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FÖRSTA HALVÅRET 2018
Summerar vi hela första halvåret så ser vi  
en ökning i stadig takt. Vi märker dessutom en 
fortsatt ökad offertingång vilket tyder på  
att det fortsätter att planeras och byggas runt  
om i landet. Kul!

MONTÖRERNAS UPPBOKADE SCHEMA
Den ökade orderingången innebär att våra 
montörer går för högtryck. Vi har utökat teamet 
med ett par nya ansikten (vilket du kan läsa 
mer om på sidan 10) och vi söker ytterligare 
någon ny montör för att tillgodose den ökade 
efterfrågan på montage.
 Vi är otroligt stolta över våra montörer! De kan 
våra produkter utan och innan samtidigt som 
de är otroligt lösningsorienterade. För hur bra 
ritningsunderlag vi än går efter när vi ritar upp 
projekten på kontoret så ställs montörerna ofta 
inför utmaningar på arbetsplatsen. Det kan vara 
allt ifrån rör som kräver figursydda åtgärder till 
mått som inte stämmer med verkligheten. Då 
gäller det att vara snabbtänkt och att kunna se 
lösningen framför sig. 
 Den stora efterfrågan gör att vårt tidsschema 
för montage bokas på snabbt. Vänta alltså inte 
för länge med att lägga beställningar – ju fortare 
vi kan lägga en order desto större är chansen  
att vi kan montera enligt önskemål.

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.

Vi berättar gärna mer om hur vi kan ta ett 
helhetsgrepp om era förrådsutrymmen. Vill du 
veta mer så är vi bara ett telefonsamtal bort. 

Trevlig läsning!

Per Sandahl
Kundsupportansvarig, Team Bygg, Axelent AB

Hösten är på ingång och vi på Team Bygg är redo och laddade till tänderna 
för att ta hand om våra byggkunder. Historiskt sett brukar sommaren 
innebära en något lugnare period för oss, men årets sommar innebar en 
ökning både gällande offerter och orders vilket vi är extremt glada för. 

Laddade till tänderna
Ramavtal 2018

Från centralt till rikstäckande

Axelent skriver avtal med Peab 
Sverige AB. Avtalet är rikstäckande 
och innebär att alla Peabs kontor 
numera via en databas kommer i 
kontakt med Axelent och kan köpa 
förråd samt cykelställ.

Utökade avtal med stjärnglans

H2 Bygg är byggbranschens 
nya stjärnskott och tillsammans 
med Hökerum Bygg AB ligger de 
tillsammans med ca 50 st andra 
företag under samma moderbolag, 
Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB.  
Axelent har sedan tidigare avtal med 
Hökerum men kan nu även med 
glädje leverera förrådsväggar till H2 
Byggs projekt. 

Förlängt med en trogen kund

Axelent förlänger sitt avtal med Ikano 
Bostad AB och fortsätter sitt tajta 
samarbete med denna trogna kund. 

Tönsberg
Sid 4

Fakta FP
Sid 6

Grow 
with us
Sid 11

Icon
Sid 8
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 PROJEKT BODHOTELL ETAPP 1 | TÖNSBERG 

Totalt 1 000 lägenhetsförråd 
Sebastian Vega, Inköpare Lauritsen AS:

”Etapp 1 är klar och 270 lägenhetsförråd à 6 kvm 
står färdigmonterade inuti lagerhotellet i centrala 
Tönsberg. Axelent har kontrakt på 1000 förråds-
enheter som snart kommer stå redo för inflyttning.”

Moderna fastigheter

Förråden ligger i Bodhotells moderna faciliteter som 
är välisolerade, ventilerade och frostsäkrade. Det ska 
kännas tryggt och säkert att ha sina saker förvarade 

Tönsberg ligger 11 mil söder om Oslo, vid Oslofjordens västkust. Tönsberg grundades år 
871, då som Tunsberg, enligt Snorre Sturlassons konungasagor och räknas som Norges 
äldsta stad. Arkeologiska utgrävningar tyder dock på att staden växte fram under slutet av 
1000-talet. Axelent har levererat 270 förråd till projektet Bodhotell.no AS Etapp 1.  

