
eliasab.se 
 
BRÄKNE-HOBY  |  RONNEBY  |  KARLSKRONA  |  OLOFSTRÖM  |  KARLSHAMN  |  VÄXJÖ 
Certifierade enligt: SS-EN ISO 9001:2008 | SS-EN ISO 14001:2004 

2012

ELIAS 

CERTIFIERAT 

ISO 14001  

ISO 9001

INSTALLERAR MARIN HÖGTEKNOLOGI  



INFORMATION FRÅN ELIAS  |  2012

2

... den nya tidens elteknikföretag

“Genom eget brett tekniskt kunnande, tillhandahålla tekniska lösningar inom 
Elinstallation, Tele/Data/Säkerhet/Antenn samt Automation, som motsvarar 
kundens ställda krav och förväntningar och därmed skapa ett solitt och seriöst 
företag för framtiden.”

ELIAS är ett elteknikföretag som löser det mesta inom elteknik. Vår målsättning är 
att lägga grunden för framtiden genom ständig förbättring och utveckling.
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Text, bild, layout & original  
Martina Cederqvist - redsign.se 
 
Tryck 
KST Infoservice Kalmar AB 
 
   ELIAS-Nytt 2012 är ett 
   miljömärkt magasin.

INNEHÅLL

2011, 
 
med oro på finansmarknaden och i Europa. 
 
När jag skriver detta, står det 2012-01-20 i alma-
nackan. Det är på dagen sju år sedan jag besökte 
revisorn i Karlshamn och ELIAS i Blekinge AB var 
ett faktum.

De fem första åren var det full fart på alla kanter och 
produktionsapparaten ställdes ibland på hårda prov. 
Hösten 2008 kom så den första signalen om att finansmarknaden 
inte fungerade. Vådan av detta märkte vi inte så mycket av tack 
vare att vi hade en bra orderbok. Men i början av 2010 drogs 
snaran åt och det tog en bit in på 2011 innan vi märkte nåt bra drag 
i marknaden igen. Den nymornade uppgången fick en ny smäll 
efter semestern 2011. Vi kunde läsa alltfler dystra rapporter från 
ett flertal länder, som vi normalt bara läser om när vi skall åka på 
semester. Detta till trots lyckades vi få in beställningar så att full 
sysselsättning rådde andra halvan av 2011.

Vi är idag glada och stolta över att vi orkat bibehålla vår organisa-
tion intakt under de lite sämre åren. Det innebär att vi står väl 
rustade för året som just börjat och förhoppningsvis några år fram-
över. Vår relativt låga exponering i anbudssegmentet gör oss lite 
mer oberoende av den generella byggmarknaden. Den satsning som 
vi medvetet gjort från början, att vara industrins samarbetspartner, 
har utan tvekan hjälpt oss igenom den lågkonjunktur som de 
finansiella strukturerna skapade.
Utvecklingen i Småland har gått som förväntat eller snarare över 
förväntan. Det mål som vi satte upp när vi startade, att ha hundra 
kunder i december 2011, slogs med råge!

Vi ger nu ut den fjärde upplagan av ELIAS-Nytt. Vår förhoppning 
med detta är att du som kund, medarbetare, leverantör eller 
samarbetspartner skall finna innehållet informativt om vad vi 
uträttat 2011 och lite om våra tankar/inriktningar för 2012.

Tack till er alla för fint samarbete under det gångna året och vi ser 
fram mot 2012...
    
Ingmar Eliasson med familj.
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Upplevelsen kring byggnaden är magisk 
med naturen och vattnet så nära inpå. 
Hela byggnaden, likväl ute som inne, är 
specialbyggd samt anpassad för mycket 
hög säkerhet med tjocka betongväggar 
och specialmaterial för dessa ändamål. 

Enligt Bengt-Erik Ingemansson, ELIAS 
projektledare, så beskrivs Liljetorpet 
som väldigt unikt. Projektet har planer-

Efter den omfattande branden som 
orsakades av ett blixtnedslag på Eriks-
berg 2010 så har nu såväl restaurang och 
konferensanläggning byggts upp på nytt 
och nu kan 300 gäster konferera i bygg-
naden. Arbetet har varit omfattande och 
har gjorts i olika etapper. Först gjordes 
återuppbyggnaden av restaurang och 
konferensanläggningen med ny entre-
prenad i byggnaden. Restaurang och 

ats i detalj och ELIAS har både bidragit 
med sin kunskap och fått vara med och 
sätta sin prägel i byggnaden. 
 
– ELIAS har gjort den övergripande 
elinstallationen till byggnaden så som 
reservkraftverk, installerat värme och 
ventilationssystem, brandlarm, arma-
turer som är KNX styrt, installerat fiber-
belysning samt LED lampor placerade 

konferensdelen har även byggts ihop 
med den del och byggnad där det 
tidigare varit ett museum. I denna 
byggnad har man nu gjort plats för en 
utställningsdel samt en del för mat- och 
vinprovning med en exklusiv inglasad 
vinkällare.

