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Sverige växer. 2017 blev vi tio miljoner invånare. Om 
10 år passerar vi nästa miljongräns. Det betyder att vi 
måste bygga mer. För trots det högsta byggandet på 

nästan 30 år är nyproduktionen av bostäder inte i nivå 
med befolkningsökningen.

 
En central uppgift är att säkerställa kompetensförsörj-

ningen. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya 
medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av ålders-
avgångar. Bristen på rätt utbildade yrkesarbetare och 

tjänstemän är påtaglig. Dessutom råder brist på arkitek-
ter och lantmätare.

 

För det andra behöver infrastruktursatsningar göras till 
en motor för bostadsbyggande. Sverige är ett land som 

konkurrerar med kvalitet, oavsett vara eller tjänst. Vi 
renoverar och bygger inte bostäder på samma sätt i dag 
som för 20 år sedan. Fullt rimliga miljö-, energi- och sä-
kerhetskrav har medfört ökade kostnader. Det har även 

blivit dyrare att bygga vägar.
 

Standardisering, industrialiserat byggande och 3D-
modellering möjliggör lägre kostnader på sikt, men 

nyproducerade treor i centrala lägen blir aldrig en rea-
listisk start på bostadskarriärer. Behovet av ytterligare 
regionförstoring kräver att infrastruktursatsningar och 

nyproduktion av bostäder knyts ihop bättre.  

Sverige kommer ha elva miljoner invånare inom en snar 
framtid. Ska vi få fler att känna framtidshopp krävs att 

det finns jobb och bostäder och goda möjligheter att 
resa däremellan. Ska vi i byggindustrin kunna leverera 

det krävs att vi ses som attraktiv, sund och säker av fler. 
Men det krävs också långsiktiga politiska lösningar på 

bostadsmarknadens strukturella problem. Bara så byg-
ger vi en välfärd där fler har möjlighet att bo och bidra.

Catharina Elmsäter-Svärd,
VD Sveriges Byggindustrier

Ska vi få fler att känna framtidshopp 
krävs det att det finns jobb och bostäder
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Läs mer på

Genom att effektivisera inom olika områden 
hjälper Mantec företag att minska sina kostna-
der och öka intäkterna. Bolaget har varit verk-
samt i 20 år och har genomfört ca 500 projekt.

– Vi är verksamma i olika delar av värl-
den, dock mest i Norden och våra kunder är 
allt från medelstora till stora företag. Vi har 
bland annat genomfört projekt tillsammans 
med Autoliv, Husqvarna, Skanska, Stena, 
Trelleborg och Kinnarps, för att nämna några 
exempel. Just nu har vi många uppdrag från 
företag inom byggindustrin och automotive 
branschen, säger Göran R. Svensson, VD på 
Mantec Management och styrelseordförande 
i Mantec International.

Första fasen i ett projekt är oftast en för-
studie på ca tre kalenderveckor då konsulter 
från Mantec besöker företaget för att under-
söka vad som kan förbättras, berättar Göran 
R. Svensson och fortsätter:

– Vi tittar till exempel på hur mycket icke 
värdeskapande tid som finns, hur man kan 
förbättra och förenkla processerna, förkorta 
ledtider, reducera verksamhetskostnader och 
därigenom förbättra lönsamheten. Vi beräk-
nar hur mycket kunden kan spara genom att 
implementera förbättringarna och vad det 
kostar att genomföra dem.

Steg två i processen är att få förbättringarna 
genomförda, det tar oftast sex till nio månader 
och under den perioden är Mantecs konsulter 
på plats ute i verksamheten.

– Vissa kunder vill att vi fokuserar på alla 
delar av verksamheten, från administration till 
logistik och produktion, medan andra vill att 
vi ska hjälpa dem med ett specifikt område, 
säger Göran R. Svensson och fortsätter:

– I och med att vi har så lång erfarenhet, ser 
vi vad som behöver göras och vi har utveck-
lat metoder för att få det gjort. Vi följer även 
upp med förändringarna efter uppdragets slut 
för att se till att förbättringarna blir beståen-
de. De allra flesta av våra kunder blir väldigt 
nöjda och ber oss att fortsätta i en annan del 
av företaget. I flera företag har vi genomfört 
sammanlagt ett tiotal projekt. Vi har fått mer 
än 300 referensbrev från våra uppdragsgivare.

Effektivisering är Mantecs huvudområde 
men företaget arbetar även med att öka kun-
ders försäljning och att rekrytera och hyra 
ut chefer vid behov. Detta område växer nu 
snabbt.

– Vi tar in enbart konsulter som har tidi-
gare erfarenhet av att arbeta på chefsnivå. Det 
innebär dock inte att de måste ha var vd eller 
högsta chef. Våra ca 150 konsulter har alla 
varit  verksamma inom näringslivet ett antal 
år och har erfarenhet av förändringsarbete, 
vilket är viktigt eftersom det inte alltid är lätt 
att genomföra förändringar, avslutar Göran R. 
Svensson.

FÖRETAGSPRESENTATION

MANTEC EFFEKTIVISERAR FÖRETAG 
– samt rekryterar och hyr ut chefer

Konsultbolaget Mantec 
hjälper företag världen 

över att effektivisera 
sina verksamheter.

 – Vår långa 
erfarenhet och höga 

kompetensnivå gör att 
kunderna ofta 

kommer tillbaka, säger 
vd Göran R. Svensson

KORT OM MANTEC

Mantec är ett konsultföretag som hjälper 
sina kunder att öka deras effektivitet, 
reducera verksamhetskostnader, förkorta 
ledtider, förbättra leveransprecision, öka 
sin försäljning med mera. Mantec ger inte 
bara råd - vi implementerar. Vi hjälper 
kunden att få förbättringarna genomför-
da. Ett genomsnittligt projekt som berör 
en verksamhet om ca 200 anställda, upp-
når minskade kostnader om ca 20MSEK, 
det är i genomsnitt två till fem gånger 
högre än kostnaden att anlita Mantec för 
att genomföra projektet. Kontakta Göran 
R Svensson på 0706-318 618.Läs mer på: www.mantec.se

Göran R. Svensson

2

18
268
20

30

SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

JERNKONTORET 

TRANSPORTFÖRETAGENSVEMEK 
– INDUSTRIARBETSGIVARNA 

TEKNIKFÖRETAGEN

SVENSKT UNDERHÅLL



HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN QTF SWEDEN

Här ser du varför...

Dricksvatten är en sak 
– systemvätska en 
annan.
Vårt svenska dricksvatten är ett livs-
medel som innehåller gaser, ibland 
tillsatta för att det ska smaka gott. 
Teknisk vätska är avgasat vatten som 
är homogent och gasfritt. Vi omvandlar 
vatten från livsmedel till teknisk vätska 
för energidistribution.

I nationens intresse
”Baserat på vår erfarenhet av mer än 
10 000 besiktigade svenska VVS-sys-
tem är vår bedömning av minst 80 % 
av systemen i Sverige kan minska sin 
energiförbrukning med mer än 5 %, 
bara genom att avgasa systemvätskan. 
Det är nationalekonomiskt, företags-
ekonomiskt och miljömässigt bra för 
Sverige och svenska företag.”, säger 
Elving Isaksson, QTF Sweden AB.

Se filmerna om QTF-
metoden direkt i mobilen.

Det mest okända energieffektiva 
fastighetsunderhållet
Underhåll av systemvätskan i 
värme-, kyl- och återvinnings-
system finns ofta inte på listan 
över energieffektivt underhåll. 
Ändå är det just där stora vin-
ster finns att göra. 

Tilläggsisolera, återvinna värme, sänka 
inomhustemperatur, påverka attityder om 
energianvändning i all ära men om inte 
systemvätskan är gasfri så slösar du ändå 
med energin, oavsett vilket uppvärmnings-/
kylsystem du har. För att ditt fina system 
ska fungera som beräknat måste system-
vätskan kunna transportera energin ef-
fektivt till radiatorer, bafflar, konvektorer, 
golvvärme etc. 

Systemvätskans betydelse för funktion 
och energieffektivitet är inte okänd. Utan 
systemvätska ger systemen varken värme 
eller kyla. 

Gasen är energitjuven
Att systemvätskan innehåller gaser som 
försämrar energiöverföring ger funktions-
störningar, injusteringssvårigheter och ska-
par korrosiv miljö är för många en nyhet. Att 
man kan och bör göra något åt den är ytterli-
gare en nyhet för många fastighetsägare.

Gaser transporterar energi sämre än väts-
ka, så är det. Vanligt kranvatten innehåller 
ungefär 4 % gaser, mest kväve, syre och 
koldioxid. Dessa bör avgasas direkt efter att 
systemet är uppfyllt. 

Spara din energi
Vill du spara pengar och bidra till lägre kol-
dioxidutsläpp genom lägre energiförbruk-
ning ska du låta QTF Sweden besiktiga dina 
VVS-system enligt QTF-metoden. Du får en 
analys och rapport över din systemvätskas 
status och innehåller den gaser får du hjälp 
att åtgärda den med snabbavgasning. 
Därefter installerar du en QTF underhålls-
avgasare som kontinuerligt håller systemet 
energieffektivt.

Underhållsavgasning av systemvätskan 
ökar dessutom livslängden på övriga kom-
ponenter eftersom en avgasad, syrefri miljö 
förhindrar korrosion.

QTF Sweden AB är specialister på avgasning av system-
vätskor i komplexa värme-/kyl- och återvinningssystem. 
Med QTF-metoden identifieras och åtgärdas system-
vätskan så att systemen kan arbeta energieffektivt, utan 
funktionsstörningar och utan att rosta sönder. QTF:s 
kunder är Allmännyttan, större fastighetsbolag, bostads-
rättsföreningar, industrier och offentliga byggnader; 
skolor, sjukhus m.m. Huvudkontoret ligger i Kalmar.

Det bubblar och fräser när gaserna kokas bort under vakuum. 
Gashaltig skummande systemvätska är dålig energibärare. 
Vi skapar en homogen teknisk vätska som är energieffektiv 
i dina system. På 25 sekunder ser du på filmen hur det går 
till. Scanna QR-koden så kan du se den direkt i din mobil, 
eller gå in på YouTube-kanalen QTF Sweden, där vi 
beskriver QTF-metodens 6 steg på tre språk.   

www.qtf.se

Det är gasen som är

energitjuven
AVGASAR OCH RENAR

www.qtf.se

AVGASAR OCH RENAR
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CNC Zoner AB var tidigare känt som CTB 
Rostfri Konstruktion AB, och i 35 år tillverka-
de de produkter av rostfritt stål. År 2016 byt-
te företaget ägare och namn till CNC Zoner 
AB. Det företaget fick med ägarbytet var en 
gedigen kunskap med bland annat utbildning-
ar till ingenjör, dubbelcertifierad Mazak-pro-
grammerare, TPM/TPU från Tekniska Utbil-
darna, Internationell Magister i maskinteknik, 
specialisering inom Produktutveckling och 
modularisering samt även en Yrkes utbild-
ning som avancerad CNC-tekniker.

– Vi har kunder från flera olika branscher, 
säger ägaren och VD: n Ahmed Mohammed. 
Bland annat från bilindustrin, maskinindu-
strin och medicinindustrin. I dag har vi fem 
anställda och jobbar med att få kundunder-
laget att bli ännu större. 

CNC Zoner AB koncentrar sig på att skaffa 
kunder hos de företag som lägger alla sina 
produktionsbeställningar i Sverige men vill 
även nå de företag som lägger sin tillverkning 
utomlands. En hel del företag gör så i tron 
att det blir billigare och med högre kvalitet. 
Ahmed Mohammed menar dock att CNC 
Zoner AB är lika bra och prisvärda. 

– När det gäller teknik och kvalitet är vi 
mycket duktiga. Vi är kända för att vara en 
av de ledande och mest uppskattade till-
verkarna, leverantörerna och konsulterna 
av teknikprojekt. Vi är vana vid olika typer 
av material och vad du än behöver så löser 
vi det. 
Sedan Ahmed Mohammed tog över har det 
skett en utveckling och man jobbar stenhårt 
efter planen. Första året jobbade man med 

tidigare kunder och åtaganden. Andra året 
investerade man hårt i nya och moderna 
maskiner, deltog i industrimässor och inves-
terade även i laserskärning. Tredje året flytta-
de man till ny lokal och drog igång på allvar. 

– Som kund kan du känna dig trygg med 
oss eftersom dina önskemål och krav alltid 
tas på allvar och hanteras utifrån din vilja. 
Vi ger precision, kvalitet och bra priser, och 
kan dessutom tillverka mycket komplexa och 
unika komponenter. 

Maskinparken man förfogar över gör att man 
kan åta sig arbeten som är både komplicera-
de och speciella. Exempel är svarvning, fräs-
ning, laserskärning – både plåt och rör. Man 
kan även hantera arbeten med mindre detal-
jer inom rörböjning och valsning. Till det 
kommer konsulttjänster inom ritning och 
även finmekanisk bearbetning. 

– Vi samarbetar med många olika före-
tag för att kunna möta kraven och den efter-
frågan som finns. Inom skärandebearbetning 
och fräsning har vi två olika typer, manuell 
och CNC. 

Företagets mål är 100 procent nöjda kunder 
och 100 procent effektivitet. Kanske inte de 
enklaste målen men det gäller att sikta högt 
om man ska nå långt. Det finns såklart svå-
righeter, en är att hitta fler kompetenta med-
arbetare. Det finns alltså ett behov av fler 
kunniga personer med vilja att jobba hårt för 
ett företag som vill och kan växa. 

– Våra styrkor är vår kompetens, våra 
avancerade maskiner/teknik och vår förmåga 
att ge kunden kvalitet till ett mycket bra pris.

FÖRETAGSPRESENTATION

DET FINNS MASSOR 
AV UPPDRAG ATT FÅ I SVERIGE

När Ahmed 
Mohammed köpte 

CNC Zoner AB 2016 
tog han över ett 

företag med över 
35 års verksamhet i 
branschen. Det han 
själv förde med sig 

var gedigen kunskap 
och en vilja att ge 

kunderna kompetens, 
flexibilitet och kvalitet 

till ett bra pris. Och det 
finns kontrakt att ta 

hem, det vet han.

Ahmed Mohammed

Text: Redaktionen



Artificiell intelligens 
börjar med givare

Hur kan ett litet svenskt företag hävda sig mot multinationella företag och kommande konkurrens 
från Asien? Hemomatik ”Sensors since 1973” satsar för att kunna ta del av den ökande marknaden 

som kommer med AI, Internet of things (IoT) och förebyggande underhåll.

– Vi omsätter 50 miljoner per år utan en 
enda säljare och 50 procent är produktion 
direkt till kund. Samtidigt har vi i dag Skan-
dinaviens kanske största givarlager av både 
normerade, special- och kundanpassade 
givare. Man kanske kan använda klyschan 
att vi sätter kunden i centrum. Det har vi gjort 
i 45 år, säger Erik Moebius och fortsätter:
 – Jag brukar säga att vi sätter den tekniska 
lösningen i centrum. Ofta behåller vi våra 
kunder länge, ibland upp till 30 år.

HEMOMATIK SAMARBETAR med givarspecialis-
ter och påverkar utformningen. Vi har även 
egen tillverkning sedan 1972 i Östhammar 
och Länna. På så sätt kan vi skapa unika 
artikelnummer för våra exporterande kunder 
och följa dem när de flyttar runt globalt. Vi 
har exempel på givarlösningar som under 

30 år tillverkats i upp till 40 000 exemplar 
per år. Men även lösningar där man med 
endast ett 20-tal givare gett kunderna 
möjlighet att spara in flera hundratusen i 
minskat produktionsbortfall.
 – Vår huvudmarknad är Sverige och Skan-
dinavien men förra året var faktiskt Kina vår 
snabbast växande marknad, berättar Erik.

HEMOMATIK HAR PRIORITERAT samarbeten 
med specialistfirmor i samma bransch 
framför att bli uppköpta av större bolag. Erik 
Moebius berättar att ett hinder de senaste 20 
åren har varit att många storkunder genom 
sina inköpsavdelningar gynnar ”märkesmono-
pol” som ofta begränsar möjligheten att välja 
den senaste tekniken eller alternativa fabrikat.
 – Vi föredrar därför inköpschefer som inte 
stirrar sig blinda på priset i kronor utan ser 

Hemomatik var kanske först i världen med cylinder- 
givare med LED och reed-kontakt. Redan för 40 
år sedan tillverkade vi 200 000 givare till Mecman 
och Atlas. Bilden visar patenterad MRS-givare 
med Bi-LED för centrering.

mer på den totala besparingen. Normgi-
vare är oftast en ren prisfråga förutsatt att 
kvalitén är tillräcklig för applikationen. Men 
de stora besparingarna gör man genom att 
välja en anpassad givare. Vårt motto är pris/
prestanda. 
 – För de kunder som ger full information 
till oss så konkurrensutsätter vi vår egen 
produktion, kontrollerar alternativ från våra 
samarbetspartner och redovisar alternativen 
öppet, säger Erik Moebius.

   

Spånsäker induktiv givare utvecklad tillsammans 
med Contrinex (samarbete sedan 42 år).
M12, M18 och M30 i homogent rostfritt stål IP 68. Nu 
global standard med IO-Link utan extra kostnad.

Kundanpassad ”Pig Tail-lösning” med kort induktiv 
givare. Kan anslutas till högflexibel kabel eller 
direkt till IO-modul med Canbus.

Nivågivare IP68 för montering under vatten eller i fuktig miljö till 
temperatur upp till 150 °C. Tillverkas i vår fabrik i Östhammar 

och marknadsförs globalt under vårt varumärke NIVAKT.

