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ELCOM den moderna tidens teknikföretag
Inledning
Med siktet inställt på framtiden håller vi i ELCOM på att bygga vår organisation för framtiden. Vi gör det för att kunder
såväl som medarbetare ska fortsätta att känna trygghet och förtroende i samarbetet med oss även i framtiden. ELCOM vill
genom personligt engagemang trygga företagets framtid, kreativitet, utveckling och fortsatt expansion. Det är precis vad
vi tror att du som medarbetare och kund behöver för att veta att vi även i fortsättningen levererar kvalitet i produkter,
tjänster och olika lösningar inom EL – IT – SÄKERHET.

ELCOM vill underlätta för våra kunder genom att de kan anlita en och samma leverantör inom våra affärsområden. Just
bredden i verksamheten har blivit ELCOMS styrka. Nu vill vi stärka helhetskonceptet genom att vi alla jobbar och
informerar över gränserna och tar inom ELCOM hjälp av varandra inom våra olika affärsområden. På så sätt drar vi nytta
av varandras unika kompetenser och tillsammans kunna göra gränsöverskridande system och lösningar åt våra kunder.
Samtidigt kommer vi även i fortsättningen att vara den lokala samarbetspartnern och utveckla våra lokalkontor för att
vara nära våra kunder. ELCOM har utvecklats till ett ledande el- och teknikföretag där vi kommer att fortsätta driva den
moderna teknikutvecklingen framåt.
IT
Senaste kvartalet har varit framgångsrikt för vårt
affärsområde IT, där vi märker en tilltagande marknad.
Intressant är att vi ser en växande marknad på servrar
med hög kapacitet. It fortsätter att utvecklas i rasande
fart. I Sverige talar man också mycket om grön IT och LEAN
IT. Det råder efterfrågan på IT-lösningar och -tjänster som
kan minska kostnaderna och samtidigt minska
miljöpåfrestningarna. Viritualiseringen av produkter,
tjänster och funktioner är ett växande segment. Några
intressanta projekt som ELCOM har medverkat i;
 Elcom har gjort omfattande ombyggnad och
Trådlöst
förberedande av fibernätet på AAK.
 Vi har tecknat ett långsiktigt supportavtal med
Projektbyggaren, där vi övervakar alla deras servrar i
realtid på deras kontor i Karlshamn, Kalmar, Växjö och
Karlskrona.
 Fruit i Sölvesborg valde ELCOM för att installera nya
brandväggar för att skapa VPN förbindelser mellan
säljare och deras kontor i Danmark.
 Hitex i Svängsta har installerat ny molnväxel från oss,
samt tecknat supportavtal på it
 Nytt trådlöst nätverk till Jeppssons bil
Elcoms affärsområde IT växer och tar marknadsandelar i
Blekinge.

