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xRoller
för effektiva
installationer

Den unika konstruktionen gör det möjligt med
längder upp till hela 300 meter flexrör. xRoller
är fantastiskt lättmanövrerad tack vara att
den rullar med hjälp av bobinen och inga extra
hjul behövs. Installationen blir tidseffektiv och
arbetsbelastningen minskar.
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pmflex.com

Cylli

Nu även som
infälld!

Cylli är en mångsidig armaturserie med ett tidlöst och stilrent formspråk som finns i många
olika storlekar. Den passar utmärkt för kontor, entréer, skolor och andra offentliga miljöer.

Nyhe

t!

• Två storlekar Ø300/500 mm

Sen tidigare finns Cylli för montage dikt tak, vägg
eller pendel, pendelkit beställs separat.

• Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning

• Fyra storlekar Ø400/550/750/1000 mm

• Ställbar färgtemperatur 3000/4000/5000K

• Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning

• Ställbart ljusflöde i tre lägen

• Välj mellan direkt alt. direkt/indirekt ljusfördelning

Nu kompletteras Cylli-familjen med en infälld variant.

• Cylli MP Ø400 finns med sensor

www.cardi.se
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Hoppas ni alla har haft en välförtjänt julledighet med
familj och vänner.
Summerar vi år 2022 så har vi haft en el-materielmarknad
i fortsatt hög tillväxt och totalmarknaden har ökat dryga
20 procent mot 2021. Men som ni känner till är det till
stora delar drivet av inflation, även om vi i vissa sektorer
har en tillväxt exkluderat detta. Det har under året varit
tufft att parera oroligheterna som är i vår omvärld. Ser
vi tillbaka så är det som hämtat ur en bättre actionfilm
– coronapandemin, containerbrist, översvämningar, halv
ledarbrist, strejk i hamnar och krig i Europa. Det sistnämnda har nu en tydlig påverkan på energipriser, råvarupriser
och bränslepriser som fortsatt driver en inflation, vilket i
sin tur bidragit till ökade räntor och oro för investeringar
samt på börsen. Vi ser nu tydligt att bostadssektorn har
lägre investeringar och då elbranschen brukar vara lite
mer trögrörlig och baserat på tidigare erfarenhet så ser vi
nog effekter först 6–12 månader senare. Vår bransch har
dock stora möjligheter mitt i denna oroliga tid. Vi är mitt
inne i den allt ökade elektrifieringen och en omställning
till mer hållbara och energieffektiva lösningar, vilket kommer ge tillväxt för elbranschen. Så om man summerar det
hela så är vi på Elektroskandia försiktigt optimistiska inför
2023 års marknad.
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God fortsättning på det nya året!

Oroligheterna i vår omvärld speglar också lite av inne
hållet i detta nummer av Volt. Läs om hur Försvarsmakten
ökar sin närvaro på Gotland, där man för Gotlands
regemente bland annat byggt
en ny skjutbana och att Malmö
Stadsnät investerar för att
säkra upp infrastrukturen för
fibernätet. Två aktuella projekt
med en gemensam nämnare
– i bägge fallen har man valt
Elektroskandia som trygg
leverantör av elmateriel.
Trevlig läsning!
Michael Almqvist Masior
Marknadsdirektör
Elektroskandia Sverige AB

Ansvarig utgivare: Kjell Roman
Produktion: Karlöf Content AB, www.kundtidningar.nu.
Tryckeri: Danagård Litho
Adressändring eller synpunkter: volt@elektroskandia.se
Alla priser är netto inkl. eventuell kostnad för elretur samt exkl. moms och
eventuell kemikalieskatt.
Priserna gäller 1/1–31/1 2023
Reservation för eventuella tryck- och korrekturfel.
Framsida: Patrik Bengtsson, NSM El i färd med att montera belysnings
armaturer vid Nya sjukhuset i Malmö.

Anställda på Elektroskandia
tävlar i att spara energi

TÄVLING:

Energioptimera Elektroska

ndia!

I mitten av november drog Elektroskandia igång energispartävling ”Energioptimera
Elektroskandia” för alla anställda. Vinnare blir de som kommer med de tre bästa
förslagen till hur Elektroskandias energi-/CO2-förbrukning kan sänkas.

originalare på Marknads
kommunikation samt
Emma Edvinsson,
produktkoordinator
Cylinda.

ms-möte.

Energispargruppen i Tea

Karen Kruger, ledningsgruppens represen
tant inom hållbarhet på Elektroskandia,
berättar om bakgrunden till tävlingen.
– Vi har under flera år haft en energi
spargrupp som sammanträtt flera gånger
per år för att gå igenom och initiera olika
energisparmöjligheter på Elektroskandia.
Detta för att kunna ligga i framkant och
även uppfylla gällande lagkrav. I och med
att hållbarhet är ett allt mer aktuellt ämne
så har vi nu breddat gruppen med ytter
ligare medarbetare med olika kompetenser
inom företaget. Förutom jag själv ingår nu i
gruppen, Carina Karlsson, drift- och etable
ringschef, Magnus Pettersson, miljöansvarig,
Marcus Gustavsson, SCM och hållbarhets
ansvarig Inköp/Marknad, Tara Lejermalm,

Dra nytta av kompetensen
Elektroskandia har
en unik kompetens
när det gäller olika
energisparåtgärder
som man dagligen
föreslår för sina kunder.
Energispargruppen kom
därför på idén att, varför inte dra nytta av
den kompetensen och engagemanget till att

”Tävlingens syfte är att sänka
energi- och CO2-förbrukning
på Elektroskandia”
komma med förslag till hur Elektroskandia
kan bli bättre på att spara energi? Sagt och
gjort, man drog igång tävlingen – Energi
optimera Elektroskandia!

dock ej påverka lönsamheten negativt, säger
Karen Kruger.
Förslagen bedöms efter, hur mycket energi/
CO2 som bedöms sparas, hur lönsamt
förslaget är och om förslaget är genom
förbart. Tävlingen pågår från den 15 november till 15 december 2022. Förslagen bedöms
av energispargruppen och de tre bästa
förslagen kommer att vinna ett pris.
Många tävlingsbidrag
– Vi har fått väldigt bra respons på tävlingen.
Redan första dagen fick vi in tre bidrag och
efter fem dagar hade vi fått in 17 bidrag.
Och det från ett tvärsnitt av medarbetare på
Elektroskandia, utesäljare, tekniska inne
säljare, lagermedarbetare, stabspersonal
med flera. Detta visar bara att vi har ett
otroligt bra team av medarbetare som gärna
kommer med förslag på förbättringar av
verksamheten. Jätteroligt med det här stora
engagemanget, säger Karen Kruger.
Har du frågor kring hur Elektroskandia
arbetar med hållbarhet!
Mejla våra hållbarhetsexperter på
hallbarhet@elektroskandia.se

– Tävlingens syfte är att sänka vår energi- och
CO2-förbrukning samt öka medvetandet
om vad man själv eller andra kan göra och
vilka åtgärder som är möjliga. Förslagen får

Ökat fokus på
hållbarhet
I takt med Elektroskandias ökade
satsning på hållbarhetsarbete har
nu Marcus Gustavsson utsetts
till Hållbarhetsansvarig, en ny
tjänst på företaget. Han kommer
närmast från tjänsten som SCM
och Hållbarhetsansvarig Inköp/
Marknad på Elektroskandia.
5

Julfirande

i Elektroskandias butiker

Under december månad var det julfirande i många av Elektro
skandias butiker runt om i landet. Det bjöds på välsmakande
julmat samtidigt som leverantörer ställde ut och visade upp sina
produktnyheter.

Kungälv 6/12

– En väldigt lyckad kväll och jag
vill passa på att tacka alla som
kom och gjorde oss sällskap,
kommenterar Theres Andersson,
butiksansvarig Elektroskandia
Kungälv.

Malmö 7/12

Lund 9/12

Karlstad 14/12

Karlshamn 15/12

Hisingen 15/12

Gävle 6/12

Arlandastad 30/11
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I KUNGÄLV hade man hyrt
Trankärrsgården för en kväll,
där det dukades upp ett välfyllt
buffébord med julmat. På plats
fanns nio leverantörer samt ett
60-tal utvalda kunder.

Skövde 13/12

I ARLANDASTAD fanns 12 leverantörer
på plats för att demonstrera sina produkter. Uppåt 90 kunder besökte butiken,
gick på tipspromenad bland leverantörerna och lät sig väl smaka av jullunchen
som serverades.

Val av kost när man tränar?
Jag har precis kommit igång med träningen. Behöver jag ändra
något i min kost för att få bättre resultat? Vad behöver kroppen för att
må bra? Är det olika beroende på hur mycket jag tränar?
– Jag tycker att man generellt bör tänka på vad man stoppar i sig och
inte bara hur mycket, för det handlar om att äta för att ge kroppen
energi till att träna och för att återhämta och bygga upp sig. Dessutom
bör du tänka på vid vilken tid du äter, för att se till att energin verkligen
kommer till nytta.
– Vill du få ut så mycket som möjligt av din träning behöver du tänka på vissa faktorer. Vad
är målet med träningen och vilken typ
av träning gör du? Är det till exempel
styrketräning kan du behöva tänka
lite extra på att öka proteinet, men
inte så mycket som många tror.
Håller du på med konditionsidrotter
är fokuset mer på bra kolhydrater.
Dock behövs både protein och kol
hydrater i all träning och även en del fetter.

– Fiberrika kolhydrater är långsamma kolhydrater som tas upp lång
sammare av kroppen och ger ett mer stabilt blodsocker. Det betyder
inte att snabba kolhydrater alltid är dåligt. Till exempel under och efter
träning kan det vara på sin plats att fylla på med sånt som ger snabb
energi och fyller på kroppens lager av kolhydrater, glykogen. Exempel
på snabba kolhydrater är vit pasta, kokt potatis, banan och russin.
– Är du en person som tränar ett par gånger i veckan och vill få bra
träningseffekt, som att bli starkare eller få en bättre kondition, kommer
du långt med att lägga till ett par mellanmål i anslutning till träningen.
Dessa mellanmål bör med fördel ligga cirka 1–1,5 timme före
och cirka 30 minuter efter träningen. Att få i sig något
snabbt efter träning kan ibland vara svårt, men
det räcker med ett glas mjölk och en banan.
Sen äter du ditt huvudmål inom 2–3 timmar.
– Om du samtidigt har som mål att gå ner
i vikt kan du dra ner på energin i de övriga
måltiderna för att kompensera för den
extra energin som du äter vid
träningsmellanmålen.

– Vad är då bra proteiner, kolhydrater och fetter? För många är detta
känt men det tål att upprepas:

Vad du äter spelar en viktig roll för hur du
mår, för ett hälsosamt liv och för dina tränings
resultat.

• Proteinkällor – kyckling, kalkon, fisk, ägg, mejeriprodukter, soja
protein bönor/baljväxter och linser.
• Fiberrika kolhydratkällor – grovt osötat bröd, havregryn, matgryn,
quinoa, fullkornspasta rotfrukter, bönor och linser.

Liselott Karlsson
Kostrådgivare

• Fett – fet fisk, avokado, naturella nötter, raps- och olivolja.

Att anställa till företaget
Jag ska precis börja anställa i mitt företag.
Hur ofta kräver lagen att mina elektriker ska
ha rast under en dag? Kan jag neka dem
rast, om vi är mitt i ett projekt, men kompensera genom att de får gå hem tidigare?
– Med rast innefattar att en arbetstagare inte
står till arbetsgivarens förfogande, utan har
möjlighet att lämna arbetsplatsen och inte
vara tillgänglig. Raster räknas inte in i arbets
tiden. Enligt 15 § arbetstidslag (1982:673)
ska en arbetstagare ha en rast senast efter
fem timmars arbete. Lagen anger inte hur
lång rasten ska vara, men enligt Arbetsmiljö
verkets riktlinjer bör rastens längd inte
understiga 30 minuter.
Dock finns ett undantag från huvudregel om
rast uttryckt i 16 § arbetstidslag (1982:673).
Där anges att en rast får bytas ut mot mål
tidsuppehåll om det anses nödvändigt med
anledning av arbetsförhållandena eller med
hänsyn till sjukdomsfall eller annan oförutsedd händelse som inte kunnat förutses av
arbetsgivaren. Ett sådant måltidsuppehåll

räknas in i arbetstiden och är betald arbetstid
vilket innebär att arbetstagaren måste infinna
sig på arbetsplatsen och stå till arbetsgivarens förfogande.
Det betyder alltså att om ditt företag skulle
drabbas av sjukdomsbortfall med kort varsel
kan dina anställda komma att behöva stå till
förfogande under arbetsdagens pauser för
att projektet ska kunna genomföras. Dock
blir det då betald arbetstid, även om de äter
lunch. Däremot kan det undantaget bara till
lämpas om en oförutsedd händelse inträffar,
du kan alltså inte planera arbetsdagarna utan
tid för rast.
Undantag från arbetstidslagen får göras i
kollektivavtal vari det kan finnas särskilda
överenskommelser som gäller i stället för lag.

Elisabeth Wedenberg
Advokat och ägare
Maminza advokatbyrå

All juridisk information som lämnas från Maminza Advokatbyrå ska ses som en allmän och begränsad redogörelse.
Du bör alltid kontakta ett juridiskt ombud för att få svar på din specifika frågeställning. Maminza Advokatbyrå och
Elektroskandia Sverige AB friskriver sig från all form av ansvar för den information som ges och effekterna därav.

7

ning ske snabbare vilket i sin tur påskyndar
felavhjälpning.

Spanar in…
Leveranssäkerheten
i elnätet växlas upp
Tidigare var det ett mer allmänt krav på
ett driftsäkert elnät. Men efter allt extremare
väder med långvariga avbrott i leveranser,
blev avbrottstider ett huvudtema där de kopp
lats till kostnader för nätbolagen. Detta drev
sedan utvecklingen med kortare avbrottstider,
något som initierade miljardinvesteringar i
kablifiering och vädersäkrade nät.
Energimarknadsinspektionen redovisar för
2020 att leveranssäkerheten var 99,982 pro-

cent med en genomsnittlig avbrottstid per
kund på knappt 75 minuter. Nu pågår jakten
med ytterligare initiativ via den senaste
tekniken inom mobil kommunikation i form
av 5G, som möjliggör att avbrottet ringas
in snabbare och kan styras om direkt så att
kunderna inte hinner drabbas. De större
nätägarna har påbörjat investeringarna utifrån Ericssons rapport ”Bringing 5G to power”
vilket kan halvera avbrottstiden. Även
med lokala kommunikationsutrustningar i
stationerna kan identifiering och avgräns

Lyckad lunchdemo i Kungälv
Den 23 november anordnade Kungälvsbutiken lunchdemo tillsammans
med leverantörerna Kamic och Designlight.
– Många kunder besökte oss för att se leverantörernas senaste produkter
och parkeringen var smockfull, vilket var väldigt roligt. Vi bjöd på halvspecial
och cirka 50 portioner gick åt under dagen, hälsar Theres Andersson, butiks
ansvarig Elektroskandia Kungälv.
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Den senaste dimensionen av säkerhets
aspekten som hamnat i fokus under året är
säkerheten mot yttre påverkan, vilket gör
att översyn och bevakning är i stort fokus.
En hyfsad stor utmaning med tanke på den
omfattande och utbredda infrastrukturen vi
har i landet inom elnät, kommunikationsnät
och transportnät. Här kommer det behövas
nya lösningar och medel för att minska
riskerna som aktualiserats. Noterar att på
Elektroskandia har mina kollegor på produkt
området Säkerhet fått en kraftigt stigande
efterfrågan på olika bevakningssystem från
våra infrakunder.
På Elektroskandia
fortsätter vi att ha en
nära kommunikation
med våra kunder och
leverantörer för att
på bästa sätt alltid
kunna supporta hög
leveranssäkerhet
för landets infra
struktur.

Dan-Erik Danielsson
Marknadschef Infra
Elektroskandia

Gennius

NYHET!

IP68 - IK10 - LiFe-batteri

Kunder och leverantörer uppställda för

det obligatoriska lagfotot.

Mässa och ishockey
i Västerås
I början av december bjöd Elektroskandia Västerås in ett
gäng kunder till en heldag som började med lunchmässa och
avslutades med ishockey.
– Det startade med mässa i butiken där ett 15-tal leverantörer
ställde ut. Till lunch bjöd vi sen på grillade hamburgare. Där
efter begav vi oss över till ishallen ABB Arena Nord för att spela
ishockey. Alla fick låna utrustning, det enda som behövdes var
egna skridskor. Efter ett tufft hockeypass under eftermiddagen
tyckte alla att det satt fint med middag i ishallens restaurang.
Under middagen var det först uppsnack med Västerås tränare
och därefter var det dags för match i Hockeyallsvenskan mellan
VIK och AIK, med Elektroskandia som matchvärd. Lite extra kul
för alla västeråsare var att hemmalaget lyckades besegra AIK
med 6-4, berättar Malin Runebert, utesäljare Elektroskandia
Västerås.

E7347152

E-Nr: 16 647 02
www.wiha.com

Dubbel kraft med en
knapptryckning.
Prestationssidavbitare BiCut®
Professional med DynamicJoint®
omkopplingsbar 200 mm
Ökar din effektivitet: Två tänger
i en - 200 % ökad kraft med en
knapptryckning - alltid till hands.
Skonar din hälsa: En tång
som behöver mindre kraft
och minskar belastningen på
handlederna.
Sänker dina kostnader: Tången
håller länge tack vare att ytan är
förkromad mot rost.
Ger dig fullt skydd: Alla verktyg
har testats var för sig vid 10
000 V AC och godkänts för 1
000 V AC.

•
•
•

Ill. Getty Images/iStock

•

www.wiha.com
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Genom att erbjuda en bra arbetsmiljö kan
de anställda prestera bättre och därmed
hjälpa företagets kunder på bästa sätt

m
u
r
o
f
r
Bullerforum
e
l
l
Bu
Vi vet att buller kan öka olycksrisken och leda till trötthet. Det blir svårare att
höra och korrekt uppfatta tal, det blir också svårare att uppfatta varnings
signaler vilket kan leda till att en olycka inträffar. Buller kan störa koncentra
tionen och göra arbetsuppgifterna mer ansträngande och tröttande. Det kan
i sin tur leda till att man presterar sämre och till att kvalitén sjunker på det
arbete man utför.

Foto: Sune Eskelinen

På Elektroskandia har man stort fokus på arbetsmiljöarbetet där syftet i
första hand är att eliminera risker för skador och sjukdomar. Dessutom ska
arbetsmiljön utvecklas i en riktning som leder till en förbättrad produktivitet,
kvalitet och naturligtvis trivsel. Ett av flera arbetsmiljöområden som man
fokuserar på är att minimera bullret på arbetsplatsen.

Bullerforum fr.v: Joel Skoglund, Mathias Karlsson, Roger Karlsson, Stefan Eriksson, Mathias Gustafsson, Leif Ekmark.
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Personalen är företagets viktigaste resurs
– något som man verkligen tagit fasta på.
Genom att erbjuda en bra arbetsmiljö kan de
anställda prestera bättre och hjälpa företagets kunder på bästa sätt. Sedan flera år tillbaka har man en arbetsgrupp, Bullerforum,
som arbetar aktivt för att minska bullret vid
företagets logistikcenter i Örebro.
– Det hela började med att vi flyttade in i
vårt nya lager i Örebro 2017. Det är en stor
och öppen lokal och vi upptäckte direkt att
det var en väldigt hög och störande ljudnivå
i lokalerna. Vi insåg att vi behövde vidta åtgärder för att få ned bullret. För att ha något
att utgå ifrån tog vi därför först in Företags
hälsovården som kom hit och gjorde ljudmätningar på olika platser. Därefter började
vi med att identifiera vad som orsakade det
mesta bullret och prioritera vilka åtgärder
som krävdes, säger Roger Karlsson, sammankallande för Bullerforum och produktionschef på Elektroskandia.
Ljudabsorbenter gav bra effekt
För att få in olika synpunkter bildades Bullerforum, som består av flera personer. Förutom
Roger brukar någon av driftcheferna Mathias
Karlsson, Sofia Odell och Stefan Eriksson
vara med, huvudskyddsombudet Mathias
Gustafsson, driftchef för fastighet och under
håll Joel Skoglund samt Leif Ekmark, från
småplockslagret. Ibland är även logistikdirektör Anette Karhu, med då det är en mycket

viktig fråga för oss att ha en bra arbetsmiljö och arbetsplats.
Många av våra idéer och förslag till förbättringar leder också
till att det behövs beslutas om investeringar.
– Vi träffas ungefär en gång i kvartalet då vi går igenom vad
som gjorts och vad nästa steg blir, säger Roger och fort
sätter:
– Vi började med att genomföra flera mindre åtgärder, bland
annat att byta hjul på truckarna, installerade gummimattor
vid containertömningen, provade andra typer av avfallskärl
och avskärmade vissa områden med draperier. Men det
som gjorde störst skillnad var att montera in ljudabsorbenter i tak och väggar, vilket gav en jättebra effekt på
helheten. Det svåra med ljud är att om man inte gör rätt så
kan det bli så att om man dämpar ljudet på ett ställe så blir
det bullrigare i en annan del av lokalen. Vi har därför tagit
hjälp av specialister på området inför större investeringar.
Ljud från automationsanläggning
Leif Ekmark är med i Bullerforum och till vardags med
arbetare på plockavdelningen OSR-UT.
– Vi är 16 anställda på avdelningen plockar artiklar som
kommer i backar med automatik från vårt kranlager och
lägger i kartonger om skall ut till kunder. Det är högt tempo
och vår avdelning plockar cirka 65 procent av alla orderrader vi levererar varje dag. Automationsanläggningen låter en
del och på vårt gamla centrallager hade vi bullerskydd på
väggarna samt hängande i lokalen. Det var dock lättare där
att isolera ljudet då plockstationen var i ett eget rum. Här
var det svårare, men vi har lyckats få ned bullret betydligt,
framför allt tack vare att vi låtit montera ljudabsorberande
plattor under hela entresolen där vi arbetar, säger Leif
Ekmark.
Stora framsteg
Elektroskandias huvudskyddsombud Mathias Gustafsson,
tillhör till vardags utegruppen/grovkabel på logistikcentret.
– Jag tillträdde som huvudskyddsombud i oktober förra
året, efter att tidigare varit skyddsombud sedan 2018. Jag
är delaktig i Bullerforum nu som huvudskyddsombud,
men har även tidigare varit med och bollat idéer. Sedan
vi började ta tag i problemet har vi gjort stora framsteg.
Framför allt genom att montera mycket ljudabsorbenter i
lokalerna vilket gett ett väldigt bra resultat. Jag blev själv
förvånad över hur tyst det var då de monterats, när jag kom
tillbaka efter semestern. Personalen är jättenöjd med att
man investerar i detta för att förbättra arbetsmiljön, berättar
Mathias Gustafsson.
Egenskapat buller
Man har även sett över det egenskapande bullret, alltså det
som personalen åstadkommer själva, och sett över hur man
kan minska det.
– Här har vi involverat personalen på de olika avdelning
arna, som har fått tänka till och komma med tips. Några
medarbetare har själva identifierat vad de upplever som
mest störande och vad man som enskild medarbetare kan
göra. Snart kommer vi göra en ljudmätning igen för att
jämföra och därefter gå vidare med fler åtgärder enligt vår
prioriteringslista, avslutar Roger Karlsson.

”Det svåra med ljud är att om
man inte gör rätt så kan det bli
så att om man dämpar ljudet på
ett ställe så blir det bullrigare i
en annan del av lokalen”
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Nyhet!

Flow pendel
Flow är framtagen med design, funktion och enkel installation som ledord och passar
perfekt för kontor och andra typer av offentliga miljöer.
• Direkt/indirekt ljusfördelning
• Mikroprismatiskt bländskydd

Flow pendel är en stilren och kompakt pendelarmatur
med mikroprismatiskt snap-in bländskydd. Levereras
justerbara wireupphäng. Levereras med 3 m

• Livslängd L80 100.000 timmar
• Utbytbar LED-insats

textilomspunnen anslutningsledning.

• Levereras med olika styrningar

med direkt/indirekt ljusfördelning. Pendlas i medföljande

Artikelnr.

Benämning

Styrning

Sensor

E70 500 34

Flow D/I MP Vit 3000K DR SWD

Armaturljusflöde Systemeffekt
5 550lm

46W

Switch&Dim/1 dragströmbrytare

Nej

1 270mm 74mm

Längd

82mm

E70 500 35

Flow D/I MP Vit 3000K INT SWD

5 550lm

46W

Switch&Dim/tryckknapp gavel

Nej

1 270mm 74mm

82mm

E70 500 36

Flow D/I MP Vit 3000K 2DR SWD

5 550lm

46W

Switch&Dim/2 dragströmbrytare

Nej

1 270mm 74mm

82mm

E70 500 37

Flow D/I MP Vit 3000K 2DR

5 550lm

46W

Ej dimbar//2 dragströmbrytare

Nej

1 270mm 74mm

82mm

E70 500 38

Flow D/I MP Vit 3000K 2DR SWD SENS

5 550lm

46W

Switch&Dim/2 dragströmbrytare

Ja

1 300mm 74mm

82mm

E70 500 39

Flow D/I MP Vit 3000K DALI/SWD

5 550lm

46W

DALI/Switch&Dim

Nej

1 270mm 74mm

82mm

Flow finns även för för, vägg, dikt tak, skena, systemtak och som system,
den kompletta serien för ditt ljusprojekt. Läs mer på cardi.se

12

Bredd Höjd/djup

Leveranskvalitet
		på toppnivå

På Elektroskandias logistikcenter i Örebro arbetar cirka 240 anställda för att
tillsammans se till att leveranskvaliteten ligger i topp, dag efter dag året runt.
I snitt har Elektroskandia en leveranskvalitet
på 99,8 procent, ett kvitto på att system och
processer fungerar samt att man har väldigt
kompetenta medarbetare.
– Vi har en fortsatt stabil och väl fungerande
logistikapparat. Och även om vi inte gjort
några stora förändringar så pågår ett ständ
igt, systematiskt förbättringsarbete. Vi har
lagt grunden för att hela tiden leverera på en
hög nivå men jobbar med blicken framåt för
att klara en ökad volym och tillväxt, säger
Anette Karhu, direktör Logistik Elektroskandia.

”Trots omvärldsläget och
leveranssituationen, har vi
kunnat garantera våra kunder
en hög tillgänglighet”
Hög tillgänglighet
Vid logistikcentret arbetas det mycket med
interna processer och man mäter allt för att
kontrollera att investeringar ger resultat och
kundnytta.
– Vårt team har gjort ett jättebra jobb, speciellt med årets utmaningar, med svårigheten
att ibland få materiel från leverantörer till

vårt logistikcenter. Tack vare hårt arbete och
en ökad samverkan inom företaget så har vi,
trots omvärldsläget och leveranssituationen,
kunnat garantera våra kunder en hög
tillgänglighet, säger Anette och fortsätter:
– En förbättring vi genomfört är att vi nu kan
garantera snabbare och mer effektiv hantering av reklamationer. Här fortsätter också
arbetet och vi tittar nu även på
möjliga digitala lösningar.

god tillgänglighet på materiel samtidigt som
det krävs färre leveranser från oss och
därmed minskat utsläpp av Co2.
– Vi har ständigt blicken framåt för att
utveckla vår logistik och en av de saker vi
tittar på nu är att hitta förutsättningar för
att förstärka vår leveransservice geografiskt,
avslutar Anette Karhu.

Hållbara transporter
Hållbarhet är ett fokusområde
för Elektroskandia och här
genomförs det hela tiden nya
initiativ inom logistikavdel
ningen.
– Vi satsar mycket på hållbara transporter och våra
transportörer använder nu i
ännu större utsträckning än
tidigare bränslet HVO100. Vi
ser också en positiv trend i att
allt fler kunder efterfrågar vår
logistiktjänst kundunikt lager,
med just hållbarhet som en stor
fördel. Ett kundunikt lager inne
bär att kunden hela tiden har

Anette Karhu, direktör Logistik Elektroskandia.
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Offensivt region
satsar på kompetens och service
I regionen är det mycket på gång och efterfrågan är bra. Förutom en del
större projekt är det den ökade andelen mindre projekt som sticker ut.

”Vi vill att kunden ska ha en
god känsla i magen varje gång
han varit i kontakt med oss”

Jimmy Roslund, regionchef Syd Elektroskandia.

Syd

– Det är inte lika mycket bostadsbyggande
som tidigare, men det är en del projekt på
skolor och även logistikhubbar som byggs
för fullt. Dessutom har vi flera projekt på
sjukhusen i regionen som behöver renoveras
och byggas om. Sen är det också ökad
efterfrågan från industrin och projekt inom
infrastruktur, säger Jimmy Roslund, regionchef Syd Elektroskandia.

– Vi har idag allt fler mindre elinstallationsföretag som kunder vilket ställer krav på
kompetens, relationer och service, inte minst
i våra butiker. Jag är övertygad om att vår
personals bemötande och kunskap många
gånger kan vara avgörande för kunden. Man
säljer på känsla och vi vill att kunden ska ha
en god känsla ”i magen” varje gång han varit
i kontakt med oss.

God känsla
En stor nyhet är den nya butiken i Lund, som
på kort tid inneburit ett lyft för regionen.

Ökad elektrifiering
Elbranschen är allt mer i fokus då den är en
stor del av omställningen i samhället mot en
ökad elektrifiering.

– Ja, med butikens nya läge har det verkligen blivit en rivstart den korta tid den varit
igång. Så när det gäller butikerna står vi nu
starka. Totalt består regionen Syd idag av 25
anställda, vilket innebär full styrka. Men vi
vill inte stoppa där utan målsättningen är att
fortsätta växa. Vi har anställt lite ny personal
för att bli mer kompletta och kunna serva
våra kunder ännu bättre. Bland annat så har
vi utökat med en ny utesäljare och vi har även
stöttat butikerna genom att ta in extra hjälp
för att butikspersonalen ska kunna ge ännu
bättre service, säger Jimmy och fortsätter:

– Energieffektivisering blir allt viktigare,
särskilt med de kraftigt stigande elpriserna,
men även i och med det ökade medvetandet
kring hållbarhet i samhället. Vi har allt mer
efterfrågan på ny belysning samt belysningsstyrning och i och med att lysrören
förbjuds nästa år så skapas en ny marknad.
Det här är bara några av anledningarna till
att jag ser positivt på framtiden. Vår bransch
och Elektroskandia ligger i täten inom det
område där det kommer hända mycket de
närmaste åren, säger Jimmy Roslund.

Autoseum, Simrishamn
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Foto: Wikimedia/Susanne Nilsson

Absolut Home, Åhus

Foto: absoluthome.com

Foto: Wikimedia/Herranderssvensson

Jimmy tipsar om vad att
göra i regionen på fritiden

Tykarpsgrottan, Hässleholm

Snabb, personlig support från
de tekniska innesäljarna
I landets södra delar får Elektroskandias kunder support och stöd av sju tekniska
innesäljare, med specialistkunskaper inom olika områden. Vi tog kontakt
med några av dem för att höra mer kring deras arbete i region Syd.

”Jag tar hand om alla de förfrågningar
som kommer in till vår mejlkorg”
Niclas Persson
Teknisk innesäljare Syd
– Förutom att jag är teknisk innesäljare är jag även
offertsamordnare på region Syd. Det betyder att jag tar
hand om alla de förfrågningar som kommer in till vår
gemensamma mejlkorg och delar ut till de tekniska inne
säljarna på regionen. Jag trivs med mixen av att hålla i offertsamordningen samt att ta
fram lösningar och hjälpa kunderna på bästa sätt.
– Mitt jobb som teknisk innesäljare består till stor del att ta hand om tekniska frågor från
kunderna, offerera och lägga beställningar. Jag arbetar med alla segment, men med lite
specialisering mot våra säkerhetskunder. Efterfrågan på säkerhet ökar i regionen och vi
säljer bland annat en hel del passagesystem och porttelefoner till olika bostadsprojekt.
Det är bra tryck på försäljningen och region Syd har ökat inom de flesta segmenten.

”Många vill nu byta till
energieffektiva lysrör”
Greger Forsberg
Teknisk innesäljare Syd
– Jag är stationerad vid vår nya
butik i Lund sedan oktober. Tidig
are var jag i Malmö, men har nu
närmare till jobbet från bostaden i
Hjärup. Min inriktning som teknisk innesäljare är framför allt mot
industrin, men jag jobbar även med våra andra kunder. Det är
mycket förfrågningar från kunder via telefon och mejl kring allt
från offerter och tekniska lösningar till leveransbesked. Jag har
även mycket kontakt med våra leverantörer.
– Det är stor efterfrågan nu, inte minst inom belysning. På grund
av utfasningen av T5 och T8 lysrör nästa år samt att elpriserna
stigit kraftigt vill många nu byta till energieffektiva lysrör. Vi får
förfrågningar från alla håll, och det gäller till exempel idrotts
hallar, lager och industrilokaler.
– Roligast med arbetet är den stora variationen av arbetsupp
gifter och förutom jobbet som teknisk innesäljare hjälper jag
även ibland till i butiken. Jag uppskattar också kontakten med
kollegor, leverantörer och kunder och att hjälpa kunderna så att
de blir nöjda.

”Jag har många
industrikunder som jag
bland annat hjälper
med att ta fram
specialmateriel”
Jimmy Roth
Teknisk innesäljare Syd
– Jag började arbeta på Elektroskandia i april i år efter att tidigare
ha jobbat på Ahlsell i fem år på industrisidan. Är stationerad i
Malmö och arbetar med såväl installatörer som industri. Det är
nu mycket förfrågningar på bland annat belysning och kabel. Jag
har många industrikunder som jag bland annat hjälper med att
ta fram specialmateriel. Här blir det ofta en hel del jagande för att
hitta rätt produkter och ibland ersättningsprodukter.
– Försäljningen går jättebra och vi har både större och mindre
projekt. En hel del gäller bostadsprojekt, såväl nyproduktion
som ROT-projekt där man vill ha energisnål belysning. I och med
dagens höga elpriser är det nu inte så lång tid innan en investe
ring i ny belysning har betalat sig. Givetvis har vi nu också väldigt
mycket förfrågningar kring elbilsladdare. Ett spännande projekt
jag offererat till gäller en upphandling av laddstationer till bensinstationer över hela Sverige.
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”Vi har idag ett bredare och djupare sortiment
i butiken med ungefär 300 nya artiklar”

Ny butik drar till sig nya kunder
Elektroskandias nya butik i Lund har på kort tid etablerat
sig som en mötesplats för såväl nya som gamla kunder.
Mattias Fransson Butiksansvarig Lund
– Flytten till nya lokaler har verkligen inneburit ett lyft, både för oss och för
kunderna. Det är större än tidigare, luftigt och fräscht. Dessutom är tillgäng
ligheten bättre nu, det är enkelt att ta sig hit då vi finns nära motorvägen och
det är lätt att parkera. Och att det är bättre på alla sätt har också märkts på
kundtillströmningen. Alla gamla kunder har hängt med oss och dessutom
har vi på kort tid fått ganska mycket nya elfirmor.

