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2010
passerade
med intressant
utveckling!

ELIAS sm
Ingmar Eliasson – VD

Under 2010 har ELIAS etablerat sig i Småland. ELIAS i Småland AB
startades i slutet av maj månad och de första medarbetarna kom in i företaget 2010-06-11.
Kontoret ligger på Smedjegatan 33 i Växjö. I dag är det 10 anställda
i bolaget och utvecklingen har varit fantastisk, så här långt. Ansvarig
platschef är Magnus Lundqvist med projektledare Per-Ola Thordsson.
Vi riktar i första hand in oss på service åt industrin och förvaltnings
byggnader. Men vi kommer även på sikt att fajtas om de entreprenader
som kommer ut för anbudsräkning.
Utbudet, med våra tekniska faciliteter som vi har i Blekinge, kommer vi
att erbjuda marknaden i Växjö med omnejd.
Under december månad etablerade vi ett samarbete med ECWIND i
Olofström. ECWIND är ett ganska nytt företag som har startat tillverkning av småskalig vindkraft. Det är i första hand ett verk på 40 kW
som vi kommer att producera. ELIAS kommer att samarbeta med PDS
Engineering i projektet, för att lösa de el-tekniska delarna i tillverkningen
samt installationerna ute på fältet hos kunderna. Vi ser fram mot en spännande utveckling av detta. Med senaste elräkningen från min villa i min
hand, så borde tiden nu vara inne att seriöst satsa på småskalig vindkraft.
Detta med tanke på att etablissemanget stänger av vår kärnkraft i Sverige
så fort det blir kallt ute.
ELIAS har under året, trots lågkonjunkturen, fortsatt satsningen på
utbildning i de tekniska kompetenser som marknaden kräver av oss. Vi
räknar med att vara den vassaste samarbetspartnern i vår bransch, till de
kunder som anlitar oss. Den som anlitar oss skall vara förvissad om att vi
behärskar det vi ger oss ut för att kunna.

Sommaren 2010 yppade sig tillfället
för ELIAS att etablera sig i Växjö.
Med sina tidigare upparbetade
kontakter i Småland var det som att
komma tillbaka till mammas gata för
Ingmar Eliasson.
Expansiva Växjö
Man kan väl säga att marken till viss del
redan var bruten, när ELIAS, bl a beroende på omstruktureringar i branschen,
etablerade sig i Kronobergs län.
– Jag har ju tidigare, i flera decennier, verkat i Växjö och därför kunde vi
rivstarta med en väl beprövad styrka som
råkade vara ”ledig”, säger Ingmar Eliasson
stolt.
– Staden har en positiv befolkningstillväxt och expanderar i många avseenden.
Jag ser helt klart en stor tillväxtpotential
i regionen och vi har för avsikt att bli en
av marknadens ledande aktörer som kan
förknippas med kvalitet i alla led, förklarar
han.
Livselixir
De fräscha lokalerna där ELIAS huserar
ligger på en industrigata med såväl kunder
som leverantörer i grannskapet. ELIASNytt besökte kontoret och mötte ett gäng
glada killar som dagen till ära samlats
till en gemensam fika. Några kom från
sina serviceuppdrag bl a från uppdrag
hos Öjaby Förskola, Smålandsposten och
NCC.

Vi kommer, under första halvåret av 2011, att certifiera även det nya
ELIAS i Småland AB, enligt ISO 9001 & 14001.
Ordning och reda ska det va!
Nu ser vi fram mot en god utveckling i Region Sydost och jag vill önska
alla kunder, samarbetspartners och medarbetare ett riktigt bra 2011.
Vår verktygslåda kompletteras fortlöpande!

Triator, som bl a är verksamt
inom larm-installationer
tar hjälp av ELIAS i Växjö.
Tomas Carlsson från Triator
diskuterar med Ulf Widroth.

Elias med familj

Text och bild: Gunilla Björnsson, Björnsson Projektledning AB.
Layout o original: John Åkesson, JohnJohns Konsult AB.
Omslagsbild: ELIAS montör Jan Blomdahl. Tryck: Printfabriken, Karlskrona.
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mider planer på Smedjegatan

Magnus Lundqvist
Ålder: 41
Familj: Sambo och tre barn, 5, 8 och 11 år gamla.
Bor: Holmåkra, Värends Nöbbele,
3 mil söder om Växjö
Fritidsintressen: Skog, jakt och familjen.
Ledarskap: Jordnära och observant.