MODERN ANLÄGGNING 
Bengt-Erik Ingemansson som är ELIAS 
projektledare för de olika uppdragen 
på Eriksberg kan konstatera att det har 
blivit många timmars planering och 
strukturering inför och under arbetets 
gång.
– Det har krävts mycket jobb med dess 
olika specialiteter gällande elen för såväl 
installation av belysning, brandlarm, 

och installerade med noggrann planer-
ing, säger Bengt-Erik.
 
– Hela byggnaden är special konstru-
erad och det har tagit sin tid att få allt 
på plats, förklarar Bengt-Erik. Man kan 
säga att detta projekt är lite utöver det 
vanliga och liknande projekt är nog väl-
digt sällsynt, säger Bengt-Erik bestämt.

värme och kyla som kraft i byggnaderna. 
Det är en mycket modern anläggning 
med alltifrån inbyggda armaturer till 
centralstyrda persienner. Värme samt 

Liljetorpet är en byggnad med möjlighet till en än mer exklusiv vistelse på Eriksberg, för konferens med 
exekutiva rum samt svit, matsal och relax. ELIAS har varit med och fått sätta sin prägel i projektet. 

Eriksberg Vilt och Naturpark har 
återfått sin restaurang och kon-
ferensanläggning. ELIAS har 
fått vara med och återskapat ett 
än mer unikt Eriksberg Vilt och 
Naturpark i världsklass.

LILJETORPET - EN BYGGNAD UTÖVER DET VANLIGA

 
Magnus Emilsson och Bengt-Anders Bornéus, 
ELIAS elektriker, här framför den nya 
restaurang och konferensanläggningen. 



5 eliasab.se  |  Den nya tidens elteknikföretag 

kyla är dessutom speciellt anpassat 
för vinkällaren som ska hålla en viss 
temperatur, säger Bengt-Erik. Till och 
från har ELIAS haft runt sju elektriker 
på plats på Eriksberg under tiden för 
återuppbyggnaden av restaurang och 
konferensanläggningen, berättar 
Bengt-Erik. 

JULMARKNAD 2011 - EN SUCCÉ 
När ELIAS-Nytt besökte Eriksberg var 
det bråda dagar för samtliga entrepre-
nörer på plats, innan jul och stundande 
julmarknad 2011. Någon helg därefter 
då Eriksberg hade öppet för julmarknad 
kom det runt 9000 besökare under 
loppet av två dagar!

 
Magnus Emilsson och Bengt-Anders Bornéus, 
ELIAS elektriker, här framför den nya 
restaurang och konferensanläggningen. 

Över 170 000 ton textilmassa 
ska produceras varje år på 
Södra Cell i Mörrum. ELIAS har 
varit med vid installation och 
montering av den nya textil-
massa linjen.

SÖDRA CELL I MÖRRUM SATSAR PÅ  

TEXTILMASSA

 
Södra Cell i Mörrum satsar på tillverkning av 
textilmassa som tillverkas av löv- eller barrträd. 
Textilmassan används sedan för att göra textil.
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INSTALLERAR MARIN  
HÖGTEKNOLOGI
KOCKUMS i Karlskrona tar hjälp av ELIAS vid modifiering av ett par 
av försvarets Visbykorvetter. Ett omfattande projekt där Kockums 
ställer höga krav på de entreprenörer som är med i projektet.

ELIAS har fått möjligheten att vara med 
i ett omfattande projekt för Kockums i 
Karlskrona. I detta projekt ska ett par 
av försvarets Visbykorvetter byggas om 
och arbetet är väldigt omfattande och 
därmed ett långvarigt projekt. Tommy 
Ekdahl är avdelningschef för el och tele 
på Kockums och har ett stort ansvar 
gällande ombyggnationen av Visby-
korvetterna.
– Modifieringen av försvarets Visby-
korvetter är ett mycket omfattande pro-
jekt och man får räkna med att det tar ett 
par år att modifiera samtliga fartyg, säger 
Tommy Ekdahl. 

AVANCERAD UTRUSTNING 
 

Med tanke på att Visbykorvetterna ska 
klara av såväl ytstrid, ubåtsjakt, eskor-
tering som minröjning så finns 
där en väldigt avancerad 
utrustning 

ombord, en marin högteknologi i världs-
klass. Enligt Tommy så modifierar man 
varje fartyg områdesvis vilket betyder 
att man tar ett område eller en del av 
fartyget i taget. Varje del i fartygen är 
unika och kräver specialkompetens att 
utföra. Arbetet är dessutom väldigt styrt 
av regler, regelverk efter militär standard.
– Det råder en mycket hög säkerhets-
nivå på Kockums idag och vi ställer 
höga krav på de entreprenörer som 
vi tar in, konstaterar Tommy. 

ELIAS elektriker är väl 
medvetna om den höga 
säkerhetsnivån som 
råder på Kockums 

och genomgår ständiga kontroller och 
interna utbildningar på plats. Arbetsupp-
gifterna varierar dagligen och arbets-
miljön på fartygen är något speciell med 
många trånga utrymmen.
– Kockums ställer mycket höga krav på 
kompetensen hos den personal som vi 
tar in. Samtliga elektriker blir dessutom 
utbildade på plats och formade efter 
varje projekt som ska genomföras, säger 
Tommy.
 
