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THOMAS PERSSON

Vi har de senaste åren generationsväxlat ett tjugotal
medarbetare, som slutat med pension. Även inom ägarfamiljen har vi jobbat med denna procedur. Andréas har
varit VD sedan sommaren 2012. Vi har anlitat en extern
styrelseordförande och utökat styrelsen med fler externa ledamöter de senaste åren.

Vi har sedan 2014 gjort satsningar på att utveckla företaget på flera fronter och byggt för framtiden genom
exv. ledarskapsutbildning för tjänstemän, utveckling av
ledningssystem och rutiner, affärsutveckling, föryngrad
bilpark, utvecklingssamtal, fokuserat styrelsearbete,
utbildning i stresshantering, byggt nytt eller fräschat
upp våra lokaler m.m.
Listan kan göras längre men det sista jag vill slå ett slag
för att vi jobbat med vårt varumärke. Det som tidigare
var latinska ord med en innebörd, har format våra nya
kärnvärden som tidigare nämnts men som tål att nämnas igen, Pålitliga – Professionella – Problemlösare.

På inget plan kan jag se att detta påverkar ELIAS på ett
sätt som strider mot mina inledande visdomsord.
Vi jobbar oförtrutet vidare, för att kunna erbjuda våra
kunder och leverantörer: Pålitliga – Professionella –
Problemlösare, som håller ingångna avtal och levererar
kvalitet.
Nu ser vi fram mot 15-årsjubiléet, 2020-01-20!
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BEVARANDE EL
Renovering av äldre
biskopsgård.

Att hålla ingångna avtal och att alltid leverera det
kunden har rätt att förvänta sig har varje medarbetare
på ELIAS anammat från första anställningsdagen. När
jag ser tillbaka på våra drygt fjorton år, har jag ingen
känsla av att våra medarbetare misstolkat budskapet.

Sakta i backarna, innan vi hoppar för långt fram i tiden
så vill jag gärna passa på att lägga till några ord. När vi
firar 15 år som bolag kommer jag stolt kunna säga att vi
har haft en enorm utveckling inom bolaget, som gynnar
oss både kortsiktigt och på lång sikt.

VÅRA FÖRETAG
Överblick över ELIASkoncernen.

LEDNINGEN PÅ ELIAS
Kontaktuppgifter till
ledningen.

Ingmar Eliasson,
Senior Advisor

Andreás Eliasson,
VD
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The
Art of
Living

”
ELIAS hittills största

totalentreprenad,
med en projekttid
från anbud till färdig
anläggning på 3,5 år

ICON förändrar sättet att leva på med sina topp
moderna bostäder kombinerat med ett rikt utbud av
tjänster och faciliteter. Det är ett annorlunda projekt
som har fascinerat ELIAS från start.
I Växjös arenastad byggs ICON – en unik kombinationsbyggnad, inspirerad av ett amerikanskt koncept, som
rymmer kontor, skola, hotell, bostäder, spa, gym och
skybar. ICON är ELIAS hittills största totalentreprenad,
med en projekttid på tre och ett halvt år från anbud till
färdig anläggning, berättar projektledare Per-Ola.
Med ICON har man tänkt annorlunda än på de flesta
projekt vi deltagit i, och utgått från människors behov.
Genom att värna om det privata hemmet och samtidigt
skapa mötesplatser för en social livsstil förändras sättet
att leva. Toppmoderna bostäder tillsammans med ett
rikt utbud av tjänster och faciliteter, som normalt sett
inte finns på en och samma plats, skapar förutsättningar
att bo bra och leva livet fullt ut. Man kallar det för The
Art of Living!
När vi på ELIAS första gången hörde arkitekten förklara hur byggnadens exteriör växt fram blev vi väldigt
fascinerade. Inspirationen till fasaden kom från en
kabelförläggning på en byggnad ute världen; en elektrikers hantverk inspirerar till en fantastisk fasad. ELIAS
uppdrag har varit att med den senaste eltekniken skapa
ett så säkert och bekvämt boende/skola/kontorsmiljö/
rekreation som möjligt.
Varje hyresgäst har haft möjligheter att skräddarsy sina
egna eltekniska lösningar. Det skapar en känsla av att
”mitt revir i huset är mitt, det är jag som varit delaktig i
utformningen av min eltekniska miljö”. Det är inte svårt
att förstå varför det kallas för The Art of Living.
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Per-Ola Thordsson
Projektledare, Växjö

Per-Ola är 51 år och har arbetat
på ELIAS sedan starten i Växjö
för åtta år sedan. Han bor i
Växjö tillsammans med sin
stora familj; fru, sju barn, fyra
barnbarn och hund. På ELIAS
är Per-Ola projektledare, vilket
innebär att han bl.a. räknar på
jobb, skickar offerter och
ser till att jobben flyter
på som de ska.