Killarna berättade att de brukar passa på
att beställa materiel och sköta sin rapportering när de kommer in. Stämningen var
lättsam och några skämtade med projektledaren Ola Thordsson, som beslutat
att testa dricka vatten med oraffinerat
havssalt. Växjöfilialen hade nämligen haft
besök av Joakim Dettner från STAC som i
ett föredrag för personalen rekommenderat
detta livselixir som förbättrar hälsan.
Vi följer inte strömmen
– vi leder den!
Så står det skrivet på väggen innanför
entrén och det går inte att ta miste på

Fr vä längst bak: Martin Persson, Anders Carlsson, Richard Ohlsson, Kristoffer Larsson, Ulf
Widroth, Albin Sabo inlånad från Olofström, Till
vä längst fram, Magnus Lundqvist, Bo Carlsson
och Per-Ola Thordsson. Ronny Helgesson och
Roger Johansson, saknas på bilden.

självförtroendet och yrkesstoltheten inom
gruppen. Magnus Lundqvist som är platsansvarig är mycket nöjd med hur verksamheten kommit igång.
– Vi har god orderingång, men vi kan

inte slå oss till ro. Därför är jag ofta ute
hos kunder och presenterar vår samlade
kompetens. Att leva upp till devisen på
väggen är vårt självklara mål, konstaterar
han.

Vattenrecept
Drick dagligen 0,3 liter vatten pr 10 kg kroppsvikt samt en nypa oraffinerat havssalt pr
liter vatten.
OBS! Oraffinerat havssalt, som finns att köpa i välsorterade hälsokostaffärer, innehåller ca 80 mineraler och spårämnen – till skillnad från vanligt salt som bara innehåller
NaCl, dvs NatriumClorid.
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Var med
och påverka!
Kör snålt, byt lampor, elda inte
för kråkorna. Uppmaningarna att
minska energianvändningen är
numera inte bara frivillig utan inom
vissa områden även lagstiftad. Att
energieffektivisera är lönsamt både
ekonomiskt och miljömässigt.
Ett lysande exempel
En grundläggande förutsättning för att
komma igång med energibesparing i
lokaler är att först ta reda på hur mycket
som förbrukas. Här kan ELIAS hjälpa till
genom att mäta elförbrukningen.
– Idag finns tekniska lösningar som
med enkla medel ger lönsamma energi
effektiviseringar, säger Björn Spogardh,
som särskilt intresserar sig för området.
Han berättar att ELIAS i höstas
slutförde ett projekt i en korridor med angränsande omklädningsrum på Rosenholm
i Karskrona. Befintlig installation bestod
av 13 armaturer (2x58w) T8 med tändning
via strömbrytare. Med en brinntid på 14h
per dygn blev årsförbrukningen 9300
kWh. Denna reducerades radikalt till 676
kWh! Man installerade helt enkelt 11 nya
armaturer (2x28w) T5 som tänds med
närvarostyrning och som dimmas ner 10%
efter 2 minuter och släcks helt efter en
dryg timme.
I stort sett alla byggnader som säljs
eller hyrs ut ska energideklareras.
Det finns en ny lag om detta som
är ett led i arbetet med att minska
energianvändningen i byggnader.
Alla EU-länder inför liknande lagar.
Byggnader står nämligen för ungefär
40% av energianvändningen inom
EU. Sverige har dessutom som mål
att energianvändningen år 2020 för
bostäder och lokaler ska vara 20%
lägre än den var 1995.