FÖRTROENDE OCH TRYGGHET
 

– Samarbetet mellan Kockums personal 
och ELIAS elektriker fungerar oerhört 
bra. ELIAS elektriker utmärker sig med 

stort förtroende och trygghet med 
tanke på vad som ska levereras till 

slutkund. ELIAS står för 

 
ELIAS elektriker på plats hos Kockums i Karlskrona för ombyggnation av ett par av Försvarets Visby-
korvetter. På bilden ser vi från vänster Johan Karlsson, Hans-Erik Gustavsson, Jonas Millevik från ELIAS 
här tillsammans med Tommy Ekdahl, Kockums avdelningschef för El och Tele.

 
“ELIAS montörer utmärker sig med stort förtroende och trygg-
het med tanke på vad som ska levereras till slutkund. ELIAS 
står för Kockums värderingar och det är otroligt viktigt oss.” 
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– Vi har oerhört mycket att göra just nu, 
konstaterar Magnus Lundqvist som är 
ansvarig på ELIAS i Småland. 
Man märker det främst här på kontoret 
där det råder ett lugn av tystnad när 
ELIAS-Nytt besöker kontoret på 
Smedjegatan 33 i Växjö.  
– En och annan medarbetare kommer 
förbi kontoret någon 
gång under dagen för 
att hämta materiel 
eller för att äta lunch, 
säger Magnus. Sedan 
beger sig var och en ut till pågående 
eller nytt projekt hos kund. 
 
Enligt Magnus så är teamet i Växjö ett 
gediget gäng med många års erfaren-
het. 
– ELIAS upplevs som ett seriöst företag, 
säger Magnus. Teamet i Växjö har en 
gedigen kunskap och en professionalism 

Det är nu snart 2 år sedan ELIAS etablerade sig i Småland med 
kontor i Växjö. Sedan starten har teamet blivit större och enligt 
Magnus Lundqvist, ansvarig projektledare för service, går ELIAS i 
Småland just nu på högvarv.

inom elteknik och för teamet i Växjö 
råder det dessutom en hög serviceanda 
där kunden står i fokus, vilket Magnus 
verkligen vill betona.
– Att ha en god relation med kunderna 
är oerhört viktigt för oss och något som 
vi eftersträvar hela tiden.
 

Peter Linde, serviceelektriker på ELIAS 
i Småland, instämmer att det är mycket 
att göra just nu. Samtidigt konstaterar 
han att det råder en god stämning i 
teamet. 
– Alla i teamet är motiverade och vi är 
ett gott gäng som jobbar ihop på ELIAS 
i Småland.

 
“Alla i teamet är motiverade och vi är ett gott 
gäng som jobbar ihop på ELIAS i Småland.”

INSTALLERAR MARIN  
HÖGTEKNOLOGI

Kockums värderingar och det är otroligt 
viktigt för oss, säger Tommy bestämt. 
Vidare menar Tommy att det finns fler 
fördelar för dem att välja ELIAS och det 
främst för att de har en kort reaktionstid 
samt att ELIAS finns i Karlskrona.  

STORT ENGAGEMANG 
 

Enligt Tommy så råder stort engage-
mang och lagarbete i projektet med 
modifiering av Visbykorvetterna. Många 
olika entreprenörer ska samarbeta 
vilket kräver att samtliga inblandade vet 
vad som ska göras vid rätt tid och plats.
– Vi jobbar ständigt efter gemensamma 
mål och för hela tiden en dialog med 
varandra. Lagarbetet är otroligt viktigt 
med tanke på att det är så många 
olika yrkesgrupper som ska samarbeta 
samtidigt i projektet, menar Tommy. 
Stor vikt lägger Tommy i att alla ska 
känna en gemenskap och vara ett med 
projektet och i gänget.

 
ELIAS elektriker på plats hos Kockums i Karlskrona för ombyggnation av ett par av Försvarets Visby-
korvetter. På bilden ser vi från vänster Johan Karlsson, Hans-Erik Gustavsson, Jonas Millevik från ELIAS 
här tillsammans med Tommy Ekdahl, Kockums avdelningschef för El och Tele.

Korvett typ VISBY 
 
TEKNISK DATA
 
Längd       73 m
Bredd     10,4 m
Deplacement    640 ton
Djupgående    2,4 m
Besättning    43
Skrovmaterial    Kolfiberarmerad  
     plast (CFRP)  
Fart     > 35 knop

Konceptet idag är att kunna agera 
utan att bli upptäckt.

 
Peter Linde, serviceelektriker på ELIAS i Småland, på plats hos en av ELIAS kunder i Växjö, 
JS Retrading AB, för ett elinstallationsjobb.

 
Peter hämtar materiel för kommande 
uppdrag, här i samtal med Mattias 
Mickelsson, butiksansvarig hos Elektro-
scandia i Växjö, en av ELIAS grossister.
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OLOFSTRÖM 

Sten Larsson | Projektledare 
 
– Områdesansvarig projektledare för Olofströms-
filialen i samarbete med Entreprenadprojektledarna. 
 
