

Den nya tidens  
el-teknikföretag

Den 20 januari 2005 
startade jag företaget 
ELIAS i Blekinge AB. 
Det är med stolthet 
och ödmjukhet jag ser 
tillbaka på de drygt fyra 
år som gått. Stolthet 
över att vi tillsammans 
lyckats bygga upp ett 
företag som väl motsvarar den affärsidé jag 
präntade ner. Ödmjukhet inför vetskapen att 
så många trodde på affärsidén och de löften 
jag gav till mina medarbetare, kunder och 
samarbetspartners.
 Den interna kommunikationen inom före-
taget hålls månadsvis aktuell via månadsbrev 
till alla medarbetare. Vid några tillfällen har 
jag även skrivit några rader till kunder och 
samarbetspartners. Det senare har dock inte 
blivit så bra som jag önskat. För att råda bot 
på detta har jag låtit göra denna skrift. Med 
ELIAS-Nytt vill jag informera om vad vi ut-
rättat och berätta om vad vi håller på med just 
nu. Framtiden vågar vi inte nämna så mycket 
om av förståliga skäl. Men i skrivande stund 
har vi lyckats bemästra den svåra lågkonjunk-
turen på ett bra sätt. Fyra nyanställningar så 
här långt 2009, talar sitt tydliga språk.
 Jag bifogar också vår ”verktygslåda”. På 
dess mittuppslag åskådliggör vad ¨Den nya 
tidens el-teknikföretag¨ kan erbjuda. Det 
handlar inte bara om att lägga vp-rör, spika 
kablar, koppla dosor och montera strömbry-
tare och vägguttag. Dagens el-teknikföretag 
måste kunna så mycket mer! ELIAS i Ble-
kinge AB har, från första stund, satsat på att 
ha en mycket hög kompetens. Det stimulerar 
alla medarbetare och det är en säkerhet som 
kommer våra kunder och samarbetspartners 
till godo.
 Jag vill också nämna att vi etablerat ett nytt 
kontor i Bräkne-Hoby. I dagsläget är det ett 
rent huvudkontor, där vi har samlokaliserat 
VD, EC och Kalkyl/Affärsfunktionen. Allt för 
att bli effektivare och få de övergripande stra-
tegiska besluten samlade under samma tak.
 Sist, men inte minst, vill jag tacka alla 
som arbetar i företaget för utomordentliga 
arbetsinsatser. Tack också till våra samarbets-
partners och alla ni som anlitar oss för det 
förtroende ni visar. 

Jag och min familj önskar er trevlig läsning 
och en riktigt skön sommar! 

Elias

Certifieringsprocessen 
igång på ELIAS
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Ordet process kommer från 
latinets ”processus” vilket betyder 
framåtskridande. Och det är just 
vad det handlar om när företaget 
nu arbetar med att certifiera sitt 
kvalitetssystem enligt ISO 9001 
och sitt miljöledningssystem enligt 
ISO 14001.  

Kvalitetsstämpel
– Vi ser det som en trygghet både för 
oss och för våra kunder att vi gör den 
här strukturerade genomgången av våra 
rutiner och instruktioner, säger Andréas 
Eliasson, som tillsammans med Anna 
Isaksson utgör kärntruppen i proces-
sen. Sedan slutet på 2008 nagelfar de 
hela verksamheten, dokumenterar och 
skriver ner rutiner och skapar de rutiner 
som eventuellt inte fanns. 
 – Det är ett omfattande arbete men 
det kommer att utveckla verksamheten 
mot lägre miljöpåverkan och högre 
kvalitet på de tjänster och produkter 
som vi levererar samtidigt som vi får en 
mer långsiktigt hållbar och ekonomiskt 
gynnsam affärsverksamhet, menar de.

Bollplank
– Till vår hjälp har vi en extern konsult 
som förser oss med mallar och stöt-
tar oss på olika sätt. Vi får också de 
uppgifter som vi behöver från den egna 
organisationen och undan för undan 
ökar det interna intresset för vad vi  
håller på med. Det är viktigt med enga-
gemang annars är det svårt att få igång 
ett fungerande ledningssystem som leder 
till ständiga förbättringar. Verksamhets-
systemet kommer att vara webb-baserat 
och alla anställda ska utbildas så någon 
papperstiger kommer det här inte att bli, 
försäkrar Anna och Andréas.

Göra rätt från början
– Någon gång i höst hoppas vi vara 
certifierade och då kommer vi att ha 
fått ett verktyg som underlättar var och 
ens dagliga arbete och standards som 
ger oss en arbetsmodell för ständiga 
förbättringar. Dessutom förenklar det 
strukturerade arbetssättet upplärandet 
vid nyanställningar, något som är viktigt 
för vårt växande företag, säger de av-
slutningsvis.

