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ELIAS 3.0, nu tar vi
nästa steg i utvecklingen.
2015 var ett fantastisk år för ELIAS Syd AB. Jubileumsfirande, färdigställandet av flygledartornet på F17, avslut
på vårt största projekt hittills åt Skanska i Karlskrona,
kontrakt på två större bostadsprojekt i Växjö samt
vårt hittills största fastprisprojekt Icon i Växjö. Vi
har haft fortsatt god utveckling på vår automationsverkstad i Olofström.
Sist men inte minst, en omsättningsökning på 50%
med bibehållen lönsamhet. Listan kan göras längre, men jag nämner här de stora dragen. Den delvis
nya styrelsen har arbetat med viktiga frågor om
framtidens utveckling. Strategiska nyanställningar har
också genomförts i syfte att bli en än bättre samarbetspartner till våra kunder.
När jag lyfter blicken några år framöver, konstaterar jag
att det finns många spännande projekt i vår region att
bevaka. Med den organisation som vi nu verkar i och
med motiverade medarbetare, håller jag för troligt att
den possitiva utveckling vi haft de senaste tre åren fortsätter. Dock inte i den takt som senaste året visar, då vi
avslutade ett exeptionellt stort projekt.
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Kontentan av detta blir nog att det tar ytterligare något
år innan man ”hänger upp mig på väggen”. Tack till
alla medarbetare, kunder och leverantörer, för ett
fantastiskt 2015.

Genom hög kompetens och medvetenhet, erbjuder vi
tekniska lösningar som möter kundens behov och blir
därmed det hållbara valet.

Ingmar Eliasson, entreprenör
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Vad har hänt sen sist? I förra
numret berättade vi om hur
ELIAS var i full gång med arbetet
i det nya flygledartornet i Ronneby/Kallinge. Nu har vi glädjen
att se resultatet av det arbetet.
Vid årsskiftet togs flygledartornet i drift och det som återstod
var endast några justeringar och
förbättringar, annars fungerade
allting perfekt!

Mats Nilsson

Projektledare, Ronneby

Bakgrunden till det nya ﬂygNybyggnation av flygledartornet vid flygflottiljen Kallinge F17
ledartornet är att det gamla torÄgare: Fortifikationsverket
net var utdömt och omodernt.
Det nya tornet tar oss till ståtlig Generalentreprenör: Skanska Sverige AB
höjd på 35 meter och har toppProjekttid: Maj 2014 - Dec 2015
modern teknik som underlättar
arbetet och ger ﬂygledningen
det hela något speciellt. Det är inte varje dag ett sådant här
en bättre och säkrare kontroll över ﬂygtrafiken.
projekt dyker upp och arbetet har skapat en bra relation och
ELIAS har varit delaktiga genom hela projektet och
kommunikation med Skanska och Eltel. Det har varit väldigt inburit huvudansvar på elsidan med passagesystem,
spirerande, utvecklande och roligt att få vara en del av arbetet,
kablagedragning, kraft och belysning. ELIAS har
avslutar Mats.
även haft totalansvaret för den tekniska installationen, dvs även rör och ventilation, där Skanska
bara har haft en underentreprenör att vända sig
till. Samtliga i projektet har varit mycket nöjda med
detta upplägg. I ett unikt projekt så innebär det
ofta att man ställs inför utmaningar under arbetets gång. Något unikt för projektet var mängden
teknik och kablage som användes. En viktig del
var att kunna skydda ﬂygledartornet mot elavbrott,
därför använde vi A, B och C-kraft, (A - vanligt nät,
B - egen generator, C - batteri.) Även höjden gör
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Vad
hände
sen?

Mats är en 47 årig pigg man och har
arbetat på ELIAS sedan starten 2005
och det Mats gillar mest med sitt jobb
är omväxlingen och den personliga
kontakten. Mats bor i Bräkne-Hoby
och sin fritid spenderar han gärna
med jakt och att umgås med fru och
fyra pojkar.

En ICON mitt i Växjös
Nu byggs en unik byggnad
Växjö som bland annat ska
Arenastad iinnehålla
hotell, restaurang,
lägenheter, skybar, kontor,
skola och mycket mer.

