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En gång är ingen gång, två gånger är en 
vana. Alltså tar vi det nu som vana att pu-
blicera ELIAS nytt. Vår målsättning är att 
informera om vårt företag ett par gånger 
per år. Det första numret distribuerades till 
anställda och våra kunder. Nu tar vi oss 
friheten att distribuera informationen till 
en lite bredare publik. Vem vet, kanske fin-
ner du som inte är kund hos oss något som 
kan passa in i din verksamhet. Något som 
du inte tänkt på att vi kan hjälpa dig med.
 Vår ”verktygslåda” är omfattande och vi 
söker hela tiden nya områden att förbättra 
oss på. Våra investeringar i utbildning 
under 2009 låg på den högsta nivån sedan 
starten 2005. 
 Det största som hände oss under 2009 
var att vi byggde upp och införde ett 
ledningssystem baserat på ISO 9001:2008 
samt ISO:14001:2004. Detta lyckades vi 
även certifiera under hösten. Det känns 
tryggt att vi nu har ett ledningssystem att 
jobba efter. 
 Vidare har vi flyttat in i nya loka-
ler, fd Axel Abrahamssons Tryckeri, i 
Karlskrona. I samma andetag fick vi en 

ny områdes ansvarig i Karlskrona. Mats 
Konrad har valt att gå vidare i karriären 
och under de närmaste månaderna kom-
mer Björn Sjöberg att jobba i Karlskrona. 
Under våren kommer så Hillevi Andersson 
att, tillsammans med övrig personal, ta 
över ansvaret för vårt Karlskronakontor 
och Björn Sjöberg åker då till HQ i  
Bräkne-Hoby för att efterträda Percy 
Fredriksson, som slutar med ”ålderns rätt”. 
Hillevi blir vår kvinnliga projektledare 
nummer två i vår ledningsgrupp, vilket 
vi tror kan bidra till än mer kloka beslut i 
framtiden.
 Jag måste naturligtvis också nämna den 
stora krisen, som det skrivits spaltkilo-
meter om och som det talats om i timmar. 
Dessbättre har vi inte drabbats. Faktum 
är att jag är ganska trött på att läsa om 
bankkrisen, speciellt när man läser om de 
märkliga bonussystemen som tillämpas 
här och var.
 Som ni kan läsa om lite längre fram i 
denna skrift, satsar vi nu mera konkret på 
att kunna hjälpa våra kunder med energi-
optimering av olika slag. Kontakta Björn 

Spogardh, så försöker han hjälpa er. 
 ELIAS i Blekinge AB har också satsat 
på att bli delägare i AB Scandinavian Top 
Athletic Center. Vi gör detta för att vi är 
intresserade av att ha tillgång till det bästa 
som finns på marknaden, vad gäller livs-
stil, kost och träning. Tanken är att vi ska 
kunna erbjuda våra anställda en chans att 
bygga upp hållbara kroppar för framtiden. 
Kroppar som de ska kunna ha glädje av 
såväl i arbetet som på fritiden.
 Nu önskar jag alla en fortsatt fin vinter, 
en fin vår och en härlig sommar, så hoppas 
jag att vi hörs under hösten. 

Elias med familj

Ingmar Eliasson – VD

…nu är det fem år sedan vi  
startade ELIAS i Blekinge AB
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ElIas har gått över länsgränsen och hjälper till 
att bygga upp Urshults nedbrunna folkets Hus. 

Mordbrand
Det var i maj 2008 som den populära samlingslokalen totalför-
stördes vid en mordbrand. Men med hjälp av försäkringspengar 
står idag en ny 900 m2 röd byggnad precis på samma plats som 
den låg innan. 
 Nicole Bellborg har tillsammans med Oscar Schyberg  
stått för el-installationerna i lokalerna som förutom en stor 
samlingslokal bl a också inrymmer kök och en biosalong. El-
entreprenaden har omfattat samtliga installationer i byggnaden. 

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

Omslagsbild: ELIAS montör Mats Björkhem

Hon gillar utmaningar och är en av blekinges få kvinnliga elektriker. 
Nicole Bellborg räds inte höga höjder och här lägger hon sista  
handen vid discobelysningen i den stora salen.
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– Man får inte vara rädd för närkontakt med andra montö-
rer. Vi har t ex dragit 1 mil kabel och bytt 400 armaturer och 
självklart gäller det för oss att samsas och plocka upp efter 
oss, säger elektrikerna Niclas Olavsson som arbetat 8 år på 
Kockums och Mattias Svensson från ELIAS.

Under hösten och vintern har det rått 
febril aktivitet på det tjugo år gamla 
långresefartyget Hms Carlskrona. 
Hon har rustats till ett fullvärdigt 
stabsfartyg för EU-insatsen mot 
pirater utanför somalias kust. Det är 
Kockums varv som stått för anpass-
ningen och ElIas har varit med på 
ett hörn. 