Text: Gunilla Björnsson, Björnsson Projektledning AB.
Layout o original: John Åkesson, JohnJohns Konsult AB.
Bild: Gunilla Björnsson, Elias i Blekinge AB. Tryck: Printfabriken, Karlskrona.

Omslagsbild: Längst fram fr vä: Fredrik Jonasson, Fortifikationsverket,  
Roland Abrahamsson, Ulf Petterson och Christer Fröberg alla från ELIAS.

Andréas Eliasson och Anna Isaksson brinner 
för sitt uppdrag att få ELIAS certifierat.

Ingmar Eliasson – VD
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Kalkylproffset som gillar gult
Det finns inget roli-
gare än när en kund 
ringer och säger, ”ni 
fick jobbet”, tycker 
Percy Fredriksson

En gul pärm är mumma för Percy 
Fredriksson, för den är beviset på  
att hans kostnadsberäkningar har 
hållit måttet och att företaget tagit 
hem ett jobb.

Spindeln i nätet
Liksom flera andra anställda på ELIAS 
har Percy varit Ingmar Eliasson trogen 
och följt honom via ElektroSandberg och 
Nea-gruppen. 
 – Jag räknar på nästan alla större jobb i 
hela företaget och så har jag projektledar-
ansvaret gentemot Stora Enso, Nymölla 
Bruk, förklarar Percy, som gillar kombina-
tionen av att vara siffernisse och spindeln 
i nätet. 
 ELIAS hjälper till med det mesta när 
det gäller nyinstallationer på Nymölla 
Bruk. För tillfället har man sex montörer 
på plats. De är i full färd med att byta ut 
ett omodernt ställverk för att öka säkerhe-
ten i produktionen. 
 – Det är ett avancerat jobb att ta bort 
600-700 kablar och skarva mer än hälften 
av dem och sedan installera dem i nya 
skåp, säger Percy.

Flexibla, snabba och noggranna
Att goda relationer och bra utförda upp-
drag ofta genererar nya affärer vet man 
på ELIAS. Nöjda kunder lämnar i sin tur 
rekommendationer och så var fallet när 
Nymölla Bruk i höstas skulle byta styrsys-
tem på två arkmaskiner. 
 – Vi blev kontaktade av Sesca Group 
som tagit entreprenaden, men behövde en 
el-installatör som på mycket kort tid kunde 
göra det avancerade el-jobbet. Jag tror vi 
gjorde tiotusentals omkopplingar och det 
var svettigt värre men vår fantastiska per-
sonal ställde upp och vi klarade uppdraget 
med bravur, berättar Percy stolt. 

Jobb med spänning
A och O i Percys vardag är struktur och 
planering. Han har för det mesta fyra till 
fem förfrågningar på gång samtidigt vilket 
kräver att kalkylprocesserna hela tiden 
måste flyta på och inte fördröjas av att han 
själv t ex inte får in offerter i tid. Extra 
tankemöda går också åt när det gäller att 
räkna på totalentreprenader. 
 – Då gäller det verkligen att ha erfaren-
heter av hur en el-entreprenad genomförs i 
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praktiken för att komma fram till rätt pris, 
säger han. 
 Som Ingmar Eliassons vapendragare har 
Percy flyttat sin bas till ELIAS nya kontor 
i Bräkne-Hoby. Därifrån kommer de båda 
att även fortsättningsvis ha full koll på den 
blekingska marknaden.

Det är nästan lika prestigefyllt att 
vinna ELiaden som att kunna reci-
tera delar av Iliaden. ELIAS egen 
olympiad är den tredje i ordningen 
och arrangeras i år på Jernvallen i 
Kallinge.

– Vi har förlagt spelen till en central 
plats i Blekinge för att få maximalt antal 
deltagande, förklarar Andréas Eliasson, 
som håller i arrangemanget. Tävlingen är 
en lagtävling och vi tävlar ortsvis. Tyvärr 
får huvudkontoret i Bräkne-Hoby inte ihop 
ett lag, men vi andra kommer att kämpa 
för att stoppa Olofström. Vinner de för 
tredje året skulle de bli alldeles för kaxiga, 
menar Andréas. 
 ELiaden är ett sätt att umgås och ha 
roligt även utanför arbetet. Anställda med 
familjen är inbjudna, men det är bara 
anställda som får tävla. De fem grenar 
som man kämpar i är: löpning 60 meter, 
längdhopp, kula, kast med liten boll och 
avslutningsvis stafett 4 x 400 meter.
 Hur det går den 14 augusti står skrivet i 
stjärnorna, men ett är säkert, i år kommer 
Andréas att göra allt för att hinna ikapp sin 
bror Daniel på löparbanan. 

