
Nr. 1 · 2018 X-NEWS BYGG NR 1 · 2018 NYHETER & NOTISER OM VÅRA FÖRRÅDSVÄGGAR
WWW.AXELENT.SE/BYGG

Rekordår för våra 
kunder och oss!
TACK FÖR FÖRTROENDET! ■ SID 2
KVARNBACKEN I LINKÖPING ■ SID 4
UTBILDNING & TEAMWORK ■ SID 8
VINET BAKOM NÄT ■ SID 11



2

LEDAREN

22

THE AXELENT WAY
Antalet förråd inklusive montage ökade markant 
under 2017 och har hittills fortsatt in i 2018. Vi 
stoltserar med en extremt kunnig grupp som 
arbetar som montörer hos oss på Axelent. Idag 
består de av 15 personer som enbart är ute hos 
våra kunder och monterar lägenhetsförråd och 
cykelställ. Vi tror på styrkan av att ha eget folk 
som monterar åt våra kunder – ni ska känna att 
Axelent tar ansvar hela vägen. Genom att ha 
våra egna montörer har vi möjligheten att hela 
tiden se till att vi håller en hög och bra kvalitet 
i det arbete vi levererar. Vi arbetar kontinuerligt 
med utbildningar och kompetenshöjning, läs 
gärna mer om detta på sidan 8.  

FRÅN BÖRJAN
Vårt jobb är att hjälpa er att hitta den mest 
optimala förrådslösningen för just ert projekt.  
Ju tidigare ni låter oss komma in processen 
desto bättre lösning för just er. Vi kommer 
gärna ut till er och går igenom projekten för 
att kunna bistå med vår kompetens runt era 
förrådsutrymmen. Förråd och/eller cykelställ – vi 
hjälper er med planeringen. Lyft luren så berättar 
jag gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

TEAM BYGG
Hos oss är service ledordet. Vi är på plats för att 
hjälpa er. Snabba svar, hög service och kvalitet. 
Kontakta oss på telefon +46 370 37 37 36 eller 
teambygg@axelent.se så svarar vi direkt.

Läs mer om utvecklingen av Team Bygg och 
planerna för året på följande sidor. Vill du 
veta mer så är vi bara ett telefonsamtal bort, 
så berättar vi gärna mer om hur vi kan ta ett 
helhetsgrepp om era förrådsutrymmen.

Trevlig läsning!

Marcus Claesson 
Försäljningsansvarig, Team Bygg, Axelent AB

2017 var året då vi slog alla tiders rekord avseende levererade och monterade 
förråd samt cykelställ. Vi är enormt tacksamma och stolta över det fortsatta 
förtroende ni kunder ger oss dagligen. 

Tack för förtroendet!
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Filmen
Filmen Welcome to Hillerstorp släpptes  
10 januari 2018 och blev mycket uppskattad. 
Många medarbetare kände att filmen fångade 
Axelentandan.

Visningar YouTube 
41 269  
 
Visningar Facebook
76 962 
 

Visningar totalt

118 231

Se filmen på vår  
YouTube-kanal: 

Axelent Group



4

 PROJEKT KVARNBACKEN | NORRKÖPING 

Foto: Heineviks flygfoto

Från pappersbruk till bostäder

Sedan december 2015 bedriver Lundbergs 
nyproduktion av 392 hyresrätter mitt i centrala 
Norrköping. Kvarteret kallas Kvarnbacken och 
förväntas stå klart i sin helhet till sommaren 2019. 

Holmens bruk hade sin verksamhet på området  
fram till 1986 då verksamheten flyttade ut utanför 
Norrköping. Under åren har flera utvecklings- 

projekt utförts på området med t.ex ett nytt 
konserthus, Louis DeGeer. Nu exploateras de sista 
delarna av det som tidigare var industrimark.

Axelent leverantör av förråd och cykelställ  

Genom gott samarbete med Skanska har Axelent 
hittills levererat och monterat 541 löpmeter 
förrådsvägg (157 förråd av 389). Förråden består av 
en kombination mellan system typ F i mellanvägg 

Redan under 1600-talet fylldes ”Berget” i Norrköping med liv och rörelse. Tillgången till vatten 
längs med Motala Ström skapade perfekta förutsättningar för industriell verksamhet och ett  
20-tal kvarnar huserade här. Dessa kvarnar har givit namn åt det nya bostadskvarteret som 
sedan 2015 har vuxit fram – Kvarnbacken. 

Historisk mark får nytt liv 
Välkommen till 
Kvarnbacken
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och det starkare systemet FK i front. Förråden är 
försedda med låsklinkor och skyddskåpa.  
 Cykelställ ur 700-serien kommer så 
småningom att levereras och monteras av 
Axelent. Det handlar om 553 cykelplatser.