20
elektriker

19

våningar högt

37.000
kvadratmeter

60

500
gymnasieelever

220
lägenheter

hotell lägenheter

Initiativtagaren till bygget är Anders Öman som berättar att det är inspirerat av ett
amerikanskt koncept, en kombinationsbyggnad som erbjuder en hotellkänsla.
De som bor i lägenheterna kan köpa sig service som frukost, städning och annan
service av hotellet. Icon byggs mitt i Växjös Arenastad. Vi är mycket glada att vara
med på resan säger Per-Ola Thordsson.
Byggnaden byggs som ett L och är hela
19 våningar högt med en skybar längst
upp, samt pool och spa-anläggning.
Alpha Property Partners (APP) som står
bakom bygget hoppas att ICON Växjö
med sina 37.000 kvadratmeter blir ett
naturligt centrum för Arenastaden, Växjö.
Ömangruppen har totalansvar för den
tekniska installationen. Vi var med och
räknade på projektet tillsammans och till
slut hamnade affären hos oss, delvis för
rätt pris men även för ELIAS som företag, säger projektledare Per-Ola. Vi har
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varit med i projektet sedan start och det
kommer involvera cirka 20 medarbetare
från oss över tid. Det vi skall arbeta med
är kraft, belysning, tele/data, passage
och larm. Utmaningarna inom projektet
kommer vara att logistiken fungerar
med materialﬂödet med tanke på att vi
bygger på höjden i en ganska så unik
byggnad, avslutar Per-Ola Thordsson.

Per-Ola Thordsson

Projektledare, Växjö

Per-Ola är en 48 årig man från Växjö,
utanför arbetet ägnar han sin tid åt
familjen som består av sambo, sju
barn och en hund. Per-Ola började sin
karriär på ELIAS efter att en vän tillfrågade honom om han ville vara med,
Per-Ola såg det som en utmaning
och har sedan 2010 arbetat på ELIAS.

Hans vanligaste arbetsuppgifter är
att leda projekt, vara kundkontakt, offerera, administrera. Per-Ola har ofta
hand om de större entreprenaderna.
Det bästa med mitt jobb är alla utmaningar jag ställs inför. De vanligaste
är att få tid och logistik att fungera
friktionsfritt under projektets gång.
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ELIAS i
Siﬀror

6

Året 2015

kontor i Blekinge
och Småland

151,4

Magnus Olsson och Mats Lönnquist

95%

milj total omsättning

kundnöjdhet

97
personer anställda

1

medverkan i
tv-programmet
Sofias Änglar

I takt med att både passagerare och godstrafik ökar så har Stena
Line på Verkö byggt till en ny avstigningsramp och reservgenerator på färjeterminalen. ELIAS har som underleverantör till NCC
varit delaktiga i arbetet med installationen.
Det blir lätt ﬂaskhalsar när många
människor ska gå av båten samtidigt,
men med den nya avstigningsrampen
som även är handikappsanpassad blir
den processen nu mycket smidigare och
effektivare. När vi kom hit var bygget
endast ett skal där vi sedan arbetat med
att installera belysning, kraft, reservkraftsinstallation till sprinklersystem via
dieseldrivna aggregat där systemet är
helautomatiskt. Tillsammmans med Stanley har vi även kopplat in utrymningsoch brandlarm på ﬂera språk, berättar
projektledare Magnus Olsson.

78
elektriker
anställda

Ägare: Stena Line
Generalentreprenör: NCC
Projekttid: Feb 2016 - Maj 2016

Inom projektet har det funnits ett miljötänk i hela processen med bland annat
LED-lampor. Magnus fortsätter att berätta
om utmaningarna i projekt som varit
att anpassa sitt arbete efter ankomster
och avgångar i terminalen. De anställda har även fått gå igenom kontroller
för behörighet för att kunna arbeta vid
färjeterminalen. Det är saker som vi inte
är så vana vid i våra projekt, men nyttiga
och lärorika.

Magnus Olsson
Projektledare, Karlskrona
Magnus är en 31 årig man och har arbetat på
ELIAS i ett och ett halvt år och det Magnus
gillar mest med sitt jobb är kundkontakten och
de varierande arbetsuppgifterna. Magnus bor i
Trummenäs och sin fritid spenderar han gärna
med sin familj, bestående av
sambo och två barn, jakt
och fiske.

DIN LEVERANTÖR AV

146
förbättringsförslag

VÄRMEPUMP

91
st genomförda
förbättringsförslag

Vi säljer och installerar Mitsubishi värmepump Luft Luft
till företag och privatpersoner, installationen av värmepumpen utförs alltid av vår certifierad personal.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:
Björn Spogardh
0768-99 13 56
bjorn.spogardh@eliasab.se

Certiﬁerad personal på värmepumpar:
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Mats Andersson 0768-99 13 19, Thomas Stensson 0768-99 13 65
och Dennis Hasselberg 0768-99 13 50
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ÄR DU REDO FÖR
TERMOGRAFERING?