Hemomatik välkomnar 
alla konkreta förfråg-
ningar när det gäller 
givare till:
teknik@hemomatik.se
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IFM Electronics är experter på teknik som 
styr och övervakar maskiner och proces-
ser. En bra bransch att verka i, för ämnet blir 
aldrig inaktuellt och fortsätter ständigt att 
utvecklas. Det menar företagets VD Hans 
Eliasson som hunnit arbeta i företaget i 28 år. 

IFM arbetar mot i princip alla typer av indu-
strier över hela Sverige. 

– Jag vågar påstå att du inte kan gå in i en 
svensk industri utan att stöta på givare från 
IFM, säger Hans Eliasson. 

Idag har IFM Sverige 36 anställda men har en 
stor del av sin tillverkning samt huvudkontor 
i Tyskland. Globalt har företaget över 8000 
anställda och en omsättning på nio miljar-
der kronor. Fram till 2012 var en del av pro-
duktionen förlagd även till Sverige, men den 
lades ned i ett strategiskt beslut där IFM här 
valde att satsa på försäljning istället. 

– Vi jobbar med en slogan som vi kallar “Clo-
se to you”, vilket innebär att vi försöker vara 
så närvarande som möjligt på marknaden, 
förklarar Hans Eliasson. Han understryker 
hur viktigt det är för IFM att ge service, hjäl-
pa till med försäljning och projektledning 
och se till att vara tillgängliga för sina kunder. 

IFM hjälper svensk industri att uppnå Indu-
stri 4.0, namnet Angela Merkel givit till sin 
satsning på att skapa en smart industri i 

Tyskland. Digitaliseringen pågår nu och 
det är viktigt att gå från att vara en väl auto-
matiserad fabrik till en smart fabrik som 
enkelt kan samla in data som kan leda till 
mer automatiserade och smarta beslut för 
hela verksamheten. Nu har IFM låst upp 
all information som finns i företagets exis-

terande givare, information som tidigare 
varit låst, genom standardgränssnittet I/O-
link, för att med hjälp av den föra data ända 
upp till ERP systemet. Datan som genereras 
ska leda till att resurser frigörs, att smarta-
re beslut kan tas och ge större flexibilitet i 
verksamheten.

FÖRETAGSPRESENTATION

NÄRHET TILL KUNDERNA 
VIKTIGAST

Redan 1969 
grundades företaget 

som idag heter IFM 
Electronics och 

1972 tillkom den 
svenska delen, men 

då under namnet 
Svenska Sensoren AB. 
Fortfarande arbetar de 

med automation och 
givare, eller sensorer, 

kommunikationssystem 
och datorer, eller PLC 

som det heter på 
industrispråk.

Högsta säkerhet till lägst ägandekostnad

Facecover Sweden har utvecklat Tiki, ett innovativt andningsskydd med 
högsta skyddsklass enligt TM3P EN 12942 och en ägandekostnad som 
är ungefär en fjärdedel av konkurrerande högsäkerhetsprodukter.

Räddningstjänst, byggsektor, industri och sjukvård är några exempel 
där Tiki används. Arbetar du med personsäkerhet och skydd inom ditt 
företag? Ring oss på 08-353 249 eller maila till info@facecover.se så 

berättar vi mer om Tikis fördelar. 

En säker 
investering

tikirespirator.com   |   info@tikirespirator.com   |   08-353 249

 REK. PRIS 
  4 495:-



Säkerhet först.
Med Scandinavian Safe

www.scandinaviansafe.se

SP33EBox finns röd,vit eller 
svart! (Ord.pris från 8140:- )
I priset ingår kodlås med 
belysning, brandbox, och 
frakt hem till kunden.

6495:-
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– Mitt uppdrag är att aktivera vår strate-
gi här i Sverige, att få hela organisationen 
med på tåget och att se till att fullfölja våra 
mål, säger Thorstein Dam, ny VD för både 
Danmark och Sverige men med en erfaren-
het från företaget som sträcker sig över två 
decennier. För att bygga upp ett starkare 
fundament, satsar han på relationerna, såväl 
till sina medarbetare men även till kunder-
na. Genom coaching och utbildning kom-
mer han att satsa på att motivera företagets 
anställda att bygga starkare kundrelationer 
och bli en attraktiv organisation att både 
arbeta för och att handla med. 

Metal Works säljer komponenter till auto-
mation och robotteknologi, närmare 
bestämt pneumatikkomponenter, och före-
tagets kunder är spridda över hela indu-
strin. I Danmark och i moderbolaget i Ita-
lien samt på flera andra marknader har 
Metal Works utvecklat starka fokusområ-
den, bland annat inom transportsektorn 
och robotteknologi. 

– Där har vi stor kompetens att erbjuda den 
lokala marknaden i Sverige och mitt uppdrag 
nu är att verkställa de metoder som vi som 
bolag utvecklar tillsammans med vårt italien-
ska moderbolag. I Danmark har vi lyckats bra 
och nu vill ha en mer aggressiv ingång även 
på den svenska marknaden, förklarar Thor-
stein Dam. 

I Sverige är basen i skånska Vellinge och pla-
nen är att etablera avdelningar i andra regi-
oner, främst där industriområden redan är 
etablerade. Stockholm och Göteborg blir två 
strategiska punkter. Metal Works erbjuder 
lokala lager och fortsätter vara en kvalitets-
medveten, pålitlig och flexibel leverantör som 
samarbetar med sina kunder i nära relationer.  

Support och logistikmässig flexibilitet och en 
lösningsorienterad serviceattityd fortsätter 
ligga dem varmt om hjärtat. 

I Sverige kommer Lundgrens och deras part-
ners att vara Metal Works förhandlingsagent 
i förmedlingen av företagets pneumatikkom-
ponenter.

FÖRETAGSPRESENTATION

LANSERAR TUFFARE 
STRATEGI I SVERIGE

Just nu satsar Metal 
Works på en tydlig 

strategi och ett säkert 
genomförande av den 
tillsammans med hela 

den svenska delen 
av företaget. Trots att 
Metal Works funnits i 

Sverige sedan 80-talet, 
har OM-marknaden 

(original manufacturing) 
vuxit i mycket snabbare 

takt i systerbolaget i 
Danmark.

Text: Redaktionen

AB BR JANSSON – Nissavarvet – ett litet eller medel-
stort verkstadsföretag med begränsade ekonomiska 
resurser hade stora utmaningar med sina maskininves-
teringar för att möta den globala utvecklingen. Mycket 
tillverkning flyttade från Sverige till länder med lägre 
produktionskostnader. 

VI SÅG OSS tvingade att robotisera delar av verk-
samheten och därigenom förhoppningsvis sänka våra 
produktionskostnader samtidigt som vi hoppades höja 
kvalitén på våra produkter. Vi möte flera tillverkare och 
insåg ganska snabbt att det inte bara var att köpa in 
en robot och sätta igång att producera. Vi konstate-
rade att kvalitén på de ingående komponenterna som 
roboten skulle svetsa samman var alldeles för ojämn. 
Vid en manuell produktion kunde personalen hantera 
detta, men vid en robotiserad produktion måste alla in-
gående komponenter vara lika. Vi tog fram en åtgärds-
lista som beskrev alla moment och åtgärdade dem. 

VI EN KÖPTE ny 800-tons programmerbar kantpress 
med en bocklängd på 7.300 mm. Denna investering 

om ca 9 miljoner var väldigt stor för oss med en om-
sättning på ca 75 miljoner. Men investeringen löste 
bocknings-problematiken.

DÄREFTER INVESTERADE VI i en ny plasmaskärma-
skin vilken dubblade vår produktionstakt. 

VÅREN 2018 LÖSTE vi problemen med kapningen av 
stångmaterial, den gamla kapmaskinen hade gjort sitt 
och byttes ut mot en ny modernare med automatkap-
nings-möjligheter.
I dagarna har vi slutit avtal om köp av en ny gasskär-
maskin för grövre plåt. Till hösten ska vi installera en 
CNC-styrd borrmaskin som skall borra alla balkar och 
plåtar automatiskt. 

NU, EFTER ALLT DETTA, är vi redo att leta efter rätt 
maskin för vår produktion.

MIN BESKRIVNING AV våra försök att möta den nya 
produktionstekniken ger även en beskrivning av den 
långa planering som krävs för ett litet företag som 

vårt inom Svemeks arbetsgivarförbund oftast är. I vårt 
fall såg det inledningsvis så enkelt ut att bara köpa en 
robot och installera denna, men verkligheten blev en 
helt annan och istället för 3-6 månader blev det ca 6 år 
mellan att tankarna föddes och projektet blir klart.

DET BÖR ÄVEN NÄMNAS att den nya maskinparken 
redan nu utan robot har påverkat vår produktion på 
ett mycket positivt sätt. Vi har bl.a. tagit hem egen 
produktion från Kina och vi har fått in order från andra 
kunder som tidigare beställde dessa produkter i Polen 
och andra länder med lägre kostnader.

THOMAS JANSSON
medlem SVEMEK | Industriarbetsgivarna

"Konsten att möta utvecklingen med 
robotisering och digitalisering för ett 
Svemek och SME-företag

KOLUMN  



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS
9

INNOVATIONINDUSTRI.COM

– I Norden är dagsljus en bristvara och vi 
måste ta vara på den kraft våra soltimmar 
ger. Sambandet mellan trötthet, depression, 
olika sjukdomar och dagsljus är väl klarlagt. 
Samtidigt spenderar moderna människor 
90% av sin tid inomhus. Vi menar därför att 
folkhälsan kan förbättras med enkla medel. 
Mer dagsljus och frisk luft i våra hem, skolor, 
sjukhus, äldreboenden och arbetsplatser kan 
säkerställa en bättre och mer hållbar folkhäl-
sa, säger Per Mikael Åkesson, VD, VELUX 
Svenska AB.

Forskningen visar också på dagsljusets 
hälsopåverkan. Det är inte minst aktuellt 
just nu, i och med att Nobelpriset i fysiologi 
eller medicin tilldelats Jeffrey C. Hall, Micha-
el Rosbash och Michael W. Young, för deras 
upptäckter kring av molekylära mekanismer 
som styr cirkadisk rytm, det vill säga den bio-
logiska klockan.

VELUX utvecklar och utökar sitt sor-
timent kontinuerligt. Nyligen lanserades 
VELUX Takfönsterkupa.

– Den släpper in dubbelt så mycket ljus 
som ett fasadfönster och tre gånger så mycket 
ljus som en traditionell takkupa. Takfönster-
kupan levereras i en noga genomtänkt prefa-
bricerad paketlösning, som innehåller både 
stomme och utvändig intäckning av hög pre-
standa och kvalitet.

Sedan en tid tillbaka gör regelverket det 
dessutom lättare att få bygglov för att instal-
lera takkupor. 

– Snabb installation, två hantverkare kan 
slutföra den utvändiga installation på en dag, 
det vill säga att man har en tät konstruktion 
efter bara en dag. Därefter tar det cirka en 
dag att slutföra det invändiga arbetet med 
smygar och så vidare. VELUX Attefallskupa 
är enkel, snabb, säker och billig att installe-
ra. Dessutom får man ett bättre inomhuskli-
mat, säger Per Mikael Åkesson, VD, VELUX 
Svenska AB

På VELUX märker man en ökad efterfrå-
gan på takfönster. Framförallt är det snygga, 
moderna lösningar som efterfrågas. 

– Vår moderna interiöra design lockar 
också många kunder. I resten av Europa har 
takfönster använts i mycket större utsträck-
ning än i Sverige, men vi märker av att svens-
ka kunder allt mer påverkas av arkitektoniska 

designtrender från Europa, vilket ofta omfat-
tar användning av takfönster.

Har ni fler nyheter?
– VELUX ACTIVE som lanseras under 2018 
är det nya allt-i-ett systemet för smart, auto-
matisk kontroll av inomhusklimatet. Syste-
met övervakar ständigt inomhusklimatet och 
bygger på tre sensorers inmatning – tempe-
ratur, fuktighet och luftkvalitet. Systemet reg-
lerar automatiskt ventilation och solskydd. 
Det innebär att den kan styra alla VELUX 
INTEGRA® IO-home produkter, det vill säga 
takfönster, gardiner och solskydd. VELUX 
INTEGRA® och VELUX ACTIVE går även 
att eftermontera på existerande manuella tak-
fönster. Man behöver inte dra fram el till tak-
fönstren, då monteringskittet kan väljas som 
solcellsdrivet och kan monteras på under 30 
minuter.

– Den här nya tekniken är ett samarbe-
te med Netatmo och Apple som kommer att 
kunna integreras i Apple HomeKit. VELUX 
ACTIVE har dessutom en tillhörande app 
med vars hjälp man kan styra systemet.

Läs mer på velux.se

FÖRETAGSPRESENTATION

MER LUFT, MER LJUS 
OCH MER RYMD

VELUX takfönster 
grundades 1941 i 

Århus, Danmark av 
den unge ingenjören 
Villum Kann Rasmus-
sen. Idag är företaget 
en global marknadsle-
dare inom takfönster. 
Fördelen med takfön-
ster är att de kan för-
vandla mörka vindar 
till bostadsyta, med 

dagsljus och frisk luft.

Text: Redaktionen

FOTO: VELUX

Under maj och juni 2018 får du 
1 000 kr i cash-back (återbetalning) 
vid köp av ett valfritt VELUX 
INTEGRA® fjärrstyrt takfönster!

Registrera ditt köp påvelux.se/cashback

Lyftab arbetar med unika och special-
designade kompletta transportöranlägg-
ningar
för materialhantering.

En stor del av Lyftabs produkter 
består av kundanpassade speciallösning-
ar som inte
finns i något standardsortiment.

Du som kund får alltid prata med sam-
ma person hos oss, en trygghet för dig 
som kund.

Inom företaget har vi kompetens och 
kunskap när det gäller:
• Kapacitetsberäkningar

• Hållfasthetsberäkningar

• Layoutförslag

• Kvalitets- och säkerhetsnormer

• CE-märkning

• Transporterar laster upp till 70 ton 
/ transportör

Vi värnar om produkter 
och leveranser med:

• Hög kvalitet

• Lång livslängd

• God finish

• Hög leveranssäkerhet

• Snabba leveranser

Allt detta sammantaget gör att Lyftab 
är en komplett samarbetspartner när det 
gäller material- och logistiklösningar.

Om du så bara har en liten tanke när 
det gäller materialhanteringsbehov så 
tveka inte att kontakta oss så gör vi dina 
tankar och planer till verklighet.

FÖRETAGSPRESENTATION

LYFTAB – MED MÅNGÅRIG ERFARENHET 
AV MATERIALHANTERING OCH LYFT

Lyftab är ett mindre företag med många års 
kunskap och erfarenhet inom materialhanterings- och 

lyftbranschen och vi månar om att behålla den
smidighet och nära samarbete mellan de olika 

avdelningarna inom företaget som detta medför.

Stackarpsvägen 1, 264 39 Klippan
042-208330,
www.lyftab.se, info@lyftab.se
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● SBRs nätverk 
● Rådgivning 
● Marknadsföringshjälp 

Läs mer på sbr.se

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för  ingenjörer inom 
bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas 
yrkeskunnande samt   värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Som medlem i  
SBR Byggingenjörerna  
får du tillgång till:

● Specialistutbildningar

● Förmåner 
●  Rätten till den skyddande 

titeln ingenjör SBR

Att ge frihet under ansvar och låta sina säljare 
styra mycket själva har varit försäljningsche-
fen Stefan Fredrikssons strategi. Han är noga 
med att coacha och att bolla tillbaka frågor 
när han får dem. 

– Jag vill att mina säljare skall våga pro-
va sig fram och känna sig som en del av det 
vi gör. 

– Jag jobbar med att få säljkåren att förstå att 
de måste jaga nya kunder, ständigt hitta nya 
vägar och göra saker lite bättre hela tiden. Jag 
vill att alla skall drivas av viljan att företaget 
skall vara No.1 säger Stefan Fredriksson som 
nu arbetat på Aerfast i fem år. 

Företaget är en av Sveriges ledande infäst-
ningsleverantörer och omsatte förra året 132 
miljoner kronor. Idag har de 28 anställda och 
huvudkontoret ligger i Strängnäs. Bland de 
varumärken som de nio säljarna förmedlar 
ingår tillsammans med många andra Camo, 
Senco och Aerfast. Infästningsmaterial och 

spikverktyg säljs till butiks-
kedjor som Beijer, XL Bygg, 
Ahlsell med flera och även 
till prefabricerande hustill-
verkare som Älvsbyhus och 
Trivselhus med flera. 

Marknaden för infästnings-
material har vuxit och Aer-
fast har tagit nya mark-
nadsandelar och tagit fram 
nya innovativa produk-
ter. Samtidigt arbetar Aer-
fast starkt med strategin att 
våga testa nytt, inte ständigt 
göra likadant som tidigare 
och hela tiden försöka hitta 
nya kunder. 

– Det är ett sätt att 
utveckla verksamheten. Gör 
vi ständigt samma sak, då 
står vi stilla. 

Känslan av trygghet som 
finns i att arbeta för ett 
starkt varumärke, att det är ordning och reda 
på företaget tror Stefan Fredriksson är en vik-
tig komponent i att hans medarbetare trivs. 
Men tryggheten stärks av att Aerfast alltid 
sätter individen främst. 

– Det gör att de vågar ta ut svängarna och 

har bidragit mycket till vår starka tillväxt de 
senaste åren, säger han. 

Under de kommande tre åren planerar Aer-
fast för fortsatt stark tillväxt med bland annat  
Camo som erbjuder en dold infästning för 
skruvning av tralldäck.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRTROENDE 
EN VINNANDE STRATEGI

Aerfast strategi att våga ge sina medarbetare 
förtroende verkar ha fungerat bra för på bara fyra 

år har företaget ökat sin omsättning med över 
sextio procent.