Fem snabba
Dansband | Rock
Sommar | Vinter

Begränsad
byggyta med
vägar och
järnväg inpå
knutarna

  

Cykel | Bil
Kaffe | Te
Gasol | Kol

Växjö satsar på nya bostäder och resultatet
är ett helt kvarter av ståtliga bostadsrätter
och nöjda hyresgäster.
I Växjö byggs många nya bostäder. Bland annat
ett nytt kvarter söder om Domkyrkan, i närhet
till tågstationen. Det nya kvarteret består
av tre bostadsrätter; Eldaren, Stinsen och
Lokstallet. Alla är toppmoderna hus i olika utföranden och med sin egen karaktär. Lokstallet
har exempelvis lägenheter inspirerade av de
gamla magasinkvarteren i Köpenhamn och
Eldaren har en fasad av slätputs med partier
målade i gulockra, sand och mustigt röd.
Husen byggs i tre etapper, varav den första
påbörjades redan 2013 och den sista beräknas
vara klar under 2019. ELIAS är med och bygger
upp de nya husen genom att leverera komplett
el-teleteknisk anläggning inklusive bland annat
passage och porttelefoner. Projektet pågår
alltså under sex års tid och sysselsätter fem
anställda; både elektriker, telemontörer och
projektledare.
Projektledare Per-Ola Thordsson berättar
att logistiken är det som är mest utmanande
eftersom det byggs på begränsade ytor med
både vägar och järnvägar inpå knutarna. Han
intygar även om ett bra utfört arbete och
menar att resultatet talar för sig själv med
ståtliga byggnader och nöjda hyresgäster.
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Stig Stamming

Projektledare, Växjö
Stig är en kreativ och nyfiken
person på 53 år. Hans roll på
ELIAS är projektledare vilket
innebär att han har varierande
uppgifter och arbetar mycket
med entreprenad och avtals
kunder. På fritiden kollar Stig
gärna på idrott, jobbar på sin
gård eller umgås med sin familj;
fru och tre utflyttade barn.

Fem snabba
Dansband | Rock
Sommar | Vinter
  

Cykel | Bil
Kaffe | Te
Gasol | Kol

Äldre gods med
nytt fibernät
I över 300 år har familjen Wachtmeister
brukat Johannishus Gods. När de ville
modernisera godset med ett eget fibernät
tog de hjälp av ELIAS för att bygga tekniken.

Soldrivna kylar
och lampor
Är det möjligt att kyla glass med sol? Svaret
är ja; och det är precis det Ica-butiken i
Bräkne-Hoby gör. Sedan den nya solcells
anläggningen monterades och installerades
använder de solens kraft för att driva stora
delar av butiken.
I Bräkne-Hoby ligger en Ica-butik med höga
ambitioner. De jobbar ständigt för att minska
sitt avtryck på jorden och profilerar sig som en
hållbar och miljömedveten butik. Under vintern
2016–2017 fick ELIAS förtroendet att hjälpa
dem med ett av sina hållbarhetsprojekt.
Innan solen skulle börja stå högre på himmeln
ville de ha en fungerande solcellsanläggning
på taket. En tydlig deadline för ELIAS att
jobba efter med andra ord, vilket inte var
några problem. Resultatet blev en anläggning
bestående av 120 stycken solcellspaneler, som
tillsammans ger drygt 30 000 kWh per år.
Syftet med anläggningen är att producera el
till butikens egen drift så att de kan kyla varor
och lysa upp butiken på egen hand.
08 | ELIASnytt 2018  

Från kustbandet i Blekinge och 32 kilometer
norrut i Ronneby kommun sträcker sig marken
som tillhör Johannishus Gods. Där bedrivs
skogsbruk, jordbruk, viltförvaltning samt
uthyrning av fastigheter. Ända sedan 1684,
och i elva generationer, har godset brukats
av familjen Wachtmeister. För skötsel och
vård av fastigheterna ansvarar Johannishus
Godsförvaltning.
Johannishus Gods långa historia är inget
som hindrar dem från att modernisera sin
tillvaro. Under våren och sommaren 2017 hade
ELIAS sju medarbetare på plats för att hjälpa
Johannishus Godsförvaltning att bygga ett
robust och hållbart fibernät. Fibernätet är
avsett för dem själva, deras hyresgäster samt
för några privata fastighetsägare i fibernätets
utbredning. Bredbandsnätet finansieras delvis
med stöd från Landsbygdsprogrammet.
Att bygga ett fibernät kräver bra samarbeten
med flera andra företag som alla är experter
på just sina områden; exempelvis utfördes
schakten och kanalisationen av Rolf Johanssons Schakt och Transport. ELIAS uppdrag
var att projektera nätet, bygga tekniken samt
att driftsätta. Arbetet pågick i ungefär fyra
månader och fortlöpte utan större hinder.
Mårten Bring, ansvarig för projektet, berättar att nätet konstruerades i samråd med
Ronneby Miljöteknik och Infrakonsult AB. Där
efter gjordes all schakt, inklusive sättning av
brunnar och skåp. När det var i sitt slutskede
blåstes fiber på alla sträckor. Sedan var det
dags för ELIAS fibertekniker att ta vid. Teknikerna svetsade i nod och skåp för att sedan
utföra OTDR-mätningar. Mätningarna görs för