Framtidens
ﬁber på Fäjö
Michael Andersson

Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och konsumenten har höga krav på en snabb och säker uppkoppling. Att satsa på en fiberanslutning är en långsiktig
lösning som erbjuder en stabil uppkoppling med stor kapacitet för att matcha framtidens snabba utveckling och
internetbaserade tjänster. ”Uppkopplade hem” är snart
ett standardiserat begrepp och kan hjälpa gemene man
på många olika sätt.
ELIAS har haft huvudansvaret för utbyggnad av
fibernätet till cirka 70 hushåll på Fäjö. Projektledare
Michael Andersson som själv kommer från Fäjö
ursprungligen såg det som en självklarhet att starta
projektet då han vet att mindre samhällen ofta får
vänta längre med att erbjudas en fiberanslutning.
För att genomföra projektet har vi varit tre medarbetare på plats, fiberteknikern Kristofer Larsson har
svetsat medan Sammie Hermansson och

Michael har blåst fibern. När man drar fiber säger
man att man blåser fiber - av den enkla anledningen
att dom tar hjälp av tryckluft för att dra fiberkablarna,
säger Michael Andersson. Vi är mycket nöjda, och
vi har varit trygga med att ha ELIAS som partner. Det
är väldigt viktigt i ett projekt som detta då processen
ofta tar ﬂera år, från idé till slutförande, säger Jan
Andersson, ordförande i Fäjö/Lösen ekonomiska
förening.

Ett av Thomas områden är
eltermografering av sladdar,
elskåp, automationsskåp
och styrskåp. Termografering innebär att vi kan hitta
dåliga anslutningar och
kontakter, säger Thomas.
Om något är dåligt så kommer det alstra värme och
då oxiderar kopparn, vilket
resulterar i sämre lednings-

förmåga. Till slut kommer det
smälta och då uppstår en farlig
brandrisk. Därför är det viktigt att termografering utförs
med jämna intervaller och det
innebär ofta en gång per år för
våra kunder. Efter att termograferingen är genomförd skriver
vi en åtgärdslista om det krävs,
avslutar Thomas.

Thomas Stensson
Projektledare, Servicetekniker
Thomas är 54 år och kommer
från Kyrkhult i Olofström,
fritiden spenderas gärna med
sin familj, fru, fyra barn och
hästarna. Thomas har arbetat
på ELIAS sedan februari
2007, Thomas arbetar på
kontoret i Olofström tillsammans med 14 andra kollegor.
De vanligaste utmaningarna
i mitt arbete är mängden
serviceuppdrag vi behandlar
samtidigt som vi håller ett
brett och kompetent arbetsområde, säger
Thomas. Arbetet är väldigt fritt och omväxlande vilket jag trivs väldigt bra med, säger
Thomas.
Thomas Stensson

TYCKER DU OM SMARTA LÖSNINGAR?

Michael Andersson
Tekniker EL/Tele, Karlskrona
Michael är 55 år och har arbetat på
ELIAS sedan 2014, det Michael gillar
mest med sitt jobb är friheten, omväxlingen och bra respons från kunderna
och ledningen. Michael bor i Karlskrona
med familjen bestående av sambo och
två vuxna barn. Hans stora passion i
livet är motor och trädgård.
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Läs
om ﬂer goda
exempel på hur du
kan spara pengar på
ELRÄTT.SE

GÖR RÄTT & VÄLJ ELRÄTT
I dag letar vi efter smarta och ﬂexibla lösningar som är
energieffektiva och miljömedvetna. Elteknikbranschen
följer utvecklingen och kan hjälpa oss att bli elsmarta.
•
•
•

ELRÄTT hjälper dig att eleffektivisera din fastighet.
ELRÄTT hjälper dig att installera moderna styrsystem för
belysning, värme och ventilation
ELRÄTT vill helt enkelt erbjuda sina kunder trygga, effektiva
och smarta lösningar för skiftande behov.

ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Sveriges El-grossister (SEG) och ELRÄTT Leverantörerna.

KOPPLA IN DITT FÖRETAG PÅ ELIAS
FÖR SERVICE, UNDERHÅLL, INSTALLATION, SÄKERHET & AUTOMATION

EL

Ny-, till- och ombyggnader, stort som smått

TEKNIK
HÖGHÖJDSARBETE

BUS SYSTEM
(Certifierad KNX)

VINDKRAFT

ELMATERIELFÖRSÄLJNING

SOLCELLER

FARTYGSINSTALLATIONER

HÖGSPÄNNINGSSKARVNING

TRANSFORMATOR
STÄLLVERKSANLÄGGNINGAR
(Hög- och lågspänning)

EL-TERMOGRAFERING
ENERGIANALYSER

UPS-ANLÄGGNINGAR
ENERGIOPTIMERING
INDUSTRIAUTOMATION
LJUSSÄTTNINGAR
ELÖVERKÄNSLIGHET
TOTAL & UTFÖRANDEENTREPRENADER
PLC

TELE
INBROTTSLARM
(Behörig installatör)
CCTV
(Kameraövervakning)
BRANDLARM
(Behörig ingenjör)
RIKSTELEFON

TEKNIK

PASSAGEKONTROLL

INSTRUMENT

FIBER / OPTOTEKNIK
(Certifierad tekniker)

KONSTRUKTION / CAD
(El / tele / automation)
STYR-, REGLER-, & ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR

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 eller en godkänd
larmanläggning. 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 ELIAS verktygslåda.
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smarta

LÖSNINGAR HOS

JEPPSSONS
Jörgen Citrén

Glenn Jaldegård

Åskledare

Ägare: Landstinget
Generalentreprenör: Flexator
Projekttid: 10 veckor

Psykpaviljongen,
ett modernt nybyg�e

Vuxenpsykiatrin i Karlshamn har växt ur sina lokaler och bygger
nu nya som är anpassade för verksamheten. Det är en efterlängtad ﬂytt som kommer underBjörn Spogardh som har varit projektledare berättar att ELIAS
varit delaktiga under en viss period i processen med att
lätta arbetet eftersom psykiatrin nu har
färdigställa de nya lokalerna för vuxenpsykiatrin. Vi har varit
ﬂyttar till sjukhusområdet och det
underleverantör och det är första gången vi arbetar tillsammed Flexator vilket har fungerat mycket bra. Vi har varit
kommer även förbättra samverkan mans
cirka 5 till 6 medarbetare på plats under perioden som har
med övriga delar av sjukhuset.
utfört arbetsuppgifter inom el och tele/data. Utmaningarna

Mikael Johansson

Proﬁl

Projektledare, Karlshamn
Mikael Johansson är 44 år och bor i
Karlshamn med sina två döttrar där han
på sin fritid gärna ägnar åt hus & trädgård. Jag har arbetat som servicetekniker på ELIAS sedan 2010 men för ett
och ett halvt år sedan gick jag över till
en ny arbetsroll som projektledare. Det
kändes som en utmaning och samtidigt
som en positiv utveckling för mig inom
ELIAS, säger Mikael. Jag ställs ofta inför
många utmaningar och den största
är att lyckas pussla ihop så allt ﬂyter
friktionsfritt. Det jag tycker bäst om
med arbetet är mina arbetskamrater
och de utvecklande arbetsuppgifterna
jag ställs inför, avslutar Mikael.
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i projektet har varit ett modernt byggnadssätt med ﬂyttbara husmoduler, ett
byggnadssätt som är valt på grund av att
det ska gå att ﬂytta modulerna om det
skulle krävas i framtiden. För oss har det
inneburit ett annorlunda sätt att arbeta
eftersom alla dosor och annat i väggarna
redan var monterat. Detta tvingade oss att
dra kablage mellan varje modul, vilket står
ut från det normala arbetsﬂödet, ett roligt
och lärorikt projekt säger Björn. Inom projektet fanns det en stor efterfråga på energieffektivitet och för att göra det möjligt att
spara maximalt med energi så installerade
vi all LEDbelysning med rörelsevakter i
samtliga rum. Den nya psykpaviljongen
förväntas stå klar juni 2016 och klar för
inﬂyttning redan efter sommaren.

Ägare: Jeppssons
Generalentreprenör: Dynacon
Projekttid: Sept 2014 - Sept 2015

Jeppssons i Karlshamn som är
återförsäljare av Volkswagen
och Skoda satsar för framtiden
genom att bygga ut med 500 m²
toppmoderna och kundanpassade bilhallar.
I det här projektet ställdes ELIAS inför
en utmaning när de skulle installera
en ny belysning, säger projektledare
Björn Spogardh. Att hitta rätt armaturer
var en utmaning — enligt Volkswagen
finns bara ett fåtal godkända leverantörer. Det krävdes även stor eftertanke
för att få lamporna och uttagen på rätt
ställe och vinkel för optimal belysning
på bilarna. ELIAS har varit med under
hela processen, varit totalentreprenör
för el och haft huvudansvaret men med
tätt samarbete med VW projektör för
allt arbete med belysning, uttag, data

Björn Spogardh
Projektledare, Karlshamn
Björn är 35 år och
har arbetat på ELIAS sedan starten
2005, han började
arbeta som montör men sedan sju
år tillbaka agerar
Björn projektledare. Björn tycker
att friheten och
utmaningarna han
ställs inför är det
absolut bästa med
jobbet. De vanligaste utmaningarna Björn ofta ställs inför är tiden
och bemanningen. Björn bor i
Karlshamn och sin fritid spenderar
han gärna med att jaga och umgås med familjen som består av
fru, två barn och en söt liten katt.

till kontor samt ladduttag för elbilar. Det
fanns ett tänk på hållbarhet och minskad
energiförbrukning redan initialt i projektet, därför installerades endast LED-lampor som drar mindre ström och har en
högre effektivitet. Det är en riktigt snygg
installation som gör det ljust, fräscht och
modernt i vår lokal, vi har fått mycket positiv feedback från våra kunder nämner
en säljare.

eliasab.se | Den nya tidens elteknikföretag
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Industridesign

hos Fellessons
Vi har fått mycket positiv feedback från kunderna, trots att allting
gjorts under drift, vi har cirka 35.000 besökare / vecka så det är en hel
del logistik som skall fungera. — Håkan Seiborg, Ägare / köpman

Energisparande investeringar
Maxi i Växjö har gjort en omfattande renopå Maxi i Växjö vering av sin butik. En renovering som har
skapat en fräschare, modernare och framförallt
en butik som nu gör enorma miljöbesparingar.
ELIAS har installerat ny energieffektiv butikskyla som minskat
energikostnaderna åt Maxi. Hela
butiken har byggts om för att
kunna möta den moderna kunden.
Större mejeriavdelnig, MAXIköket,
cafe med TOGO del, bageriet har
anpassats, frukt och grönt torget
har blivit större, hela delikatessen
har blivit större, on-line butik har
byggts m,m. Detta har medfört att vi
har anpassat kraft och belysning på
stora ytor i butiken säger projektledare Magnus Lundqvist. Rolig fakta:

Numera sparar Maxi i Växjö så
mycket energi som motsvarar att en
personbil kör 29 varv runt jorden
årligen. ELIAS fick projektet genom
att de utfört arbete åt Maxi under
många år och på så sätt byggt upp
en långvarig, stark relation. Magnus
berättar att de har varit sju medarbetare på Maxi under projektet,
förutom att de installerat helt ny
kylanläggning så har de även
arbetat med kraft och belysning.
Den tuffaste utmaningen i det här
projektet har varit att kunna utföra arbetet samtidigt som butiken
varit öppen som vanligt, det har
krävts extra säkerhetsåtgärder och
hänsynstagande till alla besökare i
butiken, avslutar Magnus.

Håkan Seiborg, ägare

Johan Herdeby, butikschef

En utökad chark och delikatessdisk
ger ﬂer nöjda kunder.

ELIASnytt 2016

Våra kunder är kvalitetsmedvetna och ställer höga krav, i takt
med att kunderna förändras så måste även vi förändras för att
kunna fortsätta vara starka även i framtiden, säger VD Anders
Fellesson. Eftersom vi arbetar med rådgivning av byggmaterial
ville vi ha en kreativ lokal som kan presentera våra produkter
på rätt sätt och göra det mer intressant för våra kunder. Vi
har en lång relation till ELIAS så valet av leverantör var enkel

för Fellessons Bygghandel. Vi söker långa relationer och ett
gott samarbete, priset ska vara rätt och man ska kunna lita på
varandra. Det bygger på en ömsesidig hög servicegrad och
uppmärksamhet. ELIAS kan våra fastigheter så uppstarten gick
snabbt och smidigt, fortsätter Anders Fellesson. Magnus Lundqvist har varit projektledare och berättar att ELIAS har varit
delaktiga i hela projektet och utfört allt arbete inom belysning,
ventilation, kraft och data. Det unika inom det här projektet
har varit designfaktorn, det har varit kreativ industridesign och
exklusiv belysning från Louis Poulsen, Danmark. Elias har haft
2-3 montörer på plats under projekttiden, all belysning är LED
och dimningsbar.

Proﬁl

Stig Stamming
Projektledare, Växjö

Projektledare, Växjö
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Fellessons är byggvaruhandeln som har
en lång historia som sträcker sig ända
tillbaka till 1910. Företaget har väldigt stor
kunskap inom bygghandel, materialval
och strävar alltid efter att erbjuda högsta
kvalité i så väl byggmaterial som support.

Magnus Lundqvist

FÄRSK OCH GOTT I DELIN

Magnus Lundqvist
Magnus är 47 år och kommer från Holmåkra,
fritiden spenderas gärna med jakt, skog, fotboll och självklart med sin familj, fru, tre barn
och en hund. Magnus har arbetat på ELIAS
sedan 2010 och är ansvarig för Växjökontoret. De vanligaste arbetsuppgifterna Magnus
har är att leda projekt, kundkontakter och
offerering. Det bästa med mitt jobb är alla
utmaningar jag dagligen ställs inför säger
Magnus. Den vanligaste är att hitta individuella lösningar för varje enskild kund.

