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Kontakta Jonas
 
Direkt: 0370-37 37 63 
Mail: jonas.persson@axelent.se

Låt oss presentera 
Jonas, ny säljare 
på Team Bygg 

2

75 000 löpmeter nät

Jonas Persson 
Ny säljare på Team Bygg

Vad har du för bakgrund?

”Jag är född och uppvuxen i Forsheda, men bor numera 
i Värnamo tillsammans med min sambo och son. Redan 
i tidig ålder bestämde jag mig för att jag skulle bli ”årets 
kock”. Så när det var dags att välja linje på gymnasiet föll 
det sig naturligt att välja Hotel- och restaurang. Tyvärr 
fick jag allergiproblem, men kämpade på och fullföljde 
utbildningen. Sedan arbetade jag två år som kock tills 
dess att det inte fungerade längre. När mitt givna mål 
gick i kras fick jag tänka om och efter diverse jobb fick jag 
chansen att börja som innesäljare och upptäckte då att 
sälj passar mig perfekt! De senaste åren har jag arbetat 
som distriktsäljare inom fästelement.” 

Vilka är dina främsta egenskaper inom sälj? 

”Jag är målinriktad, fokuserad och har ett starkt inre driv.”

Hur ska du ta dig an utmaningen som ny säljare på 
Team Bygg? 

”Jag ser verkligen fram emot en ny utmaning! Team Bygg 
består av ett härligt gäng som strävar framåt och som 
besitter mycket kundskap om det vi gör. Så med deras 
hjälp, hårt arbete och stor ödmjukhet är jag övertygad om 
att jag kommer lyckas i min roll på Team Bygg.” 

Vad är mest spännande med ditt jobb? 

”Ingen dag är den andra lik! Det som är mest spännande 
är mötet med många olika typer av människor och 
självklart känslan av att en affär blir klar som man jobbat 
hårt för.” 

Rubriken säger allt. Vi har sålt och monterat rekordmycket under 2016. Häftigt!  
Vi sticker inte under stol med att det varit intensivt och högt tryck på Team Bygg – eller på 
Axelent över lag. Det har varit en spännande utmaning och med ett av världens bästa team 
bakom ratten behöver man aldrig vara orolig. Vi går in i ett nytt år laddade med mer energi än 
någonsin! 

Starkt team
Vi rodde båten i land och det med bravur. Det stavas
Team Work och hårt arbete. En känsla för kunden och ett
hjärta som slår för service och att ge det lilla extra – i varje
situation. Jag skulle beskriva det som ett starkt Team Bygg 
som alltid står redo att serva kunder på bästa sätt. Det är
vårt jobb och det vi brinner för.

Tacksamhet
Vi är tacksamma för alla samarbeten men även den
förståelse och vilja till att hitta lösningar, ni våra kunder visat 
under detta hektiska år. Det visar inte bara att ni gillar våra
förrådslösningar – utan även att ni är världens bästa kunder!
Ni har gett oss ett bevis på att vi är bra på det vi gör. Stort
tack för det!

Bra, bättre, bäst
Försäljningen talar för sig själv. Under 2016 slog vi på Team 
Bygg rekord efter rekord. Men vi strävar alltid
efter mer, att bli lite bättre, att nå lite högre. Vi står redo och 
laddade inför vad ett nytt år har att erbjuda och vi går in i 
2017 med ambitionen att göra ett ännu bättre år. 
Vår målsättning är att serva ännu bättre, svara ännu 
snabbare, montera ännu fler löpmeter förrådsvägg och se 
till att ännu fler kunder väljer oss.

En växel till
För att lyckas och nå resultat räcker det inte bara med fina 
ord. Det krävs summering av tidigare år, planering,
utveckling och inte minst förstärkning. Därför växlar vi nu 
upp på Axelent! Under hösten/vintern har vi byggt ut vår 
produktionsyta med ca 5 000 kvm, som vi nu fyller med ny 
produktionskapacitet för att ännu bättre kunna svara upp 
mot marknaden under 2017.
Men även i organisationen växer vi! Jonas Persson kommer 
från och med januari förstärka försäljningen på fältet. Vi 
välkomnar även en ny kollega på innesälj och en ny montör.  

Lär känna våra nya kollegor på Team Bygg på följande 
sidor och läs bl.a. mer om våra senaste produkter i vårt nya 
sortiment för utomhusmiljö.   
  
Trevlig läsning! 

Andreas Gotmark 
Försäljningsansvarig Axelent AB 

5 snabba!
med Jonas Persson

Storstad eller landet?
Storstad

Vara aktiv eller slappa?
Slappa

Äta ute eller hemma?
Båda

Favoritplats?
Liggandes i en  
solstol i Kroatien

Dold talang?
Jag är grym på  
att stryka

Varför tycker du att man ska anlita Axelent?  