Många insatser
– Det har varit ett mycket spännande pro-
jekt att ställa om henne till uppdraget att 
ta över ledningen för Operation Atalanta, 
som EUs mission kallas. Det är många och 
stora insatser som gjorts och jag är mycket 
imponerad över hur alla inblandade ställt 
upp, säger Kockums projektledare Mattias 
Olsson.
 Förutom en generalöversyn, där allt som 
var slitet bytts ut, har fartyget anpassats 
inom bland annat sjukvård, lednings-
system och samband. Dessutom har nya 
stabsutrymmen byggts och fartyget har 
även förberetts för helikopterlandning. 

Annorlunda och trivsamt
– Att installera teknisk apparatur på ett 
fartyg skiljer sig en hel del från hur det är 
att jobba i lokaler på land. För det första 
gäller andra rutiner och materialen är inte 
heller alltid de samma. Men framför allt 
är utrymmena mycket mindre, berättar 
ELIAS montör Mattias Svensson. 
 – Vi har haft ett tufft tidsschema. Na-
turligtvis har det varit jobbigt men ändå 
stimulerande. Det har känts kul att jobba 
ihop med Kockums killar och stämningen 
kan man säga var rå, men hjärtlig. Med 
lite olika erfarenheter i bagaget har vi 
löst eventuella problem tillsammans och 
då också lärt oss nya 
saker, något som Mat-
tias hoppas få nytta av 
i framtiden. 

HMS Carlskrona
• Längd: 105,7 meter
• Bredd: 15, 2 meter
• Deplacement när hon byggdes: 

3.300 ton
• 4 dieselmotorer på vardera  

1940 kW – 2640 hk
• Maxfart: 20 knop
• Bemanning i mars 2010: 165 
• Beger sig till Adenviken den 11 

mars 2010

trångt i högkvarteret
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städning kan vara 
utslagsgivande!

Visste du att:

Telenors kundservice för andra året har utsetts till bäst i test av tidningen Mobil. 

2011 beräknas det finnas över 50 miljoner M2M uppkopplingar i Europa.

Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag.

✓
✓
✓

Goda utsikter
En bukett krysantemum i en vacker vas, en 
ung leende manlig receptionist och en fan-
tastisk utsikt över Damnarksfjärden mötte 
mig och ELIAS projektledare Christer 
Fröberg, när vi en decemberdag åkte till 
Telenors kontor i Karlskrona för att träffa 
Hans. Christer går nästan ”som barn i 
huset”, men säkerheten är hög på företa-
get och därför fick vi båda registrera vårt 
besök. Med besöksbrickan väl synlig fick 
jag under de följande timmarna en liten in-
blick i Telenors verksamhet och på vilket 
sätt ELIAS bidrar till dess framgång. 

Gott betyg
– ELIAS har nyligen bytt en del UPS- 
batterier hos oss, säger Hans. Men det 
finns så mycket mer de gjort genom åren. 
Ta till exempel installationen av vår 
kylcentral. Det var en verklig utmaning 
där ELIAS tillsammans med NVS hade 
förmågan att se lösningarna och på mycket 
liten yta snabbt kunde få ihop alla instal-
lationer. 

 Det mångåriga samarbetet mellan Tele-
nor och ELIAS har fört mycket gott med 
sig, tycker Hans och påpekar hur viktigt 
det är att ha en pålitlig partner som också 
förstår verksamheten och hittar i lokalerna. 
 – Deras montörer är trevliga, har stor 
yrkesskicklighet och är noggranna. De har 
också ett möjlighetstänk som jag gillar. Att 
de dessutom alltid håller rent och snyggt 
efter sig är naturligtvis ett extra plus. 

Stora ytor
Under vår rundvandring i det stora kon-
torslandskapet slås jag av hur prydligt 
där är. Rikligt med gröna växter finns 
insprängda mellan de många arbetsplat-
serna. Ljus strömmar in genom de stora 
perspektivfönstren som vetter ut mot havet 
och här och var finns det korgar med frukt 
utplacerade. 

Maskin till maskin
Vår värd berättar stolt om hur den mobila 
kommunikationen ständigt utvecklas och 
om de nya tillämpningsområden som hela 
tiden dyker upp. 