Närvarostyrning
– Det har visat sig att närvarostyrning av
belysning är den energisparmetod som ger
störst besparing i förhållande till investeringen. Det fina med tekniken är att den
ger möjlighet att sänka en byggnads miljöpåverkan och samtidigt spara pengar åt
ägaren. Siffrorna nedan talar för sig själva,
menar Björn.
Investering:17.600 kr + moms
Återbetalningstid: 2 år
Besparing på 5 år:25.520 kr
Minskat koldioxidutsläpp: 215 kg/år
(beräkning där 1 kWh = 25 gr koldioxid)
Fler sätt att spara
Energibesparande värmesystem ligger i
tiden och ROT-avdraget ger möjlighet till
skattereduktion för arbetskostnader i samband med åtgärder som minskar energianvändningen.
– Vi har noterat en ökad efterfrågan på
värmepumpsinstallationer, säger Björn och
berättar att ELIAS är certifierad återförsäljare och installatör av Mitsubishi Electric
värmepumpar.
– Motordrivna system som t ex fläktar
och pumpar är storförbrukare av el. Att
installera frekvensomvandlare är också
mycket lönsamt ur energibesparingssynpunkt.
– I takt med att glödlampan försvinner
föreslår jag att man väljer andra alternativ.
LED-lampan är klart energisnålast, men
dyr. Lågenergilampor är relativt billiga
och sparar ca 60% energi jämfört med
glödlamporna, men innehåller kvicksilver.
De är ofta klumpiga och ser inte så bra
ut som halogenlamporna, som emellertid
bara sparar 30% energi.
Smarta hus
– Det har utvecklats nya tekniker för
fastighetsautomation. Intressantast idag är
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ISO-standarden Konnex (KNX), som ger
näst intill oändliga möjligheter att reglera
el-försörjda enheter i hus. På kontoret kan
KNX styra markiserna efter sol, vind och
regn. Det kan också anpassa värmesystemet efter om det finns någon i rummet
eller om solen lyser in, förklarar Björn.
– I en villa är möjligheterna minst lika
stora. En närvarosensor i källaren kan se
till att belysningen bara är tänd när någon
är där. Man kan ha en ”Borta”-knapp vid
ytterdörren som ser till att all belysning
släcks, värmen sänks några grader och att
spisen och strykjärnet säkert stängts av när
man åker bort.
– Att så noga kunna styra el, värme
och ventilation ger stora möjligheter att
spara el och energi. Som den nya tidens
elteknikföretag vi är har vi naturligtvis
KNX-kompetens. Ett referensprojekt finns
hos Energibo i Ronneby där vi förberett
företagets energismarta visningshus för
KNX, säger Björn avslutningsvis.

Behöver du
ring?
energioptime
Ring Björn
56
tel, 0768 99 13

ELIAS-Nytt

Kör snålt för miljön
Under hösten 2010 har ELIAS personal i Ronneby och Karlskrona lärt
sig Ecodriving. Tanken är att utbildningen ska erbjudas alla anställda
eftersom det är ett ekonomiskt och
miljöriktigt körsätt som har många
fördelar.
Teori och praktik
Först ut var Ola Gustafsson, elektriker,
med Ronneby som bas.
– Det var intressant att få sin körstil
granskad och tips på vad man ska tänka
på och hur man ska agera ute i trafiken för
att köra ekonomiskt, säger han. Först fick
jag köra en runda i stadstrafik och även på
E22. Läraren från Hagbergs Trafikskola
i Ronneby noterade hur jag körde och en
färddator mätte hur bränsleförbrukningen
varierade beroende på hur jag körde.
Sedan gick läraren igenom vad jag skulle
ändra på för att bli en riktigt energismart
förare. Därefter tog vi samma sväng igen
och jag fick träna på vad jag lärt mig.
– Mycket går ut på att planera sin körning. Det handlar om att undvika onödiga
inbromsningar, att stanna och så ska man
sträva efter att köra på så hög växel som
möjligt. Det gäller att lyssna på bilens motorljud och kontrollera varvtalet. När man
växlar ska motorns varvtal inte överstiga
3.000 varv/minut, förklarar Ola.
Uppnå miljömål
Andreas Eliasson, som bl a ansvarar för
miljöfrågorna på ELIAS menar att om
företaget kan få ner bränsleförbrukningen
per mil så minskar också koldioxidutsläppen eftersom det råder ett direkt samband
dem emellan;
Mer bränsle = mer koldioxid.
– Vi kan inte rena avgaserna från koldioxid, men vi kan begränsa hur mycket
vi släpper ut och det är ett steg i att uppnå
våra miljömål. Finns viljan och engagemanget har analyser visat att det genomsnittligt går att spara 10-15 % på bränsleförbrukningen och det är väl inte så dumt,
tycker Andreas.

– Jag vill ju givetvis dra mitt
strå till stacken och eftersom
det blir en hel del mil som
servicebilen rullar varje dag,
försöker jag tänka mer på att
köra bränslesnålt, säger Ola
Gustafsson.

10 tips om hur du kör ekologiskt
• Håll avstånd så att du kan planera din körning och se långt fram
• Släpp gasen i god tid. Vid behov växla ner för ytterligare motorbroms
• Anpassa farten så att du inte behöver stanna
• Låt inte motorn gå på tomgång i onödan
• Kör inte på 1:ans växel för länge, högst 2 billängder
• Accelerera snabbt upp till den fart du vill ha
• Kör sedan med max halv gas
• Hoppa över växlar, t ex från 2:an till 4:an
• Frikoppla inte i onödan, bilen kan köras sakta på 2:an
• Byt körfält för att undvika onödiga stopp eller minskning av fart
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Mångmiljonsatsnin
Alla rummen har fått sin egen unika
prägel. Här ett dubbelrum med naturinspirerade tapeter.

