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2012...
präglat av hopp o förtvivlan.
Det år vi nu lämnat bakom oss kan för vår del liknas vid
en berg och dalbana. Vintermånaderna gick ganska bra
med en beläggningsprocent som ingav hopp om ett bra
år. Fram mot semestern och omedelbart efter densamma
fick vi dock indikationer om fortsättning i moll. Slutet
på året gav sedan signaler om både upp- och nedgång.
Alltså ett mycket jobbigt läge för våra företag med
nästan hundra anställda, i olika verksamheter.
Detta läge gör ändå att vi pressas att titta på verksamheter som vi inte jobbat med innan. Resultatet blev en
total beläggning över året som vi ändå är ganska nöjda
med. Fortfarande går verksamheten i Småland bäst och
har varit ”dragloket” 2012.
Generationsväxlingen som vi började planera för 2009 har gått som vi
beräknat. Andréas är nu VD i ELIAS i Blekinge AB. Vi har generationsväxling även på andra håll i orgnaisationen. Mikael Karlsson i
Olofström tar över efter Sten Larsson till sommaren. Sven Olsson heter
vår nye projektledare i Karlskrona som har tagit över efter Anders
Peterson, som valt att lämna branschen. Medelåldern har alltså sjunkit
väsentligt på flera ledande poster i bolaget, vilket på sikt stärker oss i
branschen.
ELIAS 2.0, som introducerats av Andréas under året, kommer att vara
vardag för den nya generationen i bolagets ledning. Det är en naturlig
fortsättning på uppbyggnaden och etableringen av företagen som ska
hjälpa oss att bättre ta till vara på samtliga kompetenser.
Organisationsmässigt har vi nu ett moderbolag, ELIAS Sweden AB, som
är 100% ägare av de andra bolagen i familjen:
•

ELIAS i Blekinge AB

•

ELIAS i Småland AB

•

SMEAN AB / HOBY BYGG

•

ElCommunication i Sydost AB

Sammanfattar jag de senaste åren och tittar framåt ett år eller två, så
konstaterar jag att det är väldigt tufft på marknaden. Men de kunder vi
har är nöjda och vi jobbar oförtrutet på att bli ännu bättre både tekniskt
och prismässigt. De nya faciliteterna som du kan läsa om i detta
ELIAS Nytt, må lända både oss och våra kunder till gagn.
Stort tack till alla som gett oss möjlighet att utvecklas i branschen. Vi
satsar hårt på ELIAS 2.0, den nya tidens elteknikföretag!
Ingmar Eliasson
/ Entreprenör /
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Sedan 2009 har arbete pågått kring
övertagandet och under 2011-2012 gick
Andréas en kurs i ägarväxling via ALMI
i Småland och har där igenom fått än
mer kunskap om hur man förbereder sig
för generationsskifte.
– Kursen har varit till väldigt stor hjälp
och gett mig verktyg inom många
områden som berör övertagandet av
VD-rollen och hur jag ska driva ELIAS
i framtiden, konstaterar Andréas. Med
inspiration av föreläsare från kursen,
specialister inom sina områden, började
Andréas formulera sin egen plan som så
småningom fick namnet ELIAS 2.0.
2015 ska målen som är satta i ELIAS
2.0 vara uppnådda. Men redan under
2013 ska det arbetssätt och organisationen som ingår i ELIAS 2.0 vara en
naturlig del av företaget. Ingmar

kommer fortfarande vara kvar i företaget
och jobba med mer fokus på marknaden.
Det är där han trivs som bäst.
– Det är en tuff bransch och idag måste
vi ha än mer koll på såväl arbetsmiljö,
säkerhetsföreskrifter, lagar och regler
som pris kontra kvalitet, menar Andréas
bestämt. ELIAS har med åren jobbat
upp ett större kontaktnät över hela södra
Sverige, men det räcker inte att ha koll
bara på denna region. Nu för tiden är det
många beslut som tas i övriga Europa
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som påverkar företagen i regionen,
kanske allra mest i Blekinge.
Andréas vill nu inspirera personalen
att jobba med förbättringar inom alla
områden. Vi har skapat en struktur där
vi jobbar mer fokuserat på att bli bättre
inom olika områden.
– ELIAS är ett familjeföretag där vi
jobbar med hållbar utveckling, säger
Andréas. Det är viktigt att vi håller en
öppen dialog och är lyhörda för den
kunskap som finns runt om i organisationen. Struktur, ordning och reda är
ledord i företaget.