Mattias Fransson, Fredrik Björklund, Peter Jönsson och Greger Forsberg.

Berätta lite om vilka ni är i butiken?
– Både jag själv och Peter Jönsson, butikssäljare, började på Elektroskandia i
februari 2022. Innan dess hade jag egen elfirma och jobbade som elektriker i
10 år och Peter hade tidigare egen elbutik. Här finns också utesäljaren Fredrik
Björklund, tidigare butiksansvarig i Lund, som gör ett grymt jobb med att
rekrytera nya kunder i regionen samt Greger Forsberg, teknisk innesäljare,
som tidigare satt i Malmö, med bred kunskap. Tillsammans är vi ett härligt
och kompetent gäng med en fantastisk lagkänsla där vi hjälper varandra.
Något nytt i sortimentet sedan flytten?
– Vi har idag ett bredare och djupare sortiment i butiken med ungefär 300
nya artiklar. Vi lägger också upp nya artiklar med sådant som kunderna
efterfrågar.
Har ni planerat mycket kundaktiviteter framöver?
– Ja, vi har redan bokat upp aktivitetskalendern för nästa år med såväl
frukostdemo som grilldemo flera gånger i månaden tillsammans med
leverantörer. Så det kommer hända en hel del här i butiken under året.
Är det något speciellt som kunderna frågar efter just nu?
– Vi får mycket frågor kring lysrörsutfasningen som kommer nästa år, både
kring LED-lysrör och utbytet av armaturer. Det är också mycket intresse för
elbilsladdning och vi spolar mycket kabel till laddboxinstallationer.
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Foto: Drago Prvulovic

Marcus Theodorsson från Elmontage i Lund AB
på besök i Lund-butiken
Hur är läget?
– Tack bara bra!
Hur ofta brukar du titta in i butiken?
– Det är nästan varje dag. Jag handlar det jag behöver för
dagen då jag jobbar mycket med service, så det är svårt att ha
så stort utbud i bilen.
Berätta om Elmontage i Lund AB.
– Det är mitt företag som jag har haft i två år nu. Än så länge
är det bara jag. Jag gör alla möjliga jobb, allt från uterum till
totalrenoveringar och samarbetar mycket med Thage i Lund.
Vi ska nu dra igång ett jobb i ett K-märkt hus i Skanör, så det
ska bli spännande.
Varför har du valt att handla hos Elektroskandia?
– Jag har handlat där i tolv år och det fungerar bra. Jag har
byggt upp en bra relation med dem i butiken.
Hur brukar du lägga beställningarna?
– När jag inte åker in på morgonen och handlar direkt över
disk så använder jag appen och lägger beställningar i den.
Är det långa grejer eller mycket materiel som ska beställas så
beställer jag ut det till arbetsplatsen, så finns det där morgonen efter. Det har fungerat bra.
Vad är det bästa med butiken?
– Servicen. Jag vet oftast vad jag vill ha och så tar de fram en
lösning. Har jag frågor så hittar de svaren och de är lyhörda,
exempelvis när jag efterfrågade en komponent som inte fanns
på hyllan så tog de hem den. Så de anpassar sortimentet efter
oss kunder, vilket är positivt.
– En annan fördel är att de öppnar tidigt på morgonen, vilket
gör att jag kan vara ute hos kund i bra tid.
Vad är roligast med ditt jobb?
– Mångsidigheten och variationen. Ingen dag är den andra lik
så jag tröttnar aldrig. Som egen har jag också en helt annan
frihet än när jag var anställd.
Ha en trevlig dag!
– Tack detsamma!
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Nyhet!

Mimi

– fasdimrad spotlight för 1-fas eller 3-fasskena
Bra färgåtergivning Ra> 90 • Ställbart ljusflöde i två lägen • Global Trac
Mimi är en elegant spotlight med hög färgåtergivning
Ra >90 och med integrerat drivdon för fasdimring 1-fas
alt. 3-fasskena Global Trac. Ställbart ljusflöde via dipswitchar på spotlightens ovansida. Mimi har en lins för
en jämn och kontrollerad ljusfördelning vilket ger ett
mycket behagligt sken.

Mimi passar som accentbelysning i de flesta miljöer,
både privat och offentligt. Bikakeraster, frontring i guld
samt linser i andra spridningsvinklar finns som tillbehör,
beställs separat.

1-fas

3-fas

Artikelnr.

Benämning

Ljusflöde

Systemeffekt Färgtemp. Färg

E74 522 53 Mimi 1-fas 36° vit 927 dim

920/1530lm

10/18W

2700K

Vit

E74 522 54 Mimi 1-fas 36° svart 927 dim 920/1530lm

10/18W

2700K

Svart

E74 522 55 Mimi 1-fas 36° vit 930 dim

960/1590lm

10/18W

3000K

Vit

E74 522 56 Mimi 1-fas 36° svart 930 dim 960/1590lm

10/18W

3000K

Svart

Artikelnr.

Ljusflöde

Systemeffekt Färgtemp. Färg

920/1530lm

10/18W

2700K

Vit

E74 522 58 Mimi 36° svart 927 dim

920/1530lm

10/18W

2700K

Svart

E74 522 59 Mimi 36° vit 930 dim

960/1590lm

10/18W

3000K

Vit

E74 522 60 Mimi 36° svart 930 dim

960/1590lm

10/18W

3000K

Svart

153 mm hög, diameter 70 mm

www.cardi.se
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Benämning

E74 522 57 Mimi 36° vit 927 dim

Foto: Drago Prvulovic

Sixten Borgqvist monterar ny belysning
på en lastkaj intill köket
på seniorboendet Thulehem i Lund.
Mikael Dahlgren MSW Servicebolag

.

och Fredrik Björklund, Elektroskandia

Personlig service
viktigast
MSW Servicebolag i Löddeköpinge har haft en imponerande utveckling sedan
starten som elfirma 2003. Idag har man tre ben i verksamheten, omsätter cirka
53 miljoner kronor och blev utsedd till Årets företagare i Kävlinge kommun 2021.
Sedan 15 år tillbaka har företaget ett nära samarbete med Elektroskandia.

M

SW Servicebolag i Löddeköpinge
AB drivs sedan 2003 av Ola Åkesson och Mikael Dahlgren.

– Från att ha startat som en ren elfirma har
vi idag tre ben i verksamheten, förutom
elinstallationer är det installation och service
av hissar samt även produktion av egna hissar. Vi är idag 36 anställda varav 11 elektriker
och cirka 30 procent av vår omsättning är
elinstallationer, berättar Mikael Dahlgren.
Besöker dagligen butiken
MSW Servicebolag utför alla typer av elin
stallationer samt även installation av nätverk, fiber och passagesystem. Företagets
kunder är allt från privatpersoner till företag,
kommuner och bostadsrättsföreningar, i
framför allt mitt- och västra Skåne.
– När det gäller inköp av elmateriel är det

Elektroskandia som gäller. De är kompletta
inom el och vi är så gott som dagligen i deras butik i Lund och hämtar materiel. Det är
bra service tycker vi och det är också mycket
tack vare den personliga servicen som vi
samarbetar med Elektroskandia. Vi har bra

”Den personliga servicen är en stor
styrka hos Elektroskandia och något
vi värdesätter mer än kronor och ören”
relation med deras butikspersonal samt
inne- och utesäljare, inte minst utesäljaren
Fredrik Björklund. Den personliga servicen
är en stor styrka hos Elektroskandia och
något vi värdesätter mer än kronor och ören,
säger Mikael.

MSW Servicebolag i Löddeköpinge blev årets
företagare i Kävlinge kommun 2021.

Ökad efterfrågan
Just nu är det stor efterfrågan på installation
av laddboxar och solcellspaneler. Dessutom
är det på gång mycket byte till LED-belysning hos fastighetsbolagen.
– Ja, vi har en bra marknad och trots dagens
omvärldsläge så har vi inte märkt av någon
minskad efterfrågan och vår omsättning
ökar stadigt. Ett kvitto på att vi är på rätt väg
fick vi också i och med att vi blev utsedda
till Årets företagare i Kävlinge kommun
2021. Väldigt positivt för hela företag att få
det erkännandet, säger Mikael Dahlgren.
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Nyhamnen

– ny hållbar stadsdel i centrala Malmö

Visionsbild över Nyhamnen. Illustration av Mandaworks.

Malmö växer och det rejält. Det gamla hamn- och industriområdet Nyhamnen ska nu förvandlas till en ny
stadsdel, en utveckling av Malmö stadskärna som placerar Malmö Centralstation i mitten av staden istället
för i utkanten. Utbyggnaden kommer att ske i etapper under flera decennier. Först under åren 2040 till 2050
beräknas den sista etappen pågå och fullt utbyggt beräknad Nyhamnen rymma upp till 9 000 bostäder och
21 000 nya och gamla arbetsplatser.

NYHAMNEN
VAR: Det gamla industrioch hamnområdet mellan
havet och Centralstation i
Malmö ska omvandlas till
en ny stadsdel.
VAD: Färdigbyggt beräknas Nyhamnen rymma
upp till 9 000 bostäder
och 21 000 nya och gamla
arbetsplatser.
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NÄR: Om allt går enligt
plan beräknas byggstart
ske under 2023. Den sista
etappen av hela Nyhamnen beräknas pågå mellan
2040 och 2050.

Nyhamnen är viktig för hela södra regionen
och kommer att erbjuda attraktiva arbetsplatser
i riktigt bra läge med närhet till allt"
Joakim Persson

L

äget kommer att bli attraktivt, med
bostäder precis intill vattnet och
tio minuters promenadavstånd
till centralstationen, med anslutning till
både närliggande regioner och Köpenhamn. Visionen är storslagen; här ska
utöver bostäder, skolor, service och restauranger även skapas nya kanaler och
två nya öar vid Nyhamnspiren och längs
kajkanten mot området Dockan i Västra
Hamnen. Öarna ska vara bilfria ovan
mark, men genom en tunnel ska det vara
möjligt att ta sig med bil till och från. Mellan öarna kommer gång- och cykelbroar
att fungera som länk och broar över
bangården vid centralstationen ska
binda samman Nyhamnen med Malmös
allra äldsta delar.
Det första området som ska bebyggas,
Smörkajen, ligger vid havet och Malmö
Centralstation. Här planeras för cirka 550
bostäder. Området ska få en blandning
av bostäder och verksamheter, en ny
park och tillgängliga kajer, stråk och
mötesplatser. Detaljplanen för området
beräknas gå ut på granskning under
2023 och går den igenom kan det börja
byggas under 2024.

Redan i dag äger företaget Slagthuset
och Magasinet som erbjuder kontorsytor.
Joakim ser positivt på den förändring av
Nyhamnen som väntar.
– Det är ett fantastiskt läge, både för
företag och för boende, med närhet till
kommunikationer och samtidigt alldeles
intill havet. Den blandade innerstads
bebyggelsen som kommer att växa
fram, där flertalet äldre fastigheter får stå
kvar och nya byggs som komplement,
kommer att skapa en levande stadsmiljö,
säger han.
Viktigt för hela regionen
Det hållbara och cirkulära kommer att
gå som en röd tråd i hela Nyhamnen, där
gröna ytor och återbruk av byggnader
och materiel blir ett självklart inslag.
Även hållbarhet gällande hälsa finns uttalat som vision.
– Utöver att vår kontorsbyggnad i Smörkajen kommer vara certifierad enligt
Miljöbyggnad Guld så ska den även >>

Pressbild Joakim Persson

Attraktivt läge
Wihlborgs Fastigheter AB är en av de
aktörer som kommer att uppföra nya
byggnader i Smörkajen.

– Utöver flera befintliga fastigheter i
Nyhamnen är vi involverade i samtliga detaljplaneområden och har flera
byggrätter i delområdena som nu ska
moderniseras, berättar Joakim Persson,
biträdande projekt- och utvecklingschef
hos Wihlborgs.

Joakim Persson, biträdande
projekt- och utvecklingschef
hos Wihlborgs.
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– Det ska bli väldigt spännande att se området
växa fram. Nyhamnen är viktig för hela södra
regionen och kommer att erbjuda attraktiva arbetsplatser i riktigt bra läge med närhet till allt.

Projekten som nu ska genomföras i Ny
hamnen ska också gå i bräschen för klimat
smart byggande och förvaltande. Tillsammans
med de olika byggföretagen och på sikt även
invånarna ska en cirkulärt och klimatsmart
vardag skapas för de som bor, verkar och
vistas i området.
–Exakt hur det kommer att se ut är för tidigt
att säga, men de inledande etapperna
kommer att konkretiseras de närmaste åren
genom flera parallella detaljplaner, säger
Kristoffer.
Cirkularitet och hållbarhet i fokus
Något som redan nu är uttalat, är ambitionen
att i möjligaste mån bygga cirkulärt. Det som
går ska återbrukas och återanvändas, både för
gamla och nya byggnader.

Kristoffer Nilsson, övergripande samordnare
för Nyhamnen hos Malmö Stad.

Ska bli tillgängligt för alla
Kristoffer Nilsson, övergripande samordnare
för Nyhamnen hos Malmö Stad, är också
positiv till att förvandlingen av Nyhamnen ska
genomföras.
– Utbyggnaden har primärt tre syften för
Malmö Stad. I första hand handlar det om
22

– Detaljerna för genomförandet måste formas
under resans gång, men vi vet att hela grundtanken är att ta hand om det som redan finns.
Visionen är också att fylla området med ett
näringsliv som är kopplat till hållbara näringar.
Även här kommer hållbarhet att finnas som
en röd tråd. Vi kommer att testa flera olika
lösningar och alternativ tillsammans med aktörerna i området för att komma fram till vad
som fungerar bäst, berättar Kristoffer.
2023 kommer Forum Nyhamnen att starta,
ett samarbete mellan Malmö Stad, byggbranschen, befintliga aktörer på plats, akademin

I första hand handlar det
om att bygga och tillskapa en ny attraktiv del
av Malmö vid vattnet.
Kristoffer Nilsson

Bilder: Wihlborgs, Henning Larsen

Totalt kommer deras fastighet att erbjuda
10 000 kvadratmeter kontorsyta och Joakim ser
fram emot när området börjar fyllas med folk.

att bygga och tillskapa en ny attraktiv del av
Malmö vid vattnet. Området ska vara tillgäng
ligt för hela Malmö, vilket är en viktig del. Nyhamnen har ambitionen att bli en mötesplats
och ett vardagsrum för hela Malmö, säger han.

Bilder: Wihlborgs, Henning Larsen

Bilder: Wihlborgs, Henning Larsen

>> ha en WELL-certifiering. Den innebär att
vi bygger för mer välbefinnande och hälsa.
Det kan vara att vi planerar så det blir enklare
att ta trapporna istället för hissen eller skapar
andra ytor för rörelse eller återhämtning,
förklarar Joakim.

och allt eftersom även invånarna i området. Tanken är att skapa en mötesplats där
Nyhamnens utveckling och framtid formas
tillsammans.

Komplexa projekt och
projekt med logistiska
utmaningar är vi vana
att hantera och med vår
logistik i världsklass har
vi verkligen en möjlighet
att bidra till kommande
byggnationer"
Jimmy Roslund

alla att det här ska bli precis så fantastiskt och
tillgängligt för hela Malmö som det kommer
att bli.

– Nästa år är ambitionen att vår arbetsgrupp
inom Malmö Stad flyttar till området för att
finnas på plats och inleda en del tester, såsom
ett urbant landskapslaboratorium där vi tittar
på vilken typ av växtlighet som ska finnas i
området, hur dagvattnet bäst kan hanteras
och vi undersöker takodlingar och växtväggar.
Den stora hamnbassängen på nio hektar
studeras i ett inledande skede om den, liksom
den i Varvstaden, ska fyllas på så det blir mellan tre och fyra meter djupt, från dagens nio
meter. Då gynnas växtlivet på botten av mer
solljus och förhoppningen är att det på sikt
kommer att rena vattnet så pass att det skapas
badmöjligheter och lockar till sig djurliv.
En höjning av bassängbotten kan också vara
en framtidssäkring för klimatförändringar som
bär med sig höjda havsnivåer.
Projekt med många komplexa delar
En av de största utmaningarna i projekt Ny
hamnen är komplexiteten, berättar Kristoffer.
– Att koordinera detta stora projekt, med en
hamn som i delar ska flyttas omkring år 2027–
2028, innebär såklart utmaningar. Projektet
som helhet innehåller många komplexa delar
som måste fungera, som att verksamheterna
som redan finns där måste kunna fortgå och
att en utbyggnad sker samtidigt som en central mängd ledningar och vägtrafik går genom
området och försörjer hela Malmö. Därför
jobbar vi hårt inom staden för att samarbeta
mellan förvaltningar, vilket har gått bra. Vi vill

Jimmy Roslund, regionchef Syd Elektroskandia

Elektroskandia står redo
Även Jimmy Roslund, regionchef för region
Syd hos Elektroskandia, ser positivt på Malmös
utveckling.
– Det ska bli väldigt spännande att följa
utvecklingen av Nyhamnen. Alla bygg- och
industriprojekt är positiva för oss, då de
produkter vi tillhandahåller alltid efterfrågas.
Inte minst nu, när det talas så mycket om
lågkonjunktur, är det skönt med framtidstro,
säger han och lägger till:
– Komplexa projekt och projekt med logistiska
utmaningar är vi vana att hantera och med
vår logistik i världsklass har vi verkligen en
möjlighet att bidra till kommande byggnationer, oavsett om det handlar om just in
time-leveranser eller traditionella byggprojekt
med stora volymer.
Text: Sara Schröder
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—
Sparar energi och pengar.
Lättanvänd och MID-godkänd
elmätare med M-Bus.
Individuell mätning och debitering (IMD) med hjälp av undermätare har
många fördelar. En bostadsrättsförening kan t.ex. göra betydande
kostnadsbesparingar, eftersom IMD möjliggör kollektiv elupphandling och
lägre fasta avgifter.
B23 113-100 är en MID-godkänd och lättanvänd trefasmätare för direktmätning upp till 65A med inbyggd M-Bus kommunikation. M-Bus kommunikationen möjliggör fjärravläsning av aktiv energi, aktiv effekt, spänning,
ström, frekvens och effektfaktorn. Utöver M-Bus finns även puls/alarmutgång. B23 har en stor och tydlig display och är endast 4-moduler bred.
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B23 113-100 har E-nummer: 09 000 38
abb.se/lagspanning

Cable App
Välja rätt kabel & kabelarea
för varje tillfälle!