Text: Redaktionen

Starka
varumärken
i skogen!
FTG tillverkar och säljer produkter 
för skörd och transport av skogs-
produkter. Mowi, Moheda och 
V-kran är våra starka varumärken. 
Läs mer om oss på 
www.ftgforest.com 

FTG Cranes AB, 668 40 Bäckefors
0521-26 26 30 • info@ftgforest.com

 www.ftgforest.com 

Stefan Fredriksson
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Ibland hamnar man i situationer i 
livet då man behöver goda råd men 
inte har något personligt nätverk 
att vända sig till. Betydelsen av 
att ha en klok och erfaren person 
vid sin sida när man formas som 
 yrkesmänniska och blivande chef 
kan inte överskattas.

Detta har Bo Wigstrand tagit  fasta 
på och skapat Sveriges största 
 digitala mötesplats för mentorer. På  
Mentorerna.se kan entreprenörer, 
medarbetare och företag söka efter en 
 mentor eller få  personlig hjälp att matcha 

sina  behov med rätt mentor. Mento-
rerna.se har flera samarbetspartners, 
ett  exempel är  fackföreningen Unionen  
som erbjuder sina 640 000 medlemmar 
mentorer som karriärstöd. 

Badenoch & Clark som ingår i Adecco 
Group, är en annan partner inom head-
hunting och chefsrekrytering som erbjud-
er mentorskap för att säkerställa att den 
nyrekryterade chefen får en bra start.

Att ha en egen mentor har blivit  vanligare. 
Det kan bero på de nya  kraven som 
 samhälle och arbete ställer på oss 

människor, som hög  tillgänglighet, 
 professionalism och  stresstålighet.  

Vi har behov av bollplank för att  diskutera 
konflikter på arbetet, hantera den egna 
yrkesrollen, bolla sin personliga  utveckling 
eller andra frågor som vi har svårt att 
reda ut själva.

– Att få tillgång till en professionell och 
yrkeskunnig mentor är ovärderligt. 
Ibland löser man frågorna vid ett enda 
 mentormöte, men ofta använder man en 
mentor under längre tid, förklarar VD Bo 
Wigstrand.

MENTORER – EN PERSONLIG 
TRÄNARE FÖR YRKESLIVET

Att få tillgång till en professionell och yrkeskunnig 
mentor är ovärderligt, säger Bo Wigstrand, Vd  
Mentorerna.

 

Första mentormötet är kostnadsfritt och enklast bokar man det via Mentorerna.se
BOKA 
MÖTE!

Vi på KM Solution AB är specialiserade inom 
VVC, varmvattencirkulation och använder en 
unik rör i rör lösning som kan appliceras i alla 
typer av flerbostadshus, gamla som nya. En 
rör-i-rör lösning innebär att den installeras i 
fastighetens befintliga varmvattenstam. Syste-
met installeras från näst högsta våningen ner 
till källaren. 

Med KM VVC minimeras ingreppen i 
lägenheterna då vi endast behöver få tillgång 
till stammen i en lägenhet. 

Vår inovativa lösning kan installeras i vil-
ket flerbostadshus som helst, våningsantalet 
har ingen betydelse. 

Vi anpassar systemet efter dimensionen 
på varmvattenstammen. Alla kopplingar, 

slangar och annat material är godkända för 
tappvatten.

VVC – vad är varmvattencirkulation
VVC är ett system som får vattnet att cirku-
lera i varmattenröret som leder mellan varm-
vattenberedaren och tappvattenkranarna i 
lägenheterna. Cirkulationen ser till att vatt-
net håller en konstant temperatur på ca 50°C 
i hela stammen. Resultatet blir ingen väntetid, 
då varmvattnet alltid är nära tappningsstället.

www.kmsolution.se
Epost@kmsolution.se

Kim Majstam 073-7066017
Anette Majstam 070-7536161

FÖRETAGSPRESENTATION

KM VVC ÄR LIKA GENIAL 
SOM DEN ÄR ENKEL

 I  takt med att kraven på energieffektivisering skärps så  
är det viktigt att se över vattenförbrukningen VVC  

i fastigheten. Det finns mycket vi alla kan göra för miljön 
– vattenförbrukningen och Vvc är en del av lösningen. 

KM solution är specialister på rör-i-rör lösningar som kan 
installeras i alla typer av flerbostadshus.
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En schweizisk klocka är ett precist instru-
ment tillverkat av extremt skickliga hantver-
kare med gedigen erfarenhet, skicklighet och 
kompetens, vilket lett till att de är världsle-
dande. På samma sätt är det med Belimo och 
deras produkter. Det är ett schweiziskt före-
tag som vet vad de håller på med, har gjort 
det under lång tid och man vet var man är på 
väg. Man har funnits sedan 1975 och har sin 
verksamhet inom VVS-branschen. Varje år 
avsätts 7 procent av omsättningen för utveck-
ling och innovation. 

– I allt vi gör är vi noggranna och genom-
tänkta. Det gäller i varje steg vi tar, säger Per 
Rehn som är vd i företagets svenska del. I vår 
verksamhet fokuserar vi på engagemang, tro-
värdighet och pålitlighet. 

1976 kom deras revolutionerande ställdon 
för ventilation och sedan dess har man tagit 
allt större andel av marknaden och nu är man 
världsledande och störst. Idag är man 1500 
anställda i världen, finns i 80 länder och har 
en omsättning på 5 miljarder SEK. I Sverige 
köpte man sin egen distributör 2017 och de 
är idag ett växande företag med 10 anställda. 

– Köpet är ytterligare ett bevis på långsik-
tigheten i strategin. Normalt vill vi växa orga-
niskt men om vi köper någon verksamhet så 
är det sådana som vi känner till och oftast har 
arbetat med.

Företaget levererar sina produkter till olika 
kundkategorier som exempelvis tillverkare 
av utrustning inom ventilation, värme och 
kyla, entreprenadföretag, grossister och sys-
temintegratörer. Verksamheten vilar på tre 
ben eller delar; Luft, vatten och sensorer. Luft 
är i sin tur uppdelat i två områden – vanlig 
ventilation men också brandsäkerhet. I delen 
med sensorer kan man säga att huvudsyftet är 
att stötta de två första benen via en ständigt 
pågående utveckling av IoT-tekniken. 

– Digitaliseringen är en spännande pro-
cess där vi arbetar med ett tydligt miljö- och 
energifokus. Genom att använda oss av moln-
teknologi kan vi styra systemen ännu effek-
tivare så att energiförbrukningen minskas 
och därigenom utsätts inte miljön för onödi-
ga påfrestningar. Dessutom kan du sitta var-
somhelst och styra systemen. 

Utveckling och innovation är viktigt för 
Belimo, vilket genom åren har gett ett antal 
produkter som drivit utvecklingen på mark-
naden framåt. Exempel på det är att 2010 
kom en produkt, 6-vägsventilen, som gjor-
de att det blev omöjligt att köra både kyla 
och värme samtidigt i systemen, vilket spa-
rade stora pengar för fastighetsägarna. 2012 
kom en energiventil som styr och reglerar 
uteffekten i systemet, vilket ledde till att sys-
temen optimerades. 2017 blev det möjligt 

att koppla upp sin ventilation reglering och 
övervakning till molnet.  

– Vi är dessutom ensamma på markna-
den med att kunna erbjuda allt detta som 
ett paket. 

Ett område där Belimo kan erbjuda en ny, 
och egenutvecklad lösning är för energi-
förbrukningen i fastigheter, vare sig det är 
bostäder, kommersiella fastigheter, skolor 
eller liknande. Tack vare den nya energiven-
tilen, Energy Valve TM, kan man via molnet 
öka sin klimatkontroll och styra energiför-
brukningen på ett sätt som optimerar syste-
met så pass att kostnaderna för förbrukning-
en minskar och som en effekt påverkas mil-
jön i lägre grad.  

– Vår höga tekniska nivå, vår utveckling 
av tekniken, våra ledtider, vår goda tekniska 
support, våra lokala lager som gör att vi kan 
leverera nästa dag, och våra generösa garan-
tier på mellan fem och sju år. Det är det som 
gör att vi dominerar marknaden.

Belimo AB
Stubbsundsvägen 15

131 41 Nacka
Växel: 08-464 07 00

Email: info@belimo.se

FÖRETAGSPRESENTATION

BELIMO TOG ÖVER MARKNADEN 
OCH ÄR NU PÅ VÄG UPP I MOLNET

Med hög 
innovationsgrad och 
långsiktig utveckling 
har Belimo vuxit och 
blivit världsledande. 

Företaget finns nu i 80 
länder och har omfamnat 

digitaliseringen fullt ut. 
Styrningen av deras 

system och produkter kan 
nu göras via molnet.

Per Rehn

Text: Redaktionen

I allt vi gör 
är vi noggranna 
och genomtänkta. 
Det gäller i varje 
steg vi tar.

6-vägsventilen, 
gör det omöjligt 
att köra både 
kyla och värme 
samtidigt i syste-
men, är en pro-
dukt som Belimo 
själv utvecklat.

Energy valve kan via IT-molnet 
optimera dina system så att 

energikostnaderna minskar och 
miljöpåverkan blir lägre.

FOTO: BELIMO
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– Genom att tänka efter före så öppnar sig 
en rad valmöjligheter vad gäller smarta funk-
tioner i ditt hem, säger Jonas Degow, försälj-
ningschef i Sverige för Niko Home Control. 

Genom att installera systemet Niko Home 
Control så kan du styra dina elektriska kom-
ponenter som belysning, värme, ventilation, 
markiser, gardiner, musik och mycket mer. 
Alla funktionerna styrs sedan via mobilen 
eller läsplattan, du har helt enkelt skapat ett 
smart hem.

Det belgiska företaget Niko, som fyller 100 
år nästa år, har utvecklat systemet. Niko har 
funnits i snart tre år på den svenska markna-
den och riktar sig till olika typer av bostadsle-
verantörer, som i sin tur erbjuder och pakete-
rar Niko Home Control, till sina kunder.

– Flera hustillverkare har Niko Home 
Control som

standard och det är väldigt roligt. Sedan 
arbetar vi med ett antal företag som har Niko 
Home Control som tillval. Vårt system erbju-
der ett grundutbud av funktioner med möj-
lighet till ut byggnad. Det är bra om kunden 
lägger tid på sin elinstallation, så att det pas-
sar den nuvarande livsstilen. Det är egentli-
gen bara fantasin som sätter gränserna, säger 
Jonas Degow.

Det användarvänliga systemet ger dig möjlig-
het att spara energi och kontrollera de olika 
funktionerna när du inte är hemma.

– När du lämnar hemmet så kan du välja att 
trycka på "allt av"-knappen och då släcker du 
hela huset. Ventilationshastigheten sänks, vil-
ket sparar energi och vattnet stängs av vilket 
gör att du undviker risk för vattenskador. Är 
du på semester så kan du via din smartphone 
sätta på värmen dan innan du kommer hem, 
säger Jonas Degow.

Närvarosimulering är en annan funktion 
som gör att när det börjar bli mörkt så tänds 
lampor inomhus och utomhus, är ljudanlägg-
ningen kopplad till systemet så kan musik 
spelas så att det utifrån ser ut och hörs som 
att det är folk hemma.

– Det är också möjligt att till exempel få 
notiser när barnen kommer hem från sko-
lan. Vårt system underlättar för dig var du 
än befinner dig och kan anpassas så att det 

passar just din vardag och behov. Om du har 
små barn, ifall de vaknar och tänder upp sin 
lampa på natten, kan det också tändas upp 
i gången, så att de hittar till sina föräldrars 
sovrum. När du sedan blir gammal och dina 
barn vill vara säkra på att du har det bra så är 
det fullt möjligt att till exempel koppla syste-
met så att om du inte tänt lampan i badrum-
met på morgonen så skickas en notis till dina 
barn. Det kan ju vara ett tecken på att något 
inte är som det ska. 

Oavsett hur vardagen ser ut så kan du genom 
att bygga samman dina elektriska komponen-
ter skapa en rad smarta och smidiga funktio-
ner som du enkelt kan styra via dina mobi-
la enheter och samtidigt öka värdet på din 
bostad.

– Det är sannolikt att det redan om ett par 
år kommer att uppfattas som standard att de 
här systemen finns i bostaden. Husleveran-
törer väljer Niko Home Control som en del 
i att lyfta värdena till nästa nivå. Vi erbjuder 
ett system som är användarvänligt, bekvämt, 
ökar tryggheten och fungerar som energibe-
sparing, avslutar Jonas Degow.

FÖRETAGSPRESENTATION

DET SMARTA HEMMET GER DIG 
TRYGGHET KONTROLL & BEKVÄMLIGHET
Det kanske inte 

är så kul att fundera 
över vad som ska 
finnas i väggarna 

när man bygger sitt 
nya hus – men om 
man lägger ner lite 

kärlek och ambition 
när man ska planera 
elinstallationen –  så 

kan man se fram 
emot otroligt mycket 

komfort i vardagen.

Text: Redaktionen
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Hörby Bruk, som är ett traditionellt klassiskt 
svenskt industriföretag som funnits sedan 
början på 1900-talet. Här tillverkar man 
bland annat den välkända Ekeby-skottkärran.

– Den har en unik konstruktion som ser 
till att du bara behöver lyfta 15–20 procent 
av vikten som du lastat, säger Göran Sjöberg, 
VD för Hörby Bruk.

Företaget finns sedan 1936 i skånska Hör-
by och verksamheten har tre affärsområden.

– Vi är nog mest kända för våra skottkär-
ror, där vi är marknadsledande. Vi är också 
en av Sveriges största tillverkare av manu-
ella transportprodukter avsedda för indu-
strin, som bland annat magasinskär-
ror städkärror och transport-
vagnar. Vårt tredje segment är 
leken med den kända Can-
Can-gungan som vi tillver-
kat sedan 1965, där har vi 
satt barnens säkerhet i främ-
sta rummet, säger Göran 
Sjöberg.

Sortimentet har breddats under 
åren samtidigt som Hörby Bruks pro-
dukter i grunden har samma funktion i dag 
som när de började produceras.

– Vi tillverkar traditionella produkter, vis-
sa komponenter har förändrats men i grun-
den är det svensktillverkade stålprodukter 
med hög kvalitet och användarvänlighet. Vil-
ket sannolikt är anledning till att vi idag är 
marknadsledande inom de produktområden 
där vi verkar, säger Göran Sjöberg.

Alla produkter från Hörby Bruk testas och 
provas minutiöst för att säkerställa funktion 
och säkerhet. 

Till hösten planerar företaget att lansera 

en ny eldriven skottkärra. Den kommer att 
finnas antingen som komplett skottkär-

ra eller som ett monteringskit. 
– Den är främst tänkt att säl-

jas till konsumenter men vi tes-
tar den bland några av våra 
proffsanvändare, det är en tuff 
miljö och slår det väl ut så har 
vi en produkt som våra kon-

sumenter kan känna sig trygga 
med att de håller för trädgårdsar-

betets utmaningar.

Ett gissel som både proffsen och hemmaan-
vändaren sannolikt fått uppleva är när man 
ska hämta sin kärra och den står där med 
sorgligt platta däck –  luften har läckt ut. 

– Våra punkteringsfria hjul innebär att 
produkterna alltid är redo att användas. Hju-
let består av helgjuten polyuretanbana på 
fälg vilket ger ett mycket slitstarkt hjul med 
mycket goda köregenskaper. Hjulet väger 
dessutom mindre än ett luftfyllt hjul.  

Uteleken har också fått en rad nya produkter 
till den privata trädgården. 

– Förutom stål- och trä-
gungor så erbjuder vi idag 
sandlådor och lektorn med 
rutschkana i trä och som 
kan byggas ut med gungor, 
berättar Göran Sjöberg och 
fortsätter:

– Våra lekprodukter med 
färg och design har inspire-
rat och smittat av sig på våra 
andra trädgårdsprylar. His-
toriskt sett har en Ekeby-
kärra varit mörkgrön men 

de senaste åren så har vi börjat tillverka dem 
i en rad andra fina färger. Årets modell är 
cerise.
Redan i slutet av 80-talet började Hörby Bruk 
se över sin tillverkningsprocess.

– Redan då fanns det en kostnadsjakt 
för att möta konkurrens utifrån. För att 
kunna fortsätta att tillverka högkvalitati-
va produkter i Sverige har det varit avgö-
rande att automatisera produktionen. Vi 
har långa serier av relativt enkla produkter 
vilket gör att vi har kunnat genomföra en 
långtgående automatisering i tillverkning-
en, säger Göran Sjöberg.

Senaste investeringen en helt ny automa-
tiserad presslina där korgarna till skottkär-
rorna pressas. 

Skottkärran fyller sin funktion, hur tror du 
att den kommer att utvecklas?

– Den har ju sett ut ungefär på samma sätt 
i 2000 år och lär nog göra det ett tag till. Men 
med nya material så blir de lättare att hantera 
och kunskapen kring ergonomi gör att red-
skapen ständigt förbättras och gör dem ännu 
mer användarvänliga, säger Göran Sjöberg.

FÖRETAGSPRESENTATION

MED KÄNSLA FÖR HANTVERK
– HÅLLBARA REDSKAP FÖR BÅDE 

PROFFS & HEMMABRUK
Funktion, design 

och kvalitet har skapat 
gedigna, stabila och 

användarvänliga 
produkter från Hörby 

Bruk – helt enkelt 
hållbara slitvargar – 
för både proffs och 

privatpersoner.

Namn Efternamn

Text: Redaktionen

Våra 
punkteringsfria 
hjul innebär att 
produkterna 
alltid är redo att 
användas



PÅ HSB.se/bospar BERÄTTAR VI MER

HSBs BOSPARANDE KAN 
ÖPPNA DÖRREN TILL 
BOSTADSMARKNADEN

Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga 
insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. 
Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat bero på fondens sammansättning 
och de förvaltningsmetoder som används. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. På swedbankrobur.se fi nns faktablad, 
informationsbroschyrer och fondbestämmelser.

Alla kan köpa bostad i HSB, men som bosparare kan du få
förtur till både hyresrätter och nybyggda bostadsrätter. Du får 

möjlighet till ett sparande med bankgaranti och kan välja etiskt 
fondsparande om du vill. Och du får köpa till fast pris, 

utan stressande budgivning.
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Vi distribuerar drivutrustning till nordisk industri. 
031- 87 09 00 www.busck.se

FREKVENSOMRIKTARE 
FRÅN ETT AV SVERIGES STÖRSTA LAGER 

S I NCE 1923

- en komplett leverantör
Sedan 1952 har vi arbetat som en komplett 
underleverantör till dagens industrier. 
Detta har krävt många års investeringar i 
marknadens modernaste maskiner för att 
kunna tillmötesgå våra kunders krav på 
tillförlitlighet gällande kvalitet och korta 
leveranstider. 

I dag förfogar vi, under ett och samma tak, 
stora kapaciteter vad gäller laserskärning, 
svetsning, kantpressning, skärande 
bearbetning, ytbehandling och montering. 
Det är tack vare denna maskinpark, vår 
erfarenhet och vår kompetens vi kallar oss 
för en komplett leverantör. 

AB Maskinarbeten

AB Maskinarbeten, Box 109, 342 22 Alvesta, Tel 0472-453 00 
Fax 0472-453 01, www.maskinarbeten.se



Vår förmåga att  göra ski l lnad.

Ibland handlar det om hundradelssekunder. Andra 
gånger är det gruvlaster som ska koordineras. Eller 
komplexa trafikledningssystem som ska garantera 
säkerhet och framkomlighet. Gemensamt är att det 
krävs ett väl intrimmat team som tillsammans tar 
sig an hela jobbet.

Från starten för drygt tjugo år sedan har vi byggt 
upp vår organisation för att kunna ta ett helhets-
ansvar i multidisciplinära industriprojekt. Vi har 
utvecklat en projektförmåga utöver det vanliga. 

Och tillsammans med vår finansiella styrka kan vi 
erbjuda totallösningar som få andra kan komma i 
närheten av.

Läs mer om hur våra automationslösningar har ut-
vecklat och effektiviserat verksamheten för mäng-
der av företag. Samtidigt som vi tillsammans gjort 
skillnad för människor och varit med och bidragit 
till ett lite bättre samhälle.

midrocautomation.se
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Hur vi vill jobba för er: 
Vi lyssnar helst på hur ni vill att vi skall job-
ba för er.

 
Våra starka sidor är flexibilitet samt lång och 
blandad erfarenhet av industri inköp.

Vilket gör oss till en bra leverantör av 
paketlösningar för tätningar och speci-
alprodukter i Gummi,plast och metall.

 
Vanliga leveranser består av o-ringar i epdm, 
viton, nitril, silikon, perflormaterial, metall 
eller teflon, planpackningar i gummi , fiber, 
plaster eller metall. Ritningsdetaljer i Gum-
mi, plaster och metaller. Vibrationsdämpare, 
profiler, ring joints enligt api, boxpackningar 
och softseal i ptfe.  

 
Vi levererar kundanpassade eller standard 
tätningar i gummi, plast, fiber, metall, natur-

material eller teflon. Vi gör även flera olika 
sammanvulkningar. Vi tillhandahåller också 
råmaterial i gummi, plast och olika tätnings-
material på duk. 

 
Vi tar fram bearbetade metaller och gjutgods 
från Asien och Europa. Våra leverantörer är 
ISO certifierade och vi klarar av att levere-
ra PPAP mot bilindustrin och i stort sett alla 
förekommande kvalitetsgodkännanden.

Erfarenheten av den här typen av inköp har 

gjort att vi oftast kan erbjuda industriförnö-
denheter, även utöver våra specialområden 
till bra priser.

 
Vi välkomnar er med alla typer av förfråg-
ningar. Tror vi att vi kan göra ett gott jobb 
så offererar vi.  Vi hoppas få hjälpa även er 
i framtiden.

Lars
www.jila.se,
lars@jila.se

FÖRETAGSPRESENTATION

DEN FLEXIBLA 
INDUSTRIGROSSISTEN

Efter 8 år som produktchef på ett företag inom 
Finnveden gruppen så gick flyttlasset 2003 till Värmland 

och tack vare mitt brinnande intresse av att skapa 
affärer så startades Jila Industriförnödenheter. Nu har 
vi i totalt 23 år jobbat med att matcha inköp från hela 
världen med våra svenska kunders behov. Detta har 

givit oss relevanta kunskaper i att ge våra kunder rätt 
produkt i rätt kvalité till rätt pris.

ÅTTA AV TIO UNGA uppger att de har klimatångest 
enligt en undersökning gjord av Cint på uppdrag av 
WWF. Var fjärde ung uppger att de har ont i magen 
när de tänker på klimatförändringarna och oroas 
varje vecka av tankar på detta. När unga beskriver 
sina kriterier för framtida arbetsgivare ligger miljö-
ansvar och hållbarhet i topp. Allt fler konsumenter 
efterfrågar hållbara produkter och premierar före-
tag som agerar hållbart. Företag som möter denna 
efterfrågan är framtidens vinnare och enda sättet 
framåt för långsiktig konkurrenskraft och förmåga 
att attrahera medarbetare i framtiden.

SVENSKA FÖRETAG LIGGER långt fram när det gäl-
ler klimat- och miljöhänsyn. Vi har framsynta kunder 
och konsumenter och en levande miljö- och klimat-
debatt som gjort det självklart för oss att anamma 
värderingar och ambitioner om en cirkulär ekonomi 
där återvinning och utsläppsminskningar ligger högt 
på agendan. Att spara resurser och energi är både 
ekologiskt och ekonomisk hållbart. 

STÅLINDUSTRIN ÄR och har varit den största 
återvinnaren av sina material i över hundra 
år. Stål kan återvinnas hur många gånger som 
helst utan förlorad kvalité. Skrot är därför stål-
industrins viktigaste råvara. Men det räcker 
inte. Vi måste också bidra till en än mer hållbar 
produktion och miljönyttiga produkter som kan 
minska världens utsläpp. Det är bland annat 
därför som vi tagit fram en klimatfärdplan för 
en helt fossilfri stålindustri 2045.
Ibland ställs klimat mot tillväxt och konsumtion. 

Det är olyckligt. Sverige är en förebild i världen 
som visar att det är tillväxt och utveckling som 
kan minska utsläppen och fortsätta bygga världen 
med smartare produkter, mindre resurser och 
dessutom till bättre resultat. Här i Sverige glöm-
mer vi ibland att världen inte är färdigbyggd. En 
miljard människor svälter fortfarande i världen. Vi 
kan bidra till att resten av världen får den välfärd 
och standard som vi åtnjuter i väst, men på ett 
mer klimatsmat sätt med ny teknik och bättre 
material. Det är därför som vi inom stålindustrin 
lägger all kraft på att leda teknikutvecklingen 
inom lättare, smartare och 100 procent återvin-
ningsbara stålsorter.

BO-ERIK PERS
VD Jernkontoret

"Stål kan bidra till att lösa klimatfrågan

KOLUMN  



HARALD PIHL ÄR EN  
ANNORLUNDA ART* I 
SPECIALLEGERINGARNAS 
UNDERBARA VÄRLD

* Ardennergasellen 
 besitter en kollosal 
 arbetsförmåga i 
 kombination med 
 imponerande snabbhet. 

HARALD PIHL AB: Mätslingan 19, Box 7387, 187 15 Täby, Telefon 08-731 56 00, Fax 08-731 05 40, E-mail: info@haraldpihl.com www.haraldpihl.com

HARALD PIHL har stadigt växt 
och utvecklats i över 100 år 
för att stå rustade att hjälpa 

våra kunder. Med kontor i åtta länder 
hjälper vi lokalt våra kunder med 
speciallegeringar, titan och koppar.  
Vi är stolta över att ha de snabbaste 

leveranserna och vi kan sända er 
order samma dag som vi tagit emot 
den. Detta är möjligt eftersom vi har 
Europas största lager med special-
legeringar, titan och koppar. På vår 
hemsida www.haraldpihl.com finner 
du vår dagsaktuella lagerlista.  

Utöver god service är spårbarhet och 
kvalitet vår högsta prioritet och allt 
material analyseras noggrant med 
spektrometer. För HARALD PIHL 
är ingen leverans för stor, liten eller 
komplicerad och vi kan även erbjuda 
vattenskärning! Vi lyssnar och sätter 

oss in i ert behov för att kunna till- 
godose era krav och överträffa för-
väntningarna. Därför tycker vi att du 
ska testa oss, ring och tala med en 
av våra försäljare på 08-731 56 00  
så är vi säkra på att kunna hjälpa  
dig till goda affärer. Välkommen.
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Text: Redaktionen

DAGS ATT RUSTA FÖR 
DEN FJÄRDE INDUSTRIELLA 

REVOLUTIONEN
– Vi befinner oss just nu i det som kallas den 
fjärde industriella revolutionen och det krävs 
ett nya lösningar för att vi ska hålla jämn takt 
med utvecklingen, säger Klas Wåhlberg, vd 
Teknikföretagen.

Men vad innebär då den ”fjärde industri-
ella revolutionen” egentligen? De tidiga-
re revolutionerna har varit ångan, elektrici-
teten och datorerna. Det som nu händer är 
sammanflätning och integrering av nya och 
gamla tekniker: Digitalisering, AI, Internet 
of Things, automation och additiv tillverk-
ning. Dessa nya möjligheter ställer krav på 
nya arbetssätt och kompetenser.

– Det är en tid som innebär att vi måste 
skapa nya affärsmodeller – jag skulle säga att 
den fjärde industriella revolutionen i störst 
mening just är en affärsmodellsrevolution. 
Det handlar inte bara om att kortsiktigt stir-
ra sig blind på nya tekniska lösningar utan att 
satsa långsiktigt, säger Klas Wåhlberg.

Teknikföretagen har identifierat sex olika 
näringspolitiska punkter med förslag till 
åtgärder. Dessa, anser man, är viktiga för 
att ska bibehålla sin konkurrenskraft på en 
föränderlig, global arena. En av punkterna 
rör anställnisngsformer.

– Anställningsskyddet måste ersättas 
med ett modernare regelverk, där risken att 
anställa minskar väsentligt. Prövningen av 
saklig grund vid personliga skäl är alldeles 
för sträng. Det leder till att anställningsri-
sken är hög och kostnaderna för felrekry-
teringar är oförutsebara. Risken innebär att 
företagen undviker anställningar och det led-
er till färre fasta jobb och försvårar kompe-
tensförsörjningen i företagen.

Just kompetensutveckling och kompe-
tensförsörjning är en annan av punkterna 
som Teknikföretagen ser som centrala för 
Sveriges industrier.

– I och med tekniksprånget så kommer 
mängder av strukturer förändras, inte minst 
kompetensmässigt. Laddhybriderna och 
elbilarnas drivlinor skiljer sig markant från 
traditionella förbränningsmotorer och kom-
mer att föra med sig att andra kompetens-
er kommer att behövas. Vi anser att det bör 
ligga på samhällsnivå – ett yrkesvux och 
fristående kurser för människor som har jobb 
– för att säkra samhällets möjlighet att ställa 
om utbildnings- och kompetensmässigt.

Tumult inom EU och hotade handelsavtal 
är något som utmanar frihandeln. Den bör 
istället stärkas och förbättras, menar Klas 
Wåhlberg som konstaterar att Sverige som 
exportland är beroende av välfungerande, 
global frihandel.

– Vi vill se fri rörlighet i alla kategorier. 
Det gäller inte minst dataflödet. Marknader 
är långt mer integrerade idag än vad de var 
tidigare och det måste fångas upp i lagstift-
ningen på bättre sätt, säger han.

Teknikföretagen ser också hur den offentli-
ga sektorn har en viktig roll att spela när det 
handlar om att driva på innovation.

– Varje år görs offentliga upphandling-
ar för cirka 800 miljarder. Här finns goda 
möjligheter att använda resurserna på ett 
effektivt sätt genom att beställa på ett sådant 
sätt som främjar innovativa lösningar. Vård-
sektorn är ett utmärkt exempel, där behov av 
nya lösningar kan trigga ett nytänk.

Med en ökad digitalisering ökar också 
samhällets och företagens sårbarhet, menar 
Klas Wåhlberg.

– Vi ser hur cyberhoten växer och till 
exempel är det svårt att skydda sig mot 
industrispionage idag. En annan aspekt är att 
vi måste skydda oss mot sabotage och ter-
rorhandlingar via internet, t.ex. attacker som 
slår ut elförsörjningen. Sådana angrepp kan 
alltså slå ut viktiga samhällsfunktioner och 

medföra stora skador. Sverige måste skydda 
sig mot digitala hot men då krävs det faktiskt 
kunskap om hur sårbara vi faktiskt är.

Stora utmaningar till trots är Klas Wåhlberg 
optimistisk inför framtiden och Sveriges 
chanser att bibehålla sin status som världsle-
dande industrination.

– Vi har en bra bas att stå på. Viktiga 
utvecklingsområden tex utbildningssyste-
met måste vara i världsklass. Vi har för höga 
marginalskatter. Ett annat område som måste 
förbättras är integrationen på arbetsmark-
naden. Vi måste skapa förutsättningar för 
nyanlända att snabbt komma i arbete.

– Men vi måste komma ihåg att Sverige 
har en lång tradition som industrination, att 
företagen hittills har klarat omställning av 
konkurrenskraft därför tror jag att Sverige 
kommer klara utmaningarna.

Sveriges roll som 
industri- och tekniknation 

är väletablerad. Men 
trots en stark tradition av 

industriella framgångar 
behöver vi vidta flera 

åtgärder för att fortsätta 
vara en maktfaktor även 

i framtiden. Det menar 
man på arbets- och 

branschorganisationen 
Teknikföretagen.

FOTO: TEKNIKFÖRETAGEN



Hög säkerhet 
och lång batteritid
Datorer med Windows 10 Pro

atea.se/eshop

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. Atea Sverige AB säljer enbart till företag och organisationer.

Lätt, tunn och utformad för prestation överallt – 
ThinkPad T480s levererar det du behöver, när 
du behöver det. Kraftfull processor, batteritid på 
upp till 13 timmar och Dolby Audio Premium tar 
funktionell effektivitet till nya höjder.

Väldesignad, toppsäker och lätthanterlig med 
kraftfulla samarbetsverktyg som håller igång din 
produktivitet både när du är på kontoret och på 
resande fot. Snygg, ultratunn aluminiumdesign, 
utrustad med inbyggt elektroniskt privacyfilter.

En bärbar dator vars batteri räcker hela dagen 
och med förbättrad webbsurfning och tid för vi-
deouppspelning. Den nya lågenergipanelen ökar 
batteritiden ytterligare. Unibody-konstruktionen 
ger sömlös design och mycket hög hållbarhet.

Utformad för rörlig kraft
Lenovo ThinkPad T480s

Jobba ostört i publika miljöer
HP Elitebook 840 G5

Kapacitet för heldagspass
Dell Latiude 7490

Intel Core i7 8550U
14" Full HD 1920x1080
16 GB RAM / 256 GB SSD
Windows 10 Pro 64-bitars

Intel Core i7 8550U
14" Full HD 1920x1080 med HP Sure View
8 GB RAM / 256 GB SSD
Windows 10 Pro 64-bitars

Intel Core i7 8650U
14" Full HD 1920x1080
16 GB RAM / 256 GB SSD
Windows 10 Pro 64-bitars

20L7004NMX    16995:- 3JX39EA#AK8    15995:- TFXTJ    12995:-

Endast 1,32 kg
HP Sure View 8:e generationens 

Intel Core i7
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Verksamheten är sprungen ur forskningspro-
jekt vid Linköpings universitet.

– Tekniken utvecklades mellan 2006–2008 
och 2012 startades ett aktiebolag med fokus 
på att kommersialisera fynden, berättar Mar-
tin Lidstrand, vd.

Efter att ett antal patent hade säkrats börja-
de de således att fundera på hur kompositen 
skulle kunna komma ut på marknaden. Sva-
ret på det hittade Trifilon i bilsektorn.

– Vi kom i kontakt med Plastal och börja-
de utveckla material till deras olika produkter 
och kunder. Fördelarna var många – det var  
enkelt att byta ut existerande plastmaterial 
och eftersom det har så låg vikt fick man ock-
så en lättare bil, vilket förstås är eftertraktat..

Men vad är då biobaserade kompositer?
– Den huvudsakliga beståndsdelen är fortfa-
rande fossilbaserade plaster men materialet 
kan förstärkas med biobaserade, nedbrytba-
ra beståndsdelar. Resultatet blir ett material 
med goda egenskaper och hållfasthet – men 
mycket lättare.

Och det är just i den låga vikten som man hit-
tar miljöfördelarna, menar Martin Lidstrand.

– Genom att tillverka produkter med 
reducerad vikt, mellan 15–25 procent, kan 
man frakta större mängder men med myck-
et mindre bränsle. De stora miljövinsterna 
får man alltså inte första hand genom att få 

bort plats, utan genom att minska mängden 
fossilt bränsle som används för transporter, 
säger han.