eliaden 
 – en intern uppgörelse
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En ny anläggning dyker upp
Efter år av förberedelser och mycket arbete tornar nu en helt ny anläggning upp i Karlskrona. 
Den tillhör Försvarsmaktens dykeri och Navalmedicinska Centrum (FMDNC). Den imponeran-
de byggnaden ligger vid havet inom Världsarvet Karlskrona, i ett område som är klassat som 
riksintresse för kulturminnesvården.

Försvarsbeslut
Sydkustens marinbas har utgjort en bety-
delsefull del av Sveriges försvar alltsedan 
kung Karl XI år 1680 grundade staden 
Karlskrona. Genom försvarsbeslutet 2004 
beslutades att det endast ska finnas en 
marinbas inom marinen, med placering i 
Karlskorna. I och med det beslutet krävdes 
det att FMDNC uppförde nya lokaler till 
sin växande verksamhet. Fortifikations-
verket, som äger samt sköter drift och 
underhåll av den mark och de lokaler 
som Försvarsmakten nyttjar, är projektets 
beställare.

Bassänger
Den drygt 3 000 kvadratmeter stora fastig-
heten är byggd på kommunens gamla re-
ningsverkstomt på Lindholmen. De gamla 
reningsbassängerna som finns utomhus har 
återanvänts och renoverats för att passa 
dykeriverksamheten.
 Lokalerna inomhus inrymmer en bas-
säng som mäter 12 meter i diameter och 
är sex meter djup, varav tre meter under 
mark. Placeringen inomhus gör att man 
har möjlighet att exempelvis mörklägga 
bassängen för att simulera undervattensar-
beten i mörker eller under dåliga siktför-
hållanden.

 – Det finns också en strömningsbassäng 
där strömmande vatten av olika styrka gör 
att man kan simulera havsströmmar eller 
forsande vattendrag. Dessutom ska tem-
peraturen i bassängen kunna varieras från 
+2 till +40 grader under ett dygn, vilket 
ställer stora krav bl a på elinstallationer, 
säger Fredrik Jonasson, Fortifikationsver-
kets projektledare.
 Bygget innehåller också verkstäder, 
laboratorium, kontors-, personal-, utbild-
nings- och omklädningsrum. Nästa år 
kommer även en tryckkammare för träning 

av djupdykning och medicinsk behandling 
att tas i bruk. 

Kraft, styrning och belysning
– ELIAS har varit med sedan våren 2008 
och vi fick hela el-entreprenaden av 
SKANSKA som varit totalentreprenör, 
berättar Christer Fröberg som varit ELIAS 
projektledare på jobbet. Som mest har 
vi haft  fem till sex montörer på plats, 
men så här i slutskedet är det bara vår 
ledande montör Ulf Pettersson och Roland 
Abrahamsson kvar.

Inomhusbassängen mäter 12 meter i 
diameter och är sex meter djup.

ELIAs montör Roland Abrahamsson, projektledaren Christer Fröberg och Ulf 
Petterson som varit ledande montör kommer att sakna den härliga utsikten 
från balkongen på den nya anläggningen.
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Något av vad FMDNC sysslar med:
• Utbildning och utveckling  

inom Försvarsmaktens  
dykeriverksamhet.

• Utbildning i dykerimedicin  
och handläggandet av  
dykerimedicinska frågor. 

• Prov och försök när ny  
dykarutrustning och  
materiel ska tas fram.

• Haveriutredningar efter  
dykar olyckor.

Byggnaden har dels fått rödfärgad 
panel för att harmonisera med de 
andra gamla marina träbyggnaderna, 
dels ljus puts för att passa med intil-
liggande nybyggda Simulatorhus af 
Chapman. Allt för att smälta in i det 
marina världsarvet.

Det händer mer spännande saker i 
Karlskrona…

Minsvepare
Att transformera äldre fartyg till moderna 
minröjningsfartyg är ett komplext arbete 
med många inblandade. Försvarets Mate-
rialverk är beställare och Kockums Varv 
håller i projektet som innefattar fem fartyg 
och så här långt är ELIAS på plats med 
hela 12 el-montörer på två av båtarna.
 Moderniseringen handlar bl a om att 
installera ett helt nytt ledningssystem som 
gör fartygen mycket lämpliga att operera 
tillsammans med både utländska och 
svenska fartyg. De utrustas också med ny 
sonar som söker under vattnet och kan 
upptäcka oerhört små detaljer vilket gör 
det både säkrare och snabbare att oskadlig-
göra minor. Nyligen sjösattes det andra av 
de fem fartygen.