att se till att alla fiber och skarvar är som de
ska. När mätningarnas resultat var kontrollade
bokades det in besök hos respektive abonnent för att koppla in modemet som sköter
fiberkommunikation och som omvandlar ljus
och elektriska signaler. Mårten förklarar att de
elektriska signalerna utgör abonnentens eget
nätverk: LAN. Innan abonnenterna lämnades
kontrollmättes deras anslutning med hjälp av
dB-mätning. Det kontrollerades även att de
fick kontakt med aktuell nätportal.
När allt arbete var klart genomfördes en
slutbesiktning som visade att ELIAS byggt ett
robust nät. De få och små avvikelserna som
fanns var grundade i missförstånd och kunde
enkelt rättas till.

Mårten Bring

Affärsutvecklare, Bräkne-Hoby
Mårten är 44 år gammal och bor i Asarum
med sina två döttrar. På ELIAS har Mårten
varit affärsutvecklare sedan 2016. Att få
möjligheten att skapa något nytt och att
få testa nya affärer är det han tycker är
bäst med sitt jobb. Det och alla engagerade kollegor och kunder, förstås.
I hans roll som affärsutvecklare ingår det
att hitta nya affärsmöjligheter samt att
upprätthålla eller förbättra de relationer
och affärer ELIAS redan har.

Fem snabba
Sommar | Vinter
Cykel | Bil
Kaffe | Te
Dansband | Rock
Gasol | Kol
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ELIAS i s
 iffror

2000 omkopplingar på bruket
Det krävdes ett gediget förbere
dande arbete när I/O-systemet på
ett av bruken till den stora skogs
industrikoncernen Stora Enso
skulle kopplas om. Bytet innehöll
tusentals omkopplingar och de
skulle ske under en stopptid på
ett fåtal dagar. ELIAS medar
betare gjorde ett väl utfört arbete
som resulterade i en nöjd, åter
kommande kund.
Stora Enso är en gigantisk skogs
industrikoncern med imponerande
26 000 medarbetare i 30 länder.
De beskriver sig själva som ett
världsledande företag inom hållbar
skogsindustri och tillverkar förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.
Företaget är börsnoterat i både
Stockholm och Helsingfors, där

även huvudkontoret ligger. I Sverige
har Stora Enso pappersbruk på nio
platser runt om i landet, varav ett
ligger i Nymölla, Skåne. Och det är
just på Stora Ensos bruk i Nymölla
som ett tiotal medarbetare på ELIAS
har fått förmånen att arbeta.
Nymöllabruket var i behov av att
byta I/O-system på anläggningen
eftersom deras nuvarande I/O-kort
inte längre finns som reservdel samt
att det även finns specialreläer som
inte går att få tag på. I arbetet ingick
omkoppling av I/O-systemet samt
ett förberedande arbete. Förberedelserna gick ut på att arbeta
fram ett koncept för hur den nya
I/O-strukturen skulle byggas upp för
att kunna sätta in nya I/O-kort parallellt med de befintliga I/O-korten.
På så sätt kunde bytet genomföras
på så kort tid som möjligt.

Det förberedande arbetet pågick
i tre månaders tid, samtidigt som
anläggningen var i drift. Att anläggningen var i drift var en utmanande
del i arbetet, menar projektledare
Mikael Karlsson. Det kräver noggrannhet och god planering. Själva
omkopplingen utfördes effektivt
på en och en halv dag. Under tiden
ELIAS arbetade med omkopplingen stoppades anläggningens
produktion upp.
I/O-bytet innehöll cirka 2000
omkopplingar och i maj 2019 sker
ytterligare ett I/O-byte, med cirka
4000 omkopplingar. Det förberedande arbetet för det påbörjades
redan under sommaren 2018.
Att ELIAS får komma tillbaka för
ytterligare arbete på Nymöllabruket
är vi glada över; det är ett bra tecken på en nöjd kund.

ÅRET 2017

Mikael Karlsson

Projektledare, Olofström
Mikael är 57 år och beskriver sig själv som
positiv, engagerad och rutinerad; egenskaper
som passar sig väl i hans yrke som projekt
ledare med ansvar för industrikunder och
automationsprojekt. På ELIAS har Mikael varit
sedan starten 2005. Att arbetet är så omväxlande är något han tycker är en stor födel.
På fritiden spenderar Mikael många
timmar i skogen. Han bor nämligen på
en liten gård på landet tillsammans
med sin fru. De fyra gemensamma
barnen är utflugna så numera har
de gården helt för sig själva.