Utöver bilindustrin har Trifilon kunder i 
andra segment. Ett exempel är resväskatill-
verkaren Epic, som med Trifilons material-
lösningar skapat robusta och lätta resepro-
dukter som hyllats och bland annat utsetts 
till Bäst i test.

– Vi ser stor potential i konsumentpro-
dukter men även i förpackningssektorn och 
till och med klädesindustrin, säger Jeremiah 
Dutton, Head of Sales på Trifilon.

Vilka utmaningar har ni?
– Eftersom vi har fått en riktigt stor efterfrå-
gan handlar det nu om att möta den och sam-
tidigt göra det med begränsade resurser och 
tid. Vårt kortsiktiga mål är att ha ökat pro-

duktionskapaciteten tiofaldigt innan det här 
året är slut.

Och hur ser ni på framtiden?

– Vi testar hela tiden nya applikationer för 
materialet. Tillsammans med några kun-
der tittar vi nu också möjligheten att i större 
utsträckning använda återvunna plaster för 
vår produktion och på så sätt skapa ett cir-
kulärt flöde. I framtiden kan det innebära att 
man på något sätt pantar sin färdiganvända 
produkt så att dess material kan återanvän-
das, säger Martin Lidstrand och fortsätter:

– Vi känner att Sverige är ett bra land för 
den här typen av verksamhet. Hållbarhetsfrå-
gan ligger långt fram i människors medvetan-
de. Samtidigt finns det en stark tradition av 
samarbete vilket sänker trösklarna för att gå 
från idé till färdig produkt.

FÖRETAGSPRESENTATION

INNOVATIVT MATERIAL MED 
TYDLIGA MILJÖVINSTER

Det händer mycket 
inom materialforskning. 
Det vet man på Trifilon, 

ett företag som utvecklar 
biobaserade kompositer. 

Det lätta men mycket 
hållbara materialet har en 
mängd olika applikationer 

och är ett miljövänligt 
alternativ till traditionella 

plaster.

Jeremiah Dutton och Martin Lidstrand

Text: Redaktionen

LIVSMEDELSGODKÄNDA SMÖRJMEDEL

WWW.JAX-LUBE.SE

SVENSK DISTRIBUTÖR
ABIC KEMI AB
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– Med ordning och reda så kommer lönsam-
heten, inte via mallar eller att man kontrolle-
rar människor. Det här är vår absoluta över-
tygelse. Vi har alla ett 100-procentigt engage-
mang som uppstår eftersom alla har varit del-
aktiga i att bestämma bolagets riktning, säger 
Mikael Lezdins, VD för EFKAB.

Och framgångarna har inte låtit vänta på 
sig. Energi, Funktion, Komfort, EFKAB som 
startade 2011 blev Gasellföretag 2016 och 
2017. Mikael Lezdins blev förra året utsedd 
till Årets Unga VD, med bland annat moti-
veringen att tillväxt kan skapas genom tydlig 
värdegrund och fokus på hållbarhet.

– Bolag skapar man tillsammans med 
andra människor och det ska vara kul att vara 
på jobb. En platt organisation med ramar och 
förväntningar gör att människor vågar fatta 
och stå för sina beslut. Det gör dessutom att 
företaget blir väldigt agilt och flexibelt för 
konjunktursvängningar, säger han.

Vision och mål för bolaget är tydligt, de 
ska vara det självklara valet inom byggbran-
schen, det mest socialt hållbara företaget på 
marknaden. Förra året omsatte bolaget 56,7 
miljoner, 2020 är målet att landa på 150 mil-
joner med en lönsamhet, EBITDA på 15%. 
Teknikkonsultföretaget har en stark organisk 
tillväxt, 310% under perioden 2014 till slutet 
av oktober 2017.

Och företagets mål kommer inifrån verk-
samheten.

– Utefter målen väljer vi en tydlig strate-
gisk vision. Som ledare måste man lita på sin 
omgivning och att de kan sitt jobb, säger han.

Med en bakgrund som bland annat hock-
eyspelare så har Mikael Lezdins tagit med sig 
insikter från sporten.

– Man misslyckas bara om man ger upp, 
och det gör jag inte. Vill man något genuint 

och intentionerna är goda så är jag övertygad 
om att man lyckas. Det låter kanske lite kly-
schigt men är inte mindre sant för det: det är 
alltid laget före jaget.

EFKABs kunder är i första hand entreprenö-
rer och fastighetsägare.

– Som vi ser det är marknadens utmaning-
ar att leverera i tid och till rätt pris. Markna-
den behöver produktifieras och här är vi redan 
branschledande. Vi gör bara det kunden fak-
tiskt behöver, snabbt och enkelt med raka affä-
rer. Det här gör oss unika, säger Mikael Lezdins.

Under första kvartalet i år startar EFKAB 
e-handel.

– Våra kunder kommer att kunna bestäl-
la tjänsterna direkt vi nätet. Vi arbetar med att 
kontinuerligt utöka vår produktportfölj. Vi ska 
göra det marknaden behöver till det pris mark-
naden vill betala. I förlängningen så bidrar vi till 
att sänka byggkostnaderna i Sverige, säger han.

EFKAB finns idag i Stockholm, Jönköping, 
Malmö, Halmstad, Karlstad och snart etable-
rar de sig i Luleå och Uppsala.

– Vi växer organiskt med våra uppdrag 
inom den privata sektorn. Framför allt med 
personlig närhet på regional nivå när ryktet 
om oss som en innovativ aktör sprids. Den 
regionala närvaron tillsammans med väl 
genomförda projekt där affärerna i grunden 
är balanserade raka och enkla gör oss fram-
gångsrika, säger Mikael Lezdins.

Genomförda projekt följs också alltid upp 
tillsammans med kunden för feedback och 
förbättringar till nästkommande projekt.

– Där en beställare behöver bygga effekti-
vare, där finns vår marknad, för det här kan 
vi, avslutar Mikael Lezdins.

FÖRETAGSPRESENTATION

God företagskultur 
bakom framgångarna

Öppet inkluderande 
ledarskap, satsning 

på löpande 
kompetensutveckling har 
skapat en företagskultur 

med engagerade 
medansvariga och 

ökat resultat för 
teknikkonsultföretaget 

EFKAB.

Mikael Lezdins

Text: Redaktionen

KORT OM EFKAB

Företagets uppdrag omfattar i 
huvudsak om- och nybyggnationer med 
en stor variation på projektstorlek. 
Teknikkonsultföretaget EFKAB erbjuder 
förstudier, projektering, installations-
samordning, installationsledning, kalky-
lering, projektledning installation och 
besiktning inom:

UPPDRAG I KORTHET

STRABAG
Täby Centrum, Installationssamordning
och –ledning, VVS-projektering 
200 000 kvm butiker och galleria.
 
EINAR MATTSON
Installationssamordning 
– totalt 600 st lgh.
 
DOMSTOLSVERKET
Projektering ombyggnation
rättscentrum.
 
HP BOENDEUTVECKLING
Projektering flerbostadshus,
ca 350 lgh utförda.
 
VARVSSTADEN
Systemhandlingsprojektering samtliga
discipliner för ombyggnad av kontor
till hotell 4 000 kvm.
 
PEAB
Mall of Scandinavia,
Kalkylering, kostnadsstyrning,
installationssamordning och –ledning.
 
PEAB – Processprojektering
flerbostadshus för Prefab byggnation,
utfört ca 500 lgh.

• EL & KRAFT
• Solceller, solfångare och 

batteribankar
• Laddteknik inkl. kraftnät för 

laddteknik
• VS, V, Kyla, Fjärrvärme
• Sprinkler och brandskydd
• Belysning, Ljusdesign
• Energiberäkningar,
• Energisimuleringar
• Energideklarationer
• Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, 

GreenBuilding
• Tele, Data/WiFi, Brandlarm, 

Inbrottslarm, passersystem
• Styr och Övervakning
• Samordnadprovning, 

Provningsplaner
• Besiktning
• 3D modulering
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Utvecklingen för IBC control har de senaste 
fem åren varit raketartad.

– Det här är en energibesparande produkt 
som vi idag säljer över stora delar av världen. 
Vi har teknikkunnandet, service och vi leve-
rerar i tid, tre saker som är enkla att säga men 
svåra att hålla. Vi gör det och det är sannolikt 
nyckeln till våra framgångar, säger Christer 
Persson.

Funktionsmässigt har styrenheterna för de 
roterande värmeväxlarna sett ut ungefär på 
samma sätt sedan starten för produkten 1988.

– Produkterna har däremot förfinats och 
utvecklats över tid. Idag tillverkar och säl-
jer vi en stegmotorbaserad lösning som har 
många fördelar, säger Christer Persson.

IBC är en familjeägd koncern med 45 anställ-
da och omsätter 65 miljoner kronor. Förut-
om IBC control ingår IBC automatic och IBC 
elinstallation i koncernen. Tillverkningen sker 
i Höganäs och med en investering på mellan 
åtta till tio miljoner expanderar nu IBC.

– Alla tre bolagen går som tåget och nu 
expanderar vi genom att bygga ut vår fastig-
het med ytterligare 

1 000 kvm. Totalt kommer vi att ha 2 600 
kvm när bygget är klart. Två bolag kommer 
att flytta till den nya fastigheten och IBC 
control expanderar i den gamla. På det sättet 
löser vi det faktum att produktionen är minst 
sagt trångbodd, säger Christer Persson.

I år utvecklar de också VariMax-serien 
som idag finns i tre storlekar. Genom att utö-
ka med en mindre och en större storlek kom-
mer de att täcka hela spannet av roterande 
värmeväxlare.

Christer Persson ser en fortsatt stark utveck-
lingspotential.

– Vi ska fortsätta i samma tempo och vi 
kommer att ta nya marknadsandelar. Mark-
naden ökar i länder som tidigare inte hade 
råd eller var intresserade av hållbara energief-
fektiva lösningar. Förhållningssättet har änd-
rats och det handlar inte längre bara om att 
spara pengar utan också om att hålla en god 
miljöprofil. Ju kallare medeltemperatur det 
finns i landet desto större intresse finns det 
för våra produkter. Är det hyfsat varmt året 
om är behovet något mindre, samtidigt kan 
värmeväxlare även användas i avfuktnings-
syfte, säger Christer Persson.

FÖRETAGSPRESENTATION

IBC CONTROL HAR LÖSNINGEN 
– EFFEKTIVA STYRENHETER FÖR 

ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE
IBC control utvecklar 

och tillverkar styrenheter 
för roterande 

värmeväxlare till 
ventilationsbranschen. 

– Detta har vi gjort i 
över 30 år, vilket borgar 
för vår gedigna kunskap 

kring våra produkter, 
säger Christer Persson, 

VD för IBC control.

Christer Persson

Text: Redaktionen

KORT OM IBC

1983 Bolaget startade i namnet 
IBC Automatic där automatikut-
rustningar konstruerades och till-
verkades.

1988 köptes elektronikföretaget 
Wema Elektronic, vilket fick stor 
betydelse för företagets utveckling. 
De tillverkade frekvensomformare, 
en produkt som sedermera blev 
embryot till styrenheter för rote-
rande värmeväxlare.

1994 började IBC automatic även 
utföra traditionella elinstallationer.
1998 förvärvades det gamla och 
välrenommerade elföretaget, Ce-
derhags Elektriska i Mjöhult.

2012 förvärvades Jannes Elservice 
AB och bildade ett nytt bolag, IBC 
elinstallation AB.

2014 bolagiserades IBC och dela-
des upp i tre rörelsedrivande bo-
lag, IBC control, IBC automatic och 
IBC elinstallation.
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Graco-produkter
för kostnadseffektiv produktion

Crescocito utvecklar produkter och system för industriella ytbehandlingsbehov. Standard- och speciallösningar med 

egenproducerade och välkända produkter från bland annat Graco. Vi har kunskapen och Gracos produkter och finner den bästa 

lösningen för era behov. Nyinstallation, service ch underhåll samt reservdelar till Gracos produkter.

www.crescocito.com

Crescocito AB Strandgatan 28 SE-531 30 Lidköping SWEDEN

Tel: +46(0)510 488 770 Fax: +46 (0)510 214 59

Enkel lösning på 
växande problem
Enkel lösning på
växande problem

GÖR DIG PROBLEM-FRI
Behandla med Grön-Fri och låt regnet göra jobbet. Så enkelt är det 

att bli fri från alger och lav på tak, fasader och markytor.

Hitta din närmsta butik på grönfri.se
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
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Swelash.se – en e-handel med 
lastsäkring och lyftutrustning för industri, 

åkeri och den privata marknaden

Med vår kunskap hjälper vi 
till med små och stora projekt 
där både standard och 
speciallösningar krävs.

Alltid låga priser, snabba 
leveranstider och hög service.

Välkommen till Swelash.se

TRANSPORTBRANSCHEN genomgår en stor förändring där 
teknikutveckling och digitalisering helt ändrar branschens 
förutsättningar. Arbetet och arbetsmiljön för branschens olika 
yrken är helt annorlunda idag jämfört med för några år sedan. 

DET RÅDER STOR BRIST på chaufförer och mekaniker. Be-
hovet av transporter ökar och för att kunna möta efterfrågan 
behöver företagen anställa mer personal. Den som vill ha ett 
säkert, spännande, modernt och utvecklande arbete ska söka 
sig till transportbranschen. Vi behöver dig!

VI TALAR OM DIGITALISERINGEN som ett framtidsscenario 
men faktum är att vi befinner oss mitt i den. Den finns i vår 
vardag redan idag. Inom transportbranschen handlar det om 
effektivare system och metoder, höjd trafiksäkerhet och fram-
förallt även om minskad miljöpåverkan till följd av ny teknik 
som innebär effektivare transporter och mindre utsläpp. 

TRO INTE ATT SJÄLVKÖRANDe fordon kommer att minska 
branschens behov av arbetskraft. Tvärtom, vårt behov av ar-
betskraft ökar år för år. 

VÅR BRANSCH är en framtidsbransch och med rätt förutsätt-
ningar kommer den att kunna utvecklas i rätt riktning. Med 
våra 10 300 medlemsföretag är vi en stark röst att lyssna till.

MATTIAS DAHL
VD Transportföretagen

"
KOLUMN  

I transportbranschen 
finns jobb och framtid
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Själva hanteringen och administrationen som 
finns vid överlämning av gods har länge för-
bisetts när det gäller effektivisering och digi-
talisering. 

– Vi tror att det kan vara en kombination 
av brist på kunskap, resurser, vilja att för-
ändras och/eller rädsla för att ifrågasätta ett 
arbetssätt man har mot en kund eller leve-
rantör som gjort att det inte blivit av, säger 
Jon Högström en av grundarna och VD på 
Mymo AB. 

Det är när man effektiviserar hela affärspro-
cessen som de stora vinsterna kommer. För 
att lyckas med det krävs det att man digi-
taliserar de enskilda arbetsprocesserna och 
ser till att de enkelt och digitalt kan kopplas 
ihop med övriga processer.  I de flesta verk-
samheter är arbetet med att ta emot chauffö-
rer, tilldela ledig port, meddela truckchauf-
för, hantera avvikelser och rapportera status 
till kunden fortfarande manuellt och helt 
personberoende. 

– Oftast har man bra lagersystem för 
plock och pack, transportsystem för koll på 
trafiken men dessa system har ingen naturlig 
överbryggning som hjälper verksamheten att 
få kontroll på de övriga administrativa pro-
cesser som finns. Det leder till att det hante-
ras via mail, telefon som oftast tar mycket tid 
att hantera, vilket leder till missuppfattningar 
och misstag.

Mymo Terminal 
Mymo såg detta problem tidigt och har de 
senaste åren utvecklat och testat tjänsten, 
Mymo Terminal. Genom 
EU-projektet Aeolix har 
man tillsammans med 
Chalmers och företa-
get NTEX, som ock-
så är ett av företagen 

som använder tjänsten på 
sina omlastningstermina-
ler, kunnat skapa en grund 
för att göra verklighet av 
dessa tankar. 

– Det finns hela tiden 
information som behö-
ver delas. Vår plattform ger 
alla som arbetar tillgång till 
samma information vid alla 
tidpunkter. Den informa-
tion som finns kan sedan 
delas till kunderna, köpar-
na eller lastbilsföretagen. Allt för att under-
lätta administration och hantering och vida-
re transporter. Tack vare Mymo Terminal 
kan truckföraren, kontoret och kunden nu ha 
direktkontakt.

Enligt Robert Kucinski som jobbar som 
truckförare/godspersonal på NTEX, så har 
det varit en smidig övergång.

– Just att du har all info i din hand gör 
att du sparar tid. Du behöver aldrig gå in till 
kontoret för att fråga något och du har all 
info enbart med ett par knapptryck. Dess-
utom ser de på kontoret samma info vilket 
underlättar.

Mymo Terminal gör att man får full koll på 
det gods som man tar emot och ska lasta ut 
och håller självklart koll på lagersaldo och 
loggen ger en bra kolla på historiken. 
– Det gör att man får en enkel överblick över 
sändningar som är på väg eller redan ankom-
mit och som behöver konsolideras, vilket 

skapar bättre förutsättningar för att pla-
nera sina resurser på bästa sätt plus att 

man har en tjänst som går att växa 
med oavsett storlek.

Koll på tull och länka ihop auto-
matiska transporter.

Tillsammans med företa-
get ECUS, som är tullom-

bud åt stora företag 
och exper-
ter på för-
tullningar, 
har Mymo 
AB byggt 

in stöd så att truckchaufförer kan se i real-
tid om det är tullgods, och vilken tullstatus 
godset har. 