Lagerhotell i centrala 
Tönsberg, Norge

i dessa hotell och därför är området försett med 
videoövervakning och åtkomstkort. 

Stabila FP väggar som krav
”Kunden Bodhotell.no hade krav på stabila väggar 
så därför passade Axelents väggar typ FP väldigt bra 
till detta projekt. Vi hade även med översektioner i 
systemet F för att få till den extra höjden. Bodhotell 
har använt sig av Axelent förrådsväggar tidigare och 
är mycket nöjda med produkten och servicen.”

 

 Jag är Axelents ansikte  
utåt i Norge. Axelent står för  
pålitliga och stabila produkter. 
Sebastian Vega, Inköpare, Lauritsen AS

FAKTA | TÖNSBERG

Befolkning : 51 571 

Tønsberg spelar fortfarande en roll som 
industriellt och maritimt centrum med sina  
vitt skilda aktiviteter som järnvaror, skepps-
varv, pappersframställning, läderarbete och 
bryggerier. Staden är synnerligen känd för  
sina silverprodukter.

Av stadens turistattraktioner kan nämnas 
Slottsfjellet, med en av Nordeuropas  
största ruinparker, ruinerna av Tunsberghus, 
St: Michaelskyrkan, kungliga residensen, 
Sem kirke från 1100-talet och Vestfold 
fylkesmuseum.

Källa: Wikipedia

5
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Förrådssystem FP
När det ställs höga krav på 
säkerhet och stabilitet utan insyn

VÄLJ RÄTT FÖRRÅD

7

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. 

Garanterat godkänt

När vi på Axelent sköter montaget av dina 
förrådsväggar garanterar vi att detta också 
utförs enligt gällande normer och föreskrifter. 
Våra montörer är specialiserade på förråds-
byggnationer. Efter avslutat montage  
stämmer vi tillsammans av utfört arbete.

Intresserad?
Läs mer om alla våra  
förrådssystem på vår hemsida  
www.axelent.se/bygg

 Ett förråd kan avslöja mycket.  
Eller inget alls. På Axelent tar vi höjd  
för alla förrådsbehov. Vårt system FP,  
med täckta väggar, är utvecklat för  
utrymmen där det ställs höga krav på  
säkerhet och stabilitet utan insyn. 
Emma Ask, Montageansvarig, Team Bygg

F  FK  FK+  FP

Vi har konstruerat bort problemen.  
Komplett dörr, utan trösklar.

För att montaget ska bli så smidigt och enkelt 
som möjligt levereras förrådsdörrarna kompletta.  
Vi har också handikappanpassat 
lägenhetsförråden genom  
att inte använda trösklar.

FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM FP

• Extra kraftig rörkonstruktion i dörrar

• Kan kombineras med system  
 F, FK och FK+

• Kan kapas och anpassas efter  
 befintlig byggkonstruktion

• Kan förses med tak vid höjder över  
 3,2 meter

• Väggarna lackeras i sendzimir,  
 dörrarna i RAL 9018
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 PROJEKT ICON | VÄXJÖ
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Småländsk arkitektur 
Den multifunktionella byggnaden Icon ligger i 
Arenastaden Växjö, i anslutning till VIDA Arena, 
gamla ishallen och Myresjöhus Arena. En 
blandning av kontor, bostäder och skola ger 
förutsättningar för ett hus som lever under stora 
delar av dygnet och som därför väntas bli en stor 
tillgång för området. Byggnadens karaktäristiska 
gestaltning förstärks av fasadens ränder som 
sveper kring låg- och högdel. Man angör 
byggnaden från söder där huvudentrén möter en 
famnande förplats under en hisnande utkragning 
på de översta våningsplanen.

Från den dubbelhöga lobbyn, som även är entré 
till bostäderna, når man kontorslokalerna. Inom 
fastigheten finns 4 500 m2 kontor, 260 bostäder 
i olika storlekar och en gymnasieskola. Samtliga 
lägenheter och kontor har tillgång till en gemensam 
takterrass, skybar på plan 19 samt en mindre 
spaavdelning och gym med terrass och utepool  
på plan 2.  
Arkitektfirman för detta orginella bygge  
är byrån Semrén & Månsson och byggherre är  
APP Properties. 