Korvetter
Den 19 december 2008 kom beslutet att 
Försvarsmakten skulle planera för ett 
deltagande i EU-insatsen i farvattnen runt 
Somalia med en internationell korvett-
styrka. Sedan dess har det varit full fart 
på förberedelserna. På väldigt kort tid har 
korvetterna HMS Malmö och HMS Stock-
holm samt stödfartyget Trossö gjorts klara 

U-båtar,  minsvepare, 
korvetter och ELIAS

för att operera i helt andra farvatten än de 
från början var avsedda för. Försvarets 
Materialverk har ansvarat för en rad mo-
difieringar av fartygen. El-montörer från 
ELIAS har anlitats av Kockums Varv för 
att hjälpa till att klara den snäva tidsramen.
 Fartygen har bland annat kompletterats 
med räddningsutrustning och säkerhets-
relaterad sambandsutrustning. Vidare 
har fartygen fått en förbättrad ventilation 
och kylkapacitet för att kunna operera i 
tropiska farvatten samt förbättrad satellit-
kommunikation.
 Korvettstyrkan kommer att ha Aden-
viken som operationsområde med en 
hemmahamn i staten Djibouti, som gränsar 
till Somalia och har ett strategiskt läge vid 
Röda havets mynning. Uppgiften är att 
först och främst agera eskort åt de hjälp-
sändningar som FN (World Food Program) 
skickar till området. Men som nyligen 
rapporterats har man även agerat mot de 
piratangrepp som förekommer i området.

U-båtar
För närvarande bygger Kockums Varv i 
Karlskrona om två gamla svenska ubåtar i 
Västergötlandklass åt Singapore. Här har 
ELIAS sju el-montörer på plats. Mer av-
slöjas inte i detta nummer av ELIAS-nytt!

HMS Stockholm patrullerar i Adenviken. Insatsen inleddes 
i maj och ska vidmakthållas under fyra månader. 
Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/CombatCamera.

 – Det har varit ett spännande projekt att 
arbeta med eftersom det är så mycket som 
varit speciellt här. Det är ju inte var dag 
vi installerar styrutrustning till en ström-
ningsbassäng precis, säger Ulf. 
 – Den 15 maj invigdes anläggningen 
och togs därefter i drift. Detta är ett lyft för 
hela dykeriverksamheten i Försvarsmakten 
och samtidigt en fantastisk arbetsplats för 
personal och dykarelever vid FMDNC.  
Tack vare duktiga entreprenörer har vi i 
princip kunnat hålla tidplan och budget, 
säger Fredrik Jonasson, Fortifikations-
verkets projektledare.
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Grannsamverkan inom  
installation och automation

Hos oss kan du handla allt! Ewe Westesson och Fredrik Arnell 
från PDS tillsammans med Mikael Karlsson och Sten Larsson 
från ELIAS, längst till höger Peter Runesson (PDS).

ELIAS i Blekinge AB och PDS 
Engineering AB är experterna som 
erbjuder totallösningar när det gäller 
industriautomation. Med ett gemen-
samt helhetsåtagande kan projekt 
drivas rationellt och effektivt, vilket 
flera kunder redan upptäckt.

Under samma tak
På Citronvägen 2 i Olofström ligger en 
fastighet som ägs av ElCommunication i 
Sydost AB, ett systerbolag inom familjen 
Eliassons företagsgrupp. I byggnaden 
huserar inte bara ELIAS, utan även några 
andra företag, bl a PDS. Sten Larsson är 
projektledare på ELIAS och han berättar 
om det smått unika att företaget har en 
skåpverkstad på drygt 400 kvadratmeter i 
Olofström.
 – Det ger oss möjlighet att ta riktigt 
stora uppdrag och även att ha flera på gång 
samtidigt, säger han. 
 – Vi här på ELIAS i Olofström har 
blivit lite av specialister på att bygga 
utrustningar och installera industriautoma-
tion, förklarar Mikael Karlsson, som varit 
med och levererat till kunder inom många 
olika branscher. Vår samarbetspartner PDS 
kompletterar oss med sin spetskompetens 
inom el-konstruktion och automation.
 – Samarbetet bygger på ett grundmurat 
förtroende för varandra och på gemen-
samma värderingar, slår PDS grundare 
Ewe Westesson fast. Det ligger också stora 
fördelar i att jobba vägg i vägg eftersom 
vi snabbt och lätt kan diskutera olika 
tekniska frågor. Den avancerade utrustning 
för automation som vi jobbar med kräver 
smarta el-lösningar och en installatör som 
ELIAS med gedigen kompetens. Dess-
utom stämmer personkemin, vilket gör det 
roligt att jobba ihop, tillägger Ewe.