under arbetets gång vilket ELIAS
anpassat sig efter.
– ELIAS personal har varit mycket
anpassningsbar, medger Roland Ekholm
Smålandspostens projektledare.
Byggnaden består av fyra våningar med
en total yta på 3 500 kvm och ger idag
plats för 125 personer. Renoveringsprojektet har gjorts i fyra olika etapper
och under produktion vilket inneburit
att ELIAS fått samarbeta med samtlig
personal på plats i lokalen. Arbetsplanen
har förändrats vid ett antal tillfällen

Tidigare bestod byggnaden av många
små kontorsrum vilket nu förändrats till
större ytor bestående av öppna kontorslandskap och med några enstaka små
tysta rum. ELIAS arbete har varit omfattande och arbetsuppgifterna
varierande med installation av ett helt
nytt elsystem.
– Unikt för detta projekt är att vi

verkligen har bytt ut allt gammalt i hela
byggnaden så som brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, datanät, säger
Ronny Helgesson servicetekniker på
ELIAS. Vi har även installerat energieffektiva ljuskällor och på vissa ställen
med närvarogivare som uppfattar och
känner av om en person sitter stilla i ett
rum.
– Trots att ELIAS arbetat i produktion
så har vi bemötts på ett väldigt bra sätt
av Smålandspostens personal och vi har
kunnat genomföra projektet utan några
större hinder, konstaterar Ronny.
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LARMSYSTEM
ELIAS utför stora som små installationer av larmsystem så som inbrotts-,
brand-, överfallslarm, både trådlöst och
trådbundet för såväl privatpersoner som
företag.
– När det gäller larmsystem så säljer vi
paketlösningar och ser framförallt vad
kunden behöver, inte bara för stunden
utan föreslår och informerar om utökad
funktionalitet, säger Peggy.
– Vi jobbar förebyggande och för byggnaders säkerhet. Vid en brand eller ett
inbrott kan skadorna bli stora och kosta
mycket, vilket man kan förebygga med
ett larmsystem då man snabbare kan få

en indikation på händelsen.
– Installation av överfallslarm och
kameraövervakning blir mer vanligt och
det gäller att hänga med i utvecklingen,
menar Peggy bestämt. Samhället har
förändrats på senare år och idag vill
man ha kontroll, framförallt mer koll på
om och när något händer. Under 2012
installerade ELIAS exempelvis ett larmsystem i flera ställverk på Kristianstads
lasarett just för säkerheten vid eventuellt
inbrott. ELIAS installerade även överfallslarm åt Försäkringskassan som kan
användas vid hot eller liknande för att
kalla till sig hjälp.
PASSAGESYSTEM FÖRENKLAR
Passagesystem med taggar är något
som blir mer vanligt för företag att
använda sig av idag och är ett alternativ
till nycklar. En tagg kan köpas in för en
liten kostnad och är framförallt enkla
att programmera om för dess ändamål.
Idag programmeras passagesystemet
till datorn och efter ELIAS installation
utbildas kunden så att de enkelt kan se
och sköta systemet själva.
– Ett passagesystem med taggar förenklar, menar Peggy. Man kan lätt lägga
till en nyanställd i systemet eller ändra
tillgång vid borttappad tagg och är ett
bra alternativ till nycklar som annars
kan bli dyrt att byta ut om någon
kommer bort.
TV-NÄTET
TV utbudet är i ständig förändring och
ELIAS utför och servar med förändring
eller byte av tv nätet och gör installationer av TV anläggningar i exempelvis
bostadsrättsföreningar, på lasarett samt
anläggningar med flerhushåll.
DATANÄT
ELIAS jobbar med installation av
datanät både för koppar och fiber. Tillhandahåller fibersvetsning, främst mot
företag.
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MÄRKESOBEROENDE
ELIAS har en bred kompetens inom
olika fabrikat och märken anpassade för
såväl mindre som större anläggningar.
– Vi har idag en bred kunskap inom
området och är märkesoberoende vilket
gör att vi jobbar med mer eller mindre
alla märken, säger Peggy. Vi ser först
och främst till kundens behov och tar
därefter fram en lösning med rätt märke
på utrustningen till bästa pris.
Peggy vill betona att ELIAS är behjälpliga hela vägen där man tipsar och vägleder kunden till den bästa lösningen för
varje tillfälle.
– Vi vill inte att kunderna låser sig till en
specifik lösning, utan får genom ELIAS
branschkunskap en god produktkännedom och ser därmed öppet på
förslag hur det kan utvecklas för framtida lösningar.
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ELIAS sköter och har skött service samt
underhåll för Videum i flera år. Enligt
ELIAS projektledare Per-Ola Thordsson
hanterar de det mesta inom elservice
från att byta ut ett vägguttag som gått
sönder till ombyggnation, flytt eller ny-