– ELIAS är ett modernt Elteknikföretag.

 
Mikael Karlsson | Industritekniker  
Blivande projektledare i Olofström. 

– Arbetar oftast som ledande montör på industri-
projekt, vilket innebär planering av jobbet samt 
personal och inköp av allt materiel som ska vara 
på plats vid rätt tillfälle. 
 
– ELIAS står för Framåtanda, Stabilitet och Kvalitet.

BLEKINGE 

Bengt-Erik Ingemansson | Projektledare Entreprenad 
 
– Min roll innebär att planera, organisera, samordna och 
leda projektet från uppstart, genomförande till över-
lämnande till kund. Följa upp projekten ekonomiskt och 
skapa en relation till kunden för ett fortsatt samarbete.

– ELIAS är ett företag med brett tekniskt kunnande och 
med flexibilitet för att anpassa sig till kundens behov.

Björn Spogardh | Projektledare Entreprenad

– Arbetar med Projektledning och Energioptimering. 
 
– ELIAS är ett ny tänkande företag med fokus på 
framtiden.

  

Peggy Sandqvist | Projektledare Tele 
 
– Min roll innefattar samlat ansvar för tele-
gruppen inom ELIAS i Blekinge. Planering, ut-
veckling, kundkontakter inom tele, data, säkerhet, 
cctv och antenn. Inom mitt område ingår också 
ansvaret för företagets egna telefoni samt vårt 
interna handdatorsystem. 
 
– ELIAS är ett företag med bred kompetens, 
pålitlighet och noggrannhet. Vi arbetar med team-
känsla och mycket arbetsglädje.

KARLSHAMN 

Roger Möller | Projektledare Service 
 
– Projektledare för serviceteamet i Karlshamn. 
 
– ELIAS är ett företag med stor kompetens och 
flexibilitet.

DITT ELTEKNIKFÖRETAG
i Blekinge och Småland
 
ELIAS samtliga projektledare och områdesansvariga leder tillsammans 
styrkorna och sköter kontakten med kunderna. De jobbar först och 
främst lokalt med närområden, men drar iväg på längre utflykter när 
uppdragen kräver.

ELIAS-Nytt har kartlagt samtliga projektledare. Här beskriver de sina 
arbetsuppgifter samt sin definition av ELIAS som företag. 
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VÄXJÖ 

Magnus Lundqvist | Projektledare Service
 

– Projektledare för Service i Småland. 

– ELIAS upplevs som ett seriöst företag.

Per-Ola Thordsson | Projektledare Entreprenad
 

– Som projektledare för Entreprenad på ELIAS 
innebär att jag räknar på jobb, tar hand om allt från start 

till färdig faktura samt att sälja in nya jobb mm.

– ELIAS står för ordning och reda med fokus på kunden.

KARLSKRONA 

Anders Peterson | Projektledare 
 

– Platsansvarig i Karlskrona. 
 

– ELIAS är ett elteknikföretag anpassat för 
framtiden.

RONNEBY 

Mats Nilsson | Projektledare 
 

– Projektledare för serviceteamet i 
Ronneby och Bräkne-Hoby. 

 
– ELIAS utmärker sig genom att vi håller våra tider 

och levererar kvalitet. 

BRÄKNE-HOBY 

Ingmar Eliasson | VD  
 
– Min roll är att entusiasmera, sälja företaget 
internt och externt samt att understödja alla övriga 
funktioner i bolagen. 

– Primus Inter Pares (främst bland jämlikar).

 
Andréas Eliasson | Vice VD  
 
– Vice VD med ansvar för företagets lednings-
system. Övergripande ansvar för kvalitet och miljö, 
IT samt konstruktion. 

– ELIAS står för Kvalitet – billigare i längden.

  

Hillevi Andersson | Projektledare Marknad och Kalkyl 
 
– Min roll är att ansvara för avtalskunder och kalkyl. 
 
– ELIAS står för Kvalitet, Långsiktighet och Miljö-
medvetenhet.
 
 
Percy Fredriksson | Projektledare Kalkyl

– Extra resurs på ELIAS med fokus på marknad och 
kalkyl.
 
– ELIAS står för framtidens elteknikföretag.
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Serviceteamet i Karlshamn har ett gott 
rykte om sig och det är främst för att 
de är mycket erfarna elektriker. Enligt 
Roger så råder inte heller någon tvekan 
om att de är ett gott gäng som jobb-
ar ihop och som ställer upp för såväl 
kunderna som för varandra.

GOD SOCIAL KOMPETENS
Arbetet varierar från små till stora upp-
drag för serviceteamet i Karlshamn. 
Kunderna varierar från förstagångs-
kunder till återkommande kunder. 
Flexibilitet är ett nyckelord hos service-

teamet i Karlshamn som utför alltifrån 
enklare elinstallation som badrumsreno-
vering hemma hos privatpersoner, till 
mer omfattande och komplexa uppdrag 
hos företag.