Anders Fellesson

Maxi Drive-thru

DIN BIL ÄR KUNDVAGNEN
Beställ dina varor från soffan kvällen innan, hämta dagen efter i Maxi
Växjös smarta Drive-thru.

Stig Stamming är 50 år och bor i Ingelstad som
ligger två mil söder om Växjö. På sin fritid ägnar
sig Stig åt idrott, motion och sin familj som består
av fru och tre utﬂugna barn. Stig har arbetat som
servicetekniker på ELIAS de senaste fem åren men
sen första april i år blev han projektledare i Växjö. I
rollen som projektledare är Stig bland annat ute hos
kunder och tittar på nya jobb, tar in offerter, beställer material och mycket mer. Det är ett väldigt roligt
jobb som är fritt, utmanande och problemlösande
men med arbetet kommer även ett stort ansvar över
ekonomi och personal. Att jag började på ELIAS
kom som en slump då jag jobbade på ett annat
företag som gick under och efter det började jag på
ELIAS. För tillfället är jag på Volvos dumperfabrik i
Braås med ett pågående projekt, avslutar Stig.

eliasab.se | Den nya tidens elteknikföretag
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En totalleverantör
av tele, data, passage
och säkerhet.
Peggy Sandqvist och Henrik Karlsson

Tele & data

Passage

Larm

Utvecklingen inom tele och
data går oerhört snabbt
framåt och det gäller att
hänga med, säger Henrik.
Vi jobbar mycket med fiberteknik, både blåsning och
svetsning. Vi har en certifierad fibertekniker och ﬂera
som jobbar med fiber. För
oss är det viktigt att alltid
ha en löpande dialog med
både kunder och leverantörer, säger Henrik. I framtiden
kommer vi se mer IP-telefoni
och den nya tekniken når
längre ut på landsbygden
ser vi. Våra största kunder
inom data- och telenät är
Karlshamns kommun & Eltel.

Ökad säkerhet blir allt mer
aktuellt i samhället och ofta
handlar det om att företag
vill veta vilka som rör sig i lokalerna och fastigheten. ELIAS erbjuder samtliga tjänster
inom passagesystem och
den vanligaste tjänsten som
vi ser ökning i är till exempel bokning av tvättstuga
via webben, säger Henrik.
Utvecklingen på området
pekar åt bland annat oﬄineteknologi, icke kabeldragning och den trådlösa kommunikationen i allmänhet. Vi
har precis fått förmånen att
leverera passagesystem till
Kulturcentrum Ronneby.

Inom larm går utvecklingen
snabbt och vi ser allt mer
app-styrning och larmsändning via IP. Vi kommer även
att se allt mer kameraövervakning och trådlös kommunikation i framtiden, säger
Peggy. På ELIAS arbetar vi
främst med passagesystem i
detta segment men vi erbjuder samtliga larmtjänster
till både stor och liten kund,
självklart är vi helt leverantörsoberoende. Vi tar fram
det som passar bäst utifrån
varje kunds egna önskemål
och användningsområde.
Våra största kunder finns
inom kommunal förvaltning.
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På kontoret är det alltid fullt upp, mycket som händer och
sker vilket är roligt i sig, säger Peggy! Både Henrik och Peggy
arbetar med lösningar och funktioner för tele, data, passage
och säkerhet. En vanlig arbetsdag på kontoret börjar med att
starta upp datorn och sedan rullar det på med bland annat
telefonsupport, offertering, kund- och leverantörsträffar. När
vi träffar våra kunder är det viktigt att vi är sakkunniga och får
en bra personlig kontakt som vi sedan kan fortsätta att vårda,
det ger oss en långvarig relation. Att vi har rätt kompetens är
oerhört viktigt för att vi ska kunna stå oss starka på en hårt
konkurrensutsatt marknad och därför arbetar vi

Peggy Sandqvist
Projektledare tele/data/säkerhet, Karlshamn
Peggy bor med sin man i
Asarum och vuxna sonen bor
i villa i Karlshamn, på sin fritid
gillar Peggy att bl.a. svinga bort
tiden ute på golfbanan. Peggy
berättar att hon har arbetat på
ELIAS sedan starten 2005 och
det bästa med att arbeta på
ELIAS är omväxlingen och den
personliga kontakten.

kontinuerligt med att utbilda vår personal så de följer den
snabba utvecklingen och hela tiden ligger i framkant. Lika
viktigt för oss på ELIAS är det att vi alltid håller deadline och
har en leveranssäkerhet med hög kvalité till rätt pris, säger
Peggy. Några av våra största projekt den senaste tiden är
trådlösa nätverk inom skola och omsorg, fjärrmanövrering och
övervakning på VEABl, teletekniska installationer på ﬂygledartornet F17, olika fiberprojekt samt kommande storprojektet
ICON i Växjö.

