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Dags att hämta
julsakerna
ur förrådet!

Från huvudkontoret
i Hillerstorp servar vi
hela Norden

Så, då var det dags igen. Advent. Lucia. Julen.
Nyår. Ännu ett år ska summeras och bokslut
göras över insatser som gjorts under året 2016.
Byggbranschen går ju som vi alla vet i 110
just nu, en utveckling som bara pekar på en
ihållande trend de kommande åren.

Fra hovedkontoret I
Hillerstorp betjener vi
hele Norden

Vi servicerer hele Norden fra
hovedkontoret i Hillerstorp

Palvelemme koko
Pohjoismaiden aluetta
Hillerstorpissa sijaitsevasta
pääkonttoristamme käsin

Vårt jobb handlar inte om tråd och rör
Vi fascineras över och inspireras av alla de samarbetsföretag
som vi gör jobb tillsammans med för att säkerställa vad vi
tycker är världens bästa förrådslösning.
Vi kan förstås tycka vad vi vill, men vi är inget utan er dagliga
input och feedback. Den gör oss bättre, mer på tå, mer redo
och mer kompletta för att skapa något som inte ska göra
skillnad bara för dig och mig – utan även för slutanvändaren
som exakt denna tid varje år springer upp och ner till sitt förråd
för att plocka in och ut julsakerna.
Vi går till jobbet varje dag för dessa människors skull –
för vi vill göra skillnad för personer i vardagen. En skillnad
som innebär säker förrådslösning eller marknadens bästa
cykelförvaring.

Vi jobbar med människor
Kan tyckas som stora ord, att göra skillnad med tråd och rör.
Men det är inte det vi jobbar med. Vi jobbar med dig som läser
detta, en människa som vill ha ett problem eller behov löst.
Därför, fortsätt ös in feedback om produkter du saknar och
feedback på förändringar som underlättar för dig.
Under 2017 förstärker vi teamet ännu mer både på
projektledning och montage, för att vara redo att hjälpa just dig
i din vardag med förråd, cykelförvaring och montage.
Vi tror på energi, vi tror på att alltid ge järnet i alla situationer
och är tacksamma för att du ger oss chansen. Vi hoppas att
din jul blir fylld av en ledighet präglad av gemenskap med nära
och kära, lugn och ro i soffan eller ute i naturen. Kort och gott,
på den plats du finner bäst inspiration för att ladda batterierna
inför ett spännande 2017.
Tack igen för allt gott samarbete för att förrådssäkra Norden
under 2016. Ta väl hand om dig i julhelgen så ses vi laddade
inför kommande år!

Frá aðalskrifstofunni í
Hillerstorp þjónum við
öllum Norðurlöndunum

NORGE

Ny återförsäljare i Norge

Lauritsen Gjerdefabrikk AS
Lauritsen Gjerdefabrikk erbjuder kompletta lösningar på stängsel till alla typer av inhägnader,
t.ex. industriella och militära anläggningar, flygplatser, hamnar, idrottsanläggningar, förskolor
och villor. Från och med augusti 2016 är man även återförsäljare för Axelents förrådslösningar.
Erik Lauritsen, vd och försäljning,
Lauritsen Gjerdefabrikk AS
”Vi kontaktade Axelent för att be dem offerera ett projekt.
Det slutade med att vi fick agenturen för Norge vilket gläder
oss. Axelent kände vi till sedan tidigare då vi har befunnit
oss på varsin sida om kunden så att säga. Det känns
tillfredsställande att vara på samma sida eftersom Axelents
leveransförmåga, pris och kvalitet mer än väl uppfyller våra
behov hos en leverantör.”

Sebastian Vega, säljare,
Lauritsen Gjerdefabrikk AS
Sebastian Vega är den
säljare hos Lauritsen vars uppgift
är att sälja Axelents förrådssystem
i Norge.

Jonas Gallneby
Försäljningsansvarig Axelent Bygg
Ps. Glöm inte, vi finns tillgängliga på teambygg@axelent.se
även under mellandagarna.
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Från och med hösten 2016 får alla agenter ett ÅF-emblem
att sätta upp på fasaden utanför kontoret.
Saknar du ett emblem? Kontakta inhouse@axelent.se
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DANMARK

DANMARK

Sølvgade Kaserne

1700-talskaserner i
centrala Köpenhamn
blir bostäder
ANRIKA SØLVGADE KASERNE I CENTRALA KÖPENHAMN håller på att
transformeras till 480 studentbostäder. Med Axelents hjälp levererar Hans Schourup
hela 1,5 kilometer förrådslösningar till både källare och vindsförråd under våren 2016.