– Det är en funktion som kommer bli allt 
viktigare i takt med ökad E-handel, en stun-
dande Brexit och den digitaliseringen som 
tullverket går igenom. 

Mymo AB ser mycket fram emot den tid som 
kommer och det pågår även diskussioner 
med företag som hanterar självkörande last-
bilar och företag som har automatiska truck-
ar. De ser Mymo Terminal som en naturlig 
länk och kontrollfunktion mellan två auto-
matiska system. 
– Tekniken finns redan och den fungerar. 
Men den behöver länkas samman och där vi 
ser att vi kan fylla en funktion. 

Business Solution Platform 
Mymo har funnits sedan 2013 och har en väl 
utvecklad och skalbar digital plattform som 
man skapa flera olika lösningar på. Tjänster 
som direktkopplar olika personer i en arbets-
process. Mymo har sin expertis inom pro-
duktutveckling och logistik och har därför 
fullt fokus att hjälpa företag i denna bransch. 
För Jon Högström och Mymo Terminal är det 
världen som gäller. Godshantering fungerar i 
stort sett på samma sätt över hela klotet och 
Mymo ser inga begränsningar för sitt system. 

– Vi vet att hanteringen är liknande och 
att de flesta företag ligger efter när det gäl-
ler digitaliseringen. Våra lösningar är så enk-
la att komma igång med och kan lika enkelt 
kopplas ihop med kundens befintliga system 
så det gäller att hitta rätt budskap och rätt 
partners för att vi ska kunna skala upp.

FÖRETAGSPRESENTATION

MYMO TERMINAL REVOLUTIONERAR 
MOTTAGNING OCH UTLASTNING 

AV TRANSPORTER
Papper, penna, 
telefonsamtal, 

förlorad information 
och missförstådd 

kommunikation är ett 
vanligt problem både 

inom och mellan företag 
som är involverade vid 

mottagning och utlastning 
av transporter. Med en 

digital plattform från 
Mymo AB effektiviseras 

logistikprocessen och 
administrationen kring 

hanteringen så att hela 
affärsprocessen blir 
mer lönsam för alla 

involverade.

Jon Högström

Text: Redaktionen

Tack vare Mymo Terminal kan truckföraren, 
kontoret och kunden nu ha direktkontakt. 

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: MYMO AB



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
28
INNOVATIONINDUSTRI.COM

– Aktiv omvärldsanalys ger oss stora insik-
ter kring de nya handels- och konsumtions-
mönster som växer fram. Under förra året så 
växte e-handeln med 16 procent vilket mot-
svarar i princip nästan hela detaljhandelns 
tillväxt under 2017. Vi har en yngre gene-
ration som är uppvuxna i en digital närvaro 
och som inte har behov av att göra fysiska 
affärer på samma sätt som en äldre genera-
tion. Det förändrar i sin tur den bakomlig-
gande logistiken. H&M är ett bra exempel 
på hur man arbetar med att hantera både en 
digital och fysisk handel, att se till att varan 
möter konsumenten på plats och i tid, säger 
Benny Thögersen.

Catena utvecklar effektiva logistik-
anläggningar som försörjer stor-
stadsregioner i Skandinavien 
och en vanlig fråga som ställs är 
hur man organiserar sitt lager 
och sin position i det nätverk 
som hanterar varuflödet.

– E-handeln skapar en 
mer komplex situation, det 
är svårare att skicka en vara 
jämfört med en hel kartong 
och det är här vi kommer in 
i bilden. Genom att identi-
fiera strategiska logistikpo-
sitioner kan vi möta mark-
nadens behov, säger Ben-
ny Thögersen.

I grund och botten hand-
lar det mycket om att för-
stå hur logistiknätverket 
kommer att se ut. 

– Handeln kom-
mer med stor sanno-
likhet att vara uppde-
lad på bekvämlighet 
och intresse. Den är får 
som tycker att det är en 
upplevelse att handla 
blöjor och mjölk, det 
är bara hinder i varda-
gen som ska övervin-
nas. Andra produk-
ter kommer att fung-
era i pop up stores och 
showroms. I samver-
kan med andra så finns 
ett fortsatt behov av att 
vara nära konsumenten 

med fler lager och enhe-
ter i urbana miljöer. 

Benny Thögersen 
påpekar också att 50 
procent av de voly-

mer som flödar är något som vi kan stoppa 
i munnen.

– Med det sagt så ser vi en trend som 
innebär att vi kommer att äta mer ute, urba-
niseringen i sig kommer att fortsätta, vi ser 
ingen egentlig mottrend. Våra centrum kom-
mer att vara platser där vi umgås, här finns 
fokus på upplevelser, mat och wellness. 

När det gäller hantering och leverans av mat 
till hemmet så är digitala lås det som ligger 
närmast till hands.

– Tänker vi oss att leverantören ska kun-
na ta sig ända in till kylskåpet så kommer det 
att behövas stöd för identifiering så att vi vet 
och kan känna oss trygga med att det är rätt 
person som ges tillgång till hemmet. Byg-
ger man skåp med digitala lås för leveranser 
så kan det vara en lösning, det är dock lite 
lurigare med mat som kräver kyla. Drönare 
som landar på specifika landningsplatser är 
ytterligare ett transportmedel som är möjlig, 
säger Benny Thögersen.

Catena är den part som länkar olika 
transportörer.

– De gör sina beräkningar om hur godset 
ska flöda och vi identifierar var i den kedjan 
som det är effektivast att etablera lager och 
terminaler. En vara som beställts via nätet, 
plockas från lager var som helst på jorden, 
flygs till Arlanda, landar på en av termina-
lerna och transporteras sedan till exempel 
till Malmö. Där distribueras den vidare till-
sammans med annat gods och landar slutli-
gen hemma hos beställaren, eller på en plats 
där man smidigt kan hämta varan. Den här 
kapaciteten kommer att behöva utökas, i dag 
har e-handeln en penetration på åtta procent 
i Sverige, vilket kan jämföras med närmare 
18 procent procent i England.

Utvecklingen så som den ser ut idag är i vissa 
delar positiv för miljön. 

– Miljöbelastningen är större om vi som 
privatpersoner tar bilen och kör och handlar 
istället för att ha ett centralt lager med fulla 
bilar som kör ut och levererar varorna. En 
negativ belastning på miljön är de varor som 
idag flygs hit från Kina där vi inte tar betalt 
för miljöpåverkan.  

Under 2018 ligger Catenas fokus bland annat 
på nyproduktion.

– Rent operativt så har vi fastigheter 
som vi äger och förvaltar, antingen så byg-
ger vi själva eller så förvärvar vi. Vi har idag 
en projektportfölj för pågående projekt över 
hela Sverige på 900 miljoner kronor, avslutar 
Benny Thögersen.

FÖRETAGSPRESENTATION

LOGISTIKANLÄGGNINGAR 
FÖR SMARTARE 

LAGER- & VARUFLÖDE
Mycket av tillväxten i vår bransch drivs av den transformation som pågår 

inom handeln. Den kapacitet som finns idag kommer de närmaste åren 
minst att behöva tredubblas. Det säger Benny Thögersen, VD, för Catena.

Genom att 
identifiera 
strategiska 
logistikpositioner 
kan vi möta 
marknadens 
behov

Benny Thögersen, VD Catena
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MOVCOM Teleinstallationer AB startades 
av Christer Sjöberg 2008 och sysselsätter 
idag fem anställda. Man är en är en obero-
ende installatör och erbjuder kunderna full 
service kring olika kommunikationslösning-
ar inom tele, data och fiber, inklusive bygg-
nation, installation, service och oberoende 
rådgivning. Man är dessutom certifierade 
enligt excel cabling partner, vilket bidrar till 
att företaget kan stå för kompletta helhetslös-
ningar ute hos kunderna

– Att hjälpa kunderna med olika problem-
lösningar, ta initiativ och att ha ett stort ansvar 
det har jag alltid gillat i mina jobb ute hos kun-
derna. Det finns tre begrepp som har varit vik-
tiga i mitt sätt att jobba genom åren som ”Tek-
niker på plats” Att prata rätt, att tänka rätt och 
att göra rätt, säger Christer Sjöberg. 

 
Just nu är man i full gång med att bygga nya 
fiberanslutningar till hyresgästerna i Catena-
huset i Helsingborg. Catena är ett företag som 
äger och förvaltar logistikfastigheter i Sve-
rige. Likaså bygger man nya cat6A datanät 
samt wifi om hyresgästerna har behov av det. 
Christer Sjöberg berättar att han tillbringat 
mycket tid i de här lokalerna. Redan 1987 när 
Christer var anställd hos Telia fungerade han 
som tekniker på plats i huset. Då hos Allers, 
som då hade sin verksamhet i huset. Då var 
huvudsysslan att flytta anknytningar i växeln. 

– Det har blivit många mils kabeldrag-
ningar i det här huset genom åren säger han. 
Idag är allt nästan borta när vi pratar om 
telefoni och det finns inte längre någon växel 

kvar, allt är ett tomt skal. 
I dag hjälper MOVCOM en bred kundkrets 
bestående av bland andra Catena AB, Kemi-
ra kemi AB, McNeil AB, Höganäs AB, Bring 
Frigo AB och John Bean Technologies AB. 
Utvecklingen har onekligen förändrat bran-
schen och jobbet för den enskilda teknikern/
rådgivaren.

– Numera arbetar vi mycket med larmte-
lefoner, hisstelefoner, nödtelefoner och port-
telefoner ute hos kunderna, berättar Christer. 
Framtiden ser väldigt bra ut för MOVCOM 

och Christer menar att han och hans kollegor 
har en stor fördel i kampen om marknads-
andelar.

– Jag har kunskapen och erfarenheten av 
de gamla näten, vilket gör att jag kan ta dessa 
jobb och samtidigt gå in i den nya utveck-
lingen som finns hos kunderna idag, avslu-
tar Christer.

Kontakta oss för mer information!
Christer Sjöberg, 0730-380 345

www.movcom.se

FÖRETAGSPRESENTATION

VI LIGGER I TEKNIKENS FRAMKANT
För tio år sedan 

startades Movcom 
Teleinstallationer 

AB. Man har lyckats 
tack vare kunnig 

personal, professionellt 
utförande och att 

det i verksamheten 
finns en flexibilitet 

i hanteringen av 
kundernas önskemål 

och marknadens krav.
Text: Redaktionen

 

 

 

 

 

    

 

 

 

MOV COM 

Teleinstallationer AB 

I Catenahuset har Christer 
Sjöberg dragit miltals med 
telekabel sedan 1987.

Idag arbetar Christer Sjöberg uteslutande 
med data och fibernät.

FOTO: MOVCOM TELEINSTALLATIONER AB

Vi på MMC tror på att leverera ett proffsigt bemötande, god service och ett 
riktigt fint slutresultat för dig som är i behov av att renovera din bostad.

Hos oss får du hjälp av några av Stockholms bästa hantverkare som 
tillsammans strävar efter att överträffa dina förväntningar.

Vårt mål har alltid varit att varje kund skall rekommendera oss och efter 
det mottot arbetar våra 30 medarbetare varje dag.

Har du ett badrum, kök, lägenhet eller hus som behöver renoveras? 
Då ser vi fram emot att höra från dig!

Max Malak & Martin Sjöberg

Proffsigt bemötande 
God service

Kvalitet

FÖRETAGSPRESENTATION

HEJ!
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EN DEL AV

LIVSCYKELN
EN PERSONLIG LEVERANTÖR AV
DATORBASERAT UNDERHÅLLSSYSTEM.
FÖR OLIKA BRANSCHER.

För Axami Systems AB är personliga relationer 
viktiga. I jämförelse med de stora bolagen kom-
mer kunden att få möta ett familjeföretag med 
Bernt och Peter Karlsson. Tillsammans med an-
ställda och konsulter driver de underhållssyste-
met Axami. Bernt började utveckla Axami i slutet 
på 80-talet och sedan dess har underhållssys-
temet vuxit tillsammans med sin marknad. Det 
innebär att systemet är byggt på en grund av 
verkliga arbetslivserfarenheter.

Därav kan Axami bland annat stödja sina kunder 
genom att lägga in intervaller på utrustningar 
(maskiner, bilar, fastigheter o.s.v.) som påmin-
ner om när de behöver service, eller hålla koll 
på lagersaldo på reservdelar. Ideér samlas in 
och förverkligas enkelt. Hos Axami väljer kund-
en själv om man vill köra lokalt eller molnbaserat 
via mobil, dator eller annan plattform. Hos sup-
porten kommer kunder att få möta Bernt, Peter 
eller annan kunnig personal, det gör att Axami 
blir en naturlig del av företags livscykel.

www.axami.se

Bernt och Peter Karlsson

PHYSICAL ASSET MANAGEMENT, eller förvaltning av fysiska 
tillgångar, innebär att företaget måste ha ett livscykeltänk när 
det gäller sina nuvarande och framtida tillgångar. Det hand-
lar om förmågan att kunna koordinera olika aktiviteter inom 
verksamheten för att kunna realisera värdet från de fysiska till-
gångarna. Det är mer intressant att fokusera på det värde som 
dessa tillgångar genererar än vad själva värdet på dem är.

FÖRVALTNING AV FYSISKA tillgångar innebär en nära samver-
kan mellan företagets processer för att se till att det finns rätt 
system och anläggningar för verksamheten, säkerställa önsk-
värd operativ drift över tid samt genomföra ett optimalt under-
håll. Det förutsätter att personalen har rätt kompetens för sina 
respektive arbetsuppgifter.

Vi ser tre viktiga ansvarsnivåer för att uppnå de förväntade 
resultaten inom ramen för förvaltning av fysiska tillgångar. Fö-
retagsledningen ser till att det finns en tydlig vision samt anger 

tydliga mål, strategier och planer för tillämpningen. De som 
ansvarar för arbetet skapar förutsättningar för själva implemen-
teringen. Slutligen är det de som ansvarar för arbetet som ska 
utföra de rätta åtgärderna på rätt sätt, med rätt resultat.

DRIFTSÄKERHETEN blir en allt viktigare del i arbetet med att 
skapa en konkurrenskraftig svensk industri. En övergripande 
och samverkande förvaltning av företagets fysiska tillgångar 
skapar mycket goda förutsättningar att lyckas med detta ar-
bete. Genom att arbeta mer målmedvetet och kostnadseffektivt 
med underhållsutveckling kommer även lönsamheten att öka.

Torsten Ekstrom,
VD Jernkontoret

"
KOLUMN  

Ökad lönsamhet genom 
ett kostnadseffektivt underhåll
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- Mindre utrymmeskrävande / sparar plats
- Automatik med anpassad styrning
- Köp material eller låt oss montera

08-500 11 530  www.stangselbutiken.se

SKJUTGRINDAR
      för säker passage

www.baga.se

Vi löser dina vatten- och avloppsproblem! Oavsett om det är ett brunnsvatten 
som inte håller måttet eller om du behöver en effektiv avloppsanläggning. 
– Vi kan det här med vattenrening! 

Enskilt vatten och avlopp

Jonas Jörnberger  011-496 01 42 • Anders Enfors  08-519 771 79
Anna Helsing 0214-90-09-08 • Pär Jarl 08-410 052 71

Kontakta våra säljare för mer information: 

Nyhet!
Reningsverk 

BDT



www.soluno.se | tel: 08-120 100 40

Byt, behåll eller blanda operatör 
inom en och samma växeltjänst

Vi har gjort det enkelt. Med vår lösning kan ert företag byta och blanda operatör fritt, 

när ni vill, utan att behöva riva upp hela växeln. 

Vi erbjuder 
marknadens 

mest kraftfulla 
växellösning i 

molnet. 
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Vi har nyligen anställt jurister med inrikt-
ning mot compliance. Det innebär vi kan 
hjälpa din organisation från compliancefrå-
gor till lösningar som stödjer uppfyllande av 
t.ex. GDPR. Netsecure har resurser och kom-
petens inom juridik, informationssäkerhet, 
teknikkonsulter samt lösningar. 

Anmäl er gärna till vår gratisutbildning inom 
GDPR och NIS den 5 juni genom att skicka 
ett mail till compliance@netsecure.se

För övriga frågor eller för att få kontakt med 
oss skicka ett mail till info@netsecure.se

Ett axplock av tjänster:
IT-säkerhetsaudit, penetrationstester, SIEM 
as a service, Brandvägg som tjänst, säkert 
wifi och nätverk som tjänst, DDOS-skydd 
som tjänst.

Ni finner mer om Netsecures tjänster och 
erbjudanden på www.netsecure.se

Netsecure är ett svenskt bolag specialiserat 
på IT- säkerhet och informationssäkerhet 
som förebygger säkerhetsrisker och skyddar 
er affärsverksamhet genom att kombinera 
expertkunskap, erfarenhet och engagemang 
ihop med produkter från ledande leverantö-
rer inom IT-säkerhet.

FÖRETAGSPRESENTATION

VI HJÄLPER ER MED GDPR
Har ni inte hunnit ända fram med GDPR 

eller tycker att frågan ramlar mellan 
stolarna och ingen av era samarbetspartner 

kan ta på sig helheten? Har ni gjort 
implementeringar men är osäkra på om 

dessa uppfyller kraven i GDPR?

www.smc.nu
Världens största tillverkare av industripneumatik

Låt SMC göra jobbet!
Vi på SMC kan automation och är världsledande tillverkare av 
pneumatik, men visste du att vi har en design- och montageavdelning 
redo att ta sig an jobben som du själv helst vill slippa? 

Med lång erfarenhet, konkurrensmässiga priser och snabba ledtider 
hjälper vi dig att spara tid och pengar och du får en skräddarsydd 
lösning, testad och redo för din applikation.

Från enkla cylindermontage och reservdelssatser till avancerade 
styrskåp och paneler; oavsett vad du vill ha gjort så låt SMC 
göra jobbet!