 
Helheten gav Axelent uppdraget
Vi frågade Sylwia Törnkvist, arbetsledare 
på Skanska, hur det kom sig att Axelent 
fick äran att leverera till detta fina projekt:

”Först och främst genom ett redan befintligt 
samarbete men också därför att Axelent både 
kunde leverera och montera cykelställen  
– en stor fördel för oss som bygger bostäder. 
Genom att anlita Axelent slog vi så att säga 

två flugor i en smäll.  
Vi uppskattar att ni i ett tidigt skede 

skickade en montör som satte sig in i 
uppdraget.  
Samarbete och kommunikation har 
skötts exemplariskt och om vi till 
det lägger en positiv prisbild är det 
inte svårt att förstå att såväl vi på 
Skanska som vår kund Lundbergs 

är nöjda med Axelent.”

Sylwia Törnkvist, 
arbetsledare,  

Skanska

FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM FK

• Extra kraftig rörkonstruktion i både 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 grå RAL 9018

FAKTA | CYKELSTÄLL 700

• Plats för cyklar i olika höjd

• 5 cyklar (14 kg) 500x500x1900

• 4 cyklar (12 kg) 500x500x1550  
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Förrådssystem FK+ 
Klarar de tuffaste utmaningar

FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM FK+

• 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 m.

• Väggarna lackeras i RAL 9018.

• Testad och godkänd enligt SSF:s   
 norm för inbrottsskyddande förråds- 
 inredning.

VÄLJ RÄTT FÖRRÅD

Våra fyra modellsystem täcker alla behov.  
Vilken typ av förrådssystem du ska välja  
beror på vilka krav du har vad gäller säkerhet 
och insyn. Vi erbjuder fyra olika system:  
F, FK, FK+ och FP. 

Axelents förrådssystem FK+ klarar 
bevisligen även de tuffaste utmaningarna 
genom testning och godkännande av SSF. I 
FK+, har vi förstärkt gångjärn, låsbeslag,  
dörrar och väggar. Trygghet signerat Axelent!

F  FK  FK+  FP
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 När endast det bästa är 
gott nog! FK+ är vårt kraftigaste 
system och är godkänt av 
SSF. Systemet går även att 
kombinera med våra övriga 
nättyper såsom F och FK.
Per Sandahl, Kundsupportansvarig, Team Bygg

Intresserad?
Läs mer om alla våra förrådssystem på vår hemsida www.axelent.se/bygg
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 I FOKUS | AXELENTS MONTÖRER 

Axelent har valt att anställa egna montörer istället för 
att köpa in den tjänsten. Det är vår övertygelse att 
egna montörer tillför en ökad känsla av delaktighet, 
kvalitetsperspektiv och en sammanhängande länk 
genom hela företaget. Montören är den yttersta 
personen i länken och den person som kund oftast 
ser tillsammans med våra produkter. 

Stekhet bostadsmarknad ger fler montörer
Erik Samuelsson, Axelent AB: 
”Hand i hand med den exploderande bostads-
marknaden har vi det senaste året rekryterat och 
utökat montörsgruppen med sex personer. 
 I dagsläget har vi 15 stycken montörer anställda 
och fortsätter marknaden att vara lika stekhet vet 
vi inte hur stor denna grupp kan behöva bli – en 

spännande framtid 
med andra ord. I och 
med att vi expanderat 
som vi gjort inom 
montörsgruppen har 
företaget utvecklat 
en utbildningsplan 
som på ett tydligt sätt 
åskådliggör vilka moment som ska läras och hur 
dessa ska praktiseras. Då alla projekt skiljer sig åt 
måste montören kunna behärska många  
olika situationer.”

Gesällprov för att bli behörig Axelentmontör
”För att både hålla ihop utbildningen och ansvara
 för uppläringen har Axelent fyra stycken instruktörer. 

Montören – en del av 
Axelents framgång

Erik Samuelsson
Planner,  
Axelent AB
Team Bygg

I Smålands fina skogslandskap ligger Axelents huvudkontor. Här i Hillerstorp har  
företaget samlat hela arbetskedjan under ett och samma tak, det vill säga ledning, kund-
tjänst, produktion och lager. Det är också huvudkontoret som är utgångspunkt för  
Axelents duktiga montörer. 
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Montören – en del av 
Axelents framgång

skattade arbetare på byggena. Så länge utrymmena 
vi ska montera i är färdiga för montage, det vill säga 
att andra hantverkare är klara med sina arbeten samt 
att ytorna är undanröjda, så kan vi börja jobba på ett 

kvalitativt sätt med en fin 
slutprodukt. 
Efter avslutat jobb lämnar 
ansvarig montör in en 
påskriven egenkontroll och 
lämnar sin del av bygget i 
ett fint skick.”

Sammansvetsat team
”Montörerna jobbar 
många gånger enskilt men 
vid större projekt hjälps 
man åt. Som ett led i vårt 

arbete med kommunikation och samarbete var  
montörerna i mars månad på en teamworkhelg. Där 
varvades teori tillsammans med praktiska övningar 
för att sammansvetsa gruppen ytterligare, något som 
bilderna visar.”

På nästa sida presenterar vi Ted, nyanställd montör »

Dessa är alla erfarna och fortfarande aktiva montörer. 
Uppläringen är uppdelad i olika skeden och avslutas 
med ett gesällprov som måste klaras för att man ska 
få åka ut och montera på egen hand. Vi har märkt att
denna nya uppläringsform  
ger nyanställda montörer
en stabilare plattform att
börja sin anställning på och
självförtroendet i yrkesrollen
ökar.”