Fem snabba
Sommar | Vinter

105
ANSTÄLLDA

134,5
MILJONER I TOTAL
OMSÄTTNING

Cykel | Bil

8

ANSTÄLLDA
KVINNOR

6

ORTER
I BLEKINGE
OCH
SMÅLAND

Kaffe | Te
Dansband | Rock
Gasol | Kol

156

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

1,1

MILJARDER I
ACKUMULERAD
OMSÄTTNING
2005–2017
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128

GENOMFÖRDA
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

14,1

MILJONER I
ACKUMULERAD
UTBILDNING
2005–2017
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Elmontage på
vattenkraftstation

Stor erfarenhet krävdes av ELIAS
medarbetare när el- och kontroll
utrustningen skulle bytas ut på
vattenkraftstationen.
I Ronnebyån, söder om Konga och
Fagerfors, ligger Horkoneryd vatten
kraftstation. Stationen har varit i
bruk sedan 1987 och har en damm
som är cirka 92 meter lång.
Företaget ÅF fick i uppdrag att
byta ut befintlig el- och kontroll
utrustning samt att komplettera
med ny nivåmätning för dammen.
En så kallad nyckelfärdig leverans
omfattande konstruktion, programmering, montage, provning och
driftsättning. För att utföra arbetet
behövde de hjälp av ELIAS med
rivning och allt elmontage. ELIAS
ansvarade även för grävning till ett
50kV ställverk och installation av
nya CT i 5kV ställverk.

David Persson

Projektledare, Olofström
David är en kunskapstörstande 34-åring från Kyrkhult. På ELIAS
är han projektledare, ett jobb han tycker är omväxlande och
utvecklande. På fritiden är han aktiv med löpning, innebandy
eller fiske, när han inte umgås med vänner och familj.

Fem snabba

Att anpassa ny elutrustning till en
äldre befintlig anläggning är alltid
en utmaning som kräver stor erfarenhet, något ELIAS är glada över
att kunna bidra med. Projektet var
omfattande och innebar arbete
på stora delar av anläggningen;
station, damm, utskovsluckor, utomhusställverk och generatorställverk.
Jack Isaksson från ÅF är mycket
nöjd med valet av ELIAS som
underentreprenör:

Kaffe | Te

Sommar | Vinter

Dansband | Rock

Cykel | Bil

Gasol | Kol

Ekonomigruppen
På ELIAS ekonomiavdelning arbetar ett glatt gäng;
Jill, Ida, Ros-Marie och Peggy, under ledning av Birgitta.
Tillsammans ansvarar de för löneadministration och
löpande ekonomisk redovisning. Men deras kompetens
sträcker sig längre än ekonomi. De sköter även personal
frågor, utvecklar ELIAS affärssystem och ser till att
gällande lagar och regler följs. Dessutom ansvarar de för
regelefterlevnad av ISO-standarderna kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. Med sin långa erfarenhet är de bra på att se
lösningar och möjligheter och fungerar som en stödfunktion till ELIAS Syd AB.

”Val av samarbetspartner i är alltid
avgörande för ett lyckat projekt.
ELIAS har levt upp till ÅF:s högt
ställda krav på kompetens och
flexibilitet”.

Byte till LED
på kommunens
båtplatser
Karlshamns kommun var i behov av att
byta belysning på sina båtplatser runt om
i kommunen. Ett arbete som de valde att
anlita ELIAS för och som krävde noggrann
riskbedömning innan start.
ELIAS gör många och varierande jobb åt
Karlshamns kommun. Ett av de senaste
projekten innebar byte av belysning och
uttagsboxar på kommunens alla båtuthyrningsplatser. Nya LED-armaturer skulle installeras
för minskad energiförbrukning, ett arbete
som tog cirka tre månader att utföra. Eftersom arbetet skedde så nära vatten fick extra
hänsyn tas i riskbedömningen för att kunna
arbeta säkert, något som alltid är viktigt för
oss på ELIAS.
Projektledarna Mikael och Björn, som tillsammans ansvarat för bytet av belysningen,
intygar båda om ett mycket bra slutresultat
och en nöjd kund.

Mikael Johansson

Björn Spogardh

Mikael är projektledare för service i Karlshamn; ett
varierande jobb där hans favoritdel är alla roliga
kundmöten. På fritiden är Mikael aktiv med bland
annat renoveringar i det egna huset, kallbad, plock
i trädgården och andra aktiviteter med familjen.

Björn är en glad 38-åring med intresse för bland
annat jakt och bilar. Fritiden spenderar han dock
helst tillsammans med sina två barn. På ELIAS
är Björn projektledare och tycker om att han får
vara en del av så många intressanta projekt.

Projektledare, Karlshamn

Fem snabba

Projektledare, Karlshamn

Kaffe | Te

Fem snabba

Kaffe | Te

Sommar | Vinter

Dansband | Rock

Sommar | Vinter

Dansband | Rock

Cykel | Bil

Gasol | Kol

Cykel | Bil

Gasol | Kol
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KOPPLA IN DITT FÖRETAG PÅ ELIAS
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 eller
en godkänd larmanläggning.
Installation av avancerade
elektroniska övervakningssystem,
totalentreprenad med ansvar
för konstruktion, installation,
utbildning, service och underhåll
är bara några exempel på mångfalden av de uppdrag som ryms i
ELIAS verktygslåda.

