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Några ord från VD:n

Glad sommar till er alla
Först och främst. Glad sommar till er alla!
Vi befinner oss i sköna maj och det är aktuellt att sammanfatta vårt verksamhetsår som
är brutet och avslutades 30 april. Det fantastiska 2012-2013 innebar ett nytt all time
high faktureringsmässigt för EdmoLift med 120 MSEK. Det innebär att vi de senaste 4
åren haft en tillväxt om hela 60 %.
Samtidigt som vi gläds över framgångarna inser vi att detta ställer än högre krav på
oss för att den positiva utvecklingen skall fortsätta. Vi står inför nya utmaningar och arbetar
bland annat målmedvetet med att öka vår kund- och marknadsbas.
Säljkontor i Kina
Vi har precis öppnat vårt nya säljkontor EdmoLift Asia, i Wuxi nordväst om Shanghai. Där
kommer vi att ha vår bas för att bearbeta den Asiatiska och Kinesiska marknaden. Närhet till
marknaden med kunnig och kompetenta medarbetare är för oss en nyckel till framgångsrik
marknadsföring och försäljning. Inom kort öppnar vi även en kinesisk satellitsida till vår
webb.
Ny försäljningsmanual
För att ge våra återförsäljare ännu bättre möjlighet att serva sina kunder professionellt har
vi dessutom arbetat fram en uppdaterad försäljningsmanual som kommer att distribueras
under augusti månad.
EdmoLift behövs
Arbetsmiljöverket har nyligen genomfört en studie i Sverige på 700 företag
vilken påvisade att bara vart tredje företag är bra på att minska lyft i sin
verksamhet.
Det är något för oss och våra partners runt om i Sverige att ta fasta på och
hjälpa företagen att hitta bra och funktionella lösningar.
Själva artikeln finner ni på den här adressen
http://www.duochjobbet.se/nyhet/bara-var-tredje-ar-bra-pa-att-minska-lyft/

Semester
Semestertiderna närmar sig med stormsteