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Några ord från VD:n

ALLA GODA TING ÄR TRE
Sommaren är här och på EdmoLift har vi all anledning att njuta av den vackra tid
som vi befinner oss i, eftersom vi har ett mycket bra år bakom oss
– ETT REKORD ÅR!!
Ja, generellt sett har vi många positiva faktorer att glädjas över. Det sägs att
alla goda ting är tre och jag är beredd att hålla med.
•

Vi gjorde årsbokslut sista april och kunde då konstatera att vi både
satt försäljnings- och vinstrekord. Den sammanlagda omsättningen
uppgick till 128 miljoner kr och vi hade ett rörelseresultat på ca 15
procent. Detta är något vi är mycket nöjda med.

•

Våra framgångar och starka tro på framtiden gör att vi också förstärker vår
kapacitet med ytterligare tre medarbetare på marknadssidan, för att kunna fortsätta
satsa offensivt och ge våra kunder och återförsäljare absolut bästa service respektive
säljstöd. Läs mer om detta på annan plats i det här nyhetsbrevet.

•

Sedan hälsar vi Florian Warning välkommen som ny VD för EdmoLifts tyska dotterbolag.
Florian presenteras också i detta nyhetsbrev.
Han efterträder trotjänaren Ronny Månsson som jobbat inom företaget i 26 år och gjort ett
enormt bra jobb på den tyska marknaden, där vi började från noll med en nyetablering,
hade några tuffa år men de senaste sex, åtta åren haft en väldigt bra och lönsam
utveckling. Tyskland är idag vår viktigaste exportmarknad.
Jag är djupt tacksam för det Ronny gjort och bidraget med och är glad över att kunna
kalla honom en sann vän. Att Ronny väljer att fortsätta som Senior Advisor på halvtid är
mycket glädjande.

Nu önskar jag dig en underbar midsommar och sedan en skön semester.
Lås oss ta tillvara de fina stunder som ligger framför oss!

Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

EDMOLIFT BLIR UTSEDD TILL ÅRETS LEVERANTÖR
EdmoLifts deltagande på Runelandhs
årliga leverantörsträff i mitten av maj,
slutade med utmärkelsen årets leverantör
i kategorin årets insats.
Motiveringen lyder: ”Med kunskap om vår och
kundens situation lyckades EdmoLift lösa såväl
avancerade tekniska detaljer samt enastående
kundservice. En insats som började inför order

och fortsatte långt efter att produkten
levererats. För en insats som blev ett lyft
för både Runelandhs och kunden.”
Det är jätteroligt att vi kan vända en
besvärlig situation där det gått fel
till något positivt där alla berörda är
nöjda i slutändan säger Jan Eriksson,
Kvalitetsansvarig på EdmoLift.

Jan Eriksson på EdmoLift med
diplomet för årets leverantör.
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FLORIAN WARNING NY VD FÖR
EDMOLIFT I TYSKLAND
Företrädaren Ronny Månsson satt som vd i 26 år för
EdmoLifts tyska bolag. Nu är det Florian Warning, 38,
som tagit över.

– Jag är född i Osnabrück, studerade till industriingenjör och
har som verktygsmakare varit verksam inom produktutveckling.
Florian jobbade även som internationell projektkoordinator i en
rad olika länder innan han kom till EdmoLift.
– Som ett etablerat bolag inom liftbranschen har vi ökat
omsättning stadigt de senaste åren och har upplevt en positiv
trend både för vårt standardsortiment likväl som för våra
specialprodukter.
– Nu är min målsättning att vi ska fortsätta på den inslagna
banan, genom att värna om vår framgångsrika filosofi där
bästa kvalitet, service och kundanpassningar ska göra att vi
når nya marknader.
– Jag tror att den interna logistiken blir mycket viktig. Även
om vi redan idag har ett gott rykte och en stark ställning, ska
vi sträva efter att utveckla våra produkter ännu snabbare för
att tillgodose våra kunders behov på en dynamisk marknad.
Florian vill framhålla Ronny Månssons insatser genom åren
och säger att det är med stolthet han tagit över dennes roll
i bolaget.