EL

Kraft
Belysning
Skarvning högspänningskabel
Elmaterielförsäljning
Fartygsinstallationer
Transformator
Ställverksanläggningar
(Hög- och lågspänning)
UPS-anläggningar
Energioptimering
Industriautomation
Total- & utförandeentreprenader

TELE

Inbrottslarm
CCTV
Brandlarm
Datanät
Passagekontroll
Fiber
Porttelefon

TEKNIK

Instrument
Konstruktion/CAD
Styr-, regler-, &
övervakningsanläggningar
Eltest
(Fastigheter/lägenheter)
Solceller
KNX
El-termografering
Energianalyser
Laddstolpar
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Södra Cell investerar i massabruket i Mörrum för
att möta sina kunders efterfrågan. Investeringen
innebär ett stort arbete för ELIAS med process- och
belysningsinstallationer samt montering av tusentals
meter kabelstegar.

38 000 meter
kabel till massa
bruket i Mörrum

”
Det är m
 ycket

glädjande för
oss på b
 ruket
och innebär
att vår
konkurrens
kraft och våra
möjligheter
ökar.

Sedan 1962 har miljoner ton massa transporterats till
Europa och övriga världen från Mörrum. Massabruket
i Mörrum är en del av Södra Cell som tillsammans med
bruken i Värö och Mönsterås är en av Europas ledande
tillverkare av massa för avsalumarknaden.
I Södra Cell Mörrum, som är beläget cirka 1 mil väster
om Karlshamn i Blekinge, finns två produktionslinjer för
tillverkning av pappers- och dissolvingmassa. I bruket
tillverkas även textilmassa och efter satsningar på
energieffektivisering är Södra Cell Mörrum även leverantör av grön el, fjärrvärme och övrigt biobränsle.
Brukets senaste investering omfattar bland annat en
ny indunstning som ger dem förutsättningar för att
öka produktionen och möjliggör ökade energileveranser av el, fjärrvärme och biobränslen. Stefan Sandberg,
platschef på Södra Cell Mörrum, uttalar sig om satsningen på deras hemsida:
”Det är mycket glädjande för oss på bruket och innebär
att vår konkurrenskraft och våra möjligheter ökar. Att
Södra väljer att investera i Mörrum är också viktigt för
regionen.”
Den nya indunstningen har ELIAS jobbat med under
totalt åtta månader, varav sex månader på process
installationer och två månader på belysning och kraft
installationer. Det var ett omfattande projekt som
krävde stora resurser i form av 25 medarbetare och
bred yrkeskunskap. Projektet hade en tight tidsplan
vilket blir en utmaning när arbetet ska samordnas med
övriga yrkeskategorier; det krävs bra kommunikation
med alla på plats för att arbetet ska fortlöpa enligt plan.
Bengt-Erik, ansvarig projektledare, berättar att ELIAS
levererade och monterade cirka 2 700 meter kabelstege
och att det på stegarna sedan drogs ut cirka 38 000
meter kabel. En UPS-anläggning levererades med
tillhörande fördelningscentraler för reservkraftsdrift
samt övriga fördelningscentraler för allmänna kraft och
belysningsinstallationer med KNX-styrning.
Dessutom ansvarade ELIAS för installation av processlarm, brand- och utrymningslarm, gaslarmssystem,
utrymningslarm för processen samt nödstoppssystem.
Installationerna bestod av cirka 60 stycken motordrifter
i olika storlekar.
Den nya indunstningen ger Södra Cell Mörrum möjlig
heten att erbjuda marknaden en större volym av sina
produkter och på så sätt möta sina kunders efterfrågan.
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Ett helt nytt
välkomnande
Det var ont om tid när safariparkens nya värdskapsbyggnad
skulle byggas, men ELIAS levererade trots tight tidplan ett
utmärkt resultat som kunden blev mycket nöjd med.

Bengt-Erik
Ingemansson

Projektledare, Karlshamn
Bengt-Erik är 51 år och bor i
Mörrum med sin familj. På ELIAS
har han arbetat sedan 2005. I
hans roll som projektledare ingår
det bl.a. att leda projekt; från
uppstart och genomförande till
överlämnande till kund.
Bengt-Erik gillar att arbetet på
ELIAS är utvecklande och bjuder
på stor variation; inget projekt
är det andra likt.

Fem snabba
Dansband | Rock
Sommar | Vinter
Cykel | Bil
Kaffe | Te
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Gasol | Kol

Tele och säkerhet med Henrik
Alla medarbetare spelar en viktig roll, med sina egna kompetenser och egenskaper. För att kunna erbjuda högsta
kvalitet på våra arbeten har vi personal som är specialiserade på vissa områden. Henrik Karlsson är en av dem.
Han är projektledare med inriktning på tele, vilket innebär att han har stor erfarenhet av att projektleda t.ex.
installationer av porttelefoner och brandlarm. Här får du en inblick i hans arbete genom två av hans projekt!

