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Frid och harmoni
i Halmstad

Guldfeber
på Team Bygg

VÄLKOMMEN TILL
KVARTER ENDRÄKTEN.
■ SID 4

MED LITE TUR FÅR DU EN
GULDTACKA AV OSS.
■ SID 3

Att skapa något

tillsammans
Under många år har vi mött er, våra vänner och kollegor, i byggbodar runt om i Norden.
Ni inspirerar oss, ni gör oss bättre och tillsammans i vår vardag utvecklar vi framtidens
förråd. Jag är stolt över det lag vi på Axelent har som laguppställning på marknaden.
Våra montörer som tidigt varje måndag morgon lämnar vår fabrik i Småland för att runt
om i Norden montera det vi är allra stoltast över – våra nätväggar och tillbehör till förråd.

En bransch i ständig förändring
I en bransch som ständigt tvingats till utveckling för att
möta morgondagens sätt att bygga på så har vi under
mer än 25 år sett till att ständigt utveckla både vår egen
organisation och våra produkter. Men varför? För att vi tror
stenhårt på att vara lyhörda för dina idéer och tankar
om hur vi kan förändras till det bättre. Just därför har vi t.ex.
Årets Feedback samt vår avstämning efter byggprojekten.

Konsten att hålla ett löfte
Återigen, så är vi tacksamma för förtroendet att få vara
en underentreprenör (UE) i just ditt projekt och att vi
tillsammans skapar något som ska generera en nöjd
slutanvändare. Vi lovar att ständigt hålla våra löften
Snabbhet, Smarta lösningar, Säkerhet och Service. Det
är mantrat vi varje dag lever för i jobbet, såväl på plats i
fabriken som på vägarna runt om i Norden.

Sommar och sol
Snart är det dags för sommar. Vi på Axelent är ständigt
redo, tveka inte att kontakta oss.
Under tiden som vår produktion går på högvarv i fabriken
i Småland så hoppas jag att du njuter av vädret i
hängmattan, båten, husvagnen, stugan eller på semesterresan. Oavsett vart du bestämt dig för att fira in din
semester, se till att fånga den, luta dig tillbaka och njut
så ses vi mer laddade än någonsin i höst.
Tänd grillen, ring in vännerna, samla familjen och njut av
de varma sommarkvällarna!
Njut av sommaren!

Jonas Gallneby
Försäljningsansvarig
Axelent Bygg
Ps. Vill du att vi ses för att prata kring dina byggprojekt
i höst? - Slå oss en signal!
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Guldfeber på Team Bygg
Nu råder guldfeber på Axelent Team Bygg. Med gultackor i lasten är montörerna nu att betrakta
som värdetransportörer och förväntas vakta guldet med livet som insats (nåja).
Operation Guldattack är inledd och med lite tur belönas du med såväl guldtacka som fika för
hela din avdelning.
Jennie Johnsson, kundtjänst Team Bygg:
”Vi vill ge våra kunder lite extra guldkant på tillvaron så
inför varje ny arbetsvecka tar vi fram en lista på vilka
projekt/kunder som kan vara lämpliga att belöna med
guldtackor. Tillsammans med ett medföljande tackkort

transporteras guldtackan med montören till utvald kund.
Som en extra bonus kan mottagaren registrera sig på vår
kampanjsida och där tävla om fika till hela sin avdelning.
Att arbeta med oss ska ge guldkant i tillvaron.”
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Kvarter Endräkten

Grannsämja x 131
ATT LEVA I ENDRÄKT betyder att vara sams, komma överens, dra jämnt, vara goda vänner.
Ett fint namn på ett nytt kvarter i regi av MTA Bygg & Anläggning.