Vi hjälper våra kunder med analys och  
kravspecifikation för att en kollaborativ robot  
ska användas så smart som möjligt.

COBOTS.SE

Försäljning av KOLLABORATIVA 
ROBOTAR OCH TILLBEHÖR  
från ledande tillverkare
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Duroc Laser Coating är idag Sveriges ledande 
företag inom laserytbehandling och erbjuder 
renovering av metalliska ytor och nytillverk-
ning av komponenter i små som stora serier. 
Bolaget är en del av industri- och handelskon-
cernen Duroc AB.

Med moderbolaget i ryggen har vi den 
kraft vi behöver för att utveckla vår verksam-
het i den riktning vi vill. Till hösten kommer 
vi att flytta in i nya lokaler samt uppgradera 
vår maskinpark. 

Denna utveckling kommer våra kunder till 
gagn genom säkrare drift, smidigare flöden 
och möjligheter till nya applikationer, säger 
Joachim Andersson, och fortsätter:

– Vi renoverar, återskapar och förbättrar 
slitna komponenter. I dagsläget står detta för 
mellan 30 och 40 procent av vår verksamhet. 

När det handlar om stora dyra komponen-
ter som är slitageutsatta på begränsade ytor 
ger laserpåsvetsning möjlighet att renovera 
just den slitna ytan istället för att nytillverka 
hela komponenten.

– Vi ser en stor tillväxtpotential på det här 
området. Allt fler industrier och verksamhe-
ter fokuserar på hållbarhet och totalkostna-
der istället för punktkostnader. Komponen-
ter som utsätts för nötning, korrosion och 
hög värme kan vi förbättra avsevärt genom 
att använda bättre material på de delar som 
behöver det. Med laser kan vi jobba med 
andra materialkombinationer och tjocklekar 
än vid konventionell påsvetsning, säger Joa-
chim Andersson.

Resterande omsättning, utöver renoveringar, 
är nytillverkning. 

Möjligheten att med laserpåsvetsning 
kombinera material gör även att man kan 
konstruera smartare med rätt egenskaper på 
rätt plats i en och samma komponent. 

– Svetsningen innebär också att det blir 
hundra procent atomiska bindningar och 
därmed kommer det inte att lossna, säger Joa-
chim Andersson.

FÖRETAGSPRESENTATION

HÅLLBARA REPARATIONER OCH EFFEKTIV 
KONSTRUKTION MED LASERTEKNIK

Med laserpåsvetsning 
kan man i många fall 
dubblera livslängden 

på komponenterna, lite 
beroende på vilket material 

de är tillverkade av.
– Renoverade 

komponenter är ofta 
till och med bättre än 

nytillverkade, säger 
Joachim Andersson, 

VD för Duroc Laser 
Coating AB.

Joachim Andersson

Text: Redaktionen

C. Edgren AB  •  019-30 74 50  •  www.c-edgren.se

Vi hjälper dig hitta 
rätt fästelement

NVR – making all 
shares tradeableTM

Our mission is to consolidate private company 
ownership onto one common electronic registry, 
and bring a wealth of financial services to all  
privately held companies and their shareholders.

www.nvr.se

KORT OM LASERPÅSVETSNING

• Minimal värmepåverkan på grundmaterialet
• Full atomisk bindning, vilket försäkrar att 
den laserpåsvetsade ytan sitter fast
• Låg uppblandning, tillsatsmaterialets 
egenskaper redan efter tre till fyra tionde-
lars skikttjocklek  
• Olika tillsatsmaterial, från mjuka till ex-
tremt hårda

KORT OM LASERHÄRDNING

• Lokal, effektiv ythärdning på 
komplexa geometrier
• Hårdhet och seghet kombineras optimalt
 • Härddjup 0,1-1,5mm
•  Minimal både formförändring och 
oxidbildning

EXTREMA SLITAGESKYDD

• Karbider tillsätts till grundmaterialet, im-
pregnering, eller påsvetsas i matris
• Hårdheten i karbiderna kan varieras från 
1500 till 3200 HV
• Hårdhet och seghet kan kombineras
• Lokal impregnering eller laserpåsvets med 
karbider i matris ger ett extremt slitageskydd
• Djup på impregneringen, 0,02-1,5mm
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Fleximark AB 
Box 1022 . 611 29 Nyköping . Besök Kungshagsvägen 9 

Telefon 0155 777 90 . www.fleximark.se

Elsäker installation
Fleximark levererar kvalitetssäkrade märksystem för  
både stora och små installationsprojekt. 

Vill Du slippa sanitära problem, odör, 
fåglar och råttor så väljer man en 
pendelkomprimator för vått och- eller 
organiskt material. Bergmann är uppfinnaren 
och originaltillverkaren av en komprimator 
som håller tätt. Bakdörren är dimensionerad 
för att hela fullastade komprimatorn både 
kan lyftas och transporteras i,  och håller 
därför tätt. En Bergmann är dessutom 

Bergmann är det självklara valet 
för en komprimator som håller tätt.

byggd så att hydraulikpaketet är placerat 
på en spillplåt som minimerar risken om att 
hydraulolja läcker och kontaminerar.

En Bergmann kan fås med ozon och kyl 
aggregat som gör maskinen ytterligare 
säker mot odör de varma dagarna. Självklart 
har vi många fler alternativ för att lösa och 
omhändertaga dina avfallsproblem.

bergmann-online.com • info@bergmann-online.comscanwaste.se • info@scanwaste.se
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Kontakta oss: silfonline@silf.se    08-752 16 80    www.silf.se

Kompetens-
utveckla dig

Silfs utbildningar  
innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik-  
och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt,  
taktiskt eller strategiskt. 
Våra utbildningar  
är internationellt gångbara och finns anpassade för  
både privat och offentlig sektor. 
Silfs pedagogik  
grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar  
till praktisk handling i den egna organisationen.

– inom inköp, logistik,  
offentlig upphandling,  
affärsförhandling

Vi har utbildningen du behöver för att nå toppen inom ditt område

– Jag vill hävda att vi erbjuder marknadens 
effektivaste metod för att renovera fasader 
och integrera ventilation, säger Stefan Fors-
berg, VD på SmartFront, och fortsätter:

– Fördelen med vår lösning är bland annat 
att fastighetens uthyrningsbara yta inte mins-
kar och de boende får en betydligt bättre 
inomhusmiljö.

SmartFront tätar hela skalskyddet, byter 
fönster och tilläggsisolerar fasad och vind. 
Dessutom installeras ett energieffektivt FTX, 
från- och tilluftssystem med värmeväxlare.

– Tillsammans är det här en lösning som 
förbättrar ekonomin för fastighetsägaren 
genom en besparing på mellan 60–75 procent 
av energikostnaden, säger Stefan Forsberg.

Under 2017 renoverade SmartFront Brf 
Akvamarinen 3 i Hägersten i Stockholm. 
Föreningen som består av 66 lägenheter hade 
bland annat haft en mycket hög energiför-
brukning.

– Energikostnaderna drog iväg på grund 
av otäta fönster, en fasad med dåliga energi-
värden och bristfällig ventilation. Vi installe-
rade nya energifönster. Fastigheten tilläggs-
isolerades och försågs med ett FTX, venti-
lationsaggregat. Vinden isolerades och till-
luft monterades på fasaden enligt vår unika 
modell. Enligt våra beräkningar kommer 

energiförbrukningen i fastigheten att minska 
med minst 65 procent, säger Stefan Forsberg.

Den här metoden åtgärdar även eventuella 
problem med radon. 

– Förra året renoverade vi en fastighet 
med 64 lägenheter i Mölndal i Göteborg där 
det uppmätts höga halter av radon tillsam-
mans med en mycket hög energiförbrukning. 
Efter vår renovering är problemet med radon 
löst och föreningens energiförbrukning kom-
mer att minska med minst 55 procent.

– Vår mission är att förbättra inomhusmil-
jön för de boende och förbättra ekonomin för 
fastighetsägare. Genom att välja SmartFront i 
renoveringen så får man med vår lösning ett 
"nytt hus" och nöjda boende som upplever en 
bättre inomhusmiljö med frisk luft att andas, 
säger Stefan Forsberg.   

FÖRETAGSPRESENTATION

ENERGIEFFEKTIVISERA FASTIGHETEN 
& SKAPA BÄTTRE BOENDEMILJÖ

Om fastighetens 
fasad och 

fönster står inför 
renovering så bör 

man samtidigt 
se över hur 

ventilationen i 
huset fungerar.

Stefan Forsberg

Text: Redaktionen

Gå in på www.smartfront.se 
och räkna ut din energi-

besparing med SmartFront!



 ANNONS  – SPONSRAT INNEHÅLL

SMART POSITIONERING 
REVOLUTIONERAR INDUSTRIN

H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och RTLS 
molnplattformar. Hittills har bolaget levererat 1 100 000 trådlösa produkter för IoT-lösningar över hela 
världen och vi är nu listade på Nasdaq, First North (HDW B). H&D Wireless ligger i framkant med sina 
Real Time Location Services (RLTS) och nu har bolaget utvecklat ett sätt att använda denna tjänst som 

ökar affärsnyttan och möjligheterna till effektivitetshöjningar för industrikunderna. 

För de flesta industrier 
transporteras olika delar som 
skall monteras i förpackningar, 
till exempel på rackar eller 
pallar, vilket benämns returbara 
transportemballage, (RTP).

Dessa används i hela 
leveranskedjan för att sedan, 
efter tömning, återvända till 
början av kedjan igen och kan 
i vissa branscher har ett värde 
av miljontals SEK per fabrik. De 
stora utmaningarna med RTP 
är den manuella hanteringen 
och tiden som tillbringas för 
att leta efter dem, samt att de 
genererar produktionsstopp 
och ett långsammare flöde. 

– H&D Wireless lanserade 
GEPS for Industry sommaren 
2017 – en världsledande 

RTLS-lösning inom industriell 
IoT för positioneringstjänster 
av RTP, berättar Pär Bergsten, 
grundare och VD för H&D 
Wireless AB.

GEPS for Industry är speciellt 
framtagen för att lösa 
problemet med bristen på 
realtidsinformation mellan 
fysiska objekt i processen 
och affärssystemet genom att 
digitalisera hanteringssystem 
och visualisering inom den 
globala tillverkningsindustrin. 

Detta går att applicera på till 
exempel hantering av varor, 
flaskhalsar inom produktionen, 
ojämnt produktionsflöde och 
oväntade maskinavbrott. Med 
smart positionering kan man 
se precis var personer eller 

www.hd-wireless.com

föremål befinner sig med 
decimeterprecision. Genom att 
lokalisera rackar och lastpallar 
kan man avsevärt förbättra 
flödet i fabrikerna, och på så 
vis skapa bättre ordning och 
därmed öka produktionen 
avsevärt. Företaget vill lyfta 

fram tjänsten som är tänkt 
att användas inom industri 
och handel. Det nya systemet 
för positionering säljs som 
en tjänst integrerat med 
affärssystemet.

– Systemet stöder flera 
trådlösa tekniker som UWB, 
BLE, RFID, NB-IoT, GPS och 
Wi-Fi, som kombinerat med 
dataanalys och artificiell 
intelligens kan identifiera 
gaffeltruckar, varor, människor, 
produkter och arbetsprocesser. 
Det gör det möjligt för 
medarbetare och ledning 
att följa affärsutvecklingen, 
och identifiera tveksamheter 
innan de blir till problem. Det 
vi lanserat i fjol är framtiden 
för att digitalisera fysiska 
processer, avslutar Pär.

”Det vi lanserat 
är framtiden 
för att 
digitalisera 
fysiska 
processer.”
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1968 grundades Hallbyggarna i Falun av John 
Johansson från Sundborn i Dalarna.

I år fyller Hallbyggarna Jonsereds således 
50 år. Det har varit en spännande och utma-
nande resa. Med våra kunder i fokus och en 
ständig strävan att möta kundens behov har 
företaget utvecklats stabilt under åren. Idag 
är vi marknadsledande i Sverige och levererar 
tälthallar över hela landet. Hallverksamheten 
har fortfarande sitt säte i Falun men säljkontor 
finns förutom i Falun även i Malmö, Jönkö-
ping, Stockholm och Ånge. 2017 var ett myck-
et starkt år för Hallbyggarna Jonsereds, med 
över 200 mkr i omsättning och god lönsamhet 
står företaget väl rustat för fortsatt expansion.

Snabbt, smidigt och flexibelt
”Genom standardisering av våra hallar med 
spännvidd från 10 till 40 meter kan vi erbju-
da marknaden ett vinnande koncept. Vi har 
designat och konstruerat tälthallar i över 50 
år. Vår långa erfarenhet har utvecklat en tält-
hall som är stryktålig, flexibel i sitt utföran-
de och snabb att montera och som helt kan 
anpassas efter kundens behov.” Säger Maria 
Rosén VD på Hallbyggarna. Kunden väljer 
själv om hyra eller köp passar bäst beroende 
på om behovet är kort- eller långsiktigt. 

Största projektet någonsin
Flertalet av våra medarbetare har varit 

många år i företaget och den höga kompeten-
sen går inte att ta miste på. Inte heller engage-
manget, medarbetarna är Hallbyggarna. Här 

lever och andas man hall. Användningsområ-
dena är oändliga; allt från bygghallar, maskin-
hallar, lagerhallar och bulkhallar till idrotts-
hallar och jordbrukshallar m m. För närva-
rande färdigställer Hallbyggarna Jonsereds sitt 
största hallprojekt någonsin, 40.000 m2 lager-
yta på ett och samma ställe, uppdelat på 5 sto-
ra tälthallar, varje hall på ca 8000 m2.

Första och mest sålda hallen
Den hall som allting började med, den s k 
”bygghallen” är något mindre, 10x10m, dvs 
100m2 och är den hall som under alla 50 år 
har sålts i flest exemplar. Just nu pågår en jubi-
leumskampanj för bygghallen för att fira de 
första 50 åren. www.hallbyggarna.se/kam-
panjsida/jubileumshallen

Tälthallar är framtiden
I den starka konjunktur som råder i Sverige 
idag, har många företag växer ur sina pro-
duktions- och lagerutrymmen. Tälthallen ger 
dig en möjlighet att snabbt få en ny prisvärd 
och effektiv yta på plats. Hallen är också lätt 
att demontera, flytta eller bygga ut, allt efter 
behov och önskemål. 

Kontakta oss redan idag för konsultation 
eller offertförfrågan! www.hallbyggarna.se/

kontakta-hallbyggarna-jonsered

FÖRETAGSPRESENTATION

Marknadsledare på tälthallar
– 50 ÅR AV KVALITET

Starka, flexibla tälthallar 
för alla behov ger 

Hallbyggarna Jonsereds 
kunder möjligheten att 
växa ohindrat med full 

kapacitet.

Text: Redaktionen

KORT OM HALLBYGGARNA 
JONSEREDS

Hallbyggarna Jonsereds är le-
dande i Norden på tälthallar och 
presenningar. Våra kunder finns 
framför allt inom byggnads- och 
industrisektorn. Hallbyggarna 
Jonsereds har ett modernt och 
flexibelt utbud av produkter som är 
utformade för det krävande nord-
iska klimatet. Dessutom har vi ett 
internationellt koncept för logistik 
och upphandling, vilket ger oss 
flexibilitet och konkurrenskraft. Vår 
kärnkompetens är som leverantör 
av lösningar.

Har ni råd att sätta säkerheten på spel? 

Varuautomat från SupplyPoint ger er. 

Rätt skyddsprodukt tillgänglig 24/7 

Rätt skyddsprodukt för rätt person och uppgift 

Full kontroll på alla kostnader 

Automatiska beställningar 

Minimera risken och ta full kontroll över era 
skyddsprodukter med  

SupplyPoint varuautomater 



Effektivt kommunikationsverktyg

för er förening - nu helt gratis 

Mats Isenberg 
Grundare & VD 
Boappa AB

GÖR SÅ HÄR - nu helt gratis!

 
     Styrelse: aktivera er förening på  
     boappa.com 
 
     Boende: ladda ner “Boappa 2” eller 

     logga in på boappa.com

Boappa 2

Sedan 2015 har Boappa tillhandahållit en 

digital kommunikationsplattform som idag 

har över 800 anslutna BRFer och 

samfälligheter. Boappa förenklar och 

effektiviserar styrelsearbete och förvaltning, 

skapar tryggare boenden och förbättrar 

grannsämjan, vilket bidrar till att man 

snabbare når ut med information och kan 

fokusera på det som är viktigt för föreningen 

och medlemmarna. 



Största nyheterna med Boappa 2:

     - Alla boendeformer: BRFer, 

     samfälligheter, hyreshus, 

     grannskap, fritidsbyar och 

     kolonistugeområden.

     - Flera boenden i appen: Varje 

     användare skapar sitt Boappa ID 

     och lägger in alla boenden som är 

     relevanta för dem.

     - Mobil administration & bokning:  
     Administrera appen via mobil, läsplatta 

     eller dator. En hemsida för mäklare och

     spekulanter ingår också.
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Genvägen till ett smartare hem.

www.tinabi.se

Inom Industriell märkning finns många aktö-
rer och teknologier och det är många parame-
trar att ta med i beräkningen när man investe-
rar i sin märkning. 

Inkit utvecklar egen utrustning men arbe-
tar också med många leverantörer och kan 
därigenom ta fram den rätta lösningen.