Elektrikerns bästa vän
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Foto: Sune Eskelinen

Elmateriel till Nya

Sjukhuset i Malmö
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Den största utmaningen är leveranserna och det
gäller att vara noggrann och ha koll på allt,
som exempelvis uppmärkning av all materiel,
med byggnad, våning och positionsmärkning”

Patrik Bäckström, Elektroskandia, Jörgen Svensson och Ola Hansson, NSM El samt Magnus Lövgren,
Elektroskandia.

För att kunna möta framtidens krav moderniseras och utvecklas sjukhusområdet i Malmö.
En stor del i omvandlingen är byggnationen av två stora vårdbyggnader om totalt cirka
110 000 kvadratmeter. APQ El och Assemblin utför installation av kraft, belysning och
telesystem i byggnaderna genom det gemensamma bolaget NSM El.
Jörgen Svensson är till vardags projektledare på APQ
El och nu projektchef på NSM El.
– För vår del drog det här projektet igång skarpt
under 2018. Vi var då sedan tidigare inne och utförde
installationer på sjukhuset, då vi har ramavtal med
dem, och Assemblin El hade kontakt med Skanska,
som fått uppdraget av Region Skåne att bygga vårdbyggnaderna. Redan på ett tidigt stadie insåg både
vi och Assemblin El att projektet var lite för stort för
ett företag. Vi tog därför kontakt med varandra och
efter lite diskussioner beslöt vi att dela upp projektet
mellan oss 50-50. Det är bakgrunden till bildandet av
bolaget NSM El (Nya Sjukhuset Malmö) som det här
projektet drivs genom och där APQ El och Assemblin
El äger hälften var, säger Jörgen Svensson.
Bra sammanhållning
Medan Jörgen Svensson har fokus på projektering
och produktionen så ansvarar Ola Hansson, biträdan
de projektchef NSM El och till vardags projektchef
på Assemblin El, för ekonomi, inköp, kvalitet och
arbetsmiljö.
– Totalt är det cirka 65 montörer och 11 tjänstemän

som arbetar med det här projektet och ungefär
hälften kommer från vardera företaget. Vi har valt att
köra 50-50 i alla led för att få en bra vi-känsla. Något
som verkligen lyckats då vi fått en väldigt bra sammanhållning mellan alla som är arbetar i projektet,
säger Ola Hansson.
110 000 kvm
De två byggnaderna är 11 respektive 10 våningar
höga och den totala ytan är cirka 110 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer innehålla bland annat
9 vårdavdelningar med 244 enkelrum, 23 operationssalar, intensivvårdsavdelning, sterilcentral med mera.
2025 ska projektet vara klart.
– Vårt uppdrag är att utföra installation av kraft, be
lysning och telesystem, vilket innefattar kraft och
ups-kraft, data, passersystem, brandlarm, kallelse- och
överfallslarm, säger Jörgen Svensson och fortsätter:
– Efter upphandling blev Elektroskandia utsedd till
prioriterad leverantör till projektet. Vi omvärderar
upphandlingen varje år och Elektroskandia har fått
fortsatt förtroende varje gång. >>
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Totalt är det cirka 65 montörer och
11 tjänstemän som arbetar med
det här projektet och ungefär hälften
kommer från vardera företaget”

>> Tät dialog
På Elektroskandia är Patrik Bäckström ansvarig utesäljare på
projektet.
– Vi har en tät dialog och jag träffar de ansvariga på NSM El
flera gånger i månaden för att stämma av och dessutom har
vi också löpande kontakt per telefon och mejl. Den dagliga
kontakten sköts av vår tekniske innesäljare Magnus Lövgren
som är dedikerad för detta projekt, säger Patrik Bäckström.
Elektroskandia levererar dagligen och då det är ett stort
projekt på en begränsad yta har Skanska valt att alla större
leveranser ska gå till en speciell avlastningsterminal och
därifrån har de en utvald transportör som levererar ut till
byggplatsen.

Se filmen på elektroskandia.se
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– Jag jobbar med projektet varje dag, det är allt ifrån offert
förfrågningar och order till att bevaka leveranser. Jag blir
inkopplad framför allt när det gäller större leveranser av till
exempel kabel, kabelstegar, armaturer etc. men även då det
gäller artiklar som vi inte har på lager. Det dagliga beställer

NYA SJUKHUSET I MALMÖ
Uppdragsgivare: Region Skåne
Generalentreprenör: Skanska
Ola Hansson och Jörgen Svensson, NSM El.

Installation av kraft, belysning och telesystem: NSM El
Antal byggnader: Två

de själva på nätet. Den största utmaningen är leveranserna
och det gäller att vara noggrann och ha koll på allt, som exempelvis uppmärkning av all materiel, med byggnad, våning
och positionsmärkning, säger Magnus Lövgren.
Fördel med en kontaktperson
– Vi beställer mycket digitalt från Elektroskandia via EDI och
då det krävs handpåläggning så går det via Magnus. Det är
en stor fördel för oss att bara ha en part att tala med. Viktigt
var också att vi redan på ett tidigt stadie visste vad vi skulle
ha och kunde därför beställa i god tid. Och när det gäller
specialprodukter, som det kan vara leveransproblem med, så
tog vi höjd för detta genom att köpa på oss i förväg och låter
Elektroskandia lagerhålla åt oss, säger Jörgen Svensson.

Antal våningar: 10 respektive 11 våningar
Total yta: Cirka 110 000 kvadratmeter
Innehåller bland annat: 244 enkelrum, 23 operations
salar, 9 vårdavdelningar, intensivvårdsavdelning, steril
central, bårhus m.m.
Antal arbetsplatser: Cirka 2 000 vårdpersonal
Tidplan: Byggstart våren 2015, beräknas vara klart 2025

– Det är A och O i ett sådant här projekt, med många yrkeskategorier inblandade, att materiel kommer i rätt tid då alla
är beroende av varandra. Vårt samarbete med Elektroskandia
fungerar bra och smidigt och leveranserna kommer i rätt tid
så vi kan jobba på som planerat, avslutar Ola Hansson.
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Gotlands regemente

laddar om

– ny skjutbana med belysning från Cardi
Försvarsmakten ökar sin närvaro
på Gotland allt mer och som en del
i denna expansion har man låtit
bygga en ny skjutbana för Gotlands
regemente. Gotlands El & Teleteknik
AB (Gettab), som ansvarat för allt
elarbete, valde Elektroskandia till
helhetsleverantör av belysning samt
övrig elmateriel.

S

edan flera år tillbaka arbetar Försvarsmakten med att stärka närvaron
på strategiskt viktiga Gotland. Ett led
i detta är etableringen av Gotlands regemente, som har till uppgift att bland annat
utveckla försvaret på Gotland samt stärka
totalförsvaret tillsammans med de civila
försvarsmyndigheterna. Den skjutbana som
tillhörde det gamla regementet ägs inte
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"

På skjutbanan var kraven bland annat
att belysning av mål samt skjutvallar
på 100, 200 och 300 meter utförs med
stolpmonterade LED-strålkastare”
längre av staten och Fortifikationsverket, som äger och
förvaltar landets försvarsfastigheter, fick därför i upp
drag att låta bygga en ny skjutbana med värmestuga
och målbod i Tofta söder om Visby.
– Skanska har totalentreprenaden, bygger och gör
markarbeten och av dem fick vi projektet att ansvara
för allt elarbete, från projektering till färdigställd
anläggning. Det omfattande bland annat kraft, kana
lisation och belysning, dels på själva skjutbanan men
även intilliggande målbod och värmestuga, säger Dick
Engqvist, Gettab.
Tydliga krav
I september 2021 var Gettab först i kontakt med Peter
Ronhagen vid Elektroskandiabutiken i Visby och
berättade om projektet och vilken materiel som skulle
krävas. Belysning var en stor del i leveransen till skjutbanan och Peter kontaktade därför Emma Lindblom,
belysningssäljare Cardi Belysning.
– Jag gick igenom de underlag med rambeskrivning
och ritningar vi fick till oss och det var väldigt tydligt
vilka krav som ställdes på belysningen. För att ta >>

Emma Lindblom, Cardi Belysning och Dick Engqvist, Gettab.
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Ett krav var att belysningsstolparna skulle vara i trä för att förhindra
rikoschetter vid skjutning.

>> fram en optimal lösning tog jag hjälp av
Malin Thyberg på vår ljusdesignavdelning,
som fick projektera och göra alla ljusberäkningar, säger Emma Lindblom.
Förhindra rikoschetter
På skjutbanan var kraven bland annat att
belysning av mål samt skjutvallar på 100, 200
och 300 meter utförs med stolpmonterade
LED-strålkastare. Medelbelysningsstyrka på
skjutvall och på mål fick ej understiga 100
lux med en jämnhet om minst 0, 2 inom hela
skjutvallens yta. Belysning av skjutvallar samt
mål skulle utföras så att bländning inte kan
uppstå under skjutning. En viktig aspekt var
att belysningsstolparna skulle vara av trä,
detta för att förhindra risk för rikoschetter vid
skjutning.

Se filmen på elektroskandia.se
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– I början av året levererade vi all materiel
till Gettab och projektet på Tofta. När det
gällde belysning så bestod leveransen bland
annat av 9 stycken 16- och 18-meters stolpar
från Scan Pole. Strålkastarna som valdes
var Alos 1000 smal och Alos 1000 asymmetrisk från vårt eget sortiment Cardi. De
här strålkastarna är riktigt starka, på nästan
1000w och ger 120 000 lumen. Totalt blev

det 14 stycken Alos som monterades två och
två i stolparna. Dessutom levererade vi även
andra belysningsarmaturer från Cardi, bland
annat Fakta till värmestugan, Fabo i väderskyddet och Doris på fasaden, säger Emma
Lindblom.
Unikt projekt
Skanska reste belysningsstolparna och där
efter monterade Gettab strålkastarna.
– Nu ska vi bara göra slutinriktningen på
strålkastarna och sedan ska vi vara klara med
projektet. Det är ju inte så ofta det byggs
skjutbanor så det har varit kul för oss att vara
inblandade. Det är ju ett unikt projekt, men
eltekniskt var det inget speciellt med det. Det
har flutit på bra med leveranser av materiel
och Elektroskandia har som vanligt gjort ett
bra jobb.
De är duktiga på logistik, inte minst viktigt
för oss som verkar på en ö. Viktigt i just det
här projektet var även att de kunde ge oss
stöd och support när det gällde val av armaturer och belysningsberäkningar, avslutar
Dick Engqvist.

"

Strålkastarna som valdes var Alos 1000
smal och Alos 1000 asymmetrisk från
vårt eget sortiment Cardi”

Noel Nysell, Gettab, riktar in strålkastarna.
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En komplett lösning
för kabelförläggning till
solcellsmontage
Smidig, säker och flexibel
installation med Wibe och Defem

Levante

®

Läs mer på
wibe-group.com

Nyhet! Levante 40 och 50
Förfinad och förädlad i varje detalj
e- nr

modell

färg

93 026 20

Pax Levante 40

vit

93 026 21
93 026 22
93 026 07

93 026 06

Pax Levante 50
Pax Levante 50

Pax Levante 30

Pax Levante 00

Marknadens bredaste sortiment
Rutab har ﬂera olika lösningar på
EMC-förskruvningar. Med vår unika
Blueglobe Tri från Pﬂitsch får ni:
• Höga skärmdämpningsvärden vilket
ger ert system tillförlitlig EMC-skärmning
• Pålitlig 360° kontakt med kabelns skärm
• Mycket hög dragavlastning och IP68
upp till 15 bar
• Tids- och kostnadsbesparande installation
Allt för att ni ska få rätt produkt till er applikation
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vit

NY

vit

pax.se

Förskruvningar för alla behov

• E-nummer 1471920-1471934

vit
NY
svart NY

www.rutab.se
0380 55 50 50

NYHET

Nya arbetslampor som täcker alla behov
Det har lanserats nya LED-arbetslampor i Thorsman-sortimentet som erbjuder optimal belysning.
Lamporna har färgtemperatur som liknar dagsljus (4000K) samt är vädertätade (IP65 och IP54),
robusta (IK08) och lämpliga för alla arbetsmiljöer - både inom- och utomhus. Dessutom är de
försedda med flera smarta funktioner som underlättar ditt arbete.

Patenterad gummirem

Kabelhantering

Fem ljusnivåer

Extra eluttag
Thorsman arbetslampor använder den
senaste LED tekniken som varar i upp till
50 000 timmar med låg energiförbrukning.
Arbetslamporna är mycket effektiva och
levererar minst 110 lumen/watt.

USB-laddare typ A + C
7590126 Arbetslampa, Thorsman, LED, 18W, 2100lm, 4000K, IP65
7590127 Arbetslampa, Thorsman, LED, 35W, 4000lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max

se.com/se

7590128 Arbetslampa, Thorsman, LED, 55W, 6800lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max
7590129 Arbetslampa, Thorsman, LED, 75W, 8500lm, 4000K, IP54, 1 Schuko-uttag, USB A+C 2.4A Max

© 2022 – Schneider Electric. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken ägs av Schneider Electric Industries SAS eller dess dotterbolag.
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Malmö Stadsnät
säkrar
infrastrukturen
Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring
den fysiska infrastrukturen för fibernätet. En av satsningarna som nu
genomförs är att förse kabelbrunnarna med låsbara innerlock.
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M

almö stad förvaltar och bygger
fibernät för framtidens infrastruktur. Man erbjuder operatörer, villor,
bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende
och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet. Som en aktör som tillhandahåller
elektroniska kommunikationsnät har Malmö
Stadsnät att förhålla sig till Post- och Telestyrelsens (PTS) säkerhetsregler. PTS har bland
annat till uppgift att verka för att samhällets
behov av robust och säker kommunikation
tillgodoses och säkerhetsreglerna går ut på
att alla i Sverige ska kunna kommunicera i
säkra kommunikationsnät. Bland säkerhetsreglerna märks bland annat att krav på ett
systematiskt och långsiktigt säkerhetsarbete,
riskanalyser och omfattar såväl tekniska som
organisatoriska säkerhetsåtgärder.

– Malmö Stadsnät hörde av sig till mig om
råd när det gällde att komplettera brunnarna
med låsbara innerlock. Jag bokade därför in
ett gemensamt möte tillsammans med vår
leverantör Melbye och tillsammans gick vi
igenom olika lösningar samt gjorde platsbesök, säger Morgan Olofsson, utesäljare
Elektroskandia.
– Vi har tagit fram låsbara lock anpassade för
att tillåta eftermontage av innerlock i redan
installerade Melbye brunnar. De skruvas fast
inifrån och man slipper gräva och asfaltera.
En smidig lösning, inte minst för Malmö
Stadsnät som genomgående använder sig
av våra kabelbrunnar, säger Patrick Berggren,
KAM Melbye Skandinavia.

Se filmen på elektroskandia.se

Pilotprojekt
– Den första vändan är ett pilotprojekt med
låsbara innerlock till ett 60-tal brunnar, som
Ökade säkerhetskrav
vi beställt av Elektroskandia. Därefter gör vi
– Kraven på att höja säkerheten har ökat, inte
en utvärdering innan vi fortsätter uppgraminst under det senaste året med det allt
deringen. Vi tittar också på möjligheten att
mer osäkra omvärldsläget. Hotbilden, med
ha digitala lås
risk för sabopå innerlocken
tage, åtkomst av
”Vi arbetar aktivt för att
framöver. Det
känslig informainnebär att man
uppgradera
säkerheten,
såväl
tion med mera
kan öppna med
har ökat. De
den fysiska infrastrukturen
hjälp av sin moelektroniska
biltelefon, vilket
som
våra
system
och
rutiner”
kommunikagör att vi slipper
tionerna spelar
osäker och dyr nyckelhantering och kan ge
idag en omfattande roll för i stort sett alla
tillträde endast vissa tider. Vi ser positivt på
samhällsfunktioner och det är av största vikt
att med ny teknik kunna höja säkerhet ytter
att de alltid fungerar. Därför arbetar vi aktivt,
ligare i vårt nät, säger Daniel Povoa.
med utgångspunkt från PTS direktiv, för att
ständigt uppgradera säkerheten. Det gäller
såväl den fysiska infrastrukturen som våra
system och rutiner rent allmänt, säger Daniel
Povoa, projektledare på Malmö Stadsnät.
Låsbara innerlock på kabelbrunnar
När det gällde att ytterligare säkra stadens
fysiska infrastruktur är kabelbrunnarna en av
våra prioriterade säkerhetsaktiviteter.
– Det är ju av största vikt att ingen obehörig
kan ta sig ner i kabelbrunnarna och komma
åt våra fibernät. Samtidigt är det nödvändigt
att fibertekniker och schaktentreprenörer
har tillträde då det ska utföras servicearbeten
med mera. Idag är brunnarna låsta med en
specialbult, enligt tillverkarens direktiv, men
detta kommer vi nu även att komplettera
med låsbara innerlock, säger Daniel Povoa.
Avtal med Elektroskandia
Malmö Stadsnät har sedan tidigare avtal med
Elektroskandia och köper löpande fiber
materiel, kabelbrunnar med mera.