 Som exempel nämner han hur dotter-
bolaget Telnor Connexion utvecklat ett 
simkort som gör det möjligt för maski-
ner att kommunicera med varandra via 
det vanliga mobilnätet. Tekniken heter 
telemetri (M2M) och handlar om hur man 
trådlöst kan överförföra mätdata. Tekni-
ken möjliggör övervakning, styrning och 
avläsning av rörlig eller geografiskt spridd 
utrustning – oberoende av tid och plats. 
 – Inom det här området finns det stora 
vinster att göra och det är främst nya 
lösningar inom energi, klimat och säkerhet 
som driver utvecklingen. Tänk bara vad 
smidigt det är att en läskautomat själv kan 
meddela när det är dags att fylla på coca-
cola eller hur din elmätare inte behöver 
avläsas manuellt, säger Hans. 

Uppgradering
Högaktuellt är också den omfattande ut-
byggnaden av nästa generations mobilnät, 
4G, som är särskilt anpassat för att surfa 
via mobilt bredband med hög kvalitet och 
hastighet. Detta gör Telenor i ett bolag, 
Net4Mobility, som ägs gemensamt med 

Vad kan vara avgörande för valet av samarbetspartner? 
frågan gick till Hans mazetti, nybliven site manager på 
telenor i Karlskrona.
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Infrastrukturen för leverans av Telenors tjänster är fördelad på ett stort antal olika anläggningar runt om i 
landet. Allt från fullskaliga datahallar/växelhallar i byggnader eller bergrum till enskilda containrar intill en 
mobilmast.

Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni 
samt datatjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbands-
bolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 200 anställda.

✓

✓

I det här rummet finns många av de batteri
slingor som går till varje UPS, säger Hans 
och slår glatt ut med armarna. 

Tele2. Samtidigt förstärker Telenor kva-
liteten i befintliga 2G- och 3G-nät i hela 
landet som ett viktigt steg i utvecklingen 
mot Sveriges mest moderna nät. 

Reservkraftsystem 
Givetvis kräver all datakommunikation 
enorma teknikhallar med servrar, växlar 
och annan utrustning och det är främst 
i dessa lokaler ELIAS opererar. Därför 
går vi ner en trappa och tittar in i olika 
datarum.

 – Driftsäkerhet är A och O i vår verk-
samhet, poängterar Hans och vi måste ha 
hög redundans i alla våra anläggningar. 
Det innebär att om vi t ex drabbas av ett 
strömavbrott så startas reservkraft automa-
tiskt. För att detta ska fungera behöver vi 
ha så kallade UPS-system (Uninteruptable 
Power Supply) som då sköter den initiala 
strömförsörjningen. Vi har 11 sådana med 

effektområde mellan 40-130 Kva. Vi har 
även 4 DC-system för vår växelutrustning, 
tillägger Hans.
 När jag med egna ögon ser raderna av 
apparatskåp och de stora UPS batterierna, 
som ELIAS installerat, anar jag hur myck-
et kunskap och noggranna förberedelser
det krävs för att både installera och under-
hålla en sådan här anläggning.



företagsgruppen växer
Äpplet faller inte så långt från päronträdet, brukar man säga. 
Det är Daniel Eliasson ett levande bevis på. Entreprenöran-
dan gick helt enkelt inte att hejda trots att Daniel inte hade 
några planer på att utveckla ett företag med anställda, när 
han för tio år sedan startade smEaN. 

Bytte spår
– Jag såg en liten annons att AR Maskinservice här i Kullåkra var till 
salu och blev nyfiken. Efter att ha kört lastbil i flera år ville jag testa 
något nytt och på den vägen är det, säger Daniel och ler nöjt.
 – Från början höll jag mest på med reparationer av jordbruksmaski-
ner till bönderna här runtomkring, men nuförtiden är läget annorlunda. 
Idag har jag fyra anställda och en inhyrd resurs. 
 – SMEAN har utvecklats och idag är vår största kund ELIAS. Vi 
byter däck, servar och hjälper till att besiktiga deras bilar. SMEAN 
äger också ett antal bilar som vi kan låna ut om det behövs. Vi är ett 
gäng som gillar att jobba med hands-on-projekt och eftersom vi har 
rejäla lokaler och en hel del utrustning kan vi lösa det mesta inom 
bilservice, hydraulik, fastighetsunderhåll, grävning och numera även 
mindre byggnationer. 

Köpte byggföretag
Det senaste som hänt i företaget är nämligen att det anrika Hoby Bygg 
köpts upp av SMEAN och därmed också blivit nära lierat med ELIAS.  
 – Det var den första juli 2009 som jag tog över bolaget med ma-
skiner och två anställda. Det var en affär i bästa samförstånd och den 
tidigare ägaren har lovat vara kvar och stötta mig till i mars. Min fru 
Nina har jag också kunnat anställa på 80 % och hon håller på med kon-
torsstädning i ELIAS-gruppens fastigheter och hjälper även till med 
SMEANs alltmer omfattande administration.