I januari 2008 köpte industrimannen
Rune Andersson Eriksbergs Vilt och
Naturpark i Blekinge och inledde en
omfattande nysatsning för att skapa
en konferensanläggning i världsklass. Man började med att bygga
ett storkök och inreda en restaurang
med plats för 300 gäster i en av de
vackra stallbyggnaderna. Men ett
kraftigt blixtnedslag i juli 2010 totalförstörde såväl restaurangen som en
angränsande utställningshall.
Blickade framåt
Anläggningens Vd Per-Arne Olsson, som
själv bor några hundra meter från de eldhärjade byggnaderna, berättar.
– Det var ett riktigt slag för oss. Vi var
på god väg med våra ny- och ombyggnader och hade goda förhoppningar om
att ha en komplett anläggning klar hösten
2010. Men skam den som ger sig, tänkte
vi och började genast se framåt och ta tag i
projektet igen.

Ur kaoset föddes något nytt
– Tillsammans med lokala entreprenörer
forcerade vi under sommaren och hösten
2010 de ursprungliga tidplanerna. Vi prioriterade renoveringen av Säteriet eftersom

– Det har varit lite knepigt
att dra fram elen eftersom
byggnadskonstruktionerna inte alltid tillåtit oss
att dra ledningarna i taken
och ibland har ritningarna inte stämt. Mycket
fiberoptiska installationer
har också bidragit till
att jobbet varit en riktig
utmaning, menar Joakim
Lindqvist.

det skulle innehålla ett restaurangkök
och en matsal. Att kunna servera mat var
nämligen en förutsättning för att konferensverksamheten skulle kunna fortgå,
poängterar Per-Arne. Samtidigt fortgick
arbetet med de andra husen.
– Ett äldre hus har renoverats och
bildar nu tillsammans med Säteriet och
två nybyggda hus en unik gårdsmiljö där
gammalt möter nytt. Nu har vi 24 rum (47
bäddar), varav vissa är sviter. I samtliga
byggnader lyfts den hänförande utsikten
över det vackra landskapet och de fritt
strövande djuren fram av stora fönster
och rejäla altaner. Relaxavdelningar både
inom- och utomhus bidrar till den lyxiga
känslan som genomsyrar hela anläggningen, tycker Per-Arne,
Fortsatt förtroende
– Goda rekommendationer och bra pris
gjorde att vi anlitade ELIAS till att göra
el-, tele-, data, brand- och passageinstallationer. ELIAS folk har ställt upp fantastiskt och varit flexibla och villiga att arbeta
mycket övertid. Det bidrog till att höstens
och vinterns bokade aktiviteter kunde
räddas och att vi kunde ta emot mindre
konferenser, säger Per-Arne nöjt.
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ngen fortgår
• Eriksberg är ett naturreservat utanför Åryd i Karlshamns kommun och
består av drygt 1 340 hektar, varav
409 hektar vatten. Den inhägnade
delen är cirka 900 hektar, vilket
innebär att Eriksberg är ett av norra
Europas största vilthägn. Här finns
kronvilt, dovvilt, vildsvin, visenter
och mufflonfår. På sommaren finns
ca 1 500 djur.
• Eriksberg besöks årligen av ca
30 000 personer.
• De olika verksamhetsområdena på
gården är: restaurang-, hotell- och
konferensverksamhet, turism, skog,
naturvård och jakt.
• Fullt utbyggd kan anläggningen ta
emot 300 konferensgäster.

Robert Karlsson, tycker att det varit intressant
att jobba med el-installationerna i husen.
– Det är ”intelligenta hus”, med mycket design
och teknik säger han.

Bengt-Erik Ingemansson, ELIAS projektledare, berättar att man haft personal
på plats sedan hösten 2009. Under några
hektiska veckor i september/oktober 2010
var man så många som femton montörer
på plats.
– Men vårt arbete här är inte slutfört. Vi
är många entreprenörer som jobbar vidare.

Restaurangen byggs upp igen och det
unika Liljetorpet, som ligger avskilt och
direkt vid havet, håller på att förvandlas
till en mindre, men exklusiv konferensbyggnad. Den har hög säkerhetsklass och
man hoppas därmed kunna locka även
internationella prominenta gäster.
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KopplaKoppla
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Vår ver hållsrik!
är inne

El- & teleinstallationer

Ny-, till- & ombyggnader,
stort som smått!