Omfattande el- och teleteknik
till 19-våningshuset ICON
Till det imponerande nybyggda höghuset
i Växjö, som rymmer allt från bostäder till
restaurang, har ELIAS levererat bland annat
passagesystem, porttelefoner och brand
larm för hela fastigheten. Det omfattar cirka
160 stycken dörrar.
Huset har flera avancerade system för ökad
säkerhet. Bland annat är hissarna begränsade så att inte alla besökare kommer åt alla
utrymmen, vilket är viktigt för kunden som
har så blandade verksamheter i huset.

beställde en Rolls Royce
”ochEriksberg
även denna gång finner vi att det
levererats med bravur!

Mellan Ronneby och Karlshamn i Blekinge ligger
Eriksberg Vilt och Natur som med sina 925 hektar är
Nordens största safaripark. De erbjuder sina gäster ett
helhetskoncept mitt bland det vilda; boende, konferensmöjligheter och restaurang, där de bland annat serverar
viltkött från den egna gården.
Eriksberg Vilt och Natur har i dagsläget cirka 58 000
besökare per år. Genom att bl.a. bygga en värdskapsbyggnad hoppas de att på sikt kunna locka till sig upp
mot 200 000 besökare. Under början av 2018 fick ELIAS
förtroende att arbeta med den nya byggnaden, Outdoor
Eriksberg, som är imponerande 420 kvadratmeter stor.
Tanken med den nya byggnaden är att ge besökarna ett
mer välkomnande första intryck vid infarten till parken.
Arbetet med Outdoor Eriksberg var ett intressant projekt som vi är glada att vi fick vara med och installera,
framförallt för byggnadens arkitektur och detaljerade
inredning, säger Bengt-Erik, ansvarig projektledare.
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Det var också ett utmanande projekt eftersom tidplanen
för projektet var tight från början. Det ställer högre krav
på att allt klaffar; materialleveranser, samordning med
övriga hantverkare och dylikt. Totalt tog installationen
tio veckor för ELIAS att utföra, men hela bygget pågick
i 21 veckor från färdiggjuten platta. På plats hade ELIAS
totalt sex elektriker som samarbetade för att hålla
tidplanen.
Per-Arne Olsson, VD på Eriksberg Vilt och Natur, var
mycket nöjd med resultatet av ELIAS arbete på deras
nya värdskapsbyggnad:
”Eriksberg har i alla delar ett antal olika specialönskemål
vilket ställer höga krav på våra samarbetspartners.
Efter flera års samarbete med den moderna och heltäckande elfirman ELIAS så föll valet naturligt på att de
skulle få arbeta även med den nya värdskapsbyggnaden.
Eriksberg beställde en Rolls Royce och även denna gång
finner vi att det levererats med bravur!”

El- och säkerhetsinstallationer
på Eriksberg Vilt och Natur
Till den nya värdskapsbyggnaden Outdoor
Eriksberg har ELIAS installerat ett integrerat
system för inbrottslarm och passage, inklusive ett grafiskt presentationssystem där
kunden själv kan sköta drift och övervakning.
Dessutom har ELIAS levererat CCTV och
brandlarm till byggnaden.

Att det ryms så många olika verksamheter i
byggnaden har även varit en del av utmaningen menar Henrik. Alla verksamheter har
olika behov, men ska ändå samsas under
samma tak.

Henrik tycker att den största utmaningen
med projektet var att möta kundens höga
förväntningar och ändå hålla sig inom satta
kostnadsramar. Att möta höga förväntningar är sällan ett problem, nästan allt går att
lösa, men det är ofta förenat med en viss
kostnad. Trots utmaningen tycker Henrik att
ELIAS lyckades möta kundens förväntningar
utan att göra avkall på varken kvalitet eller
genomförande.

Henrik Karlsson
Projektledare, Växjö

Henrik är en lugn och engagerad person som älskar utmaningarna och tekniken som hans jobb som projektledare
innebär. På fritiden spenderar han mycket tid på sin gård
i Uråsa, där han sköter sin skog och jagar. Mycket tid går
också åt till familjen; sambo och fyra barn.

Fem snabba
Dansband | Rock
Sommar | Vinter
Cykel | Bil
Kaffe | Te
Gasol | Kol
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Thomas Persson

Projektledare, Karlskrona
Thomas är bosatt i Karlshamn
men jobbar i Karlskrona. På
fritiden är han aktiv i föreningsliv och umgås gärna med
sin fru och deras tre barn.
Thomas beskriver sig själv
som lugn, intresserad och
lyhörd; bra egenskaper att ha
som projektledare. I hans roll
ingår bland annat ekonomi,
arbetsfördelning och offert
ering. Det bästa med arbetet
tycker han är att det är som
en lagsport, där han får jobba
med och utveckla laget ELIAS.