INfORmatION fRåN ElIas aB | fEBRUaRI 2009

6

SMEAN AB är ett systerbolag till ElCommunication 
Sydost AB som startades 1991 av pappa Ingmar Eliasson. 
Idag är Daniel delägare i ElCommunication som bland 
annat har industri- och kontorsfastigheter i Olofström, 
Ronneby och Bräkne-Hoby.

Daniel Eliasson
Ålder: 34
Bor: På Gyön.
Familj: Hustrun Nina och barnen Tuva-Lisa 5 år och  
Victor 3 år.
Fritidsintressen: Jakt, lyssnar gärna på hårdrock.
Oumbärliga arbetsverktyg: Datorn för felsökning i bilar 
och tumstocken.

Nina trivs med att ansvarar för lokalvården i Olofström, Karlshamn, Bräkne- Hoby och Ronneby. 
 – Jag försöker hålla ett fast tidschema, men som småbarnsförälder kan det ibland vara svårt. Då är det 
en stor fördel att jag själv kan styra mitt arbete, säger hon.
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• Nymölla Bruk ingår i Stora Enso koncernen som totalt har ca 29.000 anställda i 35 
länder. På Nymölla Bruk arbetar ca 800.

• Nymölla Bruk producerar ca 325.000 ton massa/år och ca 430.000 ton papper och är 
en av Europas största tillverkare av kontorspapper.

massa jobb på massafabriken
Egna systemlösningar, förändringar 
i tillverkningsprocessen, tekniska 
förbättringar och trimning av anlägg-
ningarna tillhör vardagen på stora 
Enso Nymölla Bruk. I sin strävan att 
bli en så säker och energieffektiv 
processindustri som möjligt har man 
bjudit in ElIas att delta. 

Guld värt
Jan Persson är chef för automationsavdel-
ningens 50 anställda. Han har 40 man i 
verkstaden och tio som jobbar som tekni-
ker, projektledare eller konstruktörer. Men 
det räcker inte. 
 – Vi har så många projekt på gång att 
vi mer eller mindre kontinuerligt behöver 
resursförstärkning, förklarar Jan. Med 
ELIAS folk känner vi oss trygga och det 
är mycket värdefullt för oss att ha en sam-
arbetspartner som är så lyhörd och flexibel 
som de. 

Stort och smått
Att kontinuerlig service, utbyggnad och 
underhåll av el-teknikutrustning ger 
mindre störningar i produktionen och ökad 
trygghet och därmed bättre totalekonomi 
är en oomtvistad sanning. På Nymölla 

Bruk vill man leva upp till detta och listan 
på genomförda projekt kan göras lång. Här 
är några där ELIAS varit inkopplad: 
• Stort ställverksbyte och övriga arbeten 

under produktionsstopp. Ett uppdrag 
där 40-45 montörer från ELIAS jobbade 
för högtryck under produktions-stoppet. 
Även kontinuerliga mindre ställverksby-
ten genomförs.

• Installation av frekvensomformare på 
pumpar och fläktar i produktionen. Ett 
uppdrag i Nymölla Bruks pågående 
3-åriga energioptimeringsprogram i 
syfte att minska eluttaget från 60 MW/
tim till 55.

• Byte och ändringar av kabelstegar samt 
installation av ny barkhanteringslinje.

• Rörläggning och svetsning i projekt på 
instrumentsidan.

• Inkoppling av el på fjärrvärmeanlägg-
ningen till Sölvesborg/Bromölla. 

2009 jobbade personal från ELIAS nästan 
10.000 timmar på Nymölla Bruk. En av 
dem är Dennis Svensson, ledande montör. 
 – Jag och ett antal montörer är sedan 
några år placerade här och det är jättebra 
för både kunden och oss, säger han. Vi kan 
utan krångel snabbt fixa mindre och större 
uppdrag och det händer allt som oftast 
att jag hjälper Jan med uppskattningar av 
tider och underlag när han gör sin budget. 
 – Kompetensen inom ELIAS är hög och 
jag måste säga att det är mycket lite fel på 
de montage de gör, konstaterar Jan. Men 
vi ställer också höga krav. Montörerna ska
t ex ha EMC och AMS behörighet, Lift- 
körkort, SSG-ENTRE-pass och certifi-
kat för heta arbeten samt kunna hjärt-
lungräddning.

Livsfarlig ledning – men personkemin stämmer mellan 
Percy Fredriksson, projektledare på ELIAS, Kent Gavelfält, 
konstruktör och projektledare på Nymölla Bruk, Dennis 
Svensson från ELIAS samt Jan Persson, chef för el- och 
automationsavdelningen på Nymölla Bruk. 



Koppla in ditt företag på ELIAS i Blekinge
– för service, underhåll, installation, säkerhet & automation.

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

Koppla in ELIAS på ditt nästa elteknikjobb!
Kvalitén på vårt jobb är alltid densamma. Topp!