Vi har och har haft många spännande 
bläckprojekt med kunder som redan har en 
märkutrustning men där bläckets egenskaper 
är inte varit rätt. Det kan vara torktiden, nyan-
sen, hållbarhet mot exempelvis sol och regn, 

krav på läslighet av sensorer, miljöaspekter 
m.m.  Man kanske vill märka med en färg 
som matchar sin logga eller helt enkelt öns-
kar ett bläck som är mer underhållsfritt. Vi 
välkomnar och gillar verkligen dessa projekt. 
Kunder blir överraskande av vilka möjlighe-
ter det finns.  

Vi berättar gärna mer! 
Gå in på www.inkit.se 

eller kontakta oss på 031-96 66 88

FÖRETAGSPRESENTATION

RÄTT UTRUSTNING OCH 
BLÄCK FÖR INDUSTRIELL 

PRODUKTMÄRKNING
Inkit AB utvecklar och marknadsför bläckstråleskrivare 

och bläck. Sedan starten 2009 har vi hjälpt kunder inom 
industrin att förenkla och förbättra sin märkning med hjälp 

av bläckstråleskrivare. Företaget har många nytänkande 
projekt inom bläckstrålemärkning och innehar idag bland 

annat ett patenterat bläckförsörjningssystem.

������

Per Nilsson, Utveckling och ledning
Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers 
och har arbetat inom utveckling av 
bläckstråleteknik i mer än 25 år.                                 
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The new standardized palletizing cell from FlexLink is 
compact, quick to install and easy to configure. Operators can 
work safely side-by-side with the collaborative robot, without 
the need for a fence or cage. A tablet application allows you 
to create a palletizing pattern in just a few minutes, using the 
intuitive drag-and-drop interface.

For more information call us on +46 (0)31 337 31 00 or email 
us at info.se@flexlink.com to arrange a demonstration of the 
palletizing options for your products. 

Easy palletizing with 
collaborative robot 

flexlink.com

FlexLink is part of Coesia, a group of innovation-based industrial
solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy.
www.coesia.com

– Vi har utvecklat vår egna, unika teknik och 
maskiner och kan på så sätt hjälpa sågverken 
och hyvlerierna att uppnå ett ännu högre 
förädlingsvärde, säger Daniel Eriksson, 
förädlingschef på Sågcenter.

Sågcenter tillhandahåller både tekniska 
lösningar och service till sågverk och hyvler-
ier. Kunderna hittar man både i Sverige och 
runt om i Europa. Efter en tid som mest haft 

fokus på överlevnad har sågverken nu börjat 
kvickna till, menar Daniel Eriksson.

– Man är nu beredd att betala några kronor 
extra för att få stabil support i de situationer 
som kräver det helt enkelt, säger han.

Under årens lopp har Sågcenter byggt upp 
en gedigen kunskapsbank baserad på statistik 
över till exempel drifttider och snittbredder.

– Det ger oss goda möjligheter att, så att 
säga, ställa diagnos på sågverken och bidra 
med värdefull service när de stöter på prob-
lem. Vi kan gå in och undersöka hur sågver-
ket fungerar idag och göra en kvalitativ mät-
ning av verksamheten. Baserat på det kan vi 
sedan göra en mer kvantitativ bedömning och 
föreslå åtgärder steg för steg för hur de kan ta 
sig vidare i framtiden.

Sågcenter har också möjlighet att skräd-
darsy lösningar för olika behov. Således 
spelar det ingen roll om sågverket jobbar 
med långa serier, korta serier eller special-

sortiment. En kontinuerlig produktutveck-
ling skapar hela tiden bättre förutsättningar 
för längre drifttider och bättre värdeutbyte 
för sina kunder.

– För 20–25 år sedan kunde man ha drift-
tider på cirka åtta timmar. Det har vi sedan 
med nya lösningar kunnat öka upp till 16 
timmar och uppåt 32 timmar. Det vi fram-
förallt har varit duktiga på är att få ner inter-
ference-faktorer i våra kunders produktion, 
säger Daniel Eriksson.

Vad händer hos er framöver?
– Vi har utvecklat vår egen unika teknik för 
att kunna producera ännu mer för framtiden. 
Vi hjälper våra kunder att få ett bättre värde 
på det som de sågar, helt enkelt.

Läs mer på sagcenter.se

FÖRETAGSPRESENTATION

HÖGRE FÖRÄDLINGSVÄRDE 
MED UNIK SÅGTEKNIK

Sedan 1949 har Sågcenter i Smålands stenar 
varit en spjutspetsaktör inom sågteknik, 

sågklingor och bandsågsblad. Förutom innovativa 
och högkvalitativa produkter så är företaget 

också experter på att effektivisera såg verkens 
verksamhet och öka drifttider. 

FOTO: ALEXANDAR RADOVANOVIC | UNSPLASH
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Digital Metal® är i en expansiv fas och söker fler duktiga 
ingenjörer. Är du en av dem? Gå in på hoganas.com och 
klicka på Career för att se lediga tjänster. 
 Digital Metal®, ett av Sveriges mest spännande 
teknik företag, har redan tagit steget in i framtiden. 
Vi erbjuder en unik teknik för additiv tillverkning i 
metall, även kallad 3D printing. Hos oss blir de vildaste 
drömmar till verklighet, lager för lager, med en 
enastående precision och ytkvalitet. 

LÄS MER PÅ DIGITALMETAL.TECH

INOM ADDITIV TILLVERKNING

REDO FÖR 
FRAMTIDEN
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DIGITALMETAL.TECH DIGITAL METAL® INGÅR I HÖGANÄSKONCERNEN

DM P2500

Palgo har under mer än 30 år levererat instrument och 
utrustning inom förbränningsteknik. Tyngdpunkten ligger på 
portabel/stationär rökgasanalys och flamvakter, men Palgo 
säljer även processgasinstrument, omgivningsluftanalysatorer, 
tändare, eldningsautomatik och gaslarm.

Palgo AB | Hammarvägen 1, 232 37 Arlöv | 040-664 28 50

Läs mer på www.palgo.se

När  man tar ut skogsbränsle så tar man 
också bort viktiga näringsämnen från skog-
smarken. Dessa näringsämnen behöver 
träden för att bibehålla sin tillväxt och för 
att ph i mark och vatten ska hålla sig i bal-
ans, så ingen onaturlig försurning uppstår

Enligt Skogsstyrelsens rekommenda-
tioner så bör man när man tar ut skogs-
bränsle kompensera med askåterföring, då 
näringsämnen finns kvar i askan.

– Det finns tyvärr varken regelverk eller 
ekonomiska incitament för att fullborda 
skogsbränslets kretslopp, säger Karina Ped-
ersen på Askungen Vital, ett företag som 
jobbar med just askåterföring.

Eftersom askåterföring inte är ett lagkrav  
avsätts askan till andra och billigare 
ändamål som  konstruktionsmaterial, tillsats 
till trädgårdsjord eller förorenas vid samför-
bränning med orena avfallsbränslen. 

Karina Pedersen menar att askåterföring 
har  hamnat i en gråzon mellan skogsvärlden 
och energiproducenterna där ansvaret för att 
sluta kretsloppet inte är fastställd. Aska från 
skogsbränsle är likställd med annan aska 
och klassat som ett avfall utan några spe-
ciella krav på att det ska ingå i skogens kret-
slopp igen.

– Många köper el och värme som är pro-
ducerat med förnybart bränsle från skogen 
och märkta som miljövänliga. Men ska man 
vara helt säker på att det som kommer ut ur 

sladden är hållbar el och värme, så måste 
askan återföras till skogen igen.

Även elkonsumenterna har således en 
roll att spela.

– Jag tycker man ska använda sitt kund-
inflytande och om möjligt byt till en lever-
antör som gör rätt.

Det finns el- och värmeproducenter som åter-
för sin aska till skogen, det är bara att klic-
ka sig dit från  Askungen Vitals kundlista.

– För att kedjan ska fungera krävs också 
att skogsbolagen och markägarna ser sin 
roll och  sitt ansvar och efterfrågar askåter-
föring till sin mark, menar Karina Pedersen. 

– Det är en utmaning, eftersom så stor en 
del av Sverige är skog och den ser så olika 
ut i olika dela av landet. Därtill kommer att 
det är så många små och stora aktörer som 
äger marken. Jag tror det  krävs ett tydligt 
regelverk.

Askungen Vital är baserade i Markaryd men 
upptagningsområdet sträcker sig just nu 
från Skåne i söder till Värmland och Närke 
i norr. 

– Idag är vi de enda som själva sköter 
hela kedjan, det vill säga som både tar 
emot askan hos producenterna, lagrar/
bereder den, levererar och sprider ut den 
hos markägarna. Vi har både egna duktiga 
anställda och specialmaskiner för att han-
tera de stora askmängderna. Vi hanterar 

mellan 25–30 000 ton aska varje år. Totalt i 
Sverige återfördes det 2014 ungefär 40000 
ton. 

Hade alla följd Skogsstyrelsens rekom-
mendationer för uttag av skogsbränsle, så 
skulle det årligen återföras i genomsnitt 200 
000 ton. Så det är lite att jobba med.

– Jag tror vi kommer att komma till rät-
ta med det här i framtiden. Vi känner att vi 
räddar världen lite grand varje dag när vi 
går till jobbet, säger hon.

I Sverige jobbar man 
målinriktat på att bli fossilfri 

innan 2050, och därför är 
det viktigt att fasa ut de 

fossila bränslen. Bränsle från 
skogen är CO2-neutralt och 

en av de största källorna 
till att ersätta de fossila 

bränslen.  Men skogen är 
även ett ekologisk kretslopp 

som är en viktig faktor för 
vattenrening, CO2-upptag 

och  biologisk mångfald.

HELT KRETSLOPP MED ASKÅTERFÖRING

Karina Pedersen, 
Askungen Vital

FÖRETAGSPRESENTATION
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Tollco AB, Rubanksgatan 4, 
741 71 Knivsta

Tel: +46 (0)18 34 90 10
E-post: info@tollco.se Webb: www.tollco.se

WaterFuse®- Offentlig miljö 
minskar risken för vattenskada efter 
vandalisering eller glömska

Skyddar mot & reducerar effekten 
av vattenskador i fastigheter

Automatisk vattenavstängning när ingen 
är på plats! Vattenfelsbrytare speciellt 
anpassad för omklädningsrum, toaletter 
etc i offentlig miljö. 

Bilden visar WaterFuse® - Offentlig miljö & Närvarosensor

WaterFuse® vattenfelsbrytare finns för 
flera olika ändamål.

• WaterFuse® Villa
• WaterFuse® Lägenhet
• WaterFuse® Stuga
• WaterFuse® Offentlig miljö
• WaterFuse® Utrustning
• WaterFuse® Kök
• WaterFuse® Plug In
• WaterFuse® GSM
Du hittar produkterna hos välsorterade vvs-grossister! 
Vill du veta mer? 
Spana in vår hemsida eller kontakta oss på Tollco AB!

• När närvarodetektor känner av närvaro slås     
vattnet på och belysningen tänds.

• När ingen närvaro känns av startar inställbar 
      fördröjning och sedan stängs vattnet och 
      belysningen av.

Prod u kter för tak
och fasad !

www.isola .se B yg g  bättre, enklare

- B itu menbaserad e tätskiktsmattor och  membraner 
- Taksh ing el
- Plåttak Powertekk
- Und erlag stäckning ar/u nd erlag sd u kar 
- Gröna tak
- Tyvek® Vind skyd d

Isola u tvecklar och  levererar fu nktionella tak-och  fasadprodu kter till den nord iska byg g bransch en.
Vi h ar ett brett produ ktprog ram av exponerade och  inbyg g da kvalitetsprodu kter.
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Hitta hållbarhetsutmaningen. 
Formulera mål och vision.

Utvärdera lösningarna i relation 
till hållbarhet och planera de 
första stegen mot er vision.

Utveckla strategier för 
hållbarhet och idéer på 
lösningar. 

Kartlägg aspekter för 
hållbarhet.

Miljögiraff utvärderar miljöaspekter och utvecklar hållbara lösningar
Processen är uppbyggd kring fyra faser.



Bostadsområdet Skarpan i Linköping med 15 trevånings-
hus som nu får en fjärde våning och hissar. Hydroware 
levererar hissarna som installeras av Nordisk Hiss.

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i 
flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning 
och installera hiss så får vi hundratusentals 
nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter
Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 
20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack 
vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv 
miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd
Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som 
byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört 
med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha 
råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det
Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och 
särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte 
bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre 
själva önskar.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa: Inför ett investerings- 
bidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och instal-
lation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.
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Bygg på en våning
och installera hiss

Hydroware utvecklar och tillverkar HydroElite, 
ett driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vi levererar kompletta lösningar för både moderni- 
sering av befintliga hissar och för nyinstallation.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware och vd för Hydroware Innovation



Säkerhetstjänster
Vi är specialister inom IT säkerhet 
och säkerhetslösningar med många års 
erfarenheter av säkerhetsarbete på små 
till stora företag.

Vi kan hjälpa er med:

* Säkerhetsöversyn av IT miljö
* Antivirusskydd/Malwareskydd
* Backuplösningar
* Brandväggsdrift
* IT- och säkerhetspolicy
* VPN lösningar
* Säker distansarbetsplats

IT-tjänster
Vi erbjuder IT-support och serverdrift till 
små och mellanstora företag. Med många 
år i branschen har vi lång och gedigen 
kunskap inom PC, Mac, servrar och nätverk.

Ni kan få hjälp med:

* På platsen IT-support
* Säker fjärrsupport
* Inskicksservice
* Akuta reparationer
* Utbytesdelar
* Försäljning av datorer och servrar
* Programförsäljning

Webbtjänster
Vi kan erbjuda er ett säkert webbhotell, 
snygg och fungerande webbdesign, drift och 
underhåll av er hemsida eller nätbutik.

Letar du en säker nätbutik, titta gärna 
på vår egenutvecklade Webshop.

* Skapa hemsidor
* Underhålla och förnya hemsidor
* Nätbutiker
* Ge råd och stöd inom Webb
* Säkra upp webblösningar
* Sökmotoroptimering (SEO)
* E-handelscertifiering

Internet: www.webbfabriken.com
Telefon: 08-446 00 88
E-post: info@webbfabriken.com©2018 Webbfabriken. Alla rättigheter ägs av Webbfabriken. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. 

Gå in på www.webbfabriken.com och läs mer om våra tjänster.

 Webbfabrikens 10 säkerhetstips    :

 1.  Placera er hemsida på ett säkert webbhotell
 2.  Låt säkerhetsspecialister hantera och administrera webb, e-post och domän
 3.  Använd en säker och tillförlitlig backup
 4.  Samla era domäner hos en säker domänregistrar
 5.  Använd en säker brandvägg med inbyggd IDS/IPS
 6.  Erfarna säkerhetsexperter ska ansvara för tekniken
 7.  Bygg en fungerande IT-säkerhetspolicy
 8.  Var proaktiv och uppdatera mjukvaran ofta och rätt
 9.  Använd antivirus och kontrollera funktionen regelbundet
 10. Beställ en säkerhetsförstudie

Webb fabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

Webbfabrikens 10 säkerhetstips

1.   Placera er hemsida på ett säkert webbhotell
2.   Låt säkerhetsspecialister hantera och administrera webb, e-post och domän
3.   Använd en säker och tillförlitlig backup
4.   Samla era domäner hos en säker domänregistrar
5.   Använd en säker brandvägg med inbyggd IDS/IPS
6.   Erfarna säkerhetsexperter ska ansvara för tekniken
7.   Bygg fungerande IT-säkerhetspolicy
8.   Var proaktiv och uppdatera mjukvaran ofta och rätt
9.   Använd antivirus och kontrollera funktionen regelbundet
10. Beställ en säkerhetsförstudie

Besök oss på webbfabriken.com/sec

Internet: www.webbfabriken.com
Telefon:  08-446 00 88
E-post:    info@webbfabriken.com

Webbfabriken.com
Web and security solutions

1101011010110101

®

©2018 Webbfabriken. Alla rättigheter ägs av Webbfabriken. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.



INGET BEHOV  
AV SÄKERHETS-
STAKET

STANNAR VID
BERÖRING

BEPRÖVAD
TEKNOLOGI

MAXLYFT
35 KG

Kombinera kollaborativa robotens 
repeterbarhet med mänsklig finger-
färdighet och skapa det ultimata teamet.
 
Med kapacitet att lyfta 35 kg och omfattande 
säkerhetscertifieringar, FANUC CR-35iA, 
kollaborativ robot ger dig stora möjligheter för 
interaktion mellan människa och robot. Låt oss 
arbeta tillsammans!

Möt din nya
kollega

WWW.FANUC.SE

MAD-02257-RO Collaborative Robot-black_248x372_innovatinindustri.indd   1 25/05/2018   09:37:31



An Illinois Tool Works company

TJÄNSTER
Vi kan bistå dig i olika faser av ditt
utvecklingsarbete. Ring +46 (0)11-28 04 00
och diskustera vad våra tjänster kan ge dig.

KONTAKTA OSS
info@stokvistapes.se

StokSEAL 
• Packningsmaterial för ex tätning mellan lock och 
batterilåda upp till tätnings klass IP68  
• Elektrisk isolering mellan battericeller
• EMI isolering
• UL-godkända silikon packningsmaterial med hög 
termisk motståndskraft.

StokTHERM
• Termiskt ledande självhäftande material, för 
värmedistribution från ex batteripack
• Grafi tbaserade termiska material, för 
värmespridning över större ytor

ITW Formex
• Material för elektrisk isolation och för mekaniskt skydd. Går att få självhäftande och formstansat. 
• Kan exempelvis ersätta formsprutade covers.
• Kan användas som distans mellan battericeller eller batteripack.

Stokvis SPACER TAPES 
• Självhäftande produkter för sammanfogning av battericeller och även som distansmaterial. 