Michaela Ahlberg, säljansvarig för Danmark,
Axelent AB:
”Tillsammans med vår samarbetspartner Hans
Schourup A/S har vi fått det fina förtroendet att
leverera säkra förrådslösningar till Sølvgade Kaserne.
Det handlar totalt om 1 402 meter förrådsnätväggar
av typ F inklusive 463 dörrar samt 925 kvadratmeter
tak av typ F.”
Axelents storsäljare
”Vårt förrådssystem Axelent F tillhör definitivt våra
storsäljare då det ofta räcker med den styrka och
säkerhet som denna lösning ger. Vi har redan i
konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå så
smidigt som möjligt när väggarna väl är på plats
och ska monteras.”
Starka varumärken som arbetar tillsammans
”Genom vårt mångåriga samarbete med Hans
Schourup A/S erbjuder vi på plats i Danmark en
personlig och snabb service som uppskattas av
de lokala entreprenörerna – speciellt i den
tidspressade storstadsregionen med många

pågående byggprojekt som kräver flexibla lösningar”,
berättar Michaela Ahlberg på Axelent Denmark.
Nick Rasmussen på Hans Schourup A/S
håller med:
”Jag tror att en del av våra framgångar består
av att vi genom ett enkelt telefonsamtal kan erbjuda
våra kunder en högkvalitativ produkt inklusive
montage och cykelställ.”
Michaela avslutar:
”Genom våra företags gemensamma know-how och
ett lösningsorienterat arbete, ser vi en stor potential
för vårt samarbete med Hans Schourup A/S på den
danska marknaden. Axelents ledord kvalitet, service
och snabbhet är något som värdesätts mycket
och som verkligen gör skillnad för slutanvändaren,
oavsett var i Danmark det aktuella
byggprojektet befinner sig.”

MICHAELA AHLBERG

Försäljningsansvarig Danmark
+45 21 28 21 22
michaela.ahlberg@axelent.dk

Hans Schourup A/S har rötter ända från 1870,
men är idag mest känd för att vara en av de ledande
leverantörerna av lager- och förrådslösningar.
Konkurrenskraftig prissättning och produkter som
tål att synas, i kombination med en unik erfarenhetsbas i form av engagerade medarbetare som
var och en har bred erfarenhet av allt som erbjuds
på marknaden.
Hans Schourup är en ledande aktör på den
danska marknaden.
Hans Schourup A/S ägs av Vilhelm Kiers fond,
känd för att gynna allmänna välgörande, kulturella
och sociala ändamål.
www.hans-schourup.dk

4

5

SVERIGE

SVERIGE

Hundraårig
chokladhistoria

Foto: Tosito

Tillsammans är vi starka

Axelent är en del av
Jönköpings puls

Chokladfabriken
har fått en
ny uppgift

De äldsta delarna av Chokladfabriken ritades
av Ivar Tengbom och byggdes 1918 som
fabrik åt Marabou. Sedan dess har fastigheten
åtskilliga gånger byggts till och moderniserats.
Från och med nu kan chokladentusiaster flytta in i
omsorgsfullt renoverade lägenheter där chokladdoften
bildligen finns i väggarna. Den gamla Chokladfabriken i
hörnet av Fridhemsgatan-Industrigatan i Stockholm har
nämligen omvandlats till åttiofyra lägenheter.

