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Få pris för
dina åsikter!

Revolutionerande
cykelställ

TÄVLA MED DIN FEEDBACK.
VI BELÖNAR DIG.
■ SID 7

SPARA PLATS OCH TID.
BESTÄLL ALLT FRÅN OSS.
■ SID 3

Nu gäller det! Är du redo?

Vi är redo!

Då har första kvartalet av 2016 passerat, tiden bara rusar iväg. Härligt! Nu är våren
äntligen här och man börjar se vårtecken som vitsippor och snödroppar poppa upp från
backen och koltrastens härliga sång. Även fast vi alltid är på hugget i TeamBygg gör
detta att man lägger i en extra växel.
Vi vill överträffa förväntan
Vi har i tidigare nummer berättat om alla fantastiska projekt
vi fått möjlighet att göra tillsammans runt om i Norden.
Med största ödmjukhet tackar vi för förtroendet att få
möjlighet att i gott samarbete leverera förråd, cykelställ och
montage. Framförallt gläds vi åt människorna vi möter på
vägen och nya relationer. Alla byggare, platschefer, snickare,
inköpare och övriga där vi i ett gemensamt samspel gör allt
för att få en nöjd slutförbrukare i slutändan. Vi vill inte bara
leverera förväntat inom förråd och cykelställ, vi vill överträffa
förväntan. Varje dag, varje vecka och varje år.

Ett nytt revolutionerande lås
För att överträffa förväntningar måste vi vara lyhörda, därför
har vi instiftat Årets feedback, läs mer om det på sid 7.
Vi kommer också under året att komma med en hel del
nyheter som bygger på inspel ifrån era tankar och idéer.
Först ut är vårt nya lås. Ett lås som ska revolutionera tanken
runt klassiska cylinderlås i förråd. Mer info om den kommer
i vårt nästa nummer men vi är extremt stolta över detta, då
vi tillsammans med feedback ifrån alla lyckats skapa något
helt nytt, unikt och med stor nytta för slutförbrukaren.

2

Så, saknar du något?
Vill veta något? Ge oss feedback!
Släng dig på luren, vi är redo! Under hösten 2016
händer det en hel del hos oss som kommer att påverka
din vardag positivt. Varför? För att vi vill vara den givna
partnern i alla sammanhang runt byggprojekten.
Vi har börjat med att stärka upp vårt TeamBygg med
Per, läs mer om honom på sid 10.
Vi har även anställt fler montörer. Vi tror att du
uppskattar att prata med Axelents egen personal ute
på projekten.
Så nu kör vi, mer laddade än någonsin och mer rustade
än någonsin. Vi ses därute på projekten runt om i Norden.
Fram tills vi ses, ta hand om dig!

Jonas Gallneby

Skapa mer plats

Med Axelents cykelställ

Försäljningsansvarig
Axelent Bygg

Detta cykelställ hjälper till att maximera cykelparkeringen! Det är enkelt att parkera
cykeln på det övre planet. Genom att dra ut en skena som läggs ner mot marken kan du
smidigt få upp cykeln på övre plan. Det finns dessutom möjlighet att välja till en gasfjäder som
hjälper till att dra upp skenan så att du smidigt kan skjuta in den på sin plats.
Vi erbjuder även montage av dessa cykelställ, och du kan beställa dem tillsammans med din
förrådslösning - Axelent är en komplett leverantör.
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NCC NORSBORG

Ett berg av möjligheter

610 meter förrådsväggar
Axelent Team Bygg är kända för att leverera nätväggar
som används för skapa trygga och säkra förrådslösningar,
men eftersom vi alltid försöker lösa våra kunders önskemål
och behov fick förrådsvägg typ F en helt annan uppgift i
Norsborgsprojektet. Nätväggarna användes främst för att
bygga 24 burar i olika storlekar. Dessa burar skyddar 40
pelarplacerade lyftare. Lyftarna arbetar/lyfter tågen på plan
fyra. Pelarna, placerade på plan tre, ser till att lyftarna gör
jobbet på planet ovanför.

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en
omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCCs huvudsakliga verksamhet består av att
erbjuda insatsvaror för byggproduktion samt
ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar
framtidens miljöer för arbete, boende och
kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som
ger hållbart samspel mellan människa och miljö.

Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt
inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger
bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler
och offentliga byggnader, vägar och anläggningar
samt övrig infrastruktur.

DJUPT INNE I BERGET, under Eriksbergsåsen i Stockholm, byggs just nu en tunnelbanedepå.
Det nya garaget för tunnelbanetågen består av tre uppställningstunnlar insprängda i berget.
Tågen kommer dit via en 320 meter lång betongtunnel med en verkstad byggd ovanpå tunneln.
Byggprojektet går under namnet Norsborgsdepån och är ett samverkansprojekt mellan NCC och
SL (Storstockholms Lokaltrafik). Axelents uppgift har varit att säkerställa tågens lyftanordningar.