Robin Olsson, stadsnätschef Malmö Stadsnät, Morgan Olofsson, Elektroskandia, Patrick Berggren,
Melbye Skandinavia samt Daniel Povoa, Malmö Stadsnät.
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Foto: Drago Prvulovic

Snyggt och
dekorativt ljus

		 omgärdar villan i Båstad

Förutom LEDstripen har Elektro
Sjöstrand även installerat all övrig
utomhusbelysning vid villan i Båstad.

Belysning kan användas på så många olika
sätt, inte minst gäller det LEDstrips som ger
möjlighet att på ett enkelt sätt få en dekora
tiv belysning såväl ute- som inomhus. Ett
lysande exempel är villan i Båstad där Elektro
Sjöstrand använde cirka 200 meter LEDstrips
för att belysa staketet.
– Villaägaren kontaktade mig för att få förslag på hur
man på ett bra sätt kunde belysa staketet som omgärdar villan. Vi har installerat en hel del belysning till
kunden tidigare både utom- och inomhus. Han tycker
bland annat mycket om LED-lister som vi monterat
en hel del inne i villan. All belysning styrs via Plejd och
resultatet har blivit mycket bra, säger Linus Sjöstrand,
Elektro Sjöstrand.
Mysig effekt
Linus ringde Elektroskandia och tekniska innesäljaren
Emil Melin för att få tips på lösning.
– Jag var med ute och tittade på platsen för att se
vad som kunde vara lämpligt att använda. Kravet var
att belysningen inte fick vara för stark, utan den skull
bara vara dekorativ och mysig. Jag kontaktade därför
vår leverantör Hide-a-lite, som har ett mycket brett
program av LED-lister och LEDstrips för olika användningsområden, säger Emil Melin.
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Linus Sjöstrand och Philip Sangby, Elekt

ro Sjöstrand samt Emil Melin, Elektroska

ndia.

Det här är den längsta LEDstrip
vi gjort, det var ett jätteroligt
jobb och jag gör gärna flera
liknande jobb i framtiden”

LEDVANCE.SE

DET ÄR DAGS ATT
BYTA TILL LED

För att få effektfullt släpljus monterades LEDstripen under plåtkanten på staketet.

Valet blev att använda en LEDstrip
IP65 för direkt anslutning till 230V.
Den är perfekt för utomhusbruk med
utförande i tre ljusflöden, Low, Mid
och High. I detta fallet valdes Lowversionen.
200 meter LEDstrip
– Totalt gick det åt cirka 200 meter
LEDstrip till villastaketet. Vi monterade LEDstripen, med dess själv
häftande tejp under plåtkanten på
staketet, för att få släpljus. Vi har även
gömt den på några ställen mellan
betong och plank, där man ser ljuset
mellan staketstolparna. Det ger
lite skuggbildning och får belysningen att bli mer
levande. Vid staketets hörnor fick vi klippa LED-stripen och löda, säger Philip Sangby, Elektro Sjöstrand.

VI HAR LÖSNINGAR FÖR NÄSTAN ALLA BEHOV!
24 februari 2023 stoppas produktionen av traditionella
kompaktlysrör enligt det europeiska RoHS-direktivet.
Därför är det hög tid att hitta ersättaren i LED.
LEDVANCE har ett brett utbud av LED-kompaktlysrör
med socklarna G23, G24D-1/2/3, G24Q-1/2/3,
GX24Q, 2G11och 2G10.
Med produkterna från LEDVANCE har du även
möjlighet att byta till nya LED-armaturer.
Kontakta oss för att hitta dina lösningar!
kundservice@ledvance.com
08-707 44 00

– Resultatet blev väldigt vackert och vår kund är
mycket nöjd. Det här är den längsta LEDstrip vi gjort,
det var ett jätteroligt jobb och jag gör gärna flera
liknande jobb i framtiden, säger Linus Sjöstrand och
fortsätter:
– Vi köper all elmateriel från Elektroskandia. Det
bästa med dem är servicen, ingen annan grossist har
samma servicenivå. Elektroskandia hjälper till med
ljusberäkningar, tar fram offerter och ger lösningar
som jag kan använda för att göra mina kunder
nöjda. Vi har också mycket personlig kontakt då vi
är inne och hämtar materiel i Helsingborgsbutiken
varje morgon.
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ARX Säkerhetssystem
– nya versionen är här

ASSA ABLOY ARX är ett marknadsledande
säkerhetssystem med passerkontroll och larm. Nu
är version 4.8 här – snabbare, smidigare och mer
kraftfull. Med andra ord: dags att uppgradera!
Säkrare än någonsin
I den nya versionen är kommunikationssäkerheten
uppgraderad med högre kryptering och utökad
kontroll, allt för att säkerställa ett driftsäkert
system.

A530

Full integration med ARX Power
ARX Power är en serie enheter med olika
egenskaper för en smidig och effektiv installation
av ARX Säkerhetssystem, allt i ett. Centralenheter,
batteribackup och batterier i en och samma
kapsling. Fullt integrerat i ARX för kontroll och
konfiguration.
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Läs mer på assaabloy.com eller ring 016-17 70 00

Larmöverföring har aldrig varit enklare
Tillsammans med AddSecure kan nu
larmöverföring ske direkt från undercentralen till
en mängd olika larmcentraler. För system i högre
larmklasser finns även en integrerad larmsändare,
ARX Communicator.
Smidigare för mobil kommunikation
Kommunikationen för utfärdande av kort för
ARX Mobile Access är uppdaterad och är nu både
smidigare och snabbare.

www.sg-ab.se

Vi hjälper dig i omställningen till
ny energieffektiv belysning!
I omställningen från gamla konventionella ljuskällor till en ny
energieffektiv anläggning är det många aspekter att tänka på!
Förutom ett komplett produktsortiment så erbjuder vi:
•
•
•

Teknisk rådgivning
Ljusberäkningar för att säkerställa energioptimering
LCC- eller energikalkyler

Utfasning

Exempel Utbytesarmatur

• 24 februari 2023

Rax Eco 150/200

• 24 februari 2023

Disc 290/480

• 24 augusti 2023

Sense Surface IP20

Utfasning av kompaktlysrör (RoHs)

Cirkellysrör T5 (RoHs)

Utfasning av T5/T8-lysrör (RoHs)

Dip switchar för olika ljusflöden samt 3/4000K
Klarar gamla hål upp till 250mm med rehabring

Finns i storlek Ø290 samt Ø480
Variationsrik produktfamilj

Finns i storlek 600x600, 1200x300, 640x200
Med och utan PIR Sensor

Arena IP23/Arena Sport

Högpresterande för industri och lager
Med bollskydd för idrottsanläggningar

Wave IP44

Finns i längd 600, 900, 1200
Med och utan sensor

Area IP66 1200/1500

Kapslad och slagtålig, tål temp. ned till -25C°

• 1 september 2023

Halogenlampor med sockel
G9, G4 och GY 6,35

Junistar Eco / Junistar Eco Outdoor

Reduceringsringar ingår för hål mellan Ø68-83mm
Godkänd för montage mot isolering.

LEDDim 350

Komplettera gärna din nya energieffektiva belysning med ljusreglerande styrning, vår nya dimmer
för bakkant LEDDim 350 är perfekt för gamla anläggningar då den kan kopplas utan nolla (N) vilket
ger möjlighet för ytterligare energibesparingar samt anpassat ljus utefter dagens olika göromål!

SG Armaturen AB

info@sg-ab.se

Tel +46 31817110
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Lättarbetade
fördragna rör i
olika storlek!
Flexrör 16/FQ 3G1,5 100m
Flexrör 16/FQ 5G1,5 100m
Flexrör 16/FQ 3G2,5 100m
Flexrör 20/FQ 5G2,5 100m

E14 149 16
E14 149 17
E14 149 18
E14 149 19

StoveGuard
Många bostadsbränder startar med en glömd spisplatta,
en spisvakt förebygger uppkomsten av spisbrand
Norwescos spisvakt finns att få med manuell start (röd) eller
automatisk (grön).

Läs mer på
norwesco.se

Följ oss på:

Norwesco AB • Box 603 • 187 26 Täby • Besöksadress: Enhagsslingan 19 • Telefon: 08 792 27 00 • www.norwesco.se • info@norwesco.se

Nyhet!
El- & Listhammare
En mindre och lättare hammare, smidd i ett stycke
för maximal styrka och hållbarhet. Den u-formade
slagytan är optimerad för att komma åt nära tak
och i hörn utan att göra märken på andra ytor,
vilket gör hammaren idealisk för elektriker eller för
spikning av lister och finsnickeri.
Läs mer på hultafors.se

E-nummer: 16 651 97
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Värt att veta om...

...LED-lysrör
LED-lysröret fyller en viktig funktion när lysrören förbjuds och kan bidra med
en snabb energibesparing. Men glöm inte i all iver att spara energi att ljuset är
det primära, det finns för att vi kan utföra våra uppgifter tryggt och säkert och
för allas välmående!

Därefter kan man utläsa i produktguider vilka
LED-lysrör som lämpar sig bäst. Viktigt att
kolla är;

fyller de krav och rekommendationer den
ursprungligen var anpassad för, extra viktigt
i miljöer där vi utför uppgifter t ex kontor,
skolor, idrottshallar m.m.

• ”Retrofit” innebär att man kan ersätta traditionellt lysrör med LED-lysrör utan att modifieringar
i armaturer är nödvändigt.

Därefter gäller det även att få rätt ljusmängd
över tid, när måste byte av lysrör ske för att
inte understiga krav och rekommendationer?
Denna fråga blir extra viktig då ljusned
gången på LED-lysrör sker kontinuerligt
under hela livslängden medan de traditionella lysrören endast tappade ca 10 % av sitt
ljusflöde under sin livslängd. Det blir även
extra viktigt att ha koll på bortfallsfrekvensen
då LED-lysrören innehåller elektronik som
påverkas av omgivningstemperaturen, där
höga temperaturer ökar bortfall.

• Vid elektroniskt drivdon i armaturen ska även
kompabilitet med LED-lysröret säkerställas

Låt oss först slå fast att ett LED-lysrör inte är
detsamma som ett traditionellt lysrör, både
teknik och ljusspridning skiljer sig åt. Detta
är de främsta orsakerna till att man ska vara
extra noggrann om man väljer att byta typ
av lysrör i sina armaturer. En annan fråga
är kring vilket skick armaturerna befinner
sig i, är de tillräckligt fräscha för ytterligare
ett lysrörsbyte. Håller t ex plastdetaljer och
elektroniska drivdon (HF-don) för ytterligare
ett byte?
Lysrörets viktigaste uppgift är att sprida ljus
omkring sig och jämför man ett LED-lysrör
med ett traditionellt lysrör sker detta på
olika sätt. Det traditionella lysröret sprider
ljuset 360° medan ett LED-lysrör oftast har
en spridningsvinkel mellan 160°– 240°.
Traditionella lysrörsarmaturer är designade
för ett lysrör med 360° ljusspridning vilket
innebär att armaturens egenskaper inte
kommer nyttjas till fullo och då måste LEDlysröret kunna kompensera för detta. Detta
bör säkerställas genom provmontage och
efterföljande ljusmätning.
Ljusmätningen behövs för att säkerställa att
belysningsanläggningen fortfarande upp

Före inköp av LED-lysrör gäller det att kontrollera tekniken i befintliga armaturer, t ex;

• Vilken typ av lysrör finns idag, T8 (26 mm) eller
T5 (16 mm)?

• Kan ett ”Retrofit” LED-lysrör användas?

• Kräver LED-lysröret ombyggnad av armaturen?
Ombyggnad av armatur, t ex förbikoppling
av drivdon, måste utföras av behörig person
och kräver extra dokumentation. Ändringar
i armaturer kan vara förenade med flera
säkerhetsrisker.
Läs gärna mer på Elsäkerhetsverkets hemsida
”Utbyte av lysrör till LED-lysrör”, se sen information om ”konverteringssats”.
Mycket att ha koll på, men LED-lysröret är en
effektiv lösning för snabb energibesparing
när man väl fastställt att det lämpar sig för
anläggningen.

• Vilken typ av drivdon finns idag, elektromagnetiska (EM) och/eller elektroniska (HF-don)?
• Är armaturerna dimbara?
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Uponor Cable Protection System
Ny produkt - Kabelbrunn CC
KABELBRUNN CC – KOPPLAR SAMMAN

Vår lösning för transport av elektricitet och telekom är framtidssäkrad. Tack vare att
brunnen är anpassningsbar kan den installeras vid järnväg, väg, på industrimark eller inom
projekt för energi. Knock-Out-funktion i standarddimensionerna 50, 110 och 160 mm. Och
du… brunnen är till 100 % tillverkad av återvunnet material och är helt återvinningsbar!

CABLE
PROTECTION
SYSTEM

TradeForce – Verktyg för
proffs sedan 2005

E16 539 98

E16 539 99

Verktygsväskor i polyester. Botten av plast för bättre vattentålighet.

TradeForce är ett australienskt varumärke som erbjuder ett
brett utbud av högkvalitativa produkter inom verktyg och
personligt skydd för den professionella marknaden.
Våra produkter är noga framtagna
och testade för den svenska
marknaden.

Dimmer
USB-ladduttag
370LED

Ladda hem broschyren
ELKO USB Ladduttag

USB-laddning
med ny standard
Ladduttag USB A+C PD 45W

USB typ A och typ C med ny högeffektiv insats på 45W möjliggör förbättrad laddning av både mobila enheter och bärbara datorer. Laddspänningen anpassas
efter anslutna enheter. Levereras utan ram för infällt montage i apparatdosa eller
för utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Montagedjup 31 mm.

USB-A

E-nr

USB-C

Utförande

Färg

52 006 20 Ladduttag USB A+C 45W
52 006 21 Ladduttag USB A+C 45W

fv
sv

52 006 22 Ladduttag USB A+C 45W

rv

Hur snabb är en Power Delivery laddare?

30 min

21%

Konventionell laddare

70%

Power Delivery laddare

USB-A

USB-C

Detta är ett exempel. Den
faktiska hastigheten varierar
beroende på batteri och
enhetstyp.

Ladduttag USB A+C Schuko

USB av typ A och typ C samt hela 3A laddström. För både infällt och utanpåliggande montage. USB standard 2.0. Utspänning 5V= (+/- 5 %). Laddar en eller två
enheter samtidigt. Levereras utan ram för infällt montage i apparatdosa eller för
utanpåliggande montage i förhöjningsram eller hörnbox. Montagedjup 31 mm.

WWW.ELKO.SE | 08-449 27 27

ELKO AB

E-nr

Utförande

52 004 80 Ladduttag USB A+C Schuko
52 004 82 Ladduttag USB A+C Schuko

52 004 42 Ladduttag USB A+C Schuko

Färg

fv
sv

rv

E-NR. 42 027 97

Laddboxen
till elbilen
skall också
testas...
– Elma Instruments
gör det enkelt med
Elma EVSE-200!

elma
instruments
www.elma-instruments.se

Rörsystem
•

Skydd mot mekaniska påfrestningar

•

Enkel installation

•

Brandsäker elinstallation

OBOs metallrör passar utmärkt till tuffa industrimiljöer
och lantbruk. Tack vare de olika material- och
ytkvaliteteterna kan systemet anpassas perfekt till det
som krävs i respektive miljö. Den skrapade insidan gör
att det inte finns några vassa kanter och därmed inga
skadade kablar.

6114_Elma_Ann_90x118_SE.indd 1

23/11/2022 10.34

För en enklare vardag

Vi finns alltid vid din sida. Idag och imorgon. Diskar, tvättar, kyler och
värmer. Allt för att göra din vardag både bekvämare och enklare.
Våra vitvaror är effektiva, energisparande och anpassade efter svenska
förhållanden. Och för att du ska känna dig extra trygg har vi dessutom
egna servicetekniker som snabbt är på plats och hjälper dig om något
händer. Följ oss gärna i sociala medier eller läs mer på cylinda.se

obo-bettermann.se
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Tillförlitlig teknik blev precis
ännu bättre!

Eatons Push-in för

PKZ & DILM

Eatons Moeller-serie xStart uppgraderas
med Push-in-teknik.
Den nya verktygsfria anslutningstekniken
gör lednings-dragningen ännu snabbare,
säkrare och effektivare.

Storsäljare
för garage
Connect 5100 / 5150 | Kapslade LED-armaturer med inbyggd rörelsesensor.
All kommunikation sker trådlöst via Bluetooth Mesh vilket gör det enkelt att
styra ljuset och gruppera armaturerna utan någon speciell kabeldragning.
Ställ in grundljusscenarier, skymningsvärde och sensorns räckvidd. Finns
även i version med 5-ledare och ök-ledning med snabbkoppling.
En framtidssäkrad armatur som ger upp till 95% energibesparing.
Connect 5100 - 31W, 4250 lm. 100.000h L70. Ra>80, IP65, klass II. 1370 x 87 x 58 mm
Connect 5150 - 42W, 5940 lm. 100.000h L70. Ra>80, IP66, klass II. 1500 x 87 x 58 mm
E72 166 50
E72 166 63

Connect 5100, sensor
Connect 5150, sensor

K!

