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Några ord från VD:n

Nu slår vi rekord igen!
Tillväxten fortsätter för EdmoLift. När vi summerar
verksamhetsåret 2017/2018 så står det klart att vi slår nytt
omsättningsrekord – för fjärde året i rad!
Oavsett om vi räknar omsättning, orderingång eller resultat så
pekar kurvorna åt samma håll för EdmoLift – uppåt.
Det har – som vanligt – varit ett händelserikt år för EdmoLift.
Vårt produktsortiment har utökats ytterligare, både med egna,
nya produkter och genom samarbetsavtal. Sedan början av 2018
är vi nordisk generalagent för Movexx, och vi märker redan av
det växande intresset för elektriska dragvagnar inom en rad
branscher.
Vårt varumärke blir allt starkare och under året har vi också på
allvar tagit steget in på den danska marknaden. Våra lyftar har
sålts i Danmark sedan 1977. Nu finns vi också på plats med egen
personal och ett nyinrättat säljkontor och lager i Ålborg. En
offensiv satsning för att verkligen vara nära våra danska kunder
– gamla som nya.
Vi nöjer oss inte med fyra raka rekordår utan siktar ännu högre.
Vårt mål är alltid att ta ett steg framåt i allt vi gör. Det gäller allt
från kvalitetsarbete och interna processer till kundkontakter,
och det gäller självklart också affärerna.

I vår budget för kommande år skruvar vi upp tillväxttakten
till 14 procent på koncernnivå. Bärare blir framförallt våra
stora marknader: Tyskland, Sverige, Nederländerna, Belgien/
Frankrike och Storbritannien, men vi tror också mycket på
utvecklingen i Danmark.
Jag vill tacka alla medarbetare på EdmoLift för ert hängivna
arbete under året. Det är ert engagemang som lagt grunden till
framgångarna.
Det är oerhört tillfredställande att vår positiva utveckling
fortsätter och jag vill också rikta ett tack till alla våra kunder
för det förtroende ni visar oss och ser fram emot att få fortsätta
samarbetet under de år som kommer.

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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David Nilsson och Christer Folkesson var två
av EdmoLifts medarbetare som var närvarade på mässan.

Edmolift blickar tillbaka på fyra lyckade mässdagar
EdmoLift har deltagit i Elmia Produktionsmässor i
Jönköping och summerar fyra mycket lyckade mässdagar.
– Fantastiskt bra, säger Mikael Fernlund, EdmoLifts 		
försäljningschef Norden. Vi hade jobbat hårt med 			
förberedelserna och det gav ett väldigt bra utfall med många
bra möten och många väldigt konkreta leads.
Elmia Produktionsmässor består av flera mindre mässor
och är Sveriges största mötesplats för tillverkande industri.
EdmoLift ställde ut på Elmia Verktygsmaskiner som under årets
mässdagar, 12–15 maj, räknade in över 15 000 besökare i år.
– Elmia växer. Den är välarrangerad och ligger väldigt bra 		
till geografiskt så det är en mässa som verkligen fungerar bra
och som det är viktigt att vara med på.

Nya pallyftaren
levererad till Tyskland
Första ordern på nya Pallyftare TSLN 1503 har
levererats till bilindustrin i Tyskland.

EdmoLift deltog för andra gången och hade i år både annonserat
flitigt och bjudit in många kunder till sin monter på mässan.
– Många av besökarna i montern hade kommit just för 		
att möta oss och hade väldigt specifika frågor. Vi hade flera
besökare som uttryckte att ”vi ska köpa” eller ”vi vill ha” – 		
och en stor order har vi redan tagit hem på grund av mässan,
säger Mikael Fernlund.
Mycket glädjande att konstatera är också att marknaden nu på
allvar börjar få upp ögonen för Movexx sortiment av elektriska
dragare, som EdmoLift sedan några månader är nordisk
generalagent för. En fjärdedel av leadsen under mässan gällde
just Movexx-produkter.
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I bilden, från vänster: Søren Bæk Vennegaard och Tommy Ejstrup.