Snillrika montörer som 
klarar det mesta 

”Kvalitet är en ledstjärna som
vi eftersträvar och jobbar
efter i alla led, från förfrågan
till färdigt montage.
Montören behöver ha en snillrik blick för hur svårig-
heter och specialsituationer ska hanteras, t.ex. sneda 
ventilationstrummor eller en pelare som råkat hamna 
mitt i en dörröppning på förrådet.  
 Inskrivning, ID-06 och adekvat skyddsutrustning är 
självklarheter i vårt dagliga arbete. Detta i kombina-
tion ett professionellt bemötande gentemot platschef 
och arbetsledare brukar göra våra montörer till upp-

”Det är jag personligen  
som sätter mitt och företagets 
namn på montaget, därför vill  

jag att det ska vara bra.   ”Citat montör, Axelent AB
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Berätta lite om dig själv.

”Jag är utbildad fordonsmekaniker, men har mest 
jobbat inom industri och med andra montagejobb.
På fritiden skruvar jag med mina bilar och umgås 
med vänner.”

Vilka är dina främsta egenskaper som montör?

”Jag tycker om att skapa rutiner, för när man har 
fasta rutiner så är det enklare att effektivisera arbetet 
och i sin tur få ner montagetiden utan att påverka 
kvaliteten.” 

Vad kommer bli mest spännande med ditt jobb?

”Det som kommer att bli mest spännande är att få ta 
mer ansvar än vad jag tidigare gjort, men också  
att se mig runt i Sverige och träffa nya människor.”

Varför tycker du att man ska anlita Axelent?

”Man ska anlita Axelent om man värdesätter kvalitet, 
det märkte jag redan de första veckorna som  
resemontör. Det läggs stor vikt på att det ska bli  
monterat på rätt sätt och är man osäker så finns  
det alltid någon att fråga.”

Ted Kvant Andersson 
Montör, Axelent Team Bygg

0370-37 34 67

Axelents nytillskott på montörsidan. 
– Hej Ted!

» 5 SNABBA MED TED

Storstad eller landet? 
Storstad

Vara aktiv eller slappa? 
Vara aktiv

Äta ute eller hemma? 
Hemma

Favoritplats? 
Garaget

Dold talang?  
Jag kan bygga datorer
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Förråd till vinentusiaster i Paris

Ett standardförråd innehåller allt från 200 till 550 
flaskor beroende på dess storlek och vilken 
utformning av förrådet kunden vill ha. Les Chais 
de France kan skräddarsy utrymmen för större 
kvantiteter när det behövs. Les Chais de France valde 
att samarbeta med BMI Axelent när de inredde sin 
stora vinkällare. Guillaume De La Porte, VD  
på Les Chais de France har svarat på några frågor 
om Axelents produkter. 

Vad var ert behov inom säkerhet och förvaring?
För det första så behövde vi nätväggar som tillät luften 
att cirkulera. För det andra så var panelerna tvungna 
att vara tillräckligt grova för att stå emot åverkan från  
 

verktyg. Slutligen behövde vi paneler som var lätta 
att anpassa för att kunna utnyttja ytorna i vinkällaren 
optimalt.
 
Varför valde ni BMI Axelent som er säkerhets-
partner?
BMI Axelent var den leverantör som erbjöd det vi 
letade efter till ett konkurrenskraftigt pris. 

Vad tycker du om Axelents produkter?
Jag är väldigt nöjd med dem. Produkterna håller hög  
kvalitet och har en bra finish. Panelerna är enkla att 
installera och orderprocessen är smidig och leverans- 
tiden är alltid pålitlig. 

KUNDCASE

Företag  
Les Chais de France

Plats 
Paris, Frankrike

Produkter 
Förrådssystem F/FK

Les Chais de France är ett ställe där vinentusiaster kan hyra ett personligt förråd 
i företagets stora vinkällare. Källaren är tidlöst vacker i vit kalksten samtidigt som 
den använder sig av den senaste tekniken genom en hygrometer. De erbjuder även 
vinprovningar i en gemytlig miljö.

PROJEKT FRANKRIKE



Avs/retur: Axelent AB     Box 1    Kävsjövägen 17     335 04  Hillerstorp

EMILIE GUSTAVSSON
Innesäljare/Kundsupport
0370-37 32 85
emilie.gustavsson@axelent.se

KONTAKTA OSS!
Maila din förfrågan t i l l

teambygg@axelent.se 
eller r ing

0370-37 37 36 
EMMA ASK
Innesäljare/Kundsupport
0370-37 32 83
emma.ask@axelent.se

MARCUS CLAESSON
KAM/Försäljning

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

PER SANDAHL
Kundsupportansvarig
0370-37 32 71 
per.sandahl@axelent.se

ERIK SAMUELSSON
Montageansvarig
0370-37 37 62 
erik.samuelsson@axelent.se

ANDREAS WENDEL
Innesäljare/Kundsupport

0370-37 34 43 
andreas.wendel@axelent.se