Patrick och hans kollegor finns tillgängliga när du
behöver support eller hjälp med projektering och
belysningsberäkning.

NI

ÖV

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se
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SVERIGES BÄSTA

FJÄLLHOTELL
Ett riktigt bra fjällhotell sätter guldkant på weekendresan eller skidsemestern.
Vi har samlat 10 svenska favoriter att spana in i vinter!
TEXT: KARIN WIMARK © RESEMAGASINET VAGABOND 2022
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Foto: Gustaf Adolfsson

Foto: Emma Svensson

1. Vidunderliga vyer

Låktatjåkko Fjällstation, Björkliden
1 228 meter över havet ligger Sveriges högst belägna fjällstation.
Det är svårt att slå Låktatjåkko Fjällstations unika läge, vackert
beläget i väglöst land mellan fjälltopparna nio kilometer utanför
Björkliden. Hur du tar dig hit? Transport sker med bandvagn,
kälke bakom skoter eller med snöskor eller skidor! Väl framme
i stugan finns 18 sängplatser, en restaurang och bar där frukost
och middag på lokala råvaror serveras till övernattande gäster.
Det går också fint att ta sig hit som en dagsutflykt för en lunch
i fjällstationen. Missa inte den omtalade ”Låktavåfflan” och den
vedeldade bastun.
DUBBELRUM FRÅN 2 750 KR/NATT INKL. HALVPENSION. bjorkliden.com/boende/laktatjakko-fjallstation

Missa inte den omtalade ”Låktavåfflan”.

2. Amerikanska vibbar

Skistar Lodge Hundfjället, Sälen
Skistar Lodge Hundfjället är den svenska fjällvärldens senaste tillskott – ett mysigt
fjällhotell som inspirerats av amerikanska skidorter som Colorado och Aspen. Hotellet
ligger centralt på Hundfjällstorget med direkt access till två 8-stolsliftar, perfekt för den
som smidigt vill kunna hoppa på skidorna rakt utanför porten. I anslutning till loungen
ligger baren och restaurangen Pontus i Sälen där en champagnevagn cirkulerar under
afterski-timmarna medan det i restaurangen serveras rätter där grill och sashimi är tongivande. På lunchrestaurangen Mondo kan du slinka in för enklare rätter med inspiration från hela världen samt en mer fartfylld afterski.

Skistar lodge Hundfjället

FRÅN 2 595 KR TORS–SÖN FÖR LÄGENHET MED 4 BÄDDAR. skistar.com

En flört med amerikanska skidhotell på Skistar Lodge Hundfjället.
Checka in i väglöst land på
Låktatjåkko Fjällstation.

>>
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Lofsdalen Fjällhotell har fått en rejäl uppfräschning.

Lofsdalens Fjällhotell, Lofsdalen
De nya ägarna till Lofsdalens Fjällhotell har storslagna
planer, då hotellet efter att ha stått tomt i flera år nu
öppnat i ny regi. Här erbjuds pjäxavstånd till backen
och ännu närmare till längdspåren samt en mysig
lounge i hotellet. Den som känner till restaurang Bleck
och Hellas Storstugan i Nackareservatet i Stockholm
kommer säkert att känna igen sig på Fjällhotellet då
ägarna är desamma. I den egna matsalen serveras
alpinspirerad mat i svensk tappning med råvaror från
lokala producenter. Missa inte kroppkakan med lingon
och brynt smör eller den rökta rentartaren.

Foto: Lofsdalens fjällhotell

3. Storslagna planer i ny regi

Sköna, avslappnande rum och på lång sikt ett spa!

Foto: Tomas Arlemo

FRÅN 1 500 KR/NATT FÖR TREBÄDDSSTUDIO. FINNS OLIKA HELG- OCH VECKOPRISER FÖR
FAMILJERUM. lofsdalensfjallhotell.se

Åres juvel Copperhill blickar ut över såväl skidbackar som sjön.

4. Majestätiskt på toppen

Copperhill Mountain Lodge, Åre
Ett av fjällvärldens mest storslagna boutiquehotell.
Redan i entrén är det lätt att glömma bort tid och rum.
Den pampiga kopparväggen kantas av en öppen brasa
och robusta soffgrupper i dova toner. Detta i en tre våningar hög, öppen oas där synliga träbalkar osar fjällstuga
och läckra konstverk och snickrade detaljer tar plats
utan att skämmas. Stanna över natten i hotellsvit eller
lägenhet, utforska Åres vackra fjäll utanför dörren och
låt sedan trötta muskler slappna av i utomhus-jacuzzin
på spaavdelningen.
FRÅN 1 550 KR/NATT FÖR DUBBELRUM. copperhill.se
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5. Isbad & norrsken
Arctic Bath är vackert
beläget på Luleälven.

Arctic Bath, Harads
Arctic Bath i Harads är lika mycket ett lyxigt spahotell som
en hyllning till de svenska skogarna. Den cirkelformade
huvudbyggnaden är inspirerad av timmerflottningens
tidevarv och ser ut som en blandning av ett jättelikt fågelbo
och ett plockepinn. Dessutom fritt flytande på Luleälven.
Checka in i någon av de 12 stugorna, njut av spa och bastu
och följ med på kanotturer, älgsafari, björnskådning,
eller varför inte örtvandring? Här finns dessutom bra
förutsättningar för att se norrsken!

Foto: myNewsdesk

Foto: Arctic Bath

Foto: Daniel Holmgren

DUBBELRUM FRÅN 9 500 KR/NATT. arcticbath.se

Ta ett iskallt dopp!

6. Arkitektskatt

Borgafjäll Hotell, Borgafjäll
Borgafjäll Hotell rankas som ett av Sveriges 25 viktigaste
arkitektoniska landmärken och är ritat av den världskände
arkitekten Ralph Erskine. Hotellet stod klart 1955, och inspirationen fick Erskine från fjällen och naturen. Resultatet är
ett hotell vars silhuett smälter samman med omgivningen.
Flera av rummen är byggda i tre etage och du kan välja mellan lägenheter med självhushåll eller hotellrum. Kommer du
hit sommartid finns möjligheter till vandring, fiske och jakt,
medan Borgafjäll vintertid är ett skotermecka med över 100
mil skoterleder. Här erbjuds också längdspår, utförsåkning och
mysiga utflykter med hundspann.
FÖR PRISUPPGIFTER, KONTAKTA HOTELLET. borgafjallhotell.se

>>
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7. Bo på Åreskutan

Buustamons Fjällgård, Åre

Värmande brasa och gräddig chokladdryck
efter en dag på fjället.

Till Åreskutans högst belägna hotell finns inga
vägar. För att komma till Buustamons Fjällgård,
belägen halvvägs upp på Åreskutan i Ullådalen,
blir du upphämtad med bandvagn eller snöskoter
– perfekt för den som söker avkoppling i en idyllisk
miljö. Den gamla timrade fjällstugan är trivsam, mat
och dryck står i fokus och i källaren tillverkar man
egen snaps. Missa inte de varma utomhusbaden och
bastun.

Buustamons fjällhotell

DUBBELRUM FRÅN 3 190 KR/NATT. buustamonsfjallgard.se

8. Gastronomi & arkitektur

Niehku Mountain Villa, Riksgränsen
200 kilometer norr om Polcirkeln ligger Niehku Mountain Villa,
ett specialdesignat hotell vars namn betyder ”dröm” på nordsamiska. Och drömlikt är just vad det är. Hotellet har byggts ihop
med ruinerna av de gamla lokstallarna och skapar tillsammans
med den moderna inredningen en känsla av gammalt och nytt.
Den lappländska naturen genomsyrar de 13 rummen, köket är
inspirerat av det lokala skafferiet och aktiviteterna osar äventyr.
Dessutom tar du dig smidigt hit med nattåg från bland annat
Stockholm.
FRÅN 15 500 KR/PERSON FÖR 3-DAGARS- HELG INKLUSIVE 5-RÄTTERSMIDDAGAR OCH TOPPTURSGUIDNING/
OFFPISTÅKNING. niehku.com

Sverige eller Alperna?
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Foto: Mattias Fredriksson

Sov bekvämt på Niekhu Mountain Villa.

Lapland View Lodge,
Övertorneå

Vackra vyer och tystnad utlovas på
Lapland View Lodge i Övertorneå.

På gränsen till Finland på Luppioberget i Övertorneå ligger en ny vinterlodge värd en omväg.
Lapland View Lodge

© Michael Törnkvist

9. Nytt i norr

är Explore the Norths senaste tillskott med 40
stugor vars stora panoramafönster bjuder på
milsvida vyer över Tornedalens kulturlandskap
och den brusande Torneälven. Stugorna balan
serar på klipphällarna på plintar, för att göra ett
så litet miljöavtryck som möjligt. Här finns också
en ny hundspannskennel med 50 huskeyhundar
– perfekt för den som vill känna magin i att åka
hundsläde genom vinterlandskapet. Sjunk sedan
ner i bubbelpoolen eller hoppa in i bastun – även
dessa med första parkett till det norrländska landskapet. Här erbjuds också andra aktiviteter som
isfiske och skoterturer liksom en inglasad restaurang med brasa och måltider på lokalproducerade
råvaror.

Foto: Katarina Hansson

bergaliv

FRÅN 1 750 KR/NATT FÖR DUBBELRUM. explorethenorth.se/our-lodges/lapland-view-lodge

10. Hisnande Hälsingehytt

Bergaliv landskapshotell,
Orbaden
Stilrent och stillsamt på Bergaliv landskapshotell.

Högt upp på Åsbergets brant vid Orbaden ligger två
minimalistiskt inredda stugor. Högloftet och Söderloftet är Bergalivs två av fyra retreathus i Hälsingland
som tar upp kampen om Sveriges naturskönaste hotell.
Ljusa träslag i björk och ask gör att stugorna smälter in
i det gamla kulturlandskapet längs Ljusnans dalgång
och inredningen är sparsmakad. Här står naturen i
fokus, något som blir tydligt när du vid incheckning
erbjuds en karta för en timmes vandring till stugan
samt en ryggsäck med hälsingedelikatesser till kvällssupén. Lofthuset är placerat vid den före detta skidanläggningen Orfabacken, och liftstationen vid botten är
numera ombyggd till ett bryggeri för ekologiskt öl. Här
väntar också den 18 mil långa Hälsingeleden, och efter
en natt på loftet är du välkommen att tillbringa en dag
på Orbaden Spa & Resorts spaavdelning.
FRÅN 2 300 KR/PERSON INKL TILLGÅNG TILL SPA PÅ ORBADEN SPA & RESORT. bergaliv.se

”Efter en natt på loftet är du välkommen ner
till Orbaden Spa & Resorts spaavdelning.”
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Nu fins Plata familjen
i ännu fler varianter!
• 2800–5600 lm
• On/off med sladställ
• Vidarekoppling på beställning
• Livslängd 100 000 h

5

års

garanti

Dali-2 Helvar driver.

Förbättrad nanoprisma: lägre
bländning, bättre bländningskontroll.

Ny driver med
sladställ.

100 år av lysande vardag.

Airam_Plata_VOLT_09_2022.indd 1

20.6.2022 8.48

Meet GARO Entity
Nästa generation av enkel laddboxinstallation är här. Genomtänkt
funktion och smarta lösningar öppnar upp för stor flexibilitet vid
både montering och installation. Med flyttbara uttag, nya appen
GARO Connect och bestående av endast tre moduler underlättar
GARO Entity minst sagt din installation. Det blir knappast enklare.
garo.se
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EBECO I NYTT SAMARBETE
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E-nummer Beskrivning

Storlek

2673304

Cubo T2, Al/Cu 5 x 6–35 mm²

200 x 300 x 132

2673306

Cubo T3, Al/Cu 5 x 16–95 mm²

300 x 400 x 132

2673308

Cubo T4, Al/Cu 2 x 5 x 16–70 mm²

300 x 400 x 132

2673310

Cubo T5, Al/Cu 2 x 5 x 35–150mm²

300 x 600 x 132

2673312

Cubo T6, Al/Cu 2x 5 x 35–240mm²)

400 x 600 x 132

roxs.es 22-0539

Ensto Building Systems AB
www.ensto.se

Undvik skräp
i maten!
Med detekterbara produkter
kan du undvika att skicka vidare
installationsmateriel till kunder
och konsumenter. Perfekt för
dig som projektleder eller utför
installationer inom livs- och
läkemedelsindustrin.

Detekterbara buntband
15 162 71-73

Detekterbara buntbandsfästen
15 171 20-21

Detekterbara kabelspiraler
29 900 37-39+49

• Magnetiskt detekterbara
• Enkla att upptäcka visuellt
57

Isafjordsgatan 5 • Box 7037 • 164 07 Kista • Telefon 08-580 890 00

Foto: Svenska Karateförbundet
Foto: Viktor Bull

"I karate säger man att den
tuffaste motståndaren
finns inom en själv"

KARATE
– träning för både
kropp och knopp

Med en träningsform som utvecklar både
sinnet och fysiken lockas allt fler till att
börja utöva karate. Oavsett ålder eller
grundförutsättning samlas både män och
kvinnor för gemensamma träningspass i
dojon, där endast japanska används som
träningsspråk än i dag.
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M

ed nyckelorden respekt, ödmjukhet och disciplin
utövas karate runt om i världen. Omkring 100 miljoner utövare tränar karate, en sport som enligt
legenden har sina rötter i 300-talets Indien för
att sedan spridas via Kina och så småningom komma till Japan. På
1300-talet utvecklades den till att mer likna vår tids karate på den
japanska ön Okinawa.
I Sverige finns det i dag cirka 24 000 aktiva utövare i alla åldrar och
antalet växer. Träningsspråket är japanska och kvinnor samt män
tränar sida vid sida. Det gör att oavsett var i världen du befinner

Foto: Jeff Tran

material eller utrustning. Man köper en träningsdräkt, som kallas Gi, och den kan man ofta
använda i flera år. På det viset är karate både
en inkluderande och hållbar träningsform,
eftersom det inte kostar så mycket att utöva,
menar Naja.
Mental utveckling på köpet
Att karate skulle handla om att slå varandra
och skada sig, avvisar Naja bestämt.

Naja Rehn, förbunds
a
koordinator hos Svensk
Karateförbundet.

Ett träningspass
består normalt av
tre olika moment;
uppvärmningsgymnastik och
uppmjuknings
övningar,
teknikträning och
slutligen styrkeoch konditions
träning.

– Våra föreningar berättar om ökande medlemsintag, särskilt efter
pandemin. Karate erbjuder en allsidig träning,
som verkar tilltala människor nu. Vissa berättar
om ett ökat intresse för självförsvar, andra
om att de önskar träning som tar hänsyn till
individen. De flesta föreningarna tränar med
inriktning på personlig utveckling och hälsa,
vilket kanske ligger i tiden, säger Naja Rehn,
förbundskoordinator hos Svenska Karate
förbundet.
Budo-filosofin lockar utövare
Karate är en kampsport inom de så kallade
Budo-arterna, dit även judo och aikido hör.
– Många utövare berättar att det finns en nyfikenhet kring Budo-filosofin. Den genomsyrar
all träning och innebär ett förhållningssätt
till sig själv och andra med syfte att utvecklas
som person. Det finns också många som
dras till kampkonster för att det är en väldigt
strukturerad form av träning. En del föräldrar
efterfrågar struktur och ordning, vilket många
klubbar erbjuder, berättar Naja.
Sporten delas oftast in i vad som kallas
traditionell karate och tävlingskarate. I det
fysiska utövandet av karate tränas hela kroppen genom övningar i styrka, smidighet,
koordination, balans samt inlärning av själv
försvarstekniker.
– Vissa klubbar är inriktade på att låta en del av

träningen handla om förberedelse för att delta
i olika tävlingar, vilket innebär en lite annan
form av träning då man måste utgå ifrån vissa
regelverk och annat som hör tävlandet till.
Man tävlar i två olika grenar, kumite, fighting med en motståndare, och kata, som är
uppvisande av form och utövas individuellt.
Sedan finns det en stor mängd klubbar som
fokuserar på så kallad traditionell träning där
fokus ligger mer på att utvecklas som person
och stärka både kropp och psyke, tillsammans,
förklarar Naja.
Inkluderande och hållbar träningsform
I dag är det omkring 1 000 personer i Sverige
som tävlar i karate, där den yngsta är 14 år. I
många andra länder är landslagens utövare
professionella och sponsras i hög grad. De
svenska utövarna engagerar sig ideellt och
tränar samt tävlar både nationellt och inter
nationellt utan arvode.
– Vi har trots det en del fina prestationer de
senaste åren, till exempel Hana Antunovic som
tog brons i VM 2018. I dagsläget har vi även
flera internationella medaljer bland de unga i
vår framtidstrupp, såsom AnnaJohanna Nilsson som tog silver
på Premier League i höst. Vi ser
på våra unga tävlingsutövare
med ljus och hopp, säger
Naja.
Kostnaden för att utöva
karate är relativt låg i
jämförelse med andra
materialsporter och
beror på vilka kostnader föreningen
har för exempelvis
lokal, det vill säga
dojon, och hur
många medlemmar
de kan ta in.
– Själva utövandet
är förhållandevis
billigt eftersom vi
inte har så mycket

För den som vill prova på är det bästa sättet att
kontakta sin lokala klubb eller besöka dojon
när det erbjuds öppet hus eller provträning.