EdmoLift etablerar sig i Danmark
EdmoLifts produkter har funnits på den danska marknaden
i över 40 år. Från och med maj 2018 är företaget också på
plats med ett danskt försäljningsbolag i Ålborg.
– Vi har ett unikt produktsortiment och ser fram emot att 		
växa tillsammans med våra danska kunder, säger EdmoLift 		
AB:s vd Anders Wahlqvist.
Redan 1977 började EdmoLifts produkter för materialhantering
att säljas i Danmark, men under ett annat varumärke. De
svensktillverkade lyftborden har alltid förknippats med
innovation och pålitlighet. Signaturfärgerna blå och orange
har blivit en så etablerad signal för kvalitet att flera kollegor i
branschen har tagit efter.
Men nu tar alltså EdmoLift steget in på den danska marknaden
under eget namn och med egen personal.
– Lager och kontor finns i Ålborg, en strategisk placering 		
som gör att vi har vi de bästa förutsättningarna att jobba
nära och tillsammans med våra kunder, säger Mikael 		
Fernlund, försäljningschef Norden.

Søren Bæk Vennegaard, technical sales and engineering, och
Tommy Ejstrup, försäljning, är EdmoLifts representanter på
plats. Båda kommer närmast från branschkollegan Translyft.
Tommy Ejstrup har drygt tio års erfarenhet av att sälja lyftbord
på den danska marknaden och menar att EdmoLift har ett
mycket starkt erbjudande.
– Vi har ett stort lager av färdiga produkter i Danmark för 		
direktleverans, en bra, personlig support och via serviceavtal
erbjuder vi hjälp med installation och årlig service. Hos oss 		
ska kunden alltid få raka svar, snabb service och det ska vara
lätt att göra affärer.
Søren Bæk Vennegaard ser fram emot att arbeta mycket med
avancerade kundanpassningar, ett område där EdmoLift är
erkänt starkt.
– Vi har femtio års erfarenhet av lyftbordstillverkning, 		
och erfarna designers och ingenjörer som verkligen förstår 		
kundens behov. Bra anpassningar maximerar nyttan – vilket
givetvis innebär en vinst för kunden.

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Sverige, tel: +46 (0)611-837 80, e-post: b2b@edmolift.se, webb: www.edmolift.se
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EdmoLift effektiviserar monteringen
Efter långa förberedelser sjösätter EdmoLift i sommar ett
nytt arbetssätt, dragande flöde.
Målet är att bli effektivare – men utan att arbeta snabbare.
Dragande flöde är en produktionsmetod som idag används inom
många branscher, bland annat bilindustrin. Med start i juni
lägger nu EdmoLift om sin produktion enligt samma modell.
I botten finns en noggrann analys av varje del i produktionen.
– Att bara jobba snabbare tror vi inte på. Det sliter på 		
medarbetarna och riskerar också att gå ut över kvaliteten 		
på våra produkter. Däremot ska vi trimma flödena genom
hela fabriken och ta bort onödiga moment så att vi får så 		
korta genomloppstider som möjligt, säger produktionschef 		
Peter Englund.
Så hur ska det gå till? Rent praktiskt överger avdelningen för
standardmontering nu det gamla arbetssättet med att montera
varje nytt lyftbord på en och samma plats. Istället kommer varje
lyftbord att monteras på en lina med fyra stationer där varje
station ansvarar för olika moment i monteringen.
– Vi har också infört en del nya roller. Tidigare fick 		
montörerna själva hämta alla komponenter som behövdes. 		
Nu kommer vi att ha en materialhanterare på varje lina som

ska se till så att varje station hela tiden har allt som behövs
för monteringen på just den stationen. En person plockar
fram och placerar ut alla delar som behövs – inte varje 		
montör var för sig.
Varje station blir specialiserad på delar av monteringen.
Däremot ska de anställda växla mellan de olika stationerna,
både för att göra arbetsuppgifterna mer varierade och för att det
är viktigt att alla medarbetare behärskar hela monteringskedjan.
Avdelningen som monterar EdmoLifts standardprodukter blir
först ut att arbeta med dragande flöde.
– Med ökande volymer behöver vi hela tiden fundera på 		
hur vi kan arbeta effektivare och vi är övertygade om att det
här är rätt väg att gå. Vi har förberett oss grundligt och
den stora utmaningen i början blir framförallt att balansera 		
uppgifterna längs produktionslinan så att arbetet vid varje 		
station tar lika lång tid. Annars uppstår det väntetider 		
och det vill vi ju undvika. Vi börjar i sommar och sedan
kommer vi säkert att justera detaljer under hela hösten, 		
säger Peter Englund.
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Tack Monika för fjorton härliga år
Hon har varit en fast punkt för både arbetskamrater,
kunder och leverantörer under lång tid. Men efter fjorton
år hos EdmoLift lämnar ekonomiassistenten Monika Norell
företaget.
– Det känns lite vemodigt när jag tänker på det faktiskt, 		
säger Monika Norell. Det har varit fantastiskt roliga och 		
händelserika år, både för mig och för företaget.
Efter fjorton år hos EdmoLift är det alltså dags att byta
jobb. Det innebär en omställning – både för Monika själv
och för många av företagets kunder och leverantörer. Som
ekonomiassistent har hon bland annat skickat fakturor, tagit
emot betalningar, tagit emot leverantörsfakturor och sett till så
att fakturorna blivit attesterade.
Kort sagt: även om affärerna gjorts upp på andra platser så har
fakturorna förr eller senare hamnat på Monika Norells bord,
och har det funnits några oklarheter så är det ofta hon som har
hittat lösningen.