Ett av de återkommande uppdrag som 
serviceteamet i Karlshamn utför är 
elanslutning vid inkoppling av fjärr-
värme åt Karlshamns Energi AB. Det 
kan i vissa fall röra sig om ett helt 
kvarter med villor som vill ansluta sig 
till fjärrvärme via Karlshamns Energi 
AB och då finns ELIAS service-
elektriker i Karlshamn på plats och 
sköter elinstallationen.

SER MÖJLIGHETER
Enligt Roger är det viktigt att man ser 
möjligheter och hittar bra lösningar för 
varje uppdrag man genomför från start 
till slut.
– Det är även viktigt att vi kommer med 
rätt idéer för varje kund för att hjälpa 
dem på bästa sätt. 

RÄTT MAN PÅ RÄTT PLATS
Som projektledare på ELIAS i 
Karlshamn har Roger många bollar i 
luften. 
– Arbetsuppgifterna är varierande och 
den ena dagen är inte den andra lik och 
det gäller att man är fokuserad, säger 
Roger.

Med 19 års erfarenhet som elektriker 
har Roger stor förståelse och insikt i hur 
och vad som ska utföras vid de olika 
uppdragen. Kunder som kommer in 

Det råder stort engagemang hos el-serviceteamet i Karlshamn där 
Roger Möller är projektledare och är en av nyckelpersonerna för de 
olika projekten de utför. Tillsammans har serviceteamet i Karlshamn 
en bred kompetens och många års erfarenhet inom elservice.

med förfrågningar om olika uppdrag tar 
Roger hand om. Han åker ofta ut för att 
se vad det är kunden vill få hjälp med. 
Roger tar sedan fram förslag åt kunden 
samt räknar på uppdraget så att kunden 
får en offert på det tilltänkta uppdraget. 
När sedan offerten är godkänd av kund 
gäller det att hitta rätt man för upp-
draget. Vissa i teamet passar bättre för 
en viss typ av jobb och ibland gäller det 
att skicka ut rätt serviceelektriker för 
jobbet som ska göras. Alla bidrar till 
teamet med sina unika egenskaper.

KVALITET RAKT IGENOM
En av de serviceelektriker som jobbar på 
ELIAS i Karlshamn är Mikael Johans-
son som började på ELIAS i augusti 
2011. Han har kommit väl in i rutin-

 
ROGER MÖLLER
 

Projektledare för el-serviceteamet 
i Karlshamn och har arbetat på 
ELIAS i snart 7 år. Roger har även 
19 års erfarenhet som elektriker. 
 
ÅLDER 49 år
FAMILJ Fru och 2 barn
BOR Åryd, ca 1mil öster om 
Karlshamn
INTRESSEN Jakt, fotboll, köra 
motorcykel

Mikael Johansson, serviceelektriker 
på ELIAS i Karlshamn.

ELIAS el-serviceteam i Karlshamn
På bilden f.v. Mikael Johansson, 
Patrik Stensson, Stefan Broberg, 
Roger Möller och Olof Magnusson. 
Bengt-Anders Bornéus och Tomas 
Folkesson saknas på bilden.

erna och såklart blivit en i Karlshamns 
teamet. 
– Jag gillar att det är ett så varierande 
jobb här på ELIAS, säger Mikael med 
ett leende. 

Mikael vill också betona vikten av den 
service och tillgänglighet för kunden 
som finns hos ELIAS idag.
– Har vi gjort ett uppdrag hos en kund så 
är vi tydliga med att informera kunden 
om vår service och tillgänglighet, såväl 
under uppdragets utförande som efter 
att det är klart. Kunden ska alltid känna 
sig välkommen att kontakta oss för hjälp 
eller om frågor skulle uppstå efter att 
ELIAS serviceelektriker gjort klart sitt 
jobb, säger Mikael bestämt.
– Vårt arbete är kvalitet rakt igenom, 
från början till slut!
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ELIAS har etablerat ett 
servicekontor i hjärtat av 
Blekinge, närmare bestämt i 
Bräkne-Hoby, med full service 
inom elservice.

N Y T T 
SERVICEKONTOR 
I BRÄKNE-HOBY

 
Nytt servicekontor i Bräkne-Hoby där 
Mats Nilsson(t.v.) är projektledare och Mats 
Andersson är serviceelektriker(t.h.).

ELIAS 

CERTIFIERAT 

ISO 14001  

ISO 9001

 

ELIAS i Småland har på ett år 
genomgått en intern revision 
och två externa. Det är hårda 
bud för ett företag som är så 
pass ungt.  
 

De båda externa revisionerna som 
ägde rum i augusti 2011 utfördes av 
branschorganisationen EIO respektive 
certifieringsföretaget Intertek Semko. 
Det kom dock inte som någon större 
överraskning att företaget klarade båda 
dessa revisioner med god marginal 
då ELIAS i Blekinge under flera år har 
byggt, implementerat och förbättrat det 
gemensamma ledningssystemet.
 