Vår verkt
ygslåda 

är innehå
llsrik!

Energianalyser

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

Transformator-
ställverksanläggningar
(Hög- & lågspänning)

Total- & utförandeentreprenader

Industriautomation

Ljussättningar

Styr-, regler- & 
övervakningsanläggningar

PLC

Elöverkänslighet

Termografering

Service

Underhåll

CCTV (Kameraövervakning)

Rikstelefon

Kabel-tv/parabol

Brandlarm

Inbrottslarm
(Behörig installatör)

Passagekontroll

Energioptimering

Optoteknik (svets 
& kontaktering)

UPS-anläggningar

Datakablar

Instrument

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

Bus-system
(Certifierad KNX)

Elmaterialförsäljning

Fartygsinstallationer
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Björn Sjöberg har vandrat in ända från 
Trollhättan via Eskilstuna och Stockholm. 
Han har under sina 26 år inom NEA varit 
verksam i ett antal olika befattningar se-
nast som el-materielchef i västra Sverige. 
Sedan årsskiftet är han placerad i Karls-
krona och har tillfälligt tagit över Mats 
Konrad projektledarbefattning. Men när 
Hillevi Andersson lägger an någon gång 
i april, tänker han fly fältet och söka nytt 
”ide” på huvudkontoret i Bräkne Hoby, 
där kalkyl- och projektarbete väntar.
 – Jag är van att röra på mig både geo-
grafiskt och i olika roller, berättar Björn 
som varit ända uppe vid Spetsbergen och 
sprungit maraton bland kusinerna (isbjör-
narna). 
 – Under min tid på NEA arbetade jag 
både på entreprenad- och säljsidan. Nu ser 
jag fram emot att tillsammans med ELIAS 
kunder fortsätta arbeta långsiktigt, dvs 
tänka lite längre än ett kvartal.
 Björn som bl a seglat Gotland Runt 
säger med eftertryck, ”personalen är fö-
retagets viktigaste resurs, vi måste arbeta 
och uppfattas som ett lag”.

Björn Sjöberg
Ålder: 47
Familj: Sambo och två barn 20  
och 18 år.
Bor: Veckopendlar, men söker hus i 
Blekinge.
Fritidsintressen: Båtliv, bridge, inne-
bandy (ålder börjar dock ta ut sin rätt) 
och golf (trots det fick han jobb på 
ELIAS).

Björnarna har gått ur idet
Våren närmar sig och på ElIas har redan två björnar gjort entré. Det är Björn 
sjöberg och Björn spogardh som kliver in och ikläder sig projektledarrollen. 
Att de är hungriga och nyfikna råder det ingen tvekan om…..
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Just så skulle man kunna beskriva 
Hillevi andersson. men se upp – det 
är ännu en jägare som snart gör 
entré på ElIas.

Hillevi Andersson tog saken i egna händer 
när hon i höstas stod inför det faktum att 
flera av hennes medarbetare på elavdel-
ning på Water Jet i Ronneby skulle drab-
bas av uppsägningar. 
 – Att se sin avdelning halveras från  
åtta till fyra var inte kul och jag började 
fundera på min egen framtid så jag kon-
taktade Ingmar Eliasson. Och döm om  
min förvåning – han hade ett projektledar-
jobb till mig i Karlskrona! 
 Hillevi började sin bana som elingenjör 
och ritare av elkonstruktioner. Därefter 
blev det drygt tolv år hos ERPA Elkonsult 
AB. Där fick hon en gedigen erfarenhet 
av automation inom processindustrin och 
var med i flera projekt med skogsbolag 

som uppdragsgivare. Men denna vetgiriga 
tjej ville lära sig mer om elinstallation 
och bytte arbetsgivare. Hos El och VVS 
Teknik i Karlshamn fick hon sitt lystmäte 
genom att vara med om att göra el-, ljud 
och bildinstallationer i dombiografen 
Kreanova. 
 – Jag ser mycket fram emot att anta de 
utmaningar som väntar mig på ELIAS. Jag 
gillar att vara ute i verksamheten och att 
ha mycket kontakter både med personal 
och kunder. Att leda i samförstånd är mitt 
motto. 

Ärliga blå och med 
glimten i ögat

Hillevi Andersson
Ålder:45
Familj: Sambo 
Bor: På en gård i Tararp.
Fritidsintressen: Jaga, rida och spela 
revy.

Björn Spogardh
Ålder: 30
Familj: Sambo och ett barn på väg.
Bor: Renoverar just nu nyinköpta 
huset i Karlshamn.
Fritidsintressen: Jakt.