I centrala Halmstad bygger MTA 131 hyresrätter.
Uppdragsgivare är tre privata aktörer och MTA
har varit med i hela processen – från grundtanke till
färdiga lägenheter.
437 meter förrådsväggar och 131 dörrar
Axelent levererade bästsäljaren, system typ F till kvarter
Endräkten. 437 starka och säkra löpmeter förrådslösning tillsammans med 131 dörrar står nu och väntar
på hyresgästerna som flyttar in under augusti 2016.
Loffe Malmberg, platschef MTA Bygg & Anläggning:
”Vi uppskattar leverantörer som lägger fokus på kund
och kvalitet så det var inte första gången vi använde
Axelent som leverantör. 131 lägenheter ska ha
kompletterande förrådsmöjlighet och Axelent såg till att
uppfylla det behovet med sitt system typ F.”
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Montörerna överträffade alla förväntningar
”För att göra det enkelt för oss använde vi oss av
Axelents egna montörer. Vår erfarenhet är att tillverkar
man produkten, är man duktig och noga när man
monterar den. Jag är otroligt nöjd med Axelents
montörer! De agerade proffsigt, höll tiderna, höll rent
och snyggt och informerade alltid i god tid om de
skulle iväg på något annat jobb. Dessutom var
montaget mycket snyggt utfört.
Kort sagt:
Axelent höll toppklass i såväl pris som utförande.”

Loffe Malmberg, platschef,
MTA Bygg & Anläggning

OM MTA BYGG & ANLÄGGNING

UTMÄRKELSER

MTA är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag i
Halmstad, Varberg och Helsingborg med
verksamhet i hela Halland och norra Skåne.
MTA grundades i april 2010. Efter fem års
verksamhet har MTA växt till att sysselsätta
ca 170 st medarbetare med mycket hög kompetens
och ett engagemang utöver det vanliga i branschen.

Årets Marknadsförare, 2012.
MTA Bygg och Anläggning är en av Sveriges
bästa arbetsplatser 2014, 2015 och 2016
enligt Great Place to Works undersökning
”Sveriges bästa arbetsplatser”.
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Nu är det här!

Vårt nya multifunktionella
lås för alla system
Axelent tillverkar nätprodukter för maskinsäkerhet, lager och industri samt lägenhetsförråd.
Varje område har sina egna behov av låsenheter. Historiskt har vi jobbat med olika lösningar för
respektive system, men detta har vi länge velat utveckla. Därför har vi skapat en gemensam
plattform som fungerar till alla våra produktområden.
Johan Axelsson, delägare och ansvarig för
produktutvecklingen på Axelent AB:
”I grunden bygger det på ett cylinderlås med många
möjligheter, t.ex. att med elektronik kunna styra låset
med kodenhet. Vi har tagit till oss synpunkter från
kunder och tillsammans med externa låsexperter fått
fram ett koncept där kunden får en rejäl låsenhet i metall,
med en design som fungerar i olika miljöer. Låset är
avsett för en standardprofil av låscylinder. Inget extra
låshus eller handtag behövs. En ökad volym bidrar till ett
förhoppningsvis slagkraftigt pris. Låset är patenterat.”

Till hösten kommer låset med utökade funktioner.
Missa inte nästa nummer av X-News!
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Grattis Susanne!
Årets feedback

Vinnaren av Årets feedback är utsedd! Susanne Palmér, entreprenadingenjör på Peab
Bostadsproduktion AB vinner en weekend på High Chaparral med entré och boende för 4 personer.
Stort grattis och mycket nöje önskar gänget på Team Bygg.
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Diagonalt är
också rakt
Slipp cykelkaos! Montera cykelställ på väggen,
och välj diagonalt utförande för ett propert
utseende när du inte har så mycket plats i
djupledd. Rymmer fyra eller fem cyklar per enhet.
Montera flera på rad för plats för ännu fler cyklar.
Vill du inte göra åverkan i fasaden har vi även
cykelställ för mark.
Vi erbjuder montage av våra cykelställ, och du självklart
kan beställa dem tillsammans med din förrådslösning
- Axelent är en komplett leverantör.
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På begäran:

Klädstången är tillbaka!
Ett levande bevis på att vi lyssnar på våra
kunder: Vi rationaliserade bort klädstången
och tänkte att det fungerar minst lika bra att
använda hyllan som bilden till höger visar.
Våra kunder höll inte riktigt med. Eftersom
vi uppskattar feedback och har som måtto
att lyssna på våra kunder har vi nu återinfört
klädstången. Den ingår numera alltid! Hyllan
är precis som tidigare enkel att montera,
utrustad med stabila konsoler och den passar
i alla våra olika nätväggssystem.
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Kundtjänst med vinnarskalle
Med inställningen att det ska vara lite roligare att jobba med Team Bygg gör Jennie och
hennes kollegor alltid sitt bästa för att ge kunden en positiv upplevelse.
Lägg till några skedar tävlingsinstinkt och en rejäl skopa trevligt bemötande, så har du
Jennie i ett nötskal.