– Monika är inte bara en fantastisk medarbetare, hon har 		
dessutom betytt väldigt mycket för vår EdmoLift-anda där 		
vi försöker bevara det lilla företagets glädje, engagemang 		
och delaktighet även när vi som företag växer,
säger vd Anders Wahlqvist.
Monika Norell har under alla år pendlat till arbetet i Härnösand
från hemmet i Noraström. Nu går hon vidare till liknande
arbetsuppgifter hos Norrskog i Kramfors, vilket innebär en lite
kortare pendling.
Monika arbetar kvar på EdmoLift fram till sommarsemestern
och kommer att göra en överlämning för att underlätta för både
arbetskamraterna och sin efterträdare.

VAD HAR VARIT DET BÄSTA MED TIDEN PÅ EDMOLIFT?
– De fantastiska arbetskamraterna! Det är viktigt att 		
man trivs och har roligt tillsammans på jobbet och det har
vi verkligen haft på EdmoLift. Så arbetskamraterna är det 		
bästa och det som jag också kommer att sakna mest.

Vill du ha koll på det senaste inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig själv eller en kollega till vårt nyhetsbrev på www.edmolift.se/nyhetsbrev
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Ny fältsäljare Folkesson
Christer Folkesson är ny fältsäljare för EdmoLift i södra
Sverige. Han tillträdde tjänsten den 24 april och utgår
från Aneby, 45 km öster om Jönköping.
BESKRIV DITT ARBETE!
Jag har ansvar både för återförsäljare och direktkunder.
Försäljningen av standardprodukter går till stor del via
försäljningskontoret i Härnösand, men så fort det handlar om
något som inte ingår i standardramen – anpassningar av olika
slag – så kommer jag in. Mitt arbetsfält är Sverige söder om en
tänkt linje från Valdemarsvik i öst till Strömstad i väst.

HUR SER DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN UT?
I början är det viktigt att lära känna de kunder vi har och
det blir mycket kundbesök. På sikt vill jag in på lite större
företag, och där vara med och lösa en del av deras logistik- och
ergonomiproblem. EdmoLift har ett brett sortiment och vi
kan idag göra lösningar nästan oavsett vad det är som kunden
behöver. Jag har också ett brett nätverk i branschen och skulle
det mot förmodan vara så att vi inte har det kunden behöver
i vårt sortiment så förmedlar jag gärna kontakten till en
branschkollega. Jag vill vara den man kontaktar om man har ett
problem. Är vi inne på ett företag så ska vi göra allt för att lösa
kundens problem.

VAD LOCKADE MED EDMOLIFT?
Jag har haft kontakt med EdmoLift tidigare då jag behövt
lyftbord och känner till företaget som en tillförlitlig leverantör
– bra produkter, bra sortiment och ett mycket gott rykte.
Dessutom finns det mycket som jag uppskattar med att
arbeta på ett litet eller medelstort företag. Det finns en närhet
till produktionen, till folket som tillverkar och monterar
produkterna. Ställer kunden en fråga så har jag kunskapen
och vet jag att jag kan svara. Det är viktigt för mig och jag är
övertygad om att det också stärker min trovärdighet som säljare.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE ARBETAR?
Jag sysslar med långloppsracing med bil och bygger
tävlingsbilar själv. Jag har även börjat med kitesurfing och det
skulle jag gärna vilja få mer tid till. På vintern åker jag skidor,
alpint.

CHRISTER FOLKESSON
ÅLDER:

56

FAMILJ:

Fru och tre vuxna barn

BOR:

Aneby

GÖR:

Ny fältsäljare hos EdmoLift

SEMESTERTIDER
Vår marknads- och reservdelsavdelning håller öppet hela sommaren för
att erbjuda bästa service. Produktionsavdelningen håller stängt vecka
29 och 30, men vi har lagt upp ett sommarlager med våra mest sålda
lyftbord som vi givetvis kan leverera under hela perioden.