Fem snabba
Sommar | Vinter

Bevarande el

Dansband | Rock
Cykel | Bil
Kaffe | Te
Gasol | Kol

I Växjö ligger Biskopsgården Östrabo, en ståtlig
mangårdsbyggnad från 1700-talet. För första
gången sedan 1930-talet görs nu en sammanhängande renovering av biskopsgården, inklusive utbytande av elsystemet.
Renoveringen görs med hänsyn till husets
originalutseende i syftet att förvalta det vackra
kulturarv som Östrabo är. Det ställer högre krav
på ELIAS eftersom alla el- och teleinstallationer
måste utföras på ett sätt som passar in i ett hus
från ett tidigare sekel.
För att få elsystemet att smälta in i miljön på
bästa sätt samrådde ELIAS med Kulturparken
Småland om bland annat materialval, vilket
bidrog till ett mycket bra slutresultat.

Magnus Lundqvist
Projektledare, Växjö

Magnus är en 49-årig smålänning som
bor i Holmåkra tillsammans med sin familj.
Han beskriver sig själv som engagerad och
serviceinriktad. På ELIAS har Magnus varit
sedan 2010 och titeln lyder projektledare.
Det innebär att han har en stor
variation av arbetsuppgifter,
något han gillar med sitt arbete.

Fem snabba
Sommar | Vinter
Dansband | Rock
Cykel | Bil
Kaffe | Te
Gasol | Kol
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Elinstallation
med tunga lyft

Elinstallation
på liten yta

Enaco är ett företag som erbjuder gröna, säkra
och kostnadseffektiva datacenter och tekniska
installationer. Under våren och sommaren 2018
hjälpte ELIAS dem när de skulle installera ett
nytt serverrum med ställverk, centraler, UPS,
inkoppling av kylmaskin, belysning och övrig
kraft. ELIAS roll var att montera kabelväggar,
göra förläggning av kabel och installation samt
driftsätta med egenkontroll. Att lyfta två stycken
ställverk som vägde 300 kg/styck krävde god
planering av personal på plats, berättar Thomas
Persson, ansvarig projektledare. Resultatet blev
en mycket nöjd kund.

Ö-varvet är ett nybyggnads-, reparations och
servicevarv på Öckerö som bland annat utför
torrsättning, ombyggnation och marinelektronik.
Under 2000-talet har de gjort stora förändringar för att bli en modernare anläggning. Våren
och sommaren 2018 har ELIAS arbetat på en av
Ö-varvets lotsbåt med nyinstallation av el och
elektronik. I arbetet ingick bland annat förläggning av kabel och kabelväggar. Eftersom arbetet
skedde ombord på en båt var det mycket folk på
en liten yta vilken gjorde arbetet mer utmanande,
men också väldigt lärorikt och att vi får mer efterfrågan på fartygselektriker.
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Installerar åt världens
största golvtillverkare

Möt ELIAS egna
affärsenhet
i Bräkne-Hoby

Tarkett är en av världens största golvtillverkare och från fabriken i Ronneby skickas det varje år ut cirka 20 miljoner kvadratmeter golv. I över tio år har Tarkett i
Ronneby vänt sig till ELIAS när de behövt hjälp med elinstallationer.

ELIAS finns på sex orter i Blekinge och Småland och
har därmed många anställda. Majoriteten arbetar med
olika projekt hos våra kunder, men på huvudkontoret i
Bräkne-Hoby sitter det vi kallar för vår affärsenhet.

Det senaste större projektet var ett byte av styrsystem på en bandpress som ingår
i en av Tarketts linjer. För ELIAS bestod arbetet bland annat av att byta innehåll i ett
30-tal I/O-lådor, omläggningar av kablar och ombyggnad av omriktarfack. Eftersom
alla funktioner och underlag inte kunde förberedas fick flera saker lösas på plats. Tio
elektriker från ELIAS löste uppgiften tillsammans med Tarketts egen personal och
med mycket gott resultat.

De som utgör affärsenheten är bland annat VD, ekonomichef, produktionskoordinator och affärsutvecklare. Varje person har sin unika kompetens och utgör
en viktig del av organisationen. Affärsenheten håller
koll på det som händer runt omkring dem. Personal,
beläggning, anbud, avtal och andra aktuella frågor
som rör företaget.

Att samarbetet fortlöpt under så många år skvallrar om att båda parter är nöjda.
Jan Runnsjö på Tarkett bekräftar detta och berättar om ELIAS arbete hos dem:
”I många fall är tidplanen pressad på grund av tillgänglig stopptid i produktionen.
Då krävs engagerade och kunniga resurser med tankesättet 'inga problem, det löser
vi'. ELIAS uppfyller dessa krav. Dessutom använder vi ELIAS som resursförstärkning
i vår underhållsorganisation.”
De korta projekttiderna är utmanande och kräver god kunskap, planering och lokal
kännedom, säger ELIAS projektledare Mats Nilsson. Åren med Tarkett har bjudit på
många roliga projekt och ELIAS är glada över det långvariga samarbetet.