STORT ENGAGEMANG

– Jag anser att vårt ledningssystem är en 
av anledningarna till vår framgång i 
Småland, säger Andréas Eliasson, 
ansvarig för kvalitet och miljö på de 
båda företagen. Grabbarna i Växjö har 
kontinuerligt lärt sig våra rutiner samt 
hur vi ska sköta de formella bitarna av 
verksamheten. De har inte haft några 
problem att implementera dessa. De 
har visat ett stort engagemang och gjort 
ett kanonjobb rakt igenom, berömmer 
Andréas. 

Nu hoppas de båda företagen att certi-
fikaten leder till nya jobb med kunder 
som uppskattar företag som har ordning 
och reda. Flera kunder har tryckt på 
ELIAS att de vill handla tjänster av ett 
certifierat företag. Dessvärre har en del 
företag ändå gått på billigast lämnade 
pris och struntat i kvalitets- och miljö-
certifikat. Men billigast lämnade pris 
betyder inte alltid lägsta pris i slutänden 

och det brukar sällan betyda bästa 
kvalitet.
 
ALLTID LEVERERA KVALITET

– Tyvärr tror jag många lurar sig på 
priset. Man vill gärna tro att man får 
samma kvalitet trots skillnaden på pris. 
Eftersom vi utgår från att alltid leverera 
kvalitet så är vi inte alltid billigast. Men 
vi är övertygade om att vi är billigast 
i relation till levererad kvalitet. Det är 
tråkigt att det inte uppskattas mer när det 
gäller offentliga upphandlingar. De borde 
föregå med gott exempel och värdesätta 
företag med certifierade ledningssystem 
mer. Det skulle inte bli dyrare för kunden, 
däremot mer rättvist eftersom alla företag 
har en skyldighet att värna om miljön 
samt att utföra jobb med hög kvalitet till 
sina kunder, anser Andréas. Våra certifi-
kat visar att vi jobbar med just de bitarna.
 
NÖJDA KUNDER  

ELIAS kunder är nöjda med vad 
företaget levererar. Det visar de båda 
kundenkäterna som gjordes 2011. I 
undersökningen tillfrågades de tio största 
kunderna till respektive bolag under 
föregående år. I Blekinge fick man ett 
snitt på 9,2 av 10 möjliga poäng. Små-
lands bolaget till och med toppade detta 
med en poäng på 9,4 av 10. 
 
– Vi är oerhört nöjda och stolta över 
dessa siffror. Det visar att alla på före-
taget jobbar hårt för att våra kunder ska 
känna sig nöjda med jobben vi gör. Vi 
har inga planer på att bli sämre, nu ska 
vi jobba ännu hårdare för att uppnå 9,5. 
Vi får väl se vilket av bolagen som når dit 
först, säger Andréas med ett leende.

– Vi vill framförallt satsa på nära 
service för såväl privata kunder som 
företag i Bräkne-Hoby säger Mats 
Nilsson, projektledare för det nya 
servicekontoret i Bräkne-Hoby. Mats 
Nilsson är idag även projektledare för 
serviceteamet i Ronneby och har tid-
igare lång erfarenhet som elektriker.  
Mats Andersson är serviceelektrikern, 
med många års erfarenhet, som finns 
på plats i Bräkne-Hoby och sköter 
samtliga installationer i samråd med 
Mats Nilsson. 
– Det är en stor variation på de 
arbeten som vi utför och vi har märkt 
en ökad ingång av jobb efter etabler-
ingen i Bräkne-Hoby, konstaterar Mats 
Andersson. Den senaste tiden har det 
varit en del jobb gällande installation 
av avloppspumpar och värmepumpar. 
– ELIAS kör helhetskonceptet vid in-
stallation av värmepumpar, vilket 
betyder att vi både säljer värme-
pumpar och installerar dem på plats 
hos kunden, säger Mats Andersson.
Vid installation av värmepumpar idag 
krävs det en certifierad installatör, 
vilket Mats Andersson på ELIAS i 
Bräkne-Hoby är idag. 
– Vi upplever att våra 
kunder är nöjda 
med de jobb vi gör, 
vilket är positivt. 
ELIAS utmärker 
sig genom att vi 
håller våra tider 
och levererar kvalitet, 
menar de båda bestämt.

ELIAS  
CERTIFIERAD
VÄRMEPUMPS
INSTALLATÖR
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Skanskagymnasiet i Växjö är en inter-
nationell gymnasieskola med inriktning, 
Samhällsbyggande och miljö. Unikt med 
skolan är att eleverna har möjlighet att 
läsa ett fjärde gymnasieår på Teknik-
programmet och därefter erhålla en 
gymnasieingenjörsexamen. Idag går 
det 150 elever på skolan som dessutom 
är rikstäckande med elever ifrån hela 

Sverige. Centralt beläget på söder i 
Växjö ligger Skanskagymnasiets lokaler. 
Den senaste tiden har hela byggnaden 
genomgått en totalrenovering och 
ELIAS har varit med i renoverings-
projektet.