Henrik Karlsson
Projektledare tele/data/säkerhet, Växjö
Henrik bor med sin sambo och
deras fyra barn i Uråsa, som ligger
i Växjö kommun. Sin fritid ägnar
Henrik gärna åt jakt och skogsbruk.
Henrik har arbetat som projektledare inom tele/data/säkerhet på
ELIAS sedan november 2015, det
Henrik gillar mest med arbetet är
de utvecklande och utmanande
uppgifterna han ställs inför.

eliasab.se | Den nya tidens elteknikföretag
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effektiv
installation
vid Stora Enso

Mikael Karlsson
Projektledare, Olofström
Mikael är 54 år och kommer från Gärraryd i
Sölvesborg och på sin fritid spenderar han
gärna tiden i skogen eller med att snickra och
självklart med sin familj, fru, och fyra utﬂyttade
barn. Mikael har arbetat på ELIAS sedan 2006,
hans roll är projektledare inom industriprojekt
och automation. Det Mikael gillar
mest med jobbet är alla spännande utmaningar och trolla
med tiden så den räcker till.

Möt
aﬀärsenheten
i Bräkne-Hoby

Bo-Göran Nilsson, David Persson och Mikael Karlsson

Stora Enso ligger två mil öster om Kristianstad.
De tillverkar pappersmassa och obestruket finpapper, deras mest kända produkt är MultiCopy, som
säkert de ﬂesta kommit i kontakt med någon gång.
På grund av omoderna maskiner, brist
på reservdelar och en för låg driftsäkerhet fanns det stora anledningarna
till att projektet påbörjades från första
början. Stora Enso anlitade Siemens till
att ta fram hårdvaran till de nya driv- och
styrsystemen, man kan säga att Siemens
levererade cirka 97 procent av hårdvaran helt färdig. ELIAS anlitades sedan till
att utföra installation och arbete på plats
hos Stora Enso med att byta driv- och
styrsystem för maskinerna. Att ELIAS anlitades beror på ﬂera orsaker, men främst

I slutet av maskinen går rullen i 1000 meter/minut

att dom erbjöd rätt pris samt deras tidigare samarbeten som bidrog till att Stora
Enso redan hade tillit till ELIAS både som
företag och deras arbetssätt.
Projektet var väldigt intensivt under fem
arbetsdagar och krävde runt 35 medarbetare på plats, utöver det hade vi sex
medarbetare som skötte det förberedande arbetet initialt, säger projektledare Mikael Karlsson. Det var en stor
utmaning att arbetet utfördes under så
extremt kort tid och under hög press. Vi
ville inte att pappersmaskinerna skulle

stå still för det skulle innebära stora förlorade intäkter för Stora Enso, om något
står still kan det kosta uppåt en miljon
kronor per dag, fortsätter Mikael.

På huvudkontoret i Bräkne-Hoby finns många funktioner
och kompetenser samlade. Verkställande ledning, ekonomi
och administration, övergripande produktionsplanering,
affärsutveckling samt kalkyl och marknad är några av de
funktioner som är samlade under samma tak. Även två elektriker utgår från Bräkne-Hoby. – Vi jobbar bra tillsammans,
förmodligen för att vi kompletterar varandra så bra med
våra olika egenskaper, roller och blandade erfarenheter,
säger Andréas Eliasson, VD på ELIAS Syd.

STAMBYTE I
HSB BOKEN
HSB är en organisation som ägs av sina medlemmar och bygger samt förvaltar boende åt över en
miljon människor. I mars startade HSB ett projekt
med stambyte för 156 lägenheter. Att det är dags för
stambyte kan bland annat upptäckas på ett dåligt
vattentryck i kranen eller att det tar lång tid att få
varmvatten, det är klassiska indikeringar på att ett
stambyte kan vara nödvändigt.
Innan man gör ett stambyte utförs det noggranna undersökningar för att avgöra skicket på stammarna, med stammar
menas vatten- och avloppsrör. Att utföra ett stambyte innebär
att man helt enkelt installerar nya rör och avloppsledningar i
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Simon Albinsson och Erik Omlin

badrum och våtutrymmen. I det här projektet har ELIAS varit
underentreprenör till Blekinge ROT där vi har haft cirka tre
medarbetare på plats som har installerat belysning, jordfelsbrytare och även andra arbetsuppgifter efter kundernas önskemål,
säger projektledare Mikael Karlsson. Det som varit unikt i det
här projektet har varit planeringen då vi arbetat parallellt i tre
trappuppgångar och alla leverantörer har samarbetat och planerat gemensamt, avslutar Mikael.