Vi sökte ett företag vi kunde lita på  
Ida Edvardsson, Arbetsledare Dynacon 
Construction:
”Det viktigaste kravet från vår sida när vi skulle  
utse leverantör till projektet Icon var att det skulle 
vara ett pålitligt företag som var smidigt att jobba 
med. Förrådsväggarna skulle kunna monteras 
snabbt, i rätt tid och med rätt slutresultat. Jag 
sökte efter lägenhetsförråd på nätet och fastnade 
för Axelents sätt att marknadsföra sig. Det är alltså 
första gången som vi använder oss av Axelent  
som leverantör. 
Vi använde oss av systemet FK på väggarna mot 
korridor samt tak och F på mellanväggarna. Detta 
val gjorde vi för att det liknade systemet som 
projektören hade förespråkat. Förslaget vi fick från 
kundtjänst kändes säkert och till rätt pris.” 

FAKTA | CYKELSTÄLL 700

• Plats för cyklar i olika höjd

• 5 cyklar (14 kg) 500x500x1900

• 4 cyklar (12 kg) 500x500x1550

FAKTA | CYKELSTÄLL 100

• Dubbelställ utdragbar med/utan gasfjäder

• 4 cyklar 2100x2000x800

• 6 cyklar 2100x2000x1200

• 8 cyklar 2100x2000x1600

OBS! Total längd vid utdragen skena är 3300 mm

FAKTA | CYKELSTÄLL 900

• För montering på vägg (45 grader)

• 5 cyklar (9,5 kg) 450x230x2250

• 4 cyklar (7,5 kg) 450x230x1800 

OBS! Total längd vid utdragen skena är 3300 mm

Skräddarsytt för cykelställen – en leverantör 
som har allt 
”Vi tyckte att det var otroligt smidigt att en av 
Axelents säljare kunde komma hit och skräddasy 
den bästa lösningen för oss. I vårt fall handlade 
det om att med lite knöliga förutsättningar få in så 
mycket cykelställ som möjligt. Vi började diskutera 
cykelställ när säljaren var här och pratade om 
förråden vid ett senare tillfälle.”

Montörerna utför arbetet med det  
bästa slutresultatet
Omfattningen av detta projekt bestod av 177 
lägenhetsförråd à 1,5 m2 samt flertalet cykelställ. 
Axelents montörer är experter på sin produkt  
och utför arbetet smidigast och med bästa 
slutresultat. Vi är väldigt nöjda med servicen och 
har inte haft några komplikationer som dykt upp 
under montaget. Axelent är mycket smidiga att 
jobba med.” 

 

 

 

 

FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM FK

Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs
synlig. Axelents förrådssystem FK har extra  
kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar,
vilket gör systemet extra säkert och stabilt.
Kombinera gärna FK med mellanväggar från
F-systemet, det räcker oftast mer än väl.

FAKTA | FÖRRÅDSSYSTEM F

Förrådssystem Axelent F tillhör storsäljarna  
då det ofta räcker med den styrka och säkerhet  
som systemet ger. Axelent har redan i  
konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå  
så smidigt som möjligt när väggarna väl är på  
plats och ska monteras.
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Berätta lite om dig själv.

”Jag gick fordonstekniska i gymnasiet, därefter 
blev jag ställare och gruppsamordnare på IRE 
Metall. Jag jobbade sedan som CNC-ställare  
på Hörle Automatic.”

Vilka är dina främsta egenskaper som 
montör?

”Jag vill få det snyggt och ordentligt gjort.” 

Hur är det att komma till olika 
byggarbetsplatser varje vecka?

”Spännande och roligt! Trevligt att se nya  
platser och inte vara på samma plats varje 
vecka. Variationen tilltalar mig.”

Vad kommer bli det 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.”

Väx med oss
Axelent sammanlänkas av en stark drivkraft av att 
vara pionjärer inom sina områden. Vi ligger i framkant 
och för oss ligger utveckling varmt om hjärtat. Både 
för oss som företag, men också för våra medarbetare.  
Att vara anställd inom Axelent betyder att du har alla 
möjligheter att både utvecklas och utbildas. Vi kallar 
det Grow with us.
 
Här nedan visar vi våra medarbetare på Axelent Bygg 
som har vuxit med oss.