Glokala i högsta grad
Sprungna ur samma blekingska mylla har 
både ELIAS och PDS vuxit sig starka och 
är idag ett samspelt team att räkna med, 
både lokalt och globalt. Projekt är utförda 
över hela världen bl a i Sverige, Tyskland, 
Italien, Spanien, USA, Argentina, Brasi-

lien, Indien och Kina. Ingenjörskonsten 
inom PDS bygger på de tre delägarnas 
utbildning, intresse och fleråriga erfaren-
heter bl a från anställningar inom Volvos 
teknikavdelning och ABB. Kunnandet 
inom ELIAS och PDS drivs naturligt 
framåt av dagens teknikutveckling. 
 – Har du redan en utmaning eller vill du 
veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag 
till rationella lösningar inom el-installation 
och automation? Då ska du kontakta 
någon på ELIAS eller PDS, hälsar killarna 
i Olofström.

RiNg:
Sten Larsson. elIas i 

Blekinge AB, tel: 0454-57 23 60 

mobil: 0768-99 13 60

Ewe Westesson.  

PDS Engineering, tel 0454 480 80, 

mobil: 0704-17 61 03
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Gänget som arbetar på bredden
Det kan handla om att projektera 
och installera ett säkerhetssystem, 
dra ledningsnät, svetsa fiber eller att 
hjälpa till med telefoni och växelsys-
tem – Telegruppen på ELIAS har 
kompetensen och arbetar över hela 
Blekinge.

– Våra kunder kan med förtroende vända 
sig till oss för installation av olika säker-
hetssystem t ex inbrottslarm, utrymnings-
larm och brandlarm. Vi arbetar med de 
flesta fabrikat och har en samlad kunskap 
och erfarenheter från både stora och små 
installationer, vilket ger oss de rätta för-
utsättningarna att lösa problem i de mest 
skiftande miljöer, säger Peggy Sandqvist, 
som är projektledare.
 – Vi arbetar också med kallelsesystem, 
antennanläggningar, datanät, passage-
system, porttelefoner och med tekniken 
för CCTV kameraövervakning, varav det 
sistnämnda blivit mer och mer aktuellt.
 – Det gäller för oss att koordinera 
personalresurserna och tänka igenom vilka 
lösningar som behövs. Oavsett om arbetet 
ingår i en större entreprenad eller om 
det gäller mindre installationer, fortsät-
ter Peggy. Vårt arbete omfattar allt från 
kalkylen som ska fram för att ge kunden 
ett pris, projekteringsfasen, framdragning 
av kablage, installation och driftsättning 
och sist men inte minst dokumentation och 
provning. 
 – Anlitar du oss får du ett helt team 
som arbetar tillsammans mot samma mål, 
vilket är att ge dig som kund ett bra jobb 
utfört till ett kostnadseffektivt pris, utlovar 
hon.

ELIAS framtidsvision är att jobba mer med energioptimering och lösningar med värmepumpar, vindkraft 
och solceller. 

ELIAS vill syssla med allt inom elteknikbranschen mot företag stora som små. Nyckelorden är proffsighet, 
kvalitet, flexibilitet, hög ambition och att inget är omöjligt.

ELIAS värnar om sin personal bland annat genom olika friskvårdsinsatser. En sådan aktivitet är den nyligen 
avslutade ”Hälsoresan” i samarbete med KroppsInvest i Ronneby. Alla medarbetare har på arbetstid fått 
möjlighet att under en eftermiddag besöka KroppsInvest för att lära sig hur man tränar sin kropp att bli 
funktionell i den dagliga tillvaron. Som en kvällsaktivitet, med respektive, har man även studerat kosthåll-
ning. Detta hoppas företagsledningen ska bidra till att sjukfrånvaron, som redan är mycket låg, (1,19%) om 
möjligt blir ännu lägre. Men det främsta målet är att individen skall påverkas att få ett bättre liv!