Bus-system

(Certifierad KNX)

Transformatorställverksanläggningar
(Hög- & lågspänning)

Total- & utförandeentreprenader
Industriautomation
Ljussättningar
Styr-, regler- &
övervakningsanläggningar
Instrument
PLC
Elöverkänslighet
Termografering
El-termografering

Service

Underhåll

Rikstelefon

Konstruktioner
Konstruktion

(el/tele/automation – i samarbete med PDS engineering)
(el/tele/automation)

öretag
på ELIAS
på ELIAS
i Blekinge

ation, säkerhet & automation.
CCTV (Kameraövervakning)

Inbrottslarm

Kabel-tv/parabol

(Behörig installatör)

Brandlarm
Elmaterielförsäljning
Elmaterialförsäljning
Passagekontroll

Energioptimering
Optoteknik (svets
& kontaktering)

UPS-anläggningar
Datakablar
Vindkraft
Fartygsinstallationer
Energianalyser
Med ELIAS som din elkontakt får ditt företag tillgång till en samlad
kompetens. Allt från att komma och byta den minsta säkring till
att installera hela ställverk, kabel-tv eller telefoner. Installation av
avancerade elektroniska övervakningssystem, totalentreprenad med
ansvar för konstruktion, installation, utbildning, service och underhåll
är bara några exempel på mångfalden av de uppdrag som ryms i vår
verktygslåda.

Koppla in ELIAS på ditt nästa elteknikjobb!
Kvalitén
påpå
vårt
jobb
ärär
alltid
densamma.
Topp!
Kvaliteten
vårt
jobb
alltid
densamma.
Topp!
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Satsning på nya
God balans är A och O. Här
coachar Magnus Axelsson
Andréas Eliasson, Robin
Petersson och Sten Larsson
på balansbollarna

Det började 2008 med projekt ”Hälsoresan” i samarbete med Joakim och Anna Dettner på Kroppsinvest Institute i
Ronneby. Då fick de drygt 90 medarbetarna på ELIAS en instruktion i hur man bygger och underhåller sin kropp för
elektrikeryrket. Därefter en föreläsning på temat kost och livsstil. 2010 togs nästa steg då ELIAS blev majoritetsägare i
Scandinavian Top Athletic Center (STAC).

✓ STACs träningslokal ligger i Ronneby och är över 1 000 kvadratmeter stor.
✓ Det finns inte några löpband, bensparkmaskiner eller motionscyklar på STAC. Däremot
finns det bl a en powerpyramid, löparbanor, kettlebells och pilatesbollar.

Visste
du att:

✓ STAC sponsrar flera, framförallt unga, idrottare genom sin Elitfond.
✓ Jimmy Lindberg, landslagsbrottare, besöker STAC 4-6 gånger om året i uppladdningen
för sin satsning mot OS-guld 2012.

✓ Angelica Bengtsson, juniorvärldsmästare och ungdoms OS mästare 2010 i stavhopp,
tränar på STAC.

✓ Man kan läsa om fler idrottare på STAC på hemsidan www.stac.nu.
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muskler
Flera friska medarbetare
– Farsan (Ingmar) har alltid varit idrottsintresserad och bl a sprungit flera maraton och åkt Vasalopp, berättar Andréas Eliasson. Han
vet att god hälsa och bra fysik gör livet lättare, inte minst på
jobbet. Därför har det alltid varit naturligt att ELIAS personalpolitik skulle inriktas på att bygga glada och välmående
medarbetare. Och det tror jag mig kunna säga att vi har
överlag. Vår sjukfrånvaro ligger ovanligt lågt, under 2
%, säger Andréas stolt.
Helhetsgrepp
– Själv mådde jag lite halvrisigt för tre år sedan. Jag var
otränad, var ofta sjuk och hade ett blodsocker som åkte
berg- och dalbana. Då tog jag kontakt med Joakim Dettner
på Kroppsinvest och inledde min egen hälsoresa. Den innebar
att jag fick tips om kost, livsstil och träning. Joakim gjorde en screening av min totala hälsostatus och gav mig instruktioner anpassade
efter min situation och min kropp. Flera av de råd jag fick i början
krävde bara en liten insats av mig, men gav väldigt bra resultat. Så
ganska snart ville jag ha fler och fler tips. Jag kämpade på och undan
för undan togs träningen till nya nivåer och jag blev starkare och
starkare.
– Idag är jag hyfsat tränad, sällan sjuk och har inga blodsockersvängningar. Jag mår helt enkelt jättebra. Jag tror på konceptet att vårt
välmående påverkas av vad vi stoppar i oss, hur vi tränar, lever och