Startskottet för Norsborgsprojektet var Trafikförvaltningens
beslut att införa ett nytt trafikstyrningssystem på Röda
linjen för att utöka tunnelbanetrafiken och samtidigt köpa in
nya, bekvämare vagnar.
Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan
med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för
tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem
och tele både ovan jord och i bergrum.
Den nya depån ska användas till att ta hand om, serva
och tvätta de nya tunnelbanetågen.

OM NCC

Sebastian Wangmo, inköp, NCC:
”Flexibilitet och service var viktigt för oss när vi valde
leverantör. Någon som såg möjligheterna med vårt projekt.
Axelent Team Bygg infriade dessa förväntningar. Vi
köpte både material och montage för att minimera
gränsdragningsproblematik. Det är en trygghet att veta att
montaget utförs av samma bolag. Om t.ex. något problem
skulle dyka upp i samband med montage är det med en
produkt och ett varumärke som montören representerar.
Det innebär omedelbar kontakt med support för att lösa
problemet.”
Karin Morén, arbetsledare, NCC:
”För mig som arbetsledare har det fungerat utmärkt med
Axelent som leverantör. Produkterna har levererats på
utsatt tid och servicen har varit god. Montörerna på plats
har varit hjälpsamma och villiga att kompromissa och hitta
nya lösningar när små hinder dykt upp.”

Bild: Erik Mårtensson, Fotograf, NCC AB

Bild: NCC
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Schhhhhh ... Snart är det här!

Vårt nya multifunktionella
lås för alla förråd
Ibland kanske du undrar varför det är så vikitgt att ge feedback och varför vi fortsätter att tjata
om det. Här har du svaret! Resultatet av all den info som vi får in har nu resulterat i ett helt unikt
lås. Ett lås som är revolutionerande på marknaden. Ett bra samspel mellan våra kunder och vårt
produktteam. Att samarbeta med Axelent ska alltid kännas smidigt och proffessionellt.
Jonas Gallneby, Team Bygg:
”Jag är extremt laddad inför hösten och det kommande
nya låssystemet, vi ser med tillförsikt på vad som komma
skall. Vår produktavdelning har verkligen tagit till sig av
inputs och jag kan knappt bärga mig inför chansen att få
visa marknaden ett helt nytt lås. Marknadens säkraste.”

Årets Feedback

ÅRETS
FEEDBACK

Vinn weekend i Vilda Västern!
Vi vill veta vad du tycker, bra eller dåligt, högt eller lågt. För att vi ska kunna lära oss och bli bättre
behöver vi din hjälp. Jobba vidare på det vi är bra på och bättra oss på det som är mindre bra.

Tävla och vinn ett äventyr!
Skicka in din feedback till oss och var med och
vinn en weekend på High Chaparral.
Solen steker, blickarna spänns och duellen är bara ett
par sekunder ifrån. 1, 2, 3 – Pang!
Följ med Axelent till Smålands största nöjespark och
sommarens stora äventyr. En värld full av fängslade
shower, fascinerande hjältar och skurkar, salooner
med god mat och dryck och massor av andra
upplevelser. Dra på dig bootsen, sadla hästen och
ladda knallpulverpistolen. För snart är du kanske i
Vilda Västern.

Tävla så här!
Skicka in din feedback till oss på feedback@axelent.se.
Genom ditt mejl är du med och tävlar om en weekend på
High Chaparral.
I priset ingår övernattning i 4-bäddsstuga under två nätter,
samt entrébiljetter för 4 personer.
Tävlingen avslutas den 1/6 2016.
Vinnaren underrättas personligen men kommer också att
publiceras i våra olika sociala medier.

» Läs mer om High Chaparral på highchaparral.se
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Trådstegshylla - Hyllplan med stabila konsoler som är enkel att montera oavsett vilket av våra nätväggssystem
du väljer. Finns med eller utan klädstång samt både för enkel- samt dubbelmontage.

Nummerbricka - Gör det lättare
att hitta rätt. Ange önskade
nummer så fixar vi detta.

Passbit - För utfyllnad av glipa
över 20 mm.

Vad behöver du?

Vi hjälper dig att pimpa ditt förråd!