byggnation av lokaler och byggnader.
– Vi har 3-4 personer ständigt på plats
beroende på projekt och arbete i
området, säger Per-Ola. Vi utför installation av den mesta el-utrustningen både
befintlig som ny allt ifrån brandlarm,
passagesystem, uppvärmnings och
ventilationssystem till olika belysningsarmaturer.
– Videums samtliga byggnader är
komplexa med olika typer av system
och därför är det tryggt med ELIAS som
entreprenör eftersom de kan området
och våra byggnader mycket väl, säger
Magnus Rosell driftansvarig på Videum.
ELIAS är med i processen från början
till slut.
– Vi är med i hela processen från början
till slut och för oss gäller det att hela
tiden bevaka arbetsprocessen i varje
specifikt projekt, säger Per-Ola bestämt.
Det är mycket viktigt att man utgår från
senaste ritningen när man ska göra ett
jobb, då planerna kan förändras snabbt,
vilket kräver stor koll och överseende
tillsammans med Videums ansvariga,
säger Per-Ola.
Linnéuniversitetet är Videums största
hyresgäst och hyr över 85 000 kvm
i området som växer och är i ständig
förändring. Universitetet anlitar ELIAS
vid olika projekt för service och underhåll i lokalerna där de huserar.
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Teleborgs Slott är Videums fastighet
och ligger i anslutning till universitetsområdet och idag bedrivs där hotell,
konferens och restaurangverksamhet.
ELIAS är väl bekant med den unika
byggnaden och är med vid olika projekt
som ombyggnation och renovering. De
senaste projekten har varit helrenovering
av bland annat grindstugor, brygghuset
samt ny lyxsvit på slottet.
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Byta kakel i köket är många gånger en
kostsam renovering. Vi föreslår en
lösning med frostat glas och
LED-teknik. Det sätter garanterat färg
på ditt kök och det bästa av allt är att
du själv bestämmer vilken.
Hör av dig till oss på ELIAS så berättar
vi mer.
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till våra installationer, säger Andréas
Eliasson som leder konstruktionsgruppen.

– Det är en styrka för oss att kunna
erbjuda våra kunder den här typen av
dokumentation som ett komplement
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Att ha en väl dokumenterad elanläggning är aldrig bortkastade pengar. Det
kan rent av vara något som sparar
pengar eftersom man slipper chansa
eller leta i anläggningen när den skall
utökas eller felsökas. En annan aspekt är
personsäkerheten, är det fel i dokumentationen eller det saknas helt och man

exempelvis bryter fel grupp kan det bli
en chock i både kropp och plånbok.
ELIAS jobbar idag bland annat med
kunder som behöver hjälp att revidera
centralritningar, huvudledningsscheman och planritningar. Man jobbar
även internt med konstruktion till sina
egna projekt i totalentreprenader. Det
finns mer jobb för konstruktionsgruppen
och Andréas lovar att ELIAS ska bli
bättre på att erbjuda sina kunder gruppens olika kompetenser.

ELIAS har utbildad personal för utförande av termografering vilket sker
med värmekamera som mäter och ger en
exakt bild över temperaturen på objektet.
Vanliga orsaker ELIAS har erfarenhet
av vid energiläckage är exempelvis
vibration, oxidation och överbelastning
i elskåp. Vid värmeläckage i elanläggning kan det bli varmgång och då finns
risk för brand. Termografering är därför
ett enkelt sätt att upptäcka och därav
förhindra läckage som kan orsaka stora
skador.
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