✓

✓

✓

Från vänster: Magnus Emilsson, service-
montör, arbetar med tele i stora entrepre-
nader. Bengt Willander, tekniker, arbetar 
med installation inom alla avsnitten 
tele- och säkerhetssystem. Han behärs-
kar även PLC, Instrument och Termogra-
fering. Joakim Lindqvist, entreprenad-
montör inom alla teleområden, duktig 
på fibersvetsning. Christer Idh, tekniker 
och Certifierad Ingenjör för Inbrottslarm, 
täcker in alla avsnitten inom tele och 
säkerhet både i stora entreprenader och 
mindre installationer. Han arbetar även 
med dokumentation, kalkylering och 
service. Peggy Sandqvist, projektledare. 
Robin Petersson, har efter flera år i före-
taget tagit steget över till att arbeta helt 
inom tele och säkerhet. Magnus Svens-
son den yngre, telemontör i både större 
och mindre projekt.

Kristofer Larsson, 
servicemontör med 
stor erfarenhet av 
fibersvetsning. 
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Sju starka kort 
Antalet anställda inom ELIAS har på bara fyra år vuxit från 0 till 85. Det är en 
häpnadsväckande utveckling och inte nog med det – fler och fler kvinnor tar också 
plats i företaget – idag är de sju. Givetvis är de inte är könskvoterade till sina be-
fattningar utan högst kompetenta och erfarna – kort sagt damer som tål en syn.

– Vi tjejer har blandat oss i leken och tror att ELIAS giv  
gynnar såväl företaget som våra kunder.

Ros-Marie Arvidsson
Administratör, stationerad i Karlshamn.

Tidigare anställningar: Karl Hansons El, ABB, NEA.

– Jag gillar att arbeta med lönerna i företaget både för kollektivanställda och tjänstemän. Perso-
nalens tidrapporter ska kollas och sammanställas för efterföljande registrering i lönesystemet. Jag 

sköter också fakturering, leverantörsfakturor EDI. Mitt arbete är omväxlande och det trivs jag med. 

Ros-Marie tycker att andan i företaget är mycket god och oftast går hon till arbetet med ett leende. 

Anne-Marie Everman
Administratör, placerad i Karlshamn.

Tidigare anställningar: Posten, Telenor, ElektroSandberg, NEA.

– Jag arbetar 60% med ungefär samma arbetsuppgifter som Ros-
Marie. Vi hjälps åt med de administrativa uppgifterna så att de löses på 

bästa sätt. Alla anställda på ELIAS är som en stor familj med många 
erfarenheter, kunskaper och olika personligheter.

Anne-Marie har en positiv inställning till det mesta. 

Nicole Bellborg
El-montör, utgår från Olofström.
Tidigare anställningar: Lärling på Celero. Kommer närmast från AgoBis – ett företag som 
sysslar med industriservice. 

– Jag anställdes så, sent som den 20 april i år och den första tiden har jag varit på det nya 
vattenverket som Miljöteknik bygger i Kallinge. I mitten på maj drog jag och ett gäng 
ELIAS-montörer vidare till Volvo där vi är med och startar upp en linje för en ny bilmo-
dell. Mitt arbete är omväxlande och intressant. Och jag lär mig nya saker hela tiden. 

Nicole är en av blekinges få kvinnliga el-montörer. På fritiden gillar hon att läsa kartan 
när hennes bror kör rally.
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Nina Gunnarsson
Ekonomichef. Ingår i ledningsgruppen samt arbetstagarrepresentant i Styrelsen, stationerad i 
Bräkne-Hoby.
Tidigare anställningar: 8 år egen företagare inom restaurangbranschen, Telenor, YIT.

– Mina viktigaste uppgifter är bokföring, avstämningar, projektuppföljningar, månads- och års-
bokslut. Kort och gott att presentera hur företaget utvecklas ur det ekonomiska perspektivet. Jag är 
relativt nyanställd (augusti 2008) och känner att jag ännu inte har full inblick i allt, men det är bara 
utmanande. 

Nina vill framhålla teamarbetet och känner att det är viktigt att alla anställda kommer med goda 
idéer och förslag så att företaget fortsätter sin goda tillväxt. 

Anna Isaksson
Personal- och ekonomiassistent, placeringsort, Ronneby.

Tidigare anställningar: Boverket, BTH.

– Jag är utbildad inom både personal och ekonomi och arbetet på ELIAS är det 
första jag har som innefattar båda delarna. Sedan jag började på företaget (2008) har 

jag fått rejäla utmaningar att bita i – det gäller inte minst Miljö- och kvalitetscerti-
fieringen. Jag arbetar även som säkerhetsansvarig och med systematisk arbetsmiljö. 

Anna vill framhäva den familjära stämningen på ELIAS och tror att företaget  
kommer att inrikta sig mer och mer på energioptimering de kommande åren.

Ingela Robertsson
Styrelserepresentant, fd ekonomichef.
Tidigare anställningar: NEA, Valeo, Skandia, Hanöhus Hotell & Resturang.