352 meter förrådsväggar märkta med X
Axelent har levererat 352 löpmeter förrådslösningar av
system F (inklusive tak) samt 86 dörrar med tillhörande
nummerbrickor.
Mer om fastigheten: chokladfabriken2.se

Det byggs en ny stadsdel i centrala Jönköping. Munksjöstaden är en stadsdel som just nu
vibrerar av liv och rörelse. 1 500 bostads- och hyresrätter byggs, samtidigt som 20-talet företag
planerar att etablera sig i området. Axelent bidrar med att säkra upp lägenhetsförråden.
Grunden för bebyggelsen är en bortglömd strandremsa och
en 150-årig industrihistoria. Nytt liv och ny arkitektur växer
upp ur tegelstenarna. Det sjönära läget ger spektakulär
utsikt och vi på Axelent är glada över att få vara en del av
Jönköpings puls och visioner.
Foto: Oscar Properties

Första kvarteret ha tagit form
Under 2016 har Axelent levererat 79 förråd av system F,
utrustade med vårt nylanserade X-It-lås.
Under 2017 kommer vi att slutföra även andra kvarteret
och därefter följer tredje kvarteret.
Mer om Munksjöstaden: munksjostaden.com
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Foto: Heineviks flygfoto
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Grattis Skanska!

Guldfebern förvandlades
till en fikafest
Under projekt Brf Pyrolan, utanför Solna, besökte våra montörer Anton Tegelstam på Skanska.
Han fick en guldtacka, registrerade den och vann en smarrig fika till sin avdelning.
Grattis, Anton Tegelstam, Produktionsledare,
Skanska Sverige AB. Berätta om projekt
Brf Pyrolan:
”Projektet Pyrolan omfattar 7 trapphus. Axelent har
levererat förrådsväggar till ca 175 lägenheter.
Vi har samarbetat med Axelent tidigare och det har vi
varit väldigt nöjda med.
Förutom den goda servicen har vi konstaterat att

priset står sig gott i konkurrensen. Montörerna är
riktigt duktiga dessutom.”
Vad gör er på Skanska till ett framgångsrikt team?
”Vi är alla väldigt engagerade i våra uppgifter. Vi
är ett sammansvetsat team med stor variation i ålder.
Det tror jag är en viktigt framgångsfaktor.”

Fördelen med
att köpa helheten
av Axelent:
Montörerna är
redan på plats
En leverantör
Produktkännedom

Är du också fast i
nya cykeltrenden?
Flanörcyklisten – nya trenden! Har du
också gått och köpt en ny cykel men har
ingenstans att ställa den? Då är detta rätt cykelställ för just dig. Detta cykelställ är perfekt när
man behöver använda små ställen för att fylla ut
med cykelplatser.
Per Sandahl, KAM Team Bygg:
”Vi använder oss av detta ställ i många projekt för att nå
målet med önskat antal platser när inte dubbelställ får plats.
Man kan fästa dessa ställ på t.ex. pelare och mindre väggar.
Stället tar lite plats och frigör golvytan. Även privatpersoner
använder dessa i garage och även inne i sina lägenheter.
Vi erbjuder montage av våra cykelställ, och du kan självklart
beställa dem tillsammans med din förrådslösning.”

Ring oss för att få
mer info angående
våra cykelställ
0370-37 37 36

– Axelent är en komplett leverantör.
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Nu blir vi ännu fler! Vi välkomnar :

5 snabba!

med Marcus Claesson
Storstad eller landet?
Landet, fast behov av storstadspuls ibland

5 snabba!

med Emma Ask, ny på kundtjänst from november

Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv

Storstad eller landet?
Landet

Äta ute eller hemma?
Hemma

Vara aktiv eller slappa?
Båda

Favoritplats?
New York

Äta ute eller hemma?
Hemma

Dold talang?
Grym på att renovera

Favoritplats?
Ute i naturen eller i CrossFit
Boxen i Värnamo
Dold talang?
Älskar att baka bröd samt göra
olika sylter/safter/marmelad

för att både kunden och jag blir nöjda med det
slutliga resultatet.”

Marcus tar nästa steg
Marcus Claesson tar ytterligare ett steg i sin karriär på Axelent. Ny titel på visitkortet är
Key Account Manager, Team Bygg, eller som vi på Axelent brukar säga: Grow with us.