tänker. Så när Kroppsinvest började växa ur sina lokaler ville jag att
ELIAS skulle vara med och satsa på konceptet. På den vägen är det
och det känns helt rätt, säger en nöjd Andréas.
Målet att stärka kroppen
Robin Petersson, montör inom tele och säkerhet, tyckte i höstas att
det var dags att göra något åt formen. Tillsammans med ett gäng på
fem från ELIAS nappade han på att använda sitt friskvårdsbidrag för
att börja träna ett par gånger i veckan på STAC.
– Vi fick alla börja med att bygga upp vår flexibilitet, förbättra
vår hållning och bålstabilitet. Det dröjde inte länge förrän vi började
känna oss starkare. I vårt yrke belastas axlar, nacke och rygg extra
mycket och därför har vi också fått övningar som är speciellt anpassade för elektriker. Det är också spännande att träna på STAC. Hit
kommer alltifrån elitidrottare till personer som behöver rehabilitering och så vi vanliga ”hösäckar”, säger han avslutningsvis.
Ägarstruktur
AB Scandinavian Top Athletic Center ägs till 51 % av Familjen
Eliasson och 49 % av familjen Dettner.

STACs styrelse, fr vä Joakim Dettner,
Andréas Eliasson, styrelseordförande
Ingmar Eliasson, VD Cecilia Wulfing
Dettner och sittande Anna Dettner.
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Högspänning
fixas av
ELIAS
Kasernvägen och Hangarvägen,
så heter en del av de vägar som
förbinder de olika verksamheterna
inom flygflottiljen F17. Just nu satsas
dryga 100 MSEK i uppförandet av
en ny räddningsstation och ELIAS är
med och bygger upp infrastrukturen
kring projektet.
Snabb utryckning
Ronneby flygplats ligger utanför Kallinge i Blekinge. Flygplatsen är belägen
på mark som ägs av Fortifikationsverket
och drivs av flygflottiljen F17. Med både
civil- och militär flygtrafik ställs krav på
extra hög räddningsberedskap. Därför har
regeringen beviljat omkring 100 Mkr till
byggandet av en ny räddningsstation. Med

– Byggandet av räddningsstationen, där 58 personer kommer att
arbeta, blir förhoppningsvis startskottet för fler byggnader inom
flottiljområdet, säger Torkel Holmgren, som är Fortifikationsverkets
projektledare, här tillsammans med ELIAS projektledare Christer
Fröberg.
– Vi har projekterat anläggningar inom flottiljområdet för helikoptersystemen 14 och för en investering på ca 500 miljoner kronor,
men hittills har det inte fattats några beslut om byggstart för dessa
projekt, tillägger han.

ett strategiskt läge inom flottiljen kommer
räddningstjänsten att klara en inställelsetid
på 90 sekunder. Räddningsstationen kommer också att fungera som ledningscentral
i samband med eventuella flygolyckor.

och fördelar ut kraften till räddningsstationen. I ELIAS uppdrag ingår även installation av 24 belysningsstolpar längs den väg
som anläggs. Räddningsstationen beräknas
stå klar hösten 2011.

Kablar och installationer
För ELIAS del innebär uppdraget att man
drar och kontakterar fibrer och styrkablar i
befintliga och nya rör i marken från Kanslihuset till en ny nätstation som uppförs. I
samarbete med Älmby Entreprenad lägger
ELIAS också ut 1 600 meter högspänningskablar från en befintlig nätstation till
den nya.
Att jobba med högspänning kräver
speciellt certifierade montörer och givetvis
finns den kompetensen hos ELIAS, som
ansvarar för anslutningsinstallationerna.
Stationen ska även förses med en transformator, vilken omvandlar elkraften från
högspänningsledningarna till lågspänning

Miljösatsning
ELIAS har under hösten även varit med
i en satsning som F17 och Swedavia har
gjort för att minska kväveutsläppen. I ett
skogsområde i närheten av landningsbanan
har man anlagt en mindre våtmark i syfte
att reducera kväveläckage till närliggande
vattendrag. För ELIAS del handlade det
om installation av teknik för att mäta vattenflödet, larm och belysning.

Enligt elsäkerhetsföreskrifterna märker Peter Österlund
från ELIAS högspänningskablarna var femte meter
med ett märkband av rostfritt
stål med instansad text.
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• Vid flygflottiljen finns två divisioner
JAS 39 Gripen med vardera cirka
20 flygplan. Flygflottiljens egna
flygplan och en del av personalen
ingår i den nya, internationella flygstyrkan EAW, som ingår i Nordic
Battle Group.
• F 17 står för incidentberedskapen
med flygplan cirka 90 procent av
året, vilket innebär att bevaka Sveriges landsgräns och ha startberedda
JAS 39 Gripen för identifiering och
avvisning av främmande flygplan.