eliasab.se | Den nya tidens elteknikföretag
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på Gyön
Grundades ursprungligen av gammelfarfar
Petter-Ola 1908

BRÄKNE-HOBY

•

ELIAS SWEDEN AB
• Moderbolag i ELIAS-koncernen
• Bildades oktober 2010
• 1 anställd - VD Ingmar Eliasson
• Äger underliggande bolag med 100%
• Omsatte 154 milj kr (2015)
• Finns i Bräkne-Hoby

Marknadsansvarig

 0768 99 13 01
 andreas.eliasson@eliasab.se

 0768 99 13 14
 hillevi.andersson@eliasab.se

Ingmar Eliasson

Roger Möller

VD ELIAS Sweden AB

Produktionskoordinator

 0768 99 13 00
 ingmar.eliasson@eliasab.se

 0768 99 13 80
 roger.moller@eliasab.se

Birgitta Svensson

Mats Nilsson

KARLSKRONA
KARLSHAMN

SMEAN AB / HOBY BYGG
• Markarbeten, mekanisk verkstad och
•

VÄXJÖ

•
•

byggföretag
SMEAN bildades 2000,
HOBY BYGG förvärvades 2009
4 anställda, VD Daniel Eliasson
Omsatte 4,5 milj kr (2015)

ELCommunication i Sydost AB
• Fastighetsbolag, främst kommersiellt
• Bildades 1991
• Inga anställda, VD Ingmar Eliason
• Omsatte cirka 2 milj kr (2015)

Projektledare

 0768 99 13 02
 birgitta.svensson@eliasab.se

 0768 99 13 15
 mats.nilsson@eliasab.se

Magnus Olsson

Mikael Karlsson

Projektledare

Projektledare

 0768 99 13 43
 magnus.olsson@eliasab.se

 0768 99 13 66
 mikael.karlsson@eliasab.se

Bengt Erik Ingemansson

Björn Spogardh

Projektledare

Projektledare

 0768 99 13 95
 bengt-erik.ingemansson@eliasab.se

 0768 99 13 56
 bjorn.spogardh@eliasab.se

Peggy Sandqvist

Mikael Johansson

Projektledare tele/data/säkerhet

Projektledare

 0768 99 13 72
 peggy.sandqvist@eliasab.se

 0768 99 13 93
 mikael.johansson@eliasab.se

Magnus Lundqvist

Per-Ola Thordsson

Projektledare

Projektledare

 0766 18 94 05
 magnus.lundqvist@eliasab.se

 0766 18 94 10
 per-ola.thordsson@eliasab.se

Stig Stamming

Henrik Karlsson

Projektledare

Projektledare tele/data/säkerhet

 0766 18 94 22
 stig.stamming@eliasab.se

 0766 18 94 60
 henrik.karlsson@eliasab.se
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OLOFSTRÖM

Olofström, Växjö och Bräkne-Hoby
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Hillevi Andersson

VD ELIAS Syd AB

Administrativ chef

ELIAS SYD AB
• Elteknikföretag med stor teknisk kompetens
• Verksamhet startade i Blekinge 2005
• Verksamhet startade i Småland 2010
• 100 anställda, VD Andréas Eliasson
• Omsatte 151 milj kr (2015)
• Finns i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,
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Andréas Eliasson

RONNEBY

VÅRA FÖRETAG

LEDNINGEN PÅ ELIAS

SJÖVIK
• Enskild firma med fastigheter inom familjen
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S
Småland
Växjö

Blekinge

Olofström

Bräkne-Hoby (HK)
Karlshamn

VÄXJÖ
0470 34 88 50
Smedgegatan 33
352 46 Växjö

BRÄKNE-HOBY
0457 47 00 10
Häradsvägen 18
372 60 Bräkne-Hoby

Ronneby

Karlskrona

OLOFSTRÖM
0454 57 23 50
Citronvägen 2A
293 33 Olofström

RONNEBY
0457 46 46 46
Sörbyvägen 7
372 31 Ronneby

ENSKILDA UPPDRAG | TOTALENTREPRENAD | TEKNIKENTREPRENAD
Nivån och omfattningen på våra åtaganden bestämmer du sjäv. Det är en av
fördelarna med ELIAS som samarbetspartner, att du får tillgång till kvalificerad
kunskap inom alla elteknikområden till en rimlig kostnad.

KARLSHAMN
0454 57 23 00
Stillmans väg 23
374 93 Karlshamn

KARLSKRONA
0455 61 64 40
Gullbernavägen 2
371 47 Karlskrona