Jennie Johnsson, Team Bygg

lösningar som kan vara den bästa för just kundens behov.
Det blir en hel del trevliga telefonsamtal med kunder. Jag
är även med och planerar och tycker till om marknadsföringen för just Team Bygg om hur vi ska sticka ut och
synas ännu mer på marknaden.”

Vad har du för bakgrund?
”Jag är född och uppvuxen i Hillerstorp men bor nu
i Värnamo. Mitt första jobb var på Ica, där jobbade
jag extra på både kvällar, helger och lov
Vad är mest spännande med ditt jobb?
från 15 till 23 års ålder. Under gymnasiet
”Eftersom jag är tävlingsmänniska och
utbildade jag mig till frisör och arbetade
alltid vill vinna är det mest spännande
med Jennie Johnsson
som det ett år ungefär, tills jag tröttnär vi är med och slåss om riktigt
nade och började plugga markStorstad eller landet?
stora projekt. Vi vågar sticka ut
Storstad – alltid! Tokyo är en favorit.
nadsekonomi istället.
hakan och sikta högt – det är både
Efter examen började jag på
Vara aktiv eller slappa?
spännande och utmanande! Vi
Axelents marknadsavdelning och
Vara aktiv.
vågar vara det lilla extra – i allt från
flyttade sedan vidare som inneÄta ute eller hemma?
hur vi arbetar, till hur vi bemöter
säljare på Team Bygg.”
Äta ute.
kunder eller marknadsför oss.
Favoritplats?
Axelent är en spännande arbetsVilka är dina främsta
Vår balkong på 7:e våningen som
plats,
där vi får möjlighet att utegenskaper inom kundtjänst?
har kvällssol sent under sommarkvällarna.
vecklas.”
”Mina främsta egenskaper kommer
Dold talang?
från erfarenheten av olika typer av
Varför tycker du att man ska
Jag är grym på att
kundkontakt, service och försäljning
memorera låttexter.
anlita Axelent?
– jag vill alltid ha en nöjd kund! Det får man
”Jag tror inte bara att vi är lite roligare att
genom bra service och ett trevligt bemötande
arbeta med utan även att man som kund känner
vilket sitter i ryggraden hos mig!”
att vi gör vårt allra bästa för att leverera och serva kunden på
bästa sätt. Vi har en bra stämning på jobbet och jag tror att
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
det har en tendens att smitta av sig och ge kunden en positiv
”En vanlig arbetsdag innebär allt från att räkna på hur
upplevelse. Samtidigt kan vi det där med förråd, så varför
många löpmeter förrådsvägg en kund behöver till
inte handla av en leverantör som vet vad han pratar om?”
sitt projekt, till att rekommendera vilken av våra förråds-

5 snabba!
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Sommaren betyder förhöjd inbrottsrisk

Känn dig trygg med FK+
Axelents förrådssystem FK+ har nu fått bevis för att det klarar även de tuffaste
utmaningarna genom testning och godkännande av SFF. I FK+, har vi förstärkt
gångjärn, låsbeslag, dörrar och väggar. Trygghet signerat Axelent!
• Med extra förstärkta gångjärn och låsbeslag.
• Extra förstärkt konstruktion i dörrar och väggar.
• Kan kombineras med system F och FP.
• Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
• Kan förses med tak vid höjder över
3,5 meter.
• Väggarna lackeras i RAL 9018.
• Testad och godkänd enligt SFF:s norm för
inbrottsskyddande förrådsinredning.

Axelent Assistance innebär att
vid inbrott i förråd ska Axelent
skicka ut ersättningsmaterial och
montera inom 2 veckor från det att
anmälan är gjord till oss. För att du
som kund ska kunna använda dig av
Axelent Assistance krävs att inbrottet är
polisanmält och att godkänt, klassat lås har använts
(hänglås, klass 2). Inbrott in i själva byggnaden ska
även kunna styrkas.
Repor och bucklor på material ses ej som giltiga
skäl för att nyttja Axelent Assistance.

Testad och
godkänd
enligt SFF
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Avs/retur: Axelent AB

Box 1

Kävsjövägen 17

330 33 Hillerstorp

HA EN RIKTIGT TREVLIG OCH SKÖN SOMMAR!

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/Projektledare
0370-37 37 36
jennie.johnsson@axelent.se

PER SANDAHL

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