ELIAS-Nytt

Stjärnhimmel lyser upp
Längst ut på en udde i Växjösjön
ligger Södra skogsägarnas huvudkontor. Det är en Y-formad byggnad
i fem plan som i fjol somras fick ett
lyft. Nu kan besökare och anställda
inte bara blicka ut över glittrande
vatten utan också njuta av Södras
”egen stjärnbild”.
Ljus, elegans och rymd
När man kommer in i huvudkontorets
entré möts man av stora fönsterpartier,
modern glaskonst, oljemålningar och
mosaikbilder. En bred spiraltrappa i mitten
av rummet öppnar sig upp mot taket där
stjärnhimlen kan skådas.
Rolf Åkesson som är fastighetstekniker
på Södra visar stolt upp Café Torget som
är personalens nya mötesplats. Det ligger
på femte våningen, i direkt anslutning till
personalrestaurangen och konferenslokalerna.
– När vi gjorde ombyggnaden och
skulle ljudisolera taket, väcktes tanken
om att vi skulle skapa en stjärnhimmel
över trappan. Förslaget passade särskilt

– Vi har satsat på en
ny orange dekorfärg
och modernt designade möbler och
armaturer, säger
Rolf, till vänster.
Magnus vill passa
på att tacka alla
montörer som var
inblandade i projekten på Södra.
– Ni gjorde en fantastisk insats, både
dag och natt!

bra eftersom det finns en stjärnbild som
heter Södra korset. Det är den bilden som
ELIAS skapat med hjälp av fiberoptik.
Professionella hantverkare
– Under semesterperioden 2010 skulle vi
även renovera 52 toaletter i byggnaden.
Till de elektriska installationerna behövdes
en smidig entreprenör som kunde ställa
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upp och göra jobbet under stor tidspress,
säger Tomas Pettersson, Södras fastighetschef i Växjö.
– Valet föll återigen på ELIAS, som vi är
mycket nöjda med. De har montörer som
förstår att ta hänsyn till pågående kontorsverksamhet samtidigt som de är initiativrika och observanta på brister som vi själva
inte alltid ser.
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Från ABB till AAK
Länken mellan de båda företagen
heter ELIAS och den gemensamma
nämnaren stavas ställverk.
Ett riktigt kraftprov
Att ELIAS anlitades av ABB, när företaget
i höstas skulle leverera en transformator
och flera ställverksfack till AaarhusKarlshamns (AAK) anläggning i Karlshamn,
var mer eller mindre självklart.
– Vi har samarbetat med ABB en längre
tid och känner väl till deras produkter, berättar Bengt-Erik Ingemansson, projektledare på ELIAS. Vårt åtagande inkluderade
både mottagning och installation. Vi ordnade t ex fram en speciell lågbyggd truck
som kunde klara att lasta av samt transportera den nästan 5 ton tunga transformatorn
under en rörbrygga. Sedan var det ett gäng
riktiga kraftkarlar som hjälptes åt att få
den på plats. Det är en kraftfull transformator på 2500 kVA, som teoretiskt skulle
kunna försörja 250 villor med el.
Men ELIAS började med att göra i
ordning ett nytt ställverksrum där man
bl a svarade för kanalisation, belysning
och installation av brandlarm. Därefter har
ställverksrummet utrustats med två helt
nya ställverk. Ett 500 volts och ett mindre
400 volts för belysning. Ett befintligt 500
volts ställverk har även kompletterats.

Dick Olsson är nöjd med det
nya ställverksrummet där
personsäkerheten är hög.
– Vi kommer att ta det i drift
successivt. Här processas
nämligen hela svenska rapsskörden till rapsolja av bästa
livsmedelskvalité och till ett
attraktivt fodermjöl,
ExPro-foder, för mjölkkor
och annan boskapsuppfödning. Därför är vi måna om att
undvika produktionsstopp,
förklarar Dick.

Transformatorn är placerad i våningsplanet under med kabelförband av typen
8//FXQJ 3x240/120. Förbandet är av
koppar för att klara 3000 Ampere.
Moderniserar
– ELIAS har visat sin kompetens vid
upprepade tillfällen och är insatta i hur
vår processindustri fungerar, säger Dick
Olsson på AAK. Han är elkonstruktör
och projektansvarig för el-avsnittet i den
investering som företaget genomför under
en två årsperiod
Det är i press- och extraktionsfabriken,
som är det produktionsavsnitt som bl a
tar hand om hela Sveriges rapsskörd, som
man nu gör betydande satsningar på el-,
säkerhets- och miljöförbättringar. Ett helt
nytt styrsystem ingår också.