GROW WITH US

Vad har du för bakgrund?
Jag är uppvuxen här i 
Hillerstorp och har studerat 
teknikprogrammet på 
gymnasiet. Jag är relativt 
ung så jag har inte 
jättemycket till bakgrund. 

Hur länge har du jobbat 
på Axelent?
Under skolgången har jag 
arbetat på Axelent som 
extraarbetare men är nu 
sedan två år tillbaka fast 
anställd. 

Vilka funktioner har du 
haft?
Jag har arbetat som 
lagerarbetare där jag fått 
möjligheten att bekanta mig 
med Axelents sortiment 
– allt från trådstegar, 
förrådsväggar och givetvis 
maskinskydd. 

Vad gör du idag? 
Jag började nyligen min 
tjänst på Team Bygg som 
innesäljare/kundsupport 
vilket är fantastiskt kul. 

Håll utkik!
Lediga tjänster och  

information om vad som  
händer hos oss hittar du 

i sociala medier och  
på webben.

Martina Ståhl
Vad har du för bakgrund?
Innan jag började på Axelent 
läste jag några kurser inom 
Företagsekonomi på Växjö 
Universitet. Men jag har även 
hunnit med att jobba som 
receptionist och kundtjänst på 
andra företag.

Hur länge har du jobbat  
på Axelent? 
12 år. Kul att vara med på 
Axelents resa och se hur 
företaget har vuxit under 
dessa år.

Vilka funktioner har  
du haft?
Kundtjänstmedarbetare på 
TeamBlack. Det har varit ett 
omväxlande jobb där den 

ena dagen inte är den andra 
lik. Jag har haft kontakt med 
agenter och dotterbolag runt 
hela världen.
Jag har fått chansen att 
utvecklas till exempel har 
jag utbildat dotterbolagen 
inom order och fakturering i 
Pyramid. Jag har även hjälpt 
ekonomiavdelningen med 
diverse arbetsuppgifter.

Vad gör du idag? 
Idag är jag innesäljare/
kundsupport på Team Bygg.
Det känns jätteroligt att få 
nya möjligheter att utvecklas 
inom företaget. Nu jobbar jag 
i projektform och med mer 
kundkontakt. Dessutom blir 
det en ny bransch att lära sig.

Philip Davidsson

Vad har du för bakgrund? 
Utbildad florist. Jag har arbetat i butik i  
nästan 20 år. 

Vilka är dina främsta egenskaper inom 
kundtjänst (din tjänst)? 
Min erfarenhet av service från butiksbranschen.  
Jag gillar ordning och struktur.

Vad kommer bli mest spännande 
med ditt jobb? 
Att få fortsätta arbeta med service, fast med 
nya kunder och nya produkter – mycket kul  
och en spännande utmaning. 

Varför tycker du att man ska anlita Axelent?
Personlig och snabb service. Produkterna  
säljs och tillverkas under samma tak. Och 
självklart för att produkterna håller hög och  
bra kvalitet!

Storstad eller landet? 
Landet

Vara aktiv eller slappa? 
Lagom är bäst

Äta ute eller hemma? 
Ute

Favoritplats? 
Mallorca

Dold talang?  
Är en fena på att tapetsera 

Annie B
randt
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Storstad eller landet? 
Landet

Vara aktiv eller slappa? 
Aktiv

Äta ute eller hemma? 
Hemma

Favoritplats? 
Stranden

Dold talang?  
Jag är grym på att bygga datorer 

 

Simon Sandtjärn
» 5

 SNABBA MED «  

Simon och Annie 
- nytillskotten på 
Axelent Bygg



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

KONTAKTA OSS!

Maila din förfrågan t i l l

teambygg@axelent.se 
eller r ing

0370-37 37 36 
EMMA ASK
Montageansvarig
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

MARTINA STÅHL 
Innesäljare/Kundsupport
0370-37 37 62 
martina.stahl@axelent.se

PHILIP DAVIDSSON
Innesäljare/Kundsupport

0370-37 34 43 
philip.davidsson@axelent.se

AXELENT.SE/BYGG

ANNIE BRANDT 
Innesäljare/Kundsupport
0370-37 34 71 
annie.brandt@axelent.se