Marcus Claesson, Team Bygg
Vad har du för bakgrund?
”Började direkt efter gymnasiet på Axelent AB
som lagerarbetare. Där jobbade jag 6-7 år med
olika arbetsuppgifter så som orderplockning,
transportbokning och arbetsledning. Som person har
jag alltid sökt nya utmaningar och inte varit rädd för
att prova nya saker och på Axelent har jag verkligen
fått chansen att utvecklas med uppgifterna jag
blivit tilldelad. De senaste 7 åren har jag jobbat på
kundtjänst och har nyligen gått från en projektledare/
innesäljare till en KAM-roll*.”
Vilka är dina främsta egenskaper inom
kundtjänst?
”Svårt att säga själv men jag hoppas att jag uppfattas
som lojal, hjälpsam, med bred produktkunskap och
förmågan att hitta lösningar på alla utmaningar man
ställs inför varje vecka.”
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
”Väldigt varierande, men just nu är det mycket samtal
med platschefer runt om i landet där jag försöker
sätta ihop planeringen för våra montörer. Vi är just
nu runt 12-13 montörer som ska planeras in på
byggarbetsplatserna, och då i Sverige till största del.
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Jag ritar även upp mycket av projekten i vårt ritprogram
SnapperWorks. Utöver det försöker jag klämma in lite
offerter och ordererkännande.”

Vad har du för bakgrund?
”Jag är uppvuxen på landet och det är där jag trivs
bäst. Tystnaden och dofterna är ren terapi för själen.
Jag har alltid haft ganska lätt för att lära mig nya
saker när det kommer till teknik och datorer, så när
det var dags att välja linje i gymnasiet föll valet på ItMedia. Min arbetslivserfarenhet är ganska spridd.
Nu senast kommer jag ifrån 3M Peltor i Värnamo
där jag jobbade som produktionsledare via ett
bemanningsföretag. På 3M Peltor jobbade jag
sammanlagt i 5 år – jag började som operatör och
sedan jobbade jag mig uppåt till olika positioner.”
Vilka är dina främsta egenskaper inom
kundtjänst?
”Jag tror att min vilja att utmana mig själv kommer att
speglas i mitt arbete. Att kontinuerligt jobba

Vad är mest spännande med ditt jobb?
”Det ska bli väldigt roligt att jobba i de olika
datorsystemen som Axelent använder sig av eftersom
jag är nyfiken på allt det tekniska. Sedan är detta
arbete helt nytt för mig så det ska bli en utmaning att
ha kundkontakt samt jobba med försäljning. Jag är
redo för denna utmaning och det ska bli så roligt!”
Varför tycker du att man ska anlita Axelent?
”Jag tycker att man ska anlita Axelent för att det är ett
stort företag som inte har fått ett storhetsvansinne. Vi
jobbar nära våra kunder och gör inte allt så krångligt!
Jag har inte jobbat länge på Axelent men vilket
välkomnande jag fick! Om alla kunder får det
bemötande jag fick när jag kom hit så kan ju
kunderna inte bli annat än nöjda!
Och vi är väldigt bra på det vi gör och håller ett bra
pris så varför inte handla från oss?”

5 snabba!

Vad är mest spännande med ditt jobb?
”Jag har alltid varit intresserad av arkitektur och drömyrket
när jag var liten var arkitekt. Därför är det väldigt kul att
få vara med och påverka/samarbeta med de största
byggbolagen i branschen med våra förrådslösningar på
spännande nyproduktioner.”
Varför tycker du att man ska anlita Axelent?
”Vi är ett företag som hela tiden växer och jobbar på att
leverera och montera de bästa förrådslösningarna på
marknaden. En stor fördel
är att vi jobbar med egna
montörer och på så sätt alltid
har koll på vad som händer ute
på projekten och skapar en
trygghet för kunden.”
*KAM = Key Account Manager

med Marcus Lundqvist, ny montör from augusti
Storstad eller landet?
Storstad
Vara aktiv eller slappa?
Aktiv
Äta ute eller hemma?
Ute

Favoritplats?
Vart som helst bara det är
utomlands
Dold talang?
Kalsongmodell om det är
kvinnor som läser detta;)

5 snabba!

med Joel Keskisalo, ny montör from augusti
Storstad eller landet?
Landet

Favoritplats?
I min bil

Vara aktiv eller slappa?
Aktiv

Dold talang?
Jag är bra på att lira gitarr

Äta ute eller hemma?
Hemma (hos mamma *skratt*)
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Avs/retur: Axelent AB

Box 1

Kävsjövägen 17

330 33 Hillerstorp
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God Fortsättning.
Vi hörs igen 2017!
DINA KONTAKTPERSONER PÅ AXELENT TEAM BYGG

JONAS GALLNEBY

MARCUS CLAESSON

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

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

PER SANDAHL

EMMA ASK

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

Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
emma.ask@axelent.se