Från vänster: Ronny och Florian på LogiMAT 2016

– Vi har haft en god utveckling under ett antal år och vi har
all anledning att vara optimistiska även inför framtiden, säger
Florian.
Han gjorde sin första dag som vd den 1 juni för EdmoLift
Hebetechnik GmbH. Sedan 2013 har Florian Warning varit
försäljningschef i bolaget.

– Det är en ära för mig och en glädje också att Ronny fortsätter
att jobba för oss framöver som bland annat rådgivare.
Teamkänslan i bolaget är högt prioriterad och värderad.
– Vi har engagerade, lojala och kompetenta medarbetare som
borgar för att vi kan erbjuda det bästa i relationerna till våra
kunder. Vår bredd i produktsortimentet och vår flexibilitet, i
kombination med den höga kvalitet som genomsyrar det vi
tillverkar, är framgångsfaktorer.
Avslutningsvis, en kuriositet om Florian Warning:
– Jag gillar att spela biljard på min lediga tid. Och jag planerar
att återuppta segelflygning som hobby.

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.
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ÖKAD SERVICE OCH KAPACITET PÅ MARKNADSSIDAN
– TRE NYA TJÄNSTER TILLSATTA
Den 11 april började Martin Westin, Andrea CarvalloBritze och Niklas Fällström sina nya anställningar
på EdmoLift AB. Martin och Andrea förstärker B2Bavdelningen som tar hand om förfrågningar, offerter och
övriga support ärenden till samtliga marknader. Niklas
Fällström är ny fältsäljare som i huvudsak kommer att
besöka återförsäljare och kunder i syd- och mellan
Sverige.
-Tillväxten i Sverige och på flera andra marknader är mycket
god. För att kunna bibehålla vår redan höga servicenivå mot
våra kunder behövde vi öka vår kapacitet på marknadssidan.
EdmoLift kommer även att bredda sitt produktsortiment och
fortsätta att växa. Vilket vi nu är väl rustade för, säger Mikael

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?
– Innan mina 13 år på ComHem och Folksam arbetade jag en
kort tid som bussmekaniker och lastbilschaufför.
Vad gör du när du inte arbetar?
– En stor del av min tid utanför jobbet lägger jag på att
bygga, tillverka och renovera, främst i vårt sommarställe i
Klockestrand. Men den största delen av min tid får min familj
och vänner.
Ålder: 33 år.
Bor: Centralt i Härnösand.

Andrea Carvallo-Britze:

Fernlund, Nordisk försäljningschef på EdmoLift.

Martin Westin:

Vad har du för arbetsuppgifter på EdmoLift?
– Jag arbetar med försäljning och support av alla Edmolifts
produkter, jag arbetar även med att bevara och utveckla
relationen med våra nya och redan etablerade kunder.
Vad gjorde du innan du kom till EdmoLift?
– Senast jobbade jag fyra år på ComHem med försäljning
av telecom-produkter. Dessförinnan jobbade jag nio år på
Folksam. Även där jobbade jag med försäljning, samt med
kundanpassade försäkring och pensionslösningar.
Vad tror du att du kan tillföra verksamheten?
– Jag hoppas och tror att min försäljningserfarenhet kan bidra
med ökad produktivitet här på marknadsavdelningen. Vilket i
sin tur leder till ökad produktion av våra produkter.