Björnarna har gått ur idet

Björn Spogardh har smugit omkring 
i Blekinge en längre tid och är ingen 
nykomling på ELIAS. Efter flera år som 
installationselektriker och ledande montör 
sökte han nya marker inom företaget och 
utmaningen kom lägligt. Från och med  
december i fjol jobbar han som projekt-
ledare med placeringsort Karlshamn. 
Han har också uppdraget att fokusera på 
energioptimering.
 – I eftermiddag ska jag träffa en leve-
rantör och höra vad de kan erbjuda inom 
detta område och nästa vecka ska jag på en 
intressant utbildning i Stockholm, så det är 
full fart, säger han. 
 – Jag är inte fullfjädrad projektledare 
ännu, säger han ödmjukt, men det är klös 
i mig och jag kommer definitivt inte att gå 
i dvala. Det är kul att jobba hos ELIAS vi 
har en fantastisk gemenskap och jag kän-
ner ett stort stöd från mina kollegor. 

Behöver du  

energioptimering?  

Ring Björn  

tel, 0768 99 13 56
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Inom alla företag, förvaltningar  
och fastigheter vill man idag kunna 
begränsa tillträde för obehöriga.  
Det kan gälla alltifrån vissa avdel-
ningar eller lokaler till att säkra hela 
fastigheter. Detta är lika aktuellt för 
det lilla kontoret eller butiken som för 
den stora industrin. Överallt finns det 
värden och personer som behöver 
skyddas. 

Nyckeln till framgång
Telegruppen under Peggy Sandqvists led-
ning har utökats och idag är de nio perso-
ner som jobbar med uppdrag i hela länet. 
Emil Runesson är den senast anställde 
med placering i Karlskrona. 
 – Vi får fler och fler förfrågningar som 
handlar om säkerhetssystem av olika slag 
och därför har vi satsat på att öka vår kun-
skap inom säkerhetsfrågor. Vårt koncept – 
att själva ha provat den teknik vi erbjuder 
våra kunder – innebär att vi installerat 
ARX passersystem i de nya lokalerna i 
Karlskrona och undan för undan kommer 
det att installeras i alla våra lokaler, säger 
Peggy. 
 – Systemet styrs centralt vilket är till 
stor nytta för oss som har geografiskt 
spridda verksamheter och många kunder, 
anställda och leverantörer som rör sig i 
lokalerna. Öppning av dörrar sköts med 
en tagg och det behövs ingen nyckel. När 
läsaren bredvid dörren identifierat taggen 
låses dörren upp.

ELIAS certifierad larminstallatör
– Vi kan också erbjuda våra kunder ka-
meraövervakning (CCTV). Utvecklingen 

Nyckelfri låsning har många fördelar: 
• Systemet loggar användandet, så 

att man i efterhand kan kontrollera 
vem som passerat dörren. 

• Administratören kan koppla olika 
tidszoner till dörren så att man kan 
låta personen med den elektroniska 
nyckeln passera endast vid vissa 
tider. 

• Administratören kan enkelt spärra 
nyckelbrickor som tappats bort. 

• Användaren kan vara säker på att 
det inte existerar någon ”dubblett-
nyckel”, vilket finns i traditionella 
nyckelsystem.

ELIAS nye telemontör Emil Runesson 
arbetar med ARX centralen.

Peggy Sandqvist

ELIAS tekniker 
Bengt Willander 
testar taggen mot 
läsaren.

satsa på säkerhet!

inom säkerhet går snabbt och i nära sam-
arbete med våra leverantörer ser vi till att 
följa med, bl a genom att hålla kompeten-
sen och utbudet aktuellt. 
 – Inbrottslarm har vi hållit på med länge 
men nu ser vi att efterfrågan på trådlösa 
inbrottslarm till privatpersoner och mindre 
företag ökar. 
 – När det gäller brandlarm kan jag 
nämna att vi, tillsammans med Siemens 
och Niscayah, nyligen färdigställt ett 
större projekt på AAK (AarhusKarlshamn 
Sweden AB) som innebar en utökning av 
brandlarmsövervakningen i deras ställverk
 – I Olofström pågår installation av ett 
staketlarm som utökar skyddet i och kring 
vår egen filial. Så nu kan vi visa kunder 
hur det fungerar.
 – Vi flyttar fram våra positioner hela 
tiden och ökar tjänsteutbudet, konstaterar 
hon avslutningsvis.
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Goda utsikter

• Omsätter ca 580 miljoner (2008/2009). Målsättning att växa till 1 miljard inom 3-4 år
• Tillverkar ca 6.000 nya balkonger och 8.000 ersättningsbalkonger per år 
• 165 anställda
• Grundades 1987 
• Ägs till 51% av anställda och 49% av 3i (engelskt investeringsbolag) 
• Bolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och England 
• Agenter i flertalet länder 

Vi pratar samma språk säger  
killarna som jobbat med 
projektet. Här samlade runt 
den nya linjen innan den 
lämnade Olofström.
Fr vä: Fredrik Arnell, projekt-
ledare PDS. Benny Johans-
son, produktionschef, Balco. 
Bertil Signahl, arbetsledare, 
Balco. ELIAS montör Mats 
Björkhem. Peter Runesson,  
projektledare, PDS. Ulf 
Johansson som gör 3D 
ritningar på Balco (sittande). 
Sten Larsson, projektledare, 
ELIAS. Anders Billfors, pro-
grammerare, Balco.