Hänglåsinformation
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A

Ditt lägenhetsförråd är levererat och monterat av Axelent AB. För att din hemförsäkring ska

C

gälla ska ett hänglås i klass 2 användas. Vi rekommenderar ett hänglås med bygel.
Dimensionerna ser ni nedan:

Vår kundsupport i Hillerstorp stoltserar med fyra stycken experter på förråd. De vet precis vad du
behöver för att uppfylla de krav som ställs på just ditt förråd. Men även vad som kan väljas till för
att få det så funktionellt som möjligt. Tveka inte att höra av dig till dem!

Takfäste - Stabilt förråd med
infästning i tak.

B

A: 20 - 42 mm
B: 21,5 - 32,5 mm
C: ≤ 10 mm
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5 snabba!
med Per Sandahl

Storstad eller landet?
Storstad.
Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv.
Äta ute eller hemma?
Äta ute.

Favoritplats?
Golfbanan en solig
sommardag.
Dold talang?
Gillar att imitera Lennart
Jähkel i tid och otid till min
sambos stora förtret …

Avtal med Midroc

Nytecknat avtal

Midroc Construction är en del av Midroc
Europe, som är en heltäckande partner
inom områdena fastighet, bygg, industri
och miljö. Axelent är nu en komplett
leverantör och ska leverera såväl
lägenhetsförråd som tillbehör till Midroc.

Jonas Gallneby:
"Vi är mycket stolta och glada över
detta samarbete och ser fram emot en
spännande tid framöver."

Från vänster till höger:
Ann Lindberg, inköpsansvarig Midroc.
Jonas Gallneby, Axelent.

Från vänster till höger:
Per Lagerlöf, inköpschef Fastighets AB Balder,
Jonas Gallneby, Axelent.

Förrådsväggar
& tillbehör i
Norden

Fastighets AB
Balder

Kundtjänst med All Inclusive
Team Bygg är vana att hantera en mängd olika förutsättningar, önskemål och krav.
Ett projekt är sällan det andra likt, men med mycket själ och hjärta samt en
kunskapsbank som heter duga, servar Per och hans teamkollegor en mängd
byggprojekt runt om i Norden.
Per Sandahl, ny i Team Bygg
Vad har du för bakgrund?
”Jag är bosatt i Värnamo med min sambo och
dotter. Efter avslutad gymnasieutbildning jobbade
jag som butikssäljare hos en välkänd elektronikkedja
under 8 år. Därefter jobbade jag som golfresesäljare
på en resebyrå i totalt 9 år. Jag började på Axelent,
kundtjänst Team Bygg i februari 2016."
Vilka är dina främsta egenskaper som kundtjänst?
”Jag vill alltid ge den bästa servicen med det där
lilla extra för att få en nöjd kund som med glädje
återkommer. Jag försöker se lösningar istället för
problem och går in med en positiv inställning till
mitt jobb, mina kunder och kollegor!"

10

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
"Som relativt ny på kundtjänst Team Bygg så är det hela
tiden mycket nytt att lära och många nya spännande
uppgifter att lösa. Till min hjälp har jag mina fantastiskt
duktiga kollegor!"
Vad är mest spännande med ditt jobb?
"Att varje dag ställas inför nya utmaningar, nya projekt
och nya kunder. Jag vet aldrig vilka överraskningar som
kan dyka upp.
Varför tycker du att man ska anlita oss på Axelent
när man behöver förrådssystem?
För att vi på Axelent ger dig som kund den bästa servicen
i alla led. Det är smidigt att handla av oss och vi levererar
förrådsgaller av högsta kvalitet. Dessutom har vi en
rad olika modeller, allt för att passa just kundens behov
av förrådslösning!

OM MIDROC

OM BALDER

Främst bedriver Midroc sin verksamhet i Sverige
men alltid med en stark internationell koppling.
Både genom sina fasta etableringar i Tyskland,
Storbritannien, Frankrike, Polen, Sydafrika, Saudi
Arabien, Indonesien och Indien, men också
genom de projektuppdrag de genomför över hela
världen.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat
fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta
olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.
Balders fastighetsbestånd hade den 31 december
2015 ett värde om 68,5 Mdkr.

Midroc har 3200 medarbetare och under 2014
omsatter man över 5 miljarder kronor.

Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap.
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Avs/retur: Axelent AB

Box 1

Kävsjövägen 17

330 33 Hillerstorp

DINA KONTAKTPERSONER PÅ AXELENT TEAM BYGG

JONAS GALLNEBY

Försäljningsansvarig
0370-37 32 53
jonas.gallneby@axelent.se
MARCUS CLAESSON

Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
marcus.claesson@axelent.se

EMIL LÖFGREN

Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
emil.lofgren@axelent.se
JENNIE JOHNSSON

Innesäljare
0370-37 37 36
jennie.johnsson@axelent.se

PER SANDAHL

Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
per.sandahl@axelent.se

VÅRT MONTÖRSTEAM