I byggnaden har ELIAS installerat 
smarta och effektiva lösningar för såväl 

belysning som närvarostyrning. Man 
finner små detaljer som elkontakter 
snyggt inbyggda i de olika klass- och 
uppehållsrummen, allt för att eleverna 
på skolan ska kunna använda sina 
datorer på ett enkelt och smidigt sätt. 
Genomgående i skolans byggnad finner 
man effektfulla ljuskällor som LED-
belysning och intelligent styrning av 

Skanskagymnasiets lokaler i Växjö har genomgått en totalrenovering där ELIAS har 
gjort elinstallationen av såväl effektfulla ljuskällor som smarta el lösningar. 

 
ELIAS har installerat olika effektfulla ljuskällor i såväl korridorer, klassrum, lärarrum som uppehållsrum på Skanskagymnasiet i Växjö.
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energisnåla lampor. Lampor som tänds 
med automatik när man går in i ett rum 
via rörelsedetektor och som släcks en tid 
efter man gått ut ur rummet.
 
– Moderna lampor och ljuskällor har vi 
installerat i byggnaden, som inte bara 
ser bra ut utan också är energieffektiva, 
säger ELIAS projektledare Magnus 
Lindqvist, med ett leende. Magnus 
skiner upp när han går från lampa till 
lampa, vrider, vänder och visar upp 
deras olika funktionalitet när ELIAS-
Nytt besöker skolan. 
 

– Det har varit otroligt kul att vi har fått 
vara med i detta projekt på Skanska-
gymnasiet, säger Magnus. ELIAS har 
fått vara med i hela processen från 
planering och utförande till dess färdig-
ställande. Vi har jobbat i väldigt nära 
kontakt med arkitekten Frida Petersson 
från Skanska Teknik i Växjö, samt 
Magnus Birgersson, rektor och ledare 
för projektet. Tillsammans har vi 
kommit fram till bra och smarta 
lösningar som sedan våra elektriker 

MAGNUS BIRGERSSON 
 
Skanskagymnasiets rektor och ledare för 
projektet av ombyggnaden, här framför 
“Rudolf Fredrik BERG” signaturen vilket 
är namnet på grundaren till företaget 
Skanska.
 
 

SKANSKAGYMNASIET 
 
PLATS  
Skolan är belägen på söder i centrala 
Växjö. 
 
INRIKTNING  
Samhällsbyggnad och miljö. 
 
FAKTA  
- Skanskagymnasiet är en fristående 
skolan och startades 2009.   
 
- 150 elever går på skolan idag. 
 
- Treårigt teknikprogram där eleverna 
får möjlighet att läsa ett fjärde yrkes-
förberedande år och därefter erbjuds en 
gymnasieingenjörsexamen. 
 
- Skolans elever har möjlighet att fördjupa 
sig inom såväl byggteknik, byggprocess, 
produktionsledning som ledarskap och 
organisation.

förverkligat på plats, säger Magnus 
Lundqvist. 
 
Miljön på skolan är mycket trivsam 
samtidigt väldigt ”i tiden” med desig-
nad interiör i hela byggnaden. Eleverna 
likväl personalen ser verkligen ut att 
trivas på skolan. Magnus Birgersson, ser 
även han ut att trivas på jobbet och i de 
nyrenoverade lokalerna. 
– Jag är mycket imponerad över hur 
hela byggnaden har tagit form och vi är 
otroligt nöjda med samarbetet vi haft 
med ELIAS från början till slut, säger 
Magnus Birgersson bestämt.

 
Lärarna på skolan har nu fått en 
givande miljö i fikarummet.

 
Moderna uppehållsrum med möjligheten att spela biljard, pingis eller bara “chilla”  i de 
sköna sofforna alternativt fåtöljerna som finns.

 
“ELIAS har fått vara med i 
hela processen från planering 
och utförande till dess färdig-
ställande.”
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INSTALLERAR FRAMTIDENS  

VINDKRAFT

Vid det stora köpcentret Grand Samar-
kand i Växjö ligger Maxi ICA Stor-
marknad med en affärslokal på drygt 
6000 kvadratmeter. I lokalen har ELIAS 
bytt över 1000 armaturer samt monterat 
ett helt nytt bärverk. Projektet har varit 
lite speciellt med tanke på de begränsade 
ytorna och miljön i butiken. Många hyl-
lor med varor och högt i tak, samtidigt 
personal och kunder i ständig rörelse. 

Över 1000 armaturer har bytts ut på Maxi ICA Stormarknad i Växjö 
och ELIAS har varit totalentreprenör för belysningsprojektet.

– ELIAS montörer har under arbetets 
gång verkligen försökt att inte vara 
ett hinder, för såväl Maxi ICA Stor-
marknads personal som kunder, säger 
Magnus Lundqvist projektledare på 
ELIAS i Småland.
– Det är oerhört viktigt att förstå kunder 
och deras behov för varje projekt vi gör 
och i detta projekt var den stora ut-
maningen att jobba i drift, menar 

 
“Det är oerhört viktigt att förstå kunden och dess behov 
för varje projekt man gör och i detta projekt var den stora 
utmaningen att jobba i drift.”