De säger sig älska balkonger och 
är specialister på balkongsystem. 
Företaget heter Balco och finns i 
Växjö där man bl a konstruerar och 
producerar inglasade balkonger som 
framför allt monteras på befintliga 
hus. för att genomföra ett effektivi-
seringsprojekt i sin produktion vände 
sig Balco till PDs vars samarbete 
med ElIas ledde till en lyckad 
lösning. 

Flexibel robot
– Vi började diskutera hur vi skulle kunna 
ersätta två av Balcos maskiner för bearbet-
ning av järnbalkar med bara en och göra 
produktionsflödet effektivare, förklarar 
Fredrik Arnell, som är projektledare på 
PDS. 
 – Det handlar om en produktion där bal-
karna ska kapas i unika längder och förses 
med olika dimensioner av hål för infäst-
ningar. Efter många diskussioner kom 
vi fram till en lösning där 3D ritningar 
genom programmering överförs till ro-
botkod. Detta har resulterat i en linje som 

kan hantera 20 balkar per timme och som 
kan gå 3-4 timmar utan att man behöver 
fylla på material. Operatören kan också 
programmera nya artiklar i linjen under 
tiden som linjen producerar andra artiklar 
och det blir således ingen stopptid, vilket 
det annars alltid blir, säger Fredrik. 

Närhet gav mervärde
Eftersom både PDS och ELIAS är etable-
rade i Olofström var det smidigt att bygga 
ihop och testköra den nya linjen där. Detta 
har gjorts i fd Linjebuss lokaler som var 
tillräckligt stora för att hysa den 30 meter 
långa produktionsmodulen. 
 – Givetvis var det en stor fördel att vi 

kunde ha vår ordinarie produktion igång 
under bygg- och testtiden, förklarar Benny 
Johansson, produktionschef på Balco. Jag 
vände mig till PDS eftersom jag kände 
till deras kompetens och förmåga att hitta 
kreativa lösningar. Han är också mycket 
nöjd med ELIAS, som gjort alla elinstalla-
tioner och byggt elskåp och manöverlådor.
 – Investeringen är på 5 MSEK och 
kommer att vara lönsam redan efter ett par 
år. Den nya utrustningen är en av få i sitt 
slag i Sverige och förväntas även kunna 
införas vid de flesta typer av bearbetning 
med robot. Eventuellt står vår fräsmaskin 
näst på tur att ersättas, säger Benny.
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De flesta av oss i västvärlden tar det 
för givet att ha tillgång till färskt och 
gott dricksvatten. 
 – men det är inte en självklarhet, 
hävdar Hans Nilsson, verksamhets-
chef för vatten och avlopp inom Ron-
neby miljö och teknik aB. försämrat 
grundvatten beroende på klimat-
förändringar ställer allt högre krav 
på hur råvattnet tas omhand innan 
det når konsument. för att kunna 
erbjuda våra abonnenter ett högkva-
litativt livsmedel har Brantafors vat-
tenverk i Ronneby kommun ersatts 
med ett helt nytt - en investering på 
43 msEK, där ElIas ansvarat för 
elteknik-entreprenaden. 

Utmanande entreprenad
– Det var i mitten av 2008 som jag fick 
det mycket omfattande förfrågningsun-
derlaget på mitt bord, berättar Bengt-Erik 
Ingemansson, projektledare på ELIAS. 
Det bestod av cirka 600 sidor med olika 
kretsscheman och skulle göras om till en 
bygghandling innan vi kunde börja. Till 
detta tog vi ÅF i Karlskrona till hjälp. 
 – Uppgiften visade sig vara komplex 
och vi fick oväntat många frågor att lösa. 

• Brantafors vattenverk har en kapacitet på 4 000 m3/dygn. 
• Vattnet kommer från fyra grundvattenborror
• Vattenreningen sker i flera processteg: luftning, blandningsschakkt, kemisk fällning 

och filtrering i två steg.
• Kvalitetskraven för dricksvatten gäller för hela landet och bestäms av Livsmedels-

verket, de bygger på EU-direktivet om dricksvatten.
• Efter investeringen kommer 1 liter vatten att kosta 2 öre. I Sverige är genomsnittlig 

vattenförbrukning per person ca 180 l/dygn. Om man utgår från dessa siffror och in-
kluderar alla avgifter motsvarar 1 dygns förbrukning i ett enpersonshushåll ungefär 
vad en kvällstidning kostar.