”Vi vill inte bara leverera en produkt utan arbetar hårt 
för att leverera helhetslösningar. Vi sätter kunden i 
fokus och håller en hög servicenivå i alla led.” 
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Dåtid möter nutid
Ledorden för skapandet av den nya bostadsrätts-
föreningen var ”Dåtidens våning i modern tappning” 
och med hjälp av arkitekten Johannes Norlander 
kunde HSBs idé förverkligas. I juni stod det klart i 
Örgryte Torp som är ett nytt bostadsområde i östra 
kanten av Göteborgs stad. Namnet Studio 1 kommer 
från att SVTs hus låg på samma plats tidigare. 

Prestigefyllt arkitekturpris
I tuff konkurrens tillsammans med tre andra projekt 
var HSB Studio 1 nominerad till Kasper Sahlin-
priset för årets bästa byggnad, en utmärkelse som 
anses vara det mest prestigefyllda arkitekturpriset 
i Sverige. Det ansedda Kasper Sahlin-priset har 
delats ut av Sveriges Arkitekter sedan 1962 och är 
en fjäder i hatten för vinnarna. Juryns motivering 

Studio 1 är en av HSBs nya bostadsrättsföreningar beläget i Örgryte Torp, Göteborg. 
Flerbostadshuset blev i november tilldelat det ärofyllda Kasper Sahlin-priset för årets bästa 
byggnad 2016. Axelent är stolta leverantörer och fick äran att genom Peab leverera och 
montera förråd och cykelställ till de boende i HSB Brf Studio 1.  

Kasper Sahlin-priset

Axelents förråd till vinnare 
av ärofyllt arkitekturpris 

löd bl.a: ”Med avstamp i en traditionell bostadsform 
uppnår projektet arkitektonisk höjd och skapar sina 
kvaliteter i inre och yttre rum utan att störa den enkla 
stadsplanens idé med lamellhus i sluttande terräng.” 

Axelent leverantör av förråd och cykelställ  
Genom gott samarbete med Peab har Axelent 
levererat 59 förråd med totalt 270 löpmeter 
förrådsvägg av kraftigare modell FK. Förråden är 
försedda med cylinderlås för att ge de boende en 
smidig låslösning och samtidigt skapa tryggare förråd 
för dem att förvara sina tillhörigheter i.  
Cykelställ som totalt rymmer 126 platser har även 
levererats och installerats på Studio 1.  

Studio 2
Näst på tur för färdigställande står Studio 2. Studio 
2 beräknas stå klart för inflyttning sommaren 2017. 
Totalt består de båda projekten av 155 bostäder 
Axelents cykelställ och förråd levereras till samtliga.  
Och vem vet, nästa år kanske vi får se Studio 2 som 
vinnare av pris för bästa byggnad 2017?  

Axelent gratulerar HSB och de 
boende i Brf Studio 1 och hoppas 
att de ska trivas i sina nya hem!

Foto: Ulf Celander
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Erik tar över planeringen

6

Storstad eller landet?
Landet

Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv

Äta ute eller hemma?
Hemma.

Favoritplats?
Vår släktgård där vi alla hjälps åt med  

skogs- och jordbruk 
 

Dold talang? 
Jag är grym på att  

vända pannkakor i luften 
Erik Samuelsson,  
ny innesäljare på Team Bygg

Vad har du för bakgrund?

”Jag kommer ursprungligen från Karlskrona och efter 
värnplikten gick flyttlasset till Skåne där jag började 
plugga. Jag är utbildad gymnasielärare men efter några 
år i läraryrket gick jag vidare som gruppchef på Ikea. 
Vidare har jag arbetat som service manager på Selecta 
och senast kommer jag från Gummifabriken i Värnamo. 
Där arbetade jag bl.a. med att utveckla möteskoncept 
och invigningen av de nya lokalerna. Sedan 6 år tillbaka 
bor jag i Skillingaryd tillsammans med min familj.” 

Vilka är dina främsta egenskaper inom kundtjänst? 

”Jag hoppas att jag har förmågan att få kunden att 
känna sig sedd och hörd och att de förstår att just 
dem är viktiga för Axelent. När kunderna kontaktar 
oss ska de känna sig trygga och få ett professionellt 
bemötande. Jag hoppas kunna vara en del av det.”

Vad är mest spännande med ditt jobb? 

”Än har jag inte hunnit prova på allt vad min roll på Team 
Bygg kommer innebära, men hitills tycker jag om den 
variation som arbetet innebär. Mitt arbete utöver innesälj 
blir bl.a. att planera våra montage. Det innebär allt från 
att ha kontakt med platschefer på arbetsplatserna, 
planera logistiken för montage och föra en dialog med 

våra montörer och i bästa mån stötta dem i deras arbete.”  

Varför tycker du att man ska anlita Axelent?  

”Axelent är ett genuint och stabilt företag. Ett företag som 
ligger i framkant och som inte tummar på sin kvalité. Det 
gör att kunden kan känna sig trygg och att man som 
anställd på Axelent kan känna sig stolt. Alla kollegor är 
fantastiskt trevliga och hjälpsamma. Och vem vill inte få ett 
sådant bemötande?”