K

arate är en kampsport

som räknas till den japanska
budon. Karaten kommer
ursprungligen från ön Okinawa söder
om Japan.
De japanska tecknen som bildar
ordet karate står för tom (kara-)
och hand ( -te). Från början skrevs
karate med ett annat kanji (ett av tre
japanska skriftspråk) för ”kara” som
betydde ”Kina”. När karaten fördes till
de japanska öarna under 1900-talets
första årtionden, ändrades detta kanji
till ett tecken som betyder ”tom”.

Naja tycker absolut att man ska ta chansen när
den erbjuds.
– Att träna karate blir snabbt en livsstil. Du får
nya perspektiv på hela ditt liv när du börjar
träna eftersom karaten innehåller mer än bara
fysisk utmaning. Mental utveckling kommer
på köpet som du har glädje av i alla delar
av livet. Du bygger karaktär och självkänsla.
Förutom god fysisk form och mental hälsa
får du också en massa goda vänner i din
klubb och det är ju också viktigt att
ha i livet, säger hon och
passar på att skicka med
lite tips till nybörjaren:

Foto: Jeff Tran

dig kan du delta på ett pass och förstå vad
tränaren säger.

– Den vanligaste missuppfattningen är att
man gör illa sig och andra. Att det gör ont att
träna. Visst, man kanske får lite blåmärken,
men det kan man få på fotbollsträning också.
Det som krävs av dig som utövare är att du
kommer till träningen. Visa din vilja och gör
det bästa du kan. I karate säger man att den
tuffaste motståndaren finns inom en själv.

– Våga var kass i början
– det är alla. Låt träningen
ta tid, du behöver det för att
mästra rörelser och hitta din
styrka. Njut av det meditativa
som också är en del av träning
en. Våga fråga de som tränat
längre om tips, råd och stöd. Vi
finns till för varandra! >>
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Camilla Ådröm 48 år
utövat karate sedan 2005

Vad är det som lockar med sporten?
– Att den är så varierande. Både mentalt och
fysiskt.
När är det som roligast?
– När jag får lära mig något nytt.

Hur ser sammanhållningen ut inom
sporten?
– Sammanhållningen i klubbarna i vår
organisation är jättebra. Det är väldigt god
stämning på våra träningar och läger.

När är det som mest utmanande?
– När jag ska lära ut till andra. Att hålla bra
träningspass kan vara en utmaning.

Vilka är de vanligaste misstagen som nybörjare gör?
– Att de inte tränar regelbundet. Att ha
kontinuitet i träningen är A och O om du vill
komma någon vart i din träning.

Det är väldigt god stämning
på våra träningar och läger.

Varför tycker du man ska prova på karate?
– För att det är kul. Och för att sporten passar
de flesta, ung som gammal.

Vad är det bästa med sporten?
– Att man tränar både kroppen och knoppen.
Och att jag har så bra träningskamrater.

Vilka är ditt bästa tips till nybörjaren?
– Ge inte upp, fast det känns svårt ibland.

5 populära stilar inom karate
Shotokan-ryu, i dagligt tal kallat

Shotokan, är en stil grundad av mästaren
Gichin Funakoshi (1868-1957). Stilen karak
täriseras bland annat av sina krävande
positioner, dynamiska kata (former) och
fighting spirit.

Shito-ryu Grundades av mästaren

Kenwa Mabuni (1889-1952), en expert
på såväl obeväpnade som beväpnade
tekniker. Stilen karaktäriseras av sitt
utbredda register av kata (störst av alla
karatestilar) samt sina tekniska principer.

Goju-ryu Grundat av mästaren Chojun

Miyagi (1888-1953), baseras på filosofin
att mjuka och hårda tekniker ska harmo
niseras till fullo. Stilen karaktäriseras av sina
praktiska närstridstekniker och andnings
övningar.

Wado-ryu Grundades av mästaren

Hironori Otsuka (1892-1982), ursprung
ligen expert på traditionell Japansk
ju-jutsu. Stilen karaktäriseras av sina
två-och-två övningar (kumite), som inkluderar både självförsvar, knivförsvar och
kontrolltekniker.
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Kyokushin Grundades av mästaren

Masutatsu Oyama (1923-1994). Den
yngsta av de fem populära stilarna. Stilen
karaktäriseras av sin hårda sparring, ofta
utan skydd, samt avancerade krossnings
tekniker (tameshiwari), där både brädor, is
och tegelstenar nyttjas.

Erik Dahlman, 42 år,

utövat karate sedan 2015

Vad är det som lockar med sporten?
– Jag började träna i en familjegrupp
tillsammans med min dotter och fastnade.
Innan hade jag inte tränat regelbundet på
många år. Min dotter har tyvärr slutat men
jag är kvar. Karaten har erbjudit träning i en
tillåtande miljö där jag blir utmanad utifrån
min nivå såväl fysiskt som mentalt.

och lära sig genom hela livet.

Karaten har ett otroligt
djup, man kan träna och
lära sig genom hela livet.

Vilka är de vanligaste misstagen som
nybörjare gör?
– Jag anser fortfarande att jag själv är nybörjare. Det ingår att göra fel. Vissa saker tar
tid att lära sig.

När är det som mest utmanande?
– I många övningar så behöver du god
koordination, styrka och smidighet. Samtidigt ska du vara avslappnad. Alla kroppens
delar ska arbeta tillsammans i harmoni. Det
låter totalt omöjligt och det är det, men
man försöker ändå.
Vad är det bästa med sporten?
– Det är en utmanande fysisk aktivitet men
också en möjlighet att utveckla sina sinnen.
Karaten har ett otroligt djup, man kan träna

Hur ser sammanhållningen ut inom
sporten?
– Man tar hand om sina träningskamrater och är öppen för individers olika
förutsättningar. Alla kan träna tillsammans;
nybörjare och erfaren, gammal och ung.

Varför tycker du man ska prova på karate?
– I dojon behöver du vara fokuserad och
närvarande. Träningen erbjuder en paus i en
stressig och krävande vardag.
Vilka är dina bästa tips till nybörjaren?
– Hitta en bra klubb där träningen tilltalar
dig, där du har roligt tillsammans med
dina träningskamrater. Träna efter dina
förutsättningar. Ha inte bråttom.
Text: Sara Schröder
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Tåliga, vattentäta,
små och runda

Golvboxar

Våra nya golvboxar har kapacitet för hög belastning.
De tål till och med tyngden från en bil! Med kapslingsklassen IP66 kan de dessutom våtstädas utan problem.
Med tre lock och fem färger finns en perfekt golvbox
för varje golv.
Läs mer på hager.se
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allmänljus. Finns i 3 storlekar (1291–2 445 lm). Ljusfärg kan ställas mellan 3000/4000/5000K.
Armaturen är IK10 klassad och lämpar sig för platser som kräver hög slagtålighet.
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Foto: Getty Images Istock

Förra numrets lösningar:
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SNODD
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MEST
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MAT FÖR
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KALL
VIND
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SYDOSTASIEN
SPRÅK

N

BRÅDSTÖRTADE

O R Ä K N A T

O R U P

CIRKA
KORT

C A

U T E L A M P

GRISÄNDA

K N O R R

STATERNA OCH
LYSER I
DET FRIA

Y

THOMAS
ERIKSSON
EJ VÅR

EJ UPPSKATTAT
SÄLLSKAPET

S T R A
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L
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N

BOULEVARD

G A T A

FORTFARANDE

Ä N

B J U D E N
INVITERAD
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S T Å L E

ÄR
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PROM
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UPPSKATTADES

VISA
MISSNÖJE
KORTA
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PRIMITIV

B E

B U A

S L I P S

PRYDNADSBAND

T I L T

VÅN- FLIPPERDADES
SPELSLJUDSTOPP
LIGT
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108-22

FLICKA

G A S E L D A T
URAN
PÅ
WIENÅK

U

ÄNGLASTAD

L A

FULL
FART

Ö

T A C K A D E S

SUDOKU MEDEL - LÖSNING

6
2
3
4
5
7
1
9
8
64

7
1
4
2
9
8
6
5
3

5
8
9
3
6
1
2
4
7

1
3
6
7
4
9
8
2
5

9
5
7
8
1
2
3
6
4

2
4
8
6
3
5
9
7
1

8
7
1
9
2
4
5
3
6

3
9
5
1
7
6
4
8
2

4
6
2
5
8
3
7
1
9

!
l
l
i
t
a
k
c
Ly
Vässa pennan och hjärncellerna
med Voltkrysset och Sudoku!
Facit på detta Volt kryss och Sudoku
hittar du i nästa utgåva av Volt.

SUDOKU MEDEL
3
1
8 2 3
1 5
7 5
1
4 3
2 7 4
6
3
5
8
4 7
4
9
5
2
1 6
7 2 5

ÄTTELÄGGAR

ATLAS
UNIVERSITET
OROLIG

ELEK- TEXTILTRONISK REMSA
HJÄRNA I LJUS

PASSAR ÄVENBRA TILL TYRLIG
CHÈVREN

AUTOMATKARBIN

PRIMA
BÅGE
LÄNGTAT
FÅGELHUNDSHONA
TEGAR

VÄSKA

GRUNDSMAK

OXUDDE
121-22

GÅR VID
ELDSVÅDA

VILL VI
JU BRA?
STENSTODEN

ÄR UK
EJ MED I
SUPERGRUPP

DEPARTEMENT
IHOP

EFTERKLANG
I RADIO
DUGLIGA

BUSCH
I KD
ÖSELBO
VÄNKRETS

VITTRINGEN

2 I SAAB

VOLUMINÖS

3,14
FRÅN
DETTA
LANDET

VIGG
ETCETERA

TRIO N

BRISTERNA
TAKGRÄS

SMALT
SUND
FRUKTGRUPP

PORTVINSTÅ
NI IDAG

MYNDIGHET
19482007
EJ VÅR

MÅRDDJUR
SÄDESSKALET
V
Å
T

VOKABEL
HAVSAKTIG
ÄR AN-

PREDI- FÖRTROENDEKAT
SÄKER

VRÅNG
STORSÅNGERSKA
DET
SÄGS
SÄLLEN
VARA

STOR
MÅR
DÅLIGT INFORUNDER MATIOFÄRDEN
NEN

BESKYLLA

RENMAT
KOTLETTFISK

KAJA

MATREGLER

VÄRDSHUS
HÖRS
UGGLA

PÅ BIL I
ODENSE
FJÄLLFÅGEL

PÅ BIL I
MADRID

ROVA
MÅL FÖR
HANDEL
KUNGÖRELSE

TROLLSPÖ
UTSETTS
IGEN

FLOSSADE
MATTOR

TILLBAKA- FUNDAVISAR MENT

RENDERAR

MAKAK
ANHALT
TEXTILIER I
KYRKAN

KALIUMHAR
JODID
MATIGA
SCENEBLAD
RIET

MED
SÅDAN
FINNS
NOG
FINGERTOPPSKÄNSLA

SENAST LIGGER
FÖDDA DEN EJ
KASTA AKTIVA
BORT

STUND
FÖR
GYMPA
KALV

HYRA

SOLGUD

FÖRBRYTELSEN
TORDE

SVERIGES
STÖRSTA
HÖGFJÄLLSOMRÅDE

ANSIKTE

STYRS
AV MUSLIMSK
GRUPP

KOMMER
FÖRST
SVULLNADEN

GUILLOU
SLENTRIAN

UTAN
JALUSI
KÖTTRÄTT
INNAN D
MATFISK

ÄR CA
0,60 M
SPEL-AB
OSTÖRT

ÄLDRE
SLÄKTING

VATTENBESTÄNKER

BEFÄSTNING

VOLYMMÅTT

PLUSSAR PÅ

AUTOMATKARBIN

BADAS
DET I?

SIA
KICKA
LENA
HALLENGREN

BERGSTOPPEN

FONDSYSTEM
VÄXER
UR
SÄCK PÅ
HUDEN

65

IS NJ
PR PA
M
KA

ENERGISMART
GOLVVÄRME

T2Röd självbegränsande golvvärmekabel är bästa valet för temperaturkänsliga övergolv. SENZ WIFI golvvärmetermostat
är enkel att tidsstyra och att kontrollera på distans via Alexa, Google och SENZ WIFI-appen, utan att behöva ändra i
mjukvaran eller addera någon komponent. Reflecta isolerskiva har färdiga spår för T2Röd och värmer, reflekterar och
isolerar golvet. Enkelt, snabbt och energismart!

Prisexempel
T2Röd 37 m med SENZ WIFI
89 462 33:
T2Röd 44 m med SENZ WIFI
89 462 34:
Reflecta 3 m2 89 462 40:

raychemgolvvarme.se
66

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.om, Inc. or its
affiliates. Google and related marks and logos are trademarks of Google LLC.

MÅNGSIDIG DOWNLIGHT
– Färgtemperatur och ljusflöde för alla tillfällen

ECHO
Livslängd: L80 50 000h Ta 25°C
Min. inbyggnadsmått: 300x200x95mm
Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp
Energieffektiv installation – ersätter äldre kompaktlysrörsarmaturer
Komplett med drivdon för fasdimring eller DALI-2
Täckring finns som tillbehör

Ersätter
lysrör!

E-nr

Typ

Färg

Färgtemperatur

Armaturlumen

Spridning

Effekt armatur

74 748 07

S, FDIM

Vit

3000K/4000K/5700K

1090lm/1150lm/1130lm

80°

14W

74 748 081)

S, DALI-2

Vit

3000K/4000K/5700K

1090lm/1150lm/1130lm

80°

14W

74 748 09

M, FDIM

Vit

3000K/4000K/5700K

1780lm/1870lm/1830lm

85°

20W

74 748 10 1,2)

M, DALI-2

Vit

3000K/4000K/5700K

1780lm/1870lm/1830lm

85°

20W

74 748 11

L, FDIM

Vit

3000K/4000K/5700K

3000lm/3160lm/3070lm

90°

30W

L, DALI-2

Vit

3000K/4000K/5700K

90°

30W

74 748 12 1,2)

IP44

Ø144158

5-40
mm

Ra

>80

DIP

SWITCH

COLOUR
TEMP

DIM

3000lm/3160lm/3070lm
2)
DIP
SWITCH
POWER

1)

2)

1)

PUSH
DALI 230V
230V 1-10V
2

SAMSUNG

LED

3

SDCM

www.hidealite.se
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Maximal
komfort

Ledinaire

&

Tillförlitlig
Pålitlig
Mervärde

minimal
förbrukning

En smart plafond
för riktiga proffs
Philips Ledinaire plafond ger den sorts
variation, prestanda och kostnadsbesparing
som inomhusbelysning behöver som mest.
Med en enkel minimalistisk design, så är
denna högpresterande armatur enkel att
anpassa i inomhusmiljöer, samt är mycket
enkel att installera.

Nobö är marknadsledande inom elvärme och
värmestyrning. Våra radiatorer är enkla att installera,
flexibla att styra och med lägsta standby-effekt på
mindre än 0,5 W!
Nobö Energy Control är appen med vilken
man på ett smidigt sätt kan styra värmen,
minska energiförbrukningen och samtidigt
hålla en hög inomhuskomfort.

NOBÖ FRONT - RADIATORER 500–2000W
E85 366 01–35

Effekt
(W)

Ljusflöde Effektivitet Färgtemp.
(lm)
(lm/W)
(K)

E-Nummer

Produktbeskrivning

7507893

WL070V LED11S/830 PSU II WH

11

1100

95

3000

7507895

WL070V LED17S/830 PSU II WH

17

1700

95

3000

7507897

WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH

19

1700

85

3000

NCU – TERMOSTATMODULER
E85 293 01–05

philips.com/ledinaire

s
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Ring 08-471 03 50 eller
se mer på nobo.se

TILLVERKA DINA
EGNA SKYLTAR

Mjukvaran Promark Creator är ett perfekt verktyg tillsammans med termotransferskrivare EOS2, lätt att använda och innehåller flera smarta funktioner, till exempel
infoga logotyper och varningssymboler eller import från Excel samt QR koder.
E-NUMMER

ARTIKELNUMMER

BENÄMNING

16 357 20

EOS2

Termotransferskrivare EOS2

29 422 33

EPL027015LR9C

Märkskylt EPL 27X15 Vit 1500 st

29 422 35

EPL048019LR9C

Märkskylt EPL 48X19 Vit 1250 st

29 422 37

EPL090045LR9C

Märkskylt EPL 90X45 Vit 500 st

En rökdetektor för tuffa miljöer
Aspirerande rökdetektorn ASD 535 – nu designad för skyddsklass IP66
Framtagen för våta och fuktiga samt frätande och
dammiga miljöer med en speciell beläggning som
skyddar elektroniken.
• ASD 535 HD finns för en eller två röksensorer
• Max längd på samplingsrör 2x120 m
(EN54-20 Class C)
• Max övervakat område 5760m²
• Godkänd enligt EN 54-20 classes A, B and C
• Fullt integrerbar i brandlarmsystemet SecuriFire
• Kan kompletteras med överspänningskydd

För mer information:
www.securifire.se. Mail: sakerhet@elektroskandia.se
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Mimi

000 V AC.

SNABBGUIDE

Cylli

1 – 2023

Cylli

Cylli – Nu även
som infälld
Nu även som
Cardi
infälld!