EL
ELCOMS största affär hittills, Östralycke, Asarum, är i
hamn. Med olika lösningar och förslag från ELCOM
tilldelades vi projektet av JSB, projektet ska stå klart
2017. En satsning från KABO där hela
serviceanläggningen renoveras och byggs ut och totalt
kommer det att finnas 92 anpassade lägenheter.
Utöver detta installerar vi nu en paviljong. vid sidan av
Östralycke med 18 lägenheter, om 1200kvm. som ska
stå klar den 8/12. Den ska fungera som avlastning men
med all teknik likt ett serviceboende ska finnas.
Södra Mörrums Bruk kommer att expandera och
investera 700 Milj i kommande projekt. ELCOM har efter
långa förhandlingar nu ett nytt avtal med Södra. Vi kom
till slut överrens och nu har vi ett mer anpassat avtal
som gynnar båda parterna.
Preem gas i Göteborg och ELCOM har bråda dagar nu
med installation av nytt styrsystem för gastankar och
utlastningen av gas, drift stopp med intensivt arbete.
Nästa Preem projekt blir kylsprinkler för bensin cisterner
i Norrköping.
Nytt jobb, Trygghetsboende i Ronneby, projekt
Odalmannen i Espedalen.
ELCOM har installerat Ramirents nya lokaler i Kallinge
och SA bil och däck har byggt ut däckverkstaden i
Kallinge.
Vänd
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Arbetsplatsträffar
ELCOM har under hösten genomfört arbetsträffar och informerat om företagets nuvarande status samt gått igenom mål
och vision för de kommande åren. Alla kommer att vara med på de här mötena och Ni blir kallade. Arbetsplatsmötena har
varit mycket givande, där vi fått synpunkter på hur vi kan gå vidare med utvecklingen av vår ambition att vara branschens
bästa arbetsgivare med fokus på nöjda medarbetare in i framtiden. Arbetsplatsträffarna kommer att följas upp av
individuella medarbetarsamtal under hösten/vintern.
SÄKERHET
Säkerhetsavtal gällande brandlarm för Mjällby
församling har tecknats.
KABO investerar i passersystem, brand & utrymning.
Fastigheterna i Asarum och i samband med SABO
huset i Asarum som vi installerar.
Orkla (Procordia i Eslöv) börjar nu ta form och
brandlarmet växer, snart börjar implementeringen av
plattformen för kontroll och styrning med Appvison.
Vi har även under tiden utökat deras passersystem
och bytt ut kortläsare till tagg läsare
Maskinbolagen i Mörrum har haft ett flertal inbrott i
butiken men har nu investerat i ett nytt
kamerasystem från ELCOM. Anläggningen övervakas
inne och ute (10 talet kameror). Detektering av
människor via avancerade kameror och teknik. Vid
intrång på gården går larm via kameror till
larmcentral. Operatören kan koppla upp anläggningen
och via högtalarsystem ute ropa ut och påkalla
uppmärksamhet, till den ”förvirrade” personen på fel
sida om stängslet 

Fordon
Under sommaren/hösten har vi utvärderat inkomna anbud
från olika fordonsleverantörer för att anpassa vårt behov.
Det alternativ som i nuläget var det bästa och som var väl
anpassad för vår verksamhet var Nissan Primaster (5,9 m²)
som större servicebil och som något mindre servicebil var
det Nissan NV200 (4,2 m²) som passade bäst. Bägge
fordonen motsvarade det behov som just nu föreligger och
fordonsalternativen var kostnadseffektiva och väl utrustade.
Bilarna levereras av Offensiv AB i Karlshamn. I samband med
leveransen av fordonen erbjöd Offensiv AB oss ett
förmånligt serviceavtal för våra fordon som är äldre än fem
(5) år, som även kan utnyttjas av ELCOMS medarbetare. För
vidare information kontakta Göte. I samband med att
ELCOM tecknade avtal om leverans av Nissan servicebilar så
fick vi ett erbjudande till ELCOMS medarbetare, där
anställda i ELCOM får 10 % rabatt vid nybilsköp Nissan
Qashqai eller X-trail oavsett utrustningsnivå. Erbjudandet
gäller endast hos Offensiv AB i Karlshamn.
ELCOM hälsar David Molund och Dennis Luostarinen
välkomna, två nya lärlingar som nu inleder sin karriär
inom elbranschen och Bengt Fohlin har återvänt till
ELCOM. Vi hälsar alla W(ELCOM)E 

Medvind, känn på det ordet ”medvind”. Som när du har rätt balans när du surfar på en bräda eller ett par skidor. Balans
kan vara när du slappnar av, ligger i solen och får värme. Den värme du känner bland familj, nära och kära. Känns skönt,
tryggt och säkert, som det egentligen borde göra alltid, men ibland kan verkligheten vara allt annat än just medvind. Vi
arbetar varje dag för att någon gång kunna uppnå och uppleva detta. Vi försöker uppnå något bra varje dag genom att
envist arbeta med eller mot något som tillslut ger resultat. Detta gäller i allt, ge aldrig upp. Jag är väldigt stolt över alla och
att få vara med Er alla på denna resa som vi gör med ELCOM, vi blir bättre och hårt arbete ger resultat, vi ger inte upp.
Den tid vi har framför oss är inspirerande eftersom saker och ting sakta men säkert börjar falla på plats. Investeringar runt
om oss börjar ta fart och mycket arbete ligger framför oss, men gör vi jobbet alla tillsammans så blir resan mycket bättre
och mycket roligare. November regnet kommer garanterat detta år och vintern närmar sig, men glöm aldrig den
fantastiska sommar 2014 som vi haft och någonstans där under gror allt till nästa vår och sommar igen.
Ta vara på varje dag.
Örjan