– Det mest intressanta i mitt uppdrag är att ha helhetsgreppet över företagets processer. Jag känner 
att jag kan bidra med mina erfarenheter både från min tidigare anställning på ELIAS och från det 
företag jag nu arbetar i. Jag är väldigt drivande och målinriktad och trivs när jag har ordning och 
reda omkring mig.

Ingela är övertygad om att ELIAS kommer att klara sig igenom rådande lågkonjunktur tack vare att 
företaget är så väluppbyggt och att ledningen alltid ligger ett steg före.

Peggy Sandqvist
Projektledare inom tele. Ingår i ledningsgruppen, placeringsort, Karlshamn.

Tidigare anställningar: AAK, ABB Contracting, NEA.

– Jag är en del av telegruppen och är med och planerar företagets teleresurser. Jag har också  
hand om den interna telefonin och arbetar även externt som systemtekniker inom tele hos kund.  

Jag gillar omväxlingen i mitt arbete och trivs med att arbeta hos ELIAS. Kamratandan är  
alltid god och så har vi en bra arbetsmiljö. 

Peggy är den enda kvinnliga projektledaren, hon är positiv och aldrig rädd för att ta tag i något.
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Tekniktätt sjukhus får ny röntgenavdelning
Just nu pågår ett antal renoveringar 
inom Blekingesjukhuset i Karlshamn. 
Den största av dem handlar om  
att bygga om röntgenavdelningen  
som blivit omodern. Bengt-Erik  
Ingemansson, projektledare på 
ELIAS leder el-, tele- och dataentre-
prenaden i den omfattande general-
entreprenaden som Skanska fått.

Verksamhet samtidigt
Idag finns röntgenavdelningen på plan 2 
och på plan 4 ligger dialysavdelningen i 
det fem våningar höga ”Röntgenhuset”.
 – Just nu håller vi på att avsluta arbetet 
på våning 3 och inom kort ska röntgenav-
delningen flyttas dit. Sedan startar reno-
veringen av våningsplan 2 där expedition, 
personalrum och rondrum mm kommer att 
ligga, berättar Bengt-Erik. Mellan varven 
gör vi arbeten på plan 1 som bl a kommer 
att inrymma röntgens arkiv och konferens-
rum. Plan 5 har fått ett nytt ventilations-
rum och ett byggledningskontor.

Känslig utrustning
Att bygga om ett sjukhus är ett besvärligt 
projekt som kräver stor noggrannhet inte 
minst en hel del speciallösningar för el, 
tele och data. 
 – Det som är speciellt i det här projektet 
är att både röntgen- och dialysavdelningar-
na har full verksamhet samtidigt som hela 
entreprenaden genomförs. Vissa bullrande 
sysslor får bara göras på kvällstid och vi 
gör ständigt noggranna riskkalkyler. För 
en felaktigt avklippt kabel kan bli ödes-
digert, säger Bengt-Erik. Faktum är att de 
handlingar som vi haft tillgång till innehål-
lit fel, men det har våra ledande montörer 
upptäckt och kommit med föreslag på 
lösningar, tillägger han.
 Alla kablar är halogenfria och en stor 
del måste vara skärmade eftersom den 

känsliga utrustningen på en röntgenavdel-
ning inte får störas.
 – Dessutom är alla infällda installatio-
ner skärmade och varje kabelände är jor-
dad separat så att inga magnetfält uppstår  
i byggnaden, förklarar Bengt Erik.

Mycket teknik
– Vi är glada att vi lyckades uppfylla kra-
ven som Landstinget ställde och fick den 
här entreprenaden som omfattar el, tele 
och data och är värd 13,5 miljoner kronor, 
säger Bengt-Erik.
 – I priset ingår förutom 10 000 man-
timmar en hel del avancerad utrustning, 
exempelvis 32 elcentraler med nödstopps-
funktioner, jordfelsövervakning, jordfels-
brytare och styrningar som förreglar dörrar 
mm.  Kallelsesignalsystem, och brand-

Röntgenskötare Tomas 
demonstrerar stolt den 
nya utrustningen.

Fr vä: Magnus 
Emilsson, 
Bengt-Anders  
Borneus, 
Bengt-Erik 
Ingemansson, 
Robert Karls-
son och Peter 
Jonasson från 
Landstingets 
Fastigheter.
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Tekniktätt sjukhus får ny röntgenavdelning

När banklokalerna i Bräkne Hoby 
blev lediga slog Ingmar Eliasson till. 
Han ville realisera sina tankar om ett 
företagshus mitt i länet. Och det tog 
inte mer än två veckor förrän lokaler-
na var uthyrda. På Elias-dagen den 
17:e april invigdes elIas-huset, med 
öppet hus och många gratulanter. 