Vad har du för arbetsuppgifter på EdmoLift?
– Jag arbetar i B2B–gruppen, alltså i marknads- och
försäljningsavdelningen. Det betyder att jag tar hand om
förfrågor, offerter och order från våra kunder från alla möjliga
länder.
Vad gjorde du innan du kom till EdmoLift?
– Jag kommer från Tyskland och där jobbade jag som
organisationssekreterare för den enda tyska sammanslutningen
av fackliga arbetstagarorganisationer. Jag jobbade med
ungdomar och var ansvarig för att genomföra projekt i politiska
sammanhang.
Vad tror du att du kan tillföra verksamheten?
– Jag är målinriktad, entusiastisk och har stor social kompetens,
tre egenskaper som jag tycker är väldigt viktiga när man jobbar
i försäljning. Det känns glädjande att hitta rätt produkt för rätt
kund och det är trevligt att göra goda affärer med företag och
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människor i hela världen. Dessutom pratar jag tyska, engelska,
franska och svenska och kan hjälpa till med att säkerställa en
god och trygg kommunikation för alla.
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?
– Jag har studerat statsvetenskap och socialpolitik och
har ursprungligen en forskarutbildning. Men jag har
alltid varit intresserad av ett mer praktiskt och tekniskt
verksamhetsområde. Därför hade jag redan jobbat med
försäljning under mina studier och bytte till facket efter att jag
hade uppnått doktorsgraden i 2012.
Vad gör du när du inte arbetar?
– Jag har flyttat till Västernorrland eftersom jag tycker väldigt
mycket om att vara ute i naturen. Jag tycker om att vandra,
löpa och att campa. Dessutom umgås jag med min familj och
mina vänner och jobbar som volontär på Öbacka Djurhem i
Utansjö.
Ålder: 33 år.
Bor: Centralt i Härnösand.

Niklas Fällström:

Vad tror du att du kan tillföra verksamheten?
– Jag hoppas att kunna bidra med ett starkt engagemang,
entusiasm och med nya infallsvinklar som mina 25 års
erfarenhet inom svensk verkstadsindustri gett mig.
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?
– Jag har tidigare arbetat på Brukens Nordic samt Bodycote.
Med allt från produktion till rollen som platschef.
Vad gör du när du inte arbetar?
– Då umgås jag med min familj. Jag har även ett stort intresse
för resor och trav.
Ålder: 46 år.
Bor: Tyresö Strand

NY ÅTERFÖRSÄLJARE I
SYDKOREA
EdmoLift satsar på den sydkoreanska marknaden med
hjälp av deras nya återförsäljare JMC JIN MYUNG Co.
Ltd.
– Vi blev kontaktade av JMC sedan en av deras kunder ställt
frågor om en av våra Armlyft-modeller. Vilket var inledningen
till samarbetet med JMC.
– Våra produkter har redan lanserats via JMC på två stora
mässor i Sydkorea under april månad och nästa stora mässa
där vi finns representerade blir KOFAS den 6-9 september
med fokus på automatiserad industri, säger EdmoLifts vd
Anders Wahlqvist.
JMC är ett väletablerat företag i Sydkorea, som startades för 43
år sedan och först inriktade sig på produkter mot textilindustrin
men som sedermera gått över till försäljning av produkter för
intern materialhantering.

Vad har du för arbetsuppgifter på EdmoLift?
– Jag arbetar i huvudsak med försäljning i syd- och
Mellansverige. Jag är dock inte låst till detta utan finns
affärsmöjligheter i övriga landet är jag där. Arbetet innefattar
besök ute hos kund, där det i många fall krävs unika lösningar
för att tillfredsställa deras behov.
Vad gjorde du innan du kom till EdmoLift?
– Då arbetade jag också med försäljning. Jag har varit
platschef för enheter i Hudiksvall samt Älvsjö. Där hade jag
dagligen kontakt med stora delar av svensk verkstadsindustri.
T ex. ABB, Atlas Copco, HIAB, Scania, Siemens och Volvo.

Nuvarande vd:n Hong-Joong Kangs far var den som grundade
bolaget, som 70-åring är han fortfarande aktiv i verksamheten.
JMC med sina 14 anställda omsatte förra året mellan 2,5 och
3 miljoner US-dollar.

Hong-Joong Kang vd på JMC visar
Armlyften på en mässa i Sydkorea
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