5 snabba!
med Erik Samuelsson

Senaste nytt 

 Nytt avtal med Besqab 
Axelent skrev i början av februari nytt 
avtal med Besqab Projektutveckling 
AB. Vi kommer därmed förse Besqab 
med förrådsväggar, cykelställ och
tillbehör framöver. 
På bild Richard Westerberg, inköpschef 
Besqab och Jonas Persson, säljare 
Axelent. 

 #axelentgoessocial 
Nu finns vi även på Instagram! Här får 
du snabbast de senaste nyheterna om 
vad som händer på Axelent, tävlingar 
och mycket mer.  
Gå in och följ axelent_sverige och håll 
dig uppdaterad! 

15 - 16 mars, Stockholm, Kistamässan

 Möt oss på Fastighetsmässan 
Besök oss på Fastighetsmässan i 
Stockholm, den 15-16 mars. Vi finns 
i monter P:02B. Kom förbi och prata 
förråd med oss eller ta en titt på någon 
av våra nya produkter!  
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5 snabba!
med Dennis Sjöberg, ny montör from januari

Storstad eller landet?
Landet

Vara aktiv eller slappa?
Aktiv

Äta ute eller hemma?
Både och. Men om jag är 
själv, så väljer jag såklart 
hemma!

Favoritplats?
På större sportevenemang, 
där är häftig stämning!

Dold talang?
Jag är envis, om det nu är en 
talang! (skratt) 

Ny montör i teamet

Du vet väl om att vi även erbjuder montage? Varje ny vecka rullar våra montörer ut på 
vägarna mot nya projekt, stora som små, redo att montera marknadens bästa förråd. Just 
nu består vår montörsstyrka av 11 grabbar som tillsammans monterade 58 745 löpmeter 
förrådsvägg under 2016 – bara en sån sak! Genom att anlita Axelent för montering får du en 
komplett förrådslösning, levererat och monterat efter erfarenhet och kunskap. Det spar dig 
både tid och pengar! 

Ps. Vi bär alltid ID06 på din arbetsplats. Vi har även utbildning i heta arbeten och 
är utrustade med varselkläder. Säkerhet på arbetsplasten ser vi som som en viktig 
del i vårt arbete. 

Montage?
Team Bygg är mer än bara nät och plåt

Lugn, vi hjälper dig! 
Har tjuven hälsat på? 

Det är svårt att helt stänga tjuven ute, men med något av Axelents kraftigare förrådstyper blir 
det en större utmaning för tjuven att ta sig in. Skulle inbrott ändå ske är det inte bara förlusten 
av tillhörigheter som kan bli en kostsam historia, återställande av förråden efter skadegörelse 
och inbrott är minst lika kostsam och tidsödande. Därför erbjuder Axelent  en unik och mycket 
uppskattad tjänst, Axelent Bygg Assistance, som snabbt hjälper dig och de boende vid inbrott. 

Snabb och trygg service
Med Axelent Bygg Assistance kan både fastighetsägare 
och de boende känna sig trygga. Inom två veckor från 
det att polisanmälan och anmälan till Axelent är gjord, 
monterar och ersätter vi skadat material och återställer 
därmed förråden.  

Testa kostnadsfritt
Axelent Bygg Assistance ingår alltid kostnadsfritt i 1 år 
under förutsättning att Axelent utför montaget i sam-
band med köp av de kraftigare förrådstyperna FK, FK+ 
eller FP, eller i kombination med standardtyp F. Efter 1 år 
erbjuds även förlängning av tjänsten under 1-3 år. 
 

Ladda ner Axelents förrådsbroschyr på nätet och läs 
mer om de olika förrådstyperna och vilken som passar 
just ditt utrymme! Eller kontakta Team Bygg så hjälper 
vi dig! 
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PARKSOFFA PARX

PARKBÄNK BREAK

PAPPERSKORG  
CLASSIC BLÅ

PAPPERSKORG
CLASSIC GRÖN

PAPPERSKORG
CLASSIC SVART

SANDBEHÅLLARE 
130L

SANDBEHÅLLARE  
250L

SANDBEHÅLLARE  
350L

SANDBEHÅLLARE 550L SANDSKOPA 3L MED SPADE
CYKELPUMP PRIMO

PARKSOFFA BREAK

Vill du veta mer?   
Besök www.axelent.se

Nyheter!   

Allt du behöver till utomhusmiljön
Vi kickar igång våren genom att introducera en del av vårt nya sortiment för utomhusmiljö.



Avs/retur: Axelent AB     Box 1    Kävsjövägen 17     330 33  Hillerstorp

JONAS PERSSON
Försäljning
0370-37 37 63
jonas.persson@axelent.se

KONTAKTA OSS!
Maila din förfrågan t i l l

teambygg@axelent.se 
eller r ing

0370-37 37 36 

EMMA ASK
Innesäljare/Projektledare
0370-37 32 83
emma.ask@axelent.se

MARCUS CLAESSON
KAM/Projektledare

0370-37 37 33
marcus.claesson@axelent.se

PER SANDAHL
KAM/Projektledare
0370-37 32 71 
per.sandahl@axelent.se

ERIK SAMUELSSON
Innesäljare/montageplanering
0370-37 37 62 
erik.samuelsson@axelent.se