I det 420 m2 stora huset finns numera 
ELIAS företagsledning och de tre andra 
systerföretagen som ingår i familjen 
Eliassons företagsgrupp: SMEAN AB, 
ElCommunication i Sydost AB och Sjövik 
1908. Dessutom huserar Trans PA och TB 
Byggteknik där och Swedbank finns fort-
farande kvar med sin uttagsautomat samt 
Loomis med sin servicebox. 
 – Innan lokalerna togs i bruk har de 
genomgått en ombyggnad och så har vi 
givetvis använt vår kunskap om energi-

Till ombyggnaden av hela  
Röntgenhuset går det åt:
- 3,2 mil kraftkabel
- 3,4 mil telekabel
- 1,8 mil datakabel

Landstinget investerar över 170  
miljoner kronor i ombyggnad och  
renovering av Blekingesjukhuset  
i Karlshamn. 
- Röntgenbyggnad,107 miljoner. 
- Kirurg- och medicinmottagning,  

26,2 miljoner (avslutat).
- Klinisk kemi labb, 12 miljoner.
- Akutmottagning, 1,7 miljoner.
- Miljöstation, 16,5 miljoner.
- Landstingshälsa och friskvård,  

6,9 miljoner.
- Utöver detta planeras en ombyggnad 

av köket i Personalmatsalen.

larmsanläggningar. Utöver detta kommer 
den vanliga installationen som belysning, 
data, telefoni och ventilationsstyrning. Vi 
bygger också in tre vertikala strömskenor 
genom huset för att i framtiden underlätta 
inkopplingar på de enskilda våningarna, 
berättar Bengt Erik. 
 Sedan sommaren 2008 har ELIAS varit 
igång med projektet och nu är man i prin-
cip klara med renoveringen av plan 3. Den 
nya magnetkameran som röntgenavdel-
ningen utrustats med står i ett specialinrett 
rum med förstärkta väggar som skyddar 
från kamerans starka magnetfält. Magnet-
kameran ska användas för diagnostik av 
sjukdomar i rygg, rörelseorgan, centrala 
nervsystemet, blodkärl och bukorgan. Den 
ger en snabb och säker diagnostik utan att 
röntgenstrålning behöver användas. En 
ny CT-röntgen kommer också på plats för 
att ytterligare höja nivån på röntgenavdel-
ningen. 

elIas tog över banken

optimering. Bland annat har vi installerat 
en värmepump och de energiförbrukande 
lysrören har bytts mot energisnåla LED-
armaturer, berättar Ingmar Eliasson.
 – För första gången kan jag cykla till 
kontoret, säger en nöjd Ingmar Eliasson 
som är bosatt på Gyön, en dryg mil från 

Bräkne-Hoby. Det är också en stor fördel 
att jag och företagets ekonomichef och 
kalkylchef kan sitter på samma ställe och 
så ligger ELIAS-huset strategiskt centralt 
för våra lokalkontor i Karlskrona,  
Ronneby, Karlshamn och Olofström, 
konstaterar han.

Mycket 
teknik och 
många 
brytare.



Enskilda uppdrag, totalentreprenad eller teknikentreprenad – nivån 
och omfattningen på våra åtaganden bestämmer du själv. Det är en 
av fördelarna med ELIAS som samarbetspartner, att du får tillgång till 
kvalificerat kunnande inom alla elområden till en kostnad som gläder 
den som ska betala.

Blekinge
Med huvudkontor (HQ) mitt i Blekinge, med platskontor strategiskt placerade 

och med direktkontakt med våra servicebilar, är vi aldrig långt borta från ditt elproblem.

Bräkne Hoby (HQ)
Häradsvägen 18
370 10 BräKnE HOBY
Telefon: 0457-47 00 10
Fax: 0457-805 00

Ronneby
Sörbyvägen 7
372 31 rOnnEBY
Telefon: 0457-46 46 46
Fax: 0457-127 85

Karlskrona
Måsskär Gullberna Park
371 54 KArLSKrOnA
Telefon: 0455-61 64 40
Fax: 0455-127 19 

Olofström
Citronvägen 2A
293 33 OLOFSTröM
Telefon: 0454-57 23 50
Fax: 0454-911 84

Karlshamn
nyemöllevägen 12
374 32 KArLSHAMn
Telefon: 0454-57 23 00
Fax: 0454-141 83

Olofström

Ronneby
KarlskronaKarlshamn

Bräkne Hoby (HQ)