Harmoniserande
fasadbelysning
Förkärla kyrka var tidigare relativt osynlig i
mörkret då den saknade utomhusbelysning och
därför installerade ELIAS ny fasadbelysning.
Förkärla kyrka ligger längs väg E22, mellan Ronneby
och Karlskrona, i anslutning till Förkärla rastplats.
Tidigare har kyrkan helt saknat belysning utomhus,
men när fasaden rustades upp väcktes tankarna på
att synliggöra kyrkan på ett bättre sätt.
Svenska kyrkan kontaktade då ELIAS och vi tog fram
ett förslag som godkändes. Projektet blev klart i
början av 2018 och Svenska kyrkan är mycket nöjda
över resultatet. De tycker att ljussättningen gör så
att kyrkan samspelar med intilliggande rastplats på
ett harmoniskt sätt och synliggör sin plats längs väg
E22 för förbipasserande trafik.
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I Ronneby ligger fabriken till
en av världens största golv
tillverkare, där ELIAS under
många år har utfört både små
och stora elinstallationer.

Mats Nilsson

Projektledare, Ronneby
Mats är 49 år och är inne på sitt
trettonde år på ELIAS; han har
varit med sedan starten 2005.
Mats bor i Bräkne-Hoby, utanför
Ronneby, tillsammans med sin
fru och deras fyra barn.
På ELIAS är Mats projekt
ledare. Det är en bred roll som
innefattar allt från ekonomi och
kalkylering till lagerhantering
och arbetsmiljö. Att arbetet är
så varierat tycker Mats är ett
stort plus.

Fem snabba
Dansband | Rock
Sommar | Vinter
  

Cykel | Bil
Kaffe | Te
Gasol | Kol
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Andréas Eliasson

Mikael Johansson

 0768 99 13 01
 andreas.eliasson@eliasab.se

 0768 99 13 93
 mikael.johansson@eliasab.se

Hillevi Andersson

Bengt Erik Ingemansson

 0768 99 13 14
 hillevi.andersson@eliasab.se

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

Ingmar Eliasson

Björn Spogardh

 0768 99 13 00
 ingmar.eliasson@eliasab.se

 0768 99 13 56
 bjorn.spogardh@eliasab.se

Birgitta Svensson

Peggy Sandqvist

 0768 99 13 02
 birgitta.svensson@eliasab.se

 0768 99 13 72
 peggy.sandqvist@eliasab.se

Roger Möller

Thomas Persson

 0768 99 13 80
 roger.moller@eliasab.se

 0766 18 94 05
 magnus.lundqvist@eliasab.se

Mårten Bring

Magnus Lundqvist

 0768 99 13 31
 marten.bring@eliasab.se

 0768 99 13 60
 thomas.persson@eliasab.se

Mats Nilsson

Per-Ola Thordsson

 0768 99 13 15
 mats.nilsson@eliasab.se

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

Mikael Karlsson

Henrik Karlsson

 0768 99 13 66
 mikael.karlsson@eliasab.se

 0766 18 94 60
 henrik.karlsson@eliasab.se

David Persson

Stig Stamming

 0768 99 13 68
 david.persson@eliasab.se

 0766 18 94 22
 stig.stamming@eliasab.se

VD

Projektledare Kalkyl

ELIAS SWEDEN AB

ELIAS SYD AB

VD: Ingmar Eliasson

VD: Andréas Eliasson

SO: Ingmar Eliasson

SO: Christina Lindberg

ELTEKNIK

Produktionskoordinator

ELIAS INVEST AB
VD: Ingmar Eliasson
SO: Ingmar Eliasson

ELCOMMUNICATION I
SYDOST AB
FASTIGHETER

VD: Daniel Eliasson

Affärsutvecklare

SMEAN AB

HOBY BYGG AB

VD: Daniel Eliasson

VD: Daniel Eliasson

VERKSTAD/MARKARBETE/TRANSPORT
SO: Ingmar Eliasson
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OLOFSTRÖM

RONNEBY

SO: Ingmar Eliasson

Projektledare

Projektledare

Projektledare

Projektledare Tele

Projektledare

Projektledare

KARLSKRONA

Senior Advisor

Ekonomichef/Vice VD

INVESTERINGAR/VÄRDEPAPPER

Projektledare

VÄXJÖ

MODERBOLAG

Projektledare

KARLSHAMN

Ledningen på ELIAS
BRÄKNE-HOBY

Våra företag

Projektledare

Projektledare Tele

FASTIGHETER (I HOBY)
SO: Ingmar Eliasson

Projektledare

Projektledare
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SMÅLAND

Växjö

BLEKINGE

Olofström
Bräkne-Hoby (HK)

Ronneby

Karlshamn

Växjö

Olofström

Karlshamn

0470 34 88 50
Smedjegatan 33
352 46 Växjö

0454 57 23 50
Citronvägen 2A
293 33 Olofström

0454 57 23 00
Stillmans väg 23
374 93 Karlshamn

Bräkne-Hoby

Ronneby

Karlskrona

0457 47 00 10
Häradsvägen 18
372 60 Bräkne-Hoby

0457 46 46 46
Sörbyvägen 7
372 31 Ronneby

0455 61 64 40
Gullbernavägen 2
371 47 Karlskrona

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

Karlskrona