Gunnar Grip, till vänster, har certifikat
för att arbeta med högspänning. Här
med Jan Blomdahl och Glenn Jaldegård som han slitit tillsammans med.
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– Mer energieffektiva drivsystem minskar behovet av elkraft och därmed också
utsläppen av koldioxid. Med investeringen
genomförd kommer vi att lättare kunna
nå uppsatta mål för produktivitet, kvalitet
och miljö. En vinst i dubbel bemärkelse,
konstaterar Dick avslutningsvis.

• AarhusKarlshamn tillverkar vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter används
som ersättning för mjölkfett och
kakaosmör, transfria lösningar till
fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin.
• AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i ett flertal länder och
är organiserat i tre affärsområden,
Chocolate & Confectionery Fats,
Food Ingredients och Technical
Products & Feed.

ELIAS-Nytt

100 åring
valde ELIAS
Fellessons är familjeföretaget som
1910 började som trävaruaffär och
sedan utvecklades till sågverk och
snickeri. Idag består företaget av
fyra verksamhetsgrenar; Bygghandel, Industrifärg, Snickeri och Timber
Products. Företagets kunder finns
både i Sverige och utomlands och
man omsätter ca 265 Mkr.
– Jag sitter inte bara på kontoret, förklarar Hillevi. Många
gånger är ett platsbesök avgörande för att kalkylen ska bli
rätt gjord. Förutsättningarna kan vara svåra att beskriva
i ord och vi brukar fotografera en hel del på de objekt där
det handlar om ombyggnad.

Kalkylchef som
räknar med framgång
Det gäller att vara flexibel och det är
Hillevi Andersson. Hon hann aldrig
börja som projektledare på ELIAS i
Karlskrona innan hon tackade ja till
att istället jobba sida vid sida med
Percy Fredriksson. Nu bollar de
båda med siffror i det gamla bankhuset i Bräkne-Hoby.
Inte för evigt
Percy är nestorn som närmar sig pensionsåldern, men som lovat att under en
tidsbegränsad period lotsa Hillevi in i allt
som har med el-kalkyler, prissättningar
och anbudssammanställningar att göra.
– Han har stor erfarenhet och är oerhört
strukturerad, så jag tvekade inte när
Ingmar Eliasson tyckte att jag kunde lära
mig av Percy för att så småningom helt
axla hans uppgifter, förklarar Hillevi.
– För mig blev det ett minst lika spännande arbete som det som var tänkt från
början, dessutom slipper jag pendla så
långt. Jag har många kund- och leverantörskontakter och så gillar jag att gå till
botten med saker och ting. Något som är
nödvändigt eftersom våra projekt måste
vara välkalkylerade.

Kunden ska bli nöjd
– Eftersom jag gillar utmaningar har jag
verkligen fått mycket att bita i. Det är
inte bara många anbud på gång samtidigt
och deadlines att hålla – jobbet innebär så
mycket mer. Jag är t ex involverad i tidplaner, i att undersöka tekniska lösningar,
skriva anbudsbrev, ta fram underlag till
slutgenomgångar och fungerar som stöd
vid förhandlingar. De projekt vi får följer
jag också upp så att vi kan säkerställa att
kunden är nöjd.
Stämningen är fantastisk
– Nu har jag arbetat på ELIAS i ungefär ett halvt år och trivs jättebra. Vi har
mycket att göra och alla drar åt samma
håll. Vi arbetar under stor frihet och eget
ansvar vilket helt enkelt gör jobbet kul.
– Det har också varit intressant att gå
igenom alla våra årsavtal och strukturera
upp vad vi erbjuder de kunder som vi har
sådana avtal med. ELIAS är numera etablerat på sex orter, så vårt kunderbjudande
måste vara rätt om vi ska vara fortsatt
framgångsrika, konstaterar Hillevi.
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Närhet och tillgänglighet
– Vi satsar på långsiktiga samarbeten och
har nu tecknat ett serviceavtal med ELIAS. Det innebär att de sköter vårt löpande
underhåll på el-sidan, men de deltar även
i en del projekt t ex kontorsombyggnader.
Det känns tryggt att ha en leverantör som
har flexibilitet inbyggt i sitt förhållningssätt gentemot kund, säger Krister Fälton,
som är vice VD på Fellessons.
Fellessons har de senaste åren
investerat rejält i sina anläggningar inom Timber Products
vars verksamheten är förlagd till
Växjös norra industriområde.
– På sikt kommer servicebehovet där att öka, tror Magnus.

Magnus Lundqvist och hans gäng
rycker ut så fort fastighetsteknikern Martin Widkvist på Fellessons kallar. Här poserar de framför entrén till byggvaruhandeln
som håller på att byggas om.
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