Nu även som
Gennius
infälld!
Kamic

Dubbel kraft med
Flow pendel
Mimi – fasdimrad
– fasdimrad spotlight för 1-fas eller 3-fasskena
en knapptryckning
spotlight för 1-fas
Cardi
90 • Ställbart ljusflöde i två lägeneller
• Global
Trac
3-fasskena
500 34–39
Wiha Bra färgåtergivning Ra> E70
Mimi passar som accentbelysning i de flesta miljöer,
Mimi är en elegant spotlight med hög färgåtergivning
E16 647 02
både privat och offentligt.Cardi
Bikakeraster, frontring i guld
Ra >90 och med integrerat drivdon för fasdimring 1-fas

Cylli är en mångsidig armaturserie med ett tidlöst och stilrent formspråk som finns i många
olika storlekar. Den passar utmärkt för kontor, entréer, skolor och andra offentliga miljöer.

xRoller för effektiva
installationer
Pmflex

E73 471 52

Cylli är en mångsidig armaturserie med ett tidlöst och stilrent formspråk som finns i många
olika storlekar. Den passar utmärkt för kontor, entréer, skolor och andra offentliga miljöer.

t!
Nyhe

Nu kompletteras Cylli-familjen med en infälld variant.
• Två storlekar Ø300/500 mm

Nyhe

• Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning

2

t!

3

• Ställbar färgtemperatur 3000/4000/5000K

ljusflöde
i tre
lägen
Sen tidigare
finns
Cylli
för montage dikt tak, vägg
Nu kompletteras Cylli-familjen med en infälld variant. • Ställbart
eller pendel, pendelkit beställs separat.
• Två storlekar Ø300/500 mm

• Fyra storlekar Ø400/550/750/1000 mm
• Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning
• Välj mellan direkt alt. direkt/indirekt ljusfördelning
• Cylli MP Ø400 finns med sensor

• Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning

• Mikroprismatisk (MP) alt. opal avskärmning

• Ställbar färgtemperatur 3000/4000/5000K

Cable App
Draka

En komplett lösning
för kabelförläggning
till solcellsmontage

• Välj mellan direkt alt. direkt/indirekt ljusfördelning

• Ställbart ljusflöde i tre lägen

• Cylli MP Ø400 finns med sensor

En komplett lösning
för kabelförläggning till
solcellsmontage

9

www.cardi.se

Artikelnr.

3-fas

Benämning

Ljusflöde

920/1530lm

10/18W

E74 522 54 Mimi 1-fas 36° svart 927 dim 920/1530lm

Förskruvningar960/1590lm
för
alla behov
153 mm hög, diameter 70 mm
Rutab
Förskruvningar för alla behov

10/18W

E74 522 55 Mimi 1-fas 36° vit 930 dim

10/18W

E74 522 56 Mimi 1-fas 36° svart 930 dim 960/1590lm

10/18W

Levante 40 och 50
förfinad och förädlad
i varje detalj

Pax

Wibe Group

www.cardi.se

9

1-fas
E74 522 53 Mimi 1-fas 36° vit 927 dim

• Fyra storlekar Ø400/550/750/1000 mm

Marknadens bredaste sortiment

LEDVANCE.SE

Ljusflöde

Nya
E74 522 59 Mimi 36° vit 930 dim
3000Karbetslampor
Vit
E74alla
522 60 behov
Mimi 36° svart 930 dim
3000K täcker
Svart
som
2700K

E74 522 58 Mimi 36° svart 927 dim

Svart

E09 000 38

24

18

Systemeffekt Färgtemp. Färg

www.wiha.com
Vit
920/1530lm 10/18W
2700K Svart
DET
DAGS
ATT
ARX
Det
ärÄRdags
att
960/1590lm
10/18W
3000K
Vit
BYTA
TILL
LED
960/1590lm 10/18W
Säkerhetssystem –
byta
till LED 3000K Svart
nya versionen är här
Ledvance
920/1530lm

10/18W

2700K

Assa Abloy

ARX Säkerhetssystem
– nya versionen är här

E75 901 26–29

E93 026 06, 07
E93 026 20–22

Smidig, säker och flexibel
installation med Wibe och Defem

12

Benämning

E74 522 57 Mimi 36° vit 927 dim

Vit

Schneider Electric

E14 719 20–34

Rutab har ﬂera olika lösningar på
EMC-förskruvningar. Med vår unika
Blueglobe Tri från Pﬂitsch får ni:

Artikelnr.

Systemeffekt Färgtemp. Färg
2700K

ABB

samt linser i andra spridningsvinklar
finns som tillbehör,
E74 522 53–60
beställs separat.

alt. 3-fasskena Global Trac. Ställbart ljusflöde via dipswitchar på spotlightens ovansida. Mimi har en lins för
en jämn och kontrollerad ljusfördelning vilket ger ett
mycket behagligt sken.

Sen tidigare finns Cylli för montage dikt tak, vägg
eller pendel, pendelkit beställs separat.

Lättanvänd och MIDgodkänd elmätare
med M-Bus

www.cardi.se

• Höga skärmdämpningsvärden vilket
ger ert system tillförlitlig EMC-skärmning
• Pålitlig 360° kontakt med kabelns skärm

Läs mer på
wibe-group.com

• Mycket hög dragavlastning och IP68
upp till 15 bar

34

• Tids- och kostnadsbesparande installation

34

Vi hjälper dig
med omställning
till ny energieffektiv
belysning
SG Armaturen

www.rutab.se
0380 55 50 50

• E-nummer 1471920-1471934

Allt för att ni ska få rätt produkt till er applikation

StoveGuard
Norwesco

Lättarbetade
fördragna rör i
olika storlek!
Sweel

34

35

El- &
Listhammare
Hultafors

Ny produkt –
Kabelbrunn CC
Uponor

KABELBRUNN CC – KOPPLAR SAMMAN

40

TradeForce –
Verktyg för proffs
sedan 2005
TradeForce
– Verktyg för
proffs
sedan 2005
TradeForce

ASSA ABLOY ARX är ett marknadsledande
säkerhetssystem med passerkontroll och larm. Nu
är version 4.8 här – snabbare, smidigare och mer
kraftfull. Med andra ord: dags att uppgradera!

Kontakta oss för att hitta dina lösningar!
kundservice@ledvance.com
08-707 44 00

E16 651 97

Full integration med ARX Power
ARX Power är en serie enheter med olika
egenskaper för en smidig och effektiv installation
av ARX Säkerhetssystem, allt i ett. Centralenheter,
batteribackup och batterier i en och samma
kapsling. Fullt integrerat i ARX för kontroll och
konfiguration.

Lättarbetade
fördragna rör i
olika storlek!
Flexrör 16/FQ 3G1,5 100m
Flexrör 16/FQ 5G1,5 100m
Flexrör 16/FQ 3G2,5 100m
Flexrör 20/FQ 5G2,5 100m

E14 149 16
E14 149 17
E14 149 18
E14 149 19

En mindre och lättare hammare, smidd i ett stycke
för maximal styrka och hållbarhet. Den u-formade
slagytan är optimerad för att komma åt nära tak
och i hörn utan att göra märken på andra ytor,
vilket gör hammaren idealisk för elektriker eller för
spikning av lister och finsnickeri.

42

42

42

44

Läs mer på hultafors.se

E-nummer: 16 651 97

44

E16 539 98

Larmöverföring har aldrig varit enklare
Tillsammans med AddSecure kan nu
larmöverföring ske direkt från undercentralen till
en mängd olika larmcentraler. För system i högre
larmklasser finns även en integrerad larmsändare,
ARX Communicator.
Smidigare för mobil kommunikation
Kommunikationen för utfärdande av kort för
ARX Mobile Access är uppdaterad och är nu både
smidigare och snabbare.

Läs mer på assaabloy.com eller ring 016-17 70 00

E52 006 20–22
E52 004 80, 82, 42

A530.2211 - ARX 4 8 Volt 205x270 mm.indd 1

E16 539 98–99

Nyhet!
El- & Listhammare

USB-laddning med
ny standard
Elko

Säkrare än någonsin
I den nya versionen är kommunikationssäkerheten
uppgraderad med högre kryptering och utökad
kontroll, allt för att säkerställa ett driftsäkert
system.

GX24Q, 2G11och 2G10.

Vår lösning för transport av elektricitet och telekom är framtidssäkrad. Tack vare att
brunnen är anpassningsbar kan den installeras vid järnväg, väg, på industrimark eller inom
Med produkterna från LEDVANCE har du även
projekt för energi. Knock-Out-funktion i standarddimensionerna 50, 110 och 160 mm. Och
möjlighet att byta till nya LED-armaturer.
du… brunnen är till 100 % tillverkad av återvunnet material och är helt återvinningsbar!

E14 149 16–19

41

39

VI HAR LÖSNINGAR FÖR NÄSTAN ALLA BEHOV!

24 februari 2023 stoppas produktionen av traditionella
Uponor Cable Protection
System
kompaktlysrör
enligt det europeiska RoHS-direktivet.
Därför är det hög tid att hitta ersättaren i LED.
LEDVANCE
Ny produkt - Kabelbrunn
CChar ett brett utbud av LED-kompaktlysrör
med socklarna G23, G24D-1/2/3, G24Q-1/2/3,

A530

25

CABLE
PROTECTION
SYSTEM

2022-11-22 10:41:37

45

E16 539 99

Verktygsväskor i polyester. Botten av plast för bättre vattentålighet.

Rörsystem
OBO Bettermann

Laddboxen till
elbilen skall också
testas
Elma
Instruments

För en enklare
vardag
Cylinda

Eatons Push-in för
PKZ & DILM
Eaton

TradeForce är ett australienskt varumärke som erbjuder ett
brett utbud av högkvalitativa produkter inom verktyg och
personligt skydd för den professionella marknaden.

Storsäljare för
garage
Steinel

Nu finns Plata
familjen i ännu fler
varianter!
Airam

Meet GARO Entity
GARO

Våra produkter är noga framtagna
och testade för den svenska
marknaden.

E72 166 50
E72 166 53

Meet GARO En

E42 027 97

46
Ebeco i nytt
samarbete
Ebeco

EBECO I NYTT SAMARBETE

46

46

47

Nanogrid licenser
är nu gratis!
CTEK

Ensto Cubo
T skarvlådor med förMaximal
monterade klämmor
komfort

&

Ensto

minimal
förbrukning

E26 733 04, 06, 08, 10, 12

Rörsystem 55
•

Skydd mot mekaniska påfrestningar

•

Enkel installation

•

En smart plafond
för riktiga proffs
Philips

Mångsidig downlight

Hide-a-lite
Brandsäker elinstallation

E74 748 07
E74 748 08
E74 748 09
E74 748 10, 11

Ledinaire

Tillförlitlig

OBOs metallrör passar MÅNGSIDIG
utmärkt till DOWNLIGHT
tuffa industrimiljöer
– Färgtemperatur och ljusflöde för alla tillfällen
och lantbruk. Tack vare de olika material- och
ECHO
ytkvaliteteterna kan systemet anpassas perfekt till det
som krävs i respektive miljö. Den skrapade insidan gör
fr.
att det inte finns någraErsättevassa
kanter och 559:
därmed
inga
r
lysrör!
skadade kablar.

E75 078 93
E75 078 95
E75 078 97
Pålitlig

Mervärde

Livslängd: L80 50 000h Ta 25°C
Min. inbyggnadsmått: 300x200x95mm
Valbar färgtemperatur via DIP-Switch ColourTemp
Energieffektiv installation – ersätter äldre kompaktlysrörsarmaturer
Komplett med drivdon för fasdimring eller DALI-2
Täckring finns som tillbehör

Typ

Färg

S, FDIM

Vit

S, DALI-2
M, FDIM

Vit
Vit

M, DALI-2

Vit

Färgtemperatur

Armaturlumen

3000K/4000K/5700K
3000K/4000K/5700K
3000K/4000K/5700K
3000K/4000K/5700K

Spridning

1090lm/1150lm/1130lm

80°

1090lm/1150lm/1130lm

80°

1780lm/1870lm/1830lm

85°

1780lm/1870lm/1830lm

85°

Effekt armatur
14W

Pris
559:-

14W

639:-

20W

68

3000K/4000K/5700K

3000lm/3160lm/3070lm

90°

30W

1139:-

3000K/4000K/5700K

3000lm/3160lm/3070lm

90°

30W

1299:-

5-40
mm

>80

Ra

DIP

SWITCH

COLOUR
TEMP

DIM

2)
DIP
SWITCH
POWER

1)

2)

1)

PUSH
DALI 230V
230V 1-10V
2

SAMSUNG

LED

NCU – TERMOSTATMODULER
E85 293 01–05

E85 293 01–05

3

54

garo.se

Round och Izzy
Designlight

Energismart
golvvärme
– ett tryggt
och smart belysningssor
för den prismedvetna
Nvent

E75 078 44
E75 078 45
E75 078 46
E75 086 669
E75 086 70

E89 462 33
E89 462 34
E89 462 40

62

LAVA

63

Våra nya golvboxar har kapacitet för hög belastning.
De tål till och med tyngden från en bil! Med kapslingsklassen IP66 kan de dessutom våtstädas utan problem.
Med tre lock och fem färger finns en perfekt golvbox
för varje golv.

REX

66

Läs mer på hager.se

Tillverka dina egna
skyltar
Partex

En rökdetektor för
tuffa miljöer
Securiton

Hager_Golvbox_Volt-nr1_205x270.indd 1

Kat6A UTP-kabel för
enklare installation
2022-11-21 13:18

E16 357 20
E29 422 33, 35, 37

Excel

68

LIT by Cardi
Elektroskandia

E49 016 95

72

POP

69

69

70

Priserna gäller
1/1–31/1 2023

Ring 08-471 03 50 eller
se mer på nobo.se

2022-11-25 10:28

Nobö 102 x 270 mm + 5 mm_0056.indd 1

2022-11-21 14:01

2022-11-21 14:01

Kat6A UTP-kabel
för enklare
installation
Kampanjpris!

obo-bettermann.se

E-Nummer
7507893

Effekt
(W)

Produktbeskrivning

WL070V LED11S/830 PSU II WH

7507895

WL070V LED17S/830 PSU II WH

7507897

WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH

11

Ljusflöde Effektivitet Färgtemp.
(lm)
(lm/W)
(K)
3000

Pris

1100

95

17

1700

95

3000

295 :-

19

1700

85

3000

480 :-

255 :-

philips.com/ledinaire

s

Elektroskandia_CoreLinePlafond_Volt1.indd 1

2022-11-24 15:06:12

Du har väl sett Excels nya oskärmade kategori 6A med en
diameter på endast 7 mm. Tack vare detta blir förläggningen
enklare och installationen mindre platskrävande. E49 016 95

Excel – nu störst på datanät i Storbritannien!
Källa BSRIA

EOS

För mer information om armaturerna se www.elektroskandia.

Ring 08-471 03 50 eller
se mer på nobo.se

Nobö 102 x 270 mm + 5 mm_0056.indd 1

NEO Tilt

DEA Tilt

SDCM

www.hidealite.se

Elektroskandia_Echo_25-11-22.indd 1

NOBÖ FRONT - RADIATORER 500–2000W
E85 366 01–35

NCU – TERMOSTATMODULER

1139:-

Vit
Vit

Ø144158

E85 366 01–34
E85 293 01–05

899:-

20W

L, FDIM
L, DALI-2
IP44

Nobö

Nobö är marknadsledande inom elvärme och
värmestyrning. Våra radiatorer är enkla att installera,
flexibla att styra och med lägsta standby-effekt på
mindre än 0,5 W!

E85 366 01–35

2022-11-22 15:17:01

E-nr
74 748 07
74 748 081)
74 748 09
74 748 10 1,2)
74 748 11

74 748 12 1,2)

minska energiförbrukningen och samtidigt
hålla en hög inomhuskomfort.

54

Philips Ledinaire plafond ger den sorts
variation, prestanda och kostnadsbesparing
som inomhusbelysning behöver som mest.
Med en enkel minimalistisk design, så är
denna högpresterande armatur enkel att
anpassa i inomhusmiljöer, samt är mycket
enkel att installera.

67

Ebeco_Volt 1_2023.indd 1

Maximal komfort &
minimal förbrukning
Nobö Energy Control är appen med vilken
man på ett smidigt sätt kan styra värmen,
minska energiförbrukningen och samtidigt
hålla en hög inomhuskomfort.
NOBÖ FRONT - RADIATORER 500–2000W

En smart plafond
för riktiga proffs

58

Nobö är marknadsledande inom elvärme och
värmestyrning. Våra radiatorer är enkla att installera,

&

Hager Golvboxar

E15 162 71–73
E15 171 20–21
E29 900 37–39, 49

flexibla att styra och med lägsta standby-effekt på
Maximal
komfort mindre än 0,5 W!

minimal Nobö Energy Control är appen med vilken
förbrukning
man på ett smidigt sätt kan styra värmen,

Tåliga, vattentäta,
Tåliga, vattentäta,
små, runda
smågolvboxar
och runda

Undvik
skräp i
maten!
HellermannTyton

57

56

47

Nästa generation av enkel laddbox
funktion och smarta lösningar öppna
både montering och installation. Me
GARO Connect och bestående av e
GARO Entity minst sagt din installati

Se Excel-sortimentet på www.elektroskandia.se/excel

2 2023
kommer ut den 1 februari
• Ny belysning till Skaraborgs Sjukhus
• Skistar investerar i Vemdalen och Björnrike
• Växthusodling och räkodling återvinner restvärme från industrin
• Elektroskandias region Mellan i fokus

Foto: Creative Commons Maria Holmén, TR Bild

• Trav – spänning, hästar och högt tempo

Dessutom mycket mer spännande läsning
samt en mängd fördelaktiga erbjudanden!

– ett tryggt och smart belysningssortiment
för den prismedvetna

LAVA

REX

DEA Tilt

NEO Tilt

POP

EOS

För mer information om armaturerna se www.elektroskandia.se