ETT LYSANDE  
JOBB FÖR ELIAS
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4 ELIAS-PROFILER SOM GJORT  
”EN SVENSK KLASSIKER”

 
INGMAR ELIASSON 
 
ELIAS VD
Bräkne-Hoby 
 
1:a klassikermedalj 1979 
2:a klassikermedalj 2003
3:e klassikermedalj 2004
4:e klassikermedalj 2007 

 
ELIAS PROFIL

 
JOAKIM LINDQVIST 
 
ELIAS Telemontör
Ronneby

1:a klassikermedalj 2008

 
 

 
ELIAS Serviceelektriker
Ronneby

1:a klassikermedalj 2007

 
PATRIK STENSSON 
 
ELIAS Serviceelektriker
Olofström
 
1:a klassikermedalj 2010

 
– Största utmaningen för mig har 
alltid varit Vätternrundan. I stället 
för att som normalt, gå till sängs vid 
22:00, startar man en cykeltur mot-
svarande Bräkne-Hoby – Göteborg.

– Mest cykel och gång, men även 
motionsgymnastik. Två till fyra gånger 
per vecka - Får jag inte träna så är 
inte huvudet i trim.

 
– STÖRSTA UTMANINGEN I  
“EN SVENSK KLASSIKER”?
– MOTIONERAR IDAG?

 
– Motivera mig till att köra ända 
upp till Dalarna för att simma 3km 
(kändes meningslöst, men ingick ju i 
klassikern). 
 
– Tränar idag Ju-Jutsu och springer 
för att hålla mig i god form.

 
– Det moment som på förhand såg ut 
att vara svårast, Vansbrosimningen 
visade sig bli den lättaste. Med över 
20 grader i vattnet och våtdräkt med 
flytkraft så var det inga problem. 
De andra tre momenten var mer 
krävande. 
 
– För tillfället motionerar jag spar-
samt. Lite cykling blir det i allafall. 

– Vasaloppet var det mest krävande. 
Mest på grund av att jag knappt åkt 
skidor förut och tränade för dåligt 
inför det.
 
– Idag tränar jag på gym och boxas 
vintertid. På sommaren försöker jag 
ge mig ut i löpspåret. Träningen är en 
viktig del i min vardag och utan den 
skulle jag inte må bra.

FAKTA  -  En Svensk Klassiker 
 
För att titulera sig ”En Svensk Klassiker” så ska man genomföra de följande fyra olika loppen 
inom en period om 12 månader:

      • Engelbrektsloppet 60km eller Vasaloppet eller Öppet Spår 90km
      • Vätternrundan 300km
      • Vansbrosimningen 3km
      • Lidingöloppet 30km

För mer information om ”En Svensk Klassiker” finner ni på www.ensvenskklassiker.se 
 
- Är du anställd på ELIAS så står företaget för anmälningsavgiften för 
“En Svensk Klassiker”. 

Magnus bestämt.  
– Trots den begränsade miljön har vi 
ändå haft ett väldigt gott samarbete med 
Maxi ICAs föreståndare och personal, 
säger Magnus. 

INTELLIGENT BELYSNING 
Hela armaturverket är uppdelat i zoner 
där varje lampa är styrt från en och 
samma central. Varje lampa är en så 
kallad intelligent lampa som tänds, 
dimmas ner eller släcks vartefter det är 
rörelse i lokalen. 
– Vi har dessutom fått anpassa oss efter 
ICAs krav gällande ljuskällan. ICA har 
bestämmelser, så kallat “LUX-Krav”, på 
hur butikerna ska se ut och framförallt 
hur ljuset i butiken ska exponeras och 
lysa.

ENERGI EFFEKTIV BELYSNING 
Belysningssystemet som ELIAS har bytt 
ut hos Maxi ICA Stormarknad i Växjö är 
mycket energieffektivt och kommer att 
reducerar elkostnaden kraftigt framöver.

 
På bild från vänster: ELIAS projektledare Björn 
Spogardh, Anette Hadin konstruktör på ECWIND 
samt ELIAS servicetekniker Thomas Stensson.

ETT LYSANDE  
JOBB FÖR ELIAS



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
 
Gullbernavägen 2
371 47 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

Växjö
 
Smedjegatan 33
352 46 Växjö
Telefon: 0470 34 88 50
Fax: 0470 223 00

Med huvudkontor (HQ) mitt i Blekinge, platskontor strategiskt placerade och direkt-
kontakt med våra servicebilar är vi aldrig långt borta från ditt elproblem.

ENSKILDA UPPDRAG | TOTALENTREPRENAD | TEKNIKENTREPRENAD 
 
Nivån och omfattningen på våra åtaganden bestämmer du själv. Det är en av fördelarna med 
ELIAS som samarbetspartner, att du får tillgång till kvalificerad kunskap inom alla elområden 
till en kostnad som gläder den som ska betala.

Olofström

Karlshamn
Bräkne-Hoby (HQ) Karlskrona

Ronneby

BLEKINGE

Växjö

... den nya tidens elteknikföretag