ELIAS entreprenad omfattade:
• Kanalisation
• Belysning
• Kraftinstallation
• Åskskyddsanläggning
• Potentialutjämningssystem
• Installation av motordrifter och  

styrsystem
• Tele/Data och Brand/Inbrott/

Passage anläggning
• Leverans av ställverk och reserv-

kraftsaggregat på 450 KVA
• Leverans av apparatskåp, process-

tavla och manöverlådor till ventiler.
• Leverans och programmering av 

styrsystem
• Leverans av radiokommunikation  

mellan grundvattenborror och  
vattenverk

Dricksvatten 
– vårt viktigaste livsmedel

– ELIAS har imponerat på 
mig, säger Hans Nilsson och 
tackar Bengt-Erik Ingemans-
son för gott samarbete. 
 – De gör inte bara snygga 
installationer, de håller tidpla-
nen och inte minst kan man 
lita på att allt som de varit 
inblandade i också fungerar, 
säger han.
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ELIAS är nu ISO certifierat enligt ISO 14001 och 9001. Med denna 
certifiering kan du som kund känna att företaget ständigt arbetar 
med att lämna produkter och tjänster av god kvalité samt ständigt 
arbetar med att förbättra ledningssystemet. 

– Vi har i princip lyft på varenda 
sten i bolaget och styrt upp det mesta 
med rutiner och instruktioner. Våra 
inköpsrutiner är t ex mycket tydli-
gare nu, berättar Andréas Eliasson. 
 – Vidare kan jag nämna att vi upp-
rättat rutiner för kalibrering av våra 
mätinstrument. Numera är det Sam 
Algotsson som ansvarar för detta 
inom hela företaget. Vi har också 
gjort en kemikalieförteckning och 
listat vilka ämnen som är godkända. 
Det finns också beskrivet hur dessa 
och eventuella restprodukter ska 
hanteras. 
 – Engagemang och viljan att arbe-
ta på ett nytt sätt finns och samtliga 
anställda har gått en grundutbildning 
i kvalitet och miljö under hösten. 
Vi har också förbättrat kommuni-
kationen inom företaget och infört 
kvartalsmöten där VD eller vice VD 
träffar medarbetarna på respektive 
placeringsort. 

Certifieringen klar!

Ingmar Eliasson…
…vann 2009 titeln Årets ”Manliga Stjärnskott” i Ernest & Youngs tävling  
”Entrepreneur Of The Year”, region sydost. 
 Juryns motivering lyder: När andra väljer pension valde Ingmar Eliasson att starta 
eget. Med filosofin att gemenskap och delaktighet ska genomsyra företagskulturen 
har ”Årets Manliga Stjärnskott” på kort tid byggt ett snabbväxande företag. Under 
deviserna ”när andra går – springer vi” och ”ju svårare desto roligare”, leds en enga-
gerad personal till fortsatt expansion under god lönsamhet.

Den 1 januari…
…i år flyttade ELIAS in i nya lokaler på Gullbernavägen 2 i Karlskrona. Lokalerna 
inrymmer kontor, personalutrymmen och lager och ligger strategiskt till vid en av 
infartsvägarna.

Ronny Söderberg är 
ansvarig för driften och 
visar hur hela processen 
kan följas på process-
tavlan i manöverrummet, 
som även den, konstrue-
rats och byggts av ELIAS.

Dricksvatten 
– vårt viktigaste livsmedel

Vår tekniker Mikael Karlsson redde ut en 
hel del så att vår skåpverkstad i Olofström 
kunde komma igång med att bygga alla 
apparatskåp, manöverlådor och den cen-
trala processtavlan.
 Först därefter, i början av 2009, var det 
dags för ELIAS montörer att börja instal-
lationsarbetena. Under resans gång har de 
dragit nästan 30 000 meter elkabel, instal-
lerat ca 350 objekt bestående av pumpar, 
ventiler, givare samt belysningsarmaturer 
och kraftuttag. I sju månader jobbade 
fem elektriker under Torbjörn Svedbergs 
ledning för att få ihop allt.

Notiser



el
Den enda kontakt du behöver

Certifi erade enligt
SS-EN ISO 9001:2008
SS-EN ISO 14001:2004

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

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

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

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

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

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

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

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

Olofström

Ronneby
KarlskronaKarlshamn

Bräkne Hoby (HQ)

Gullbernavägen 2
371 47 KARLSKRONA
Telefon: 0455-61 64 40
Fax: 0455-127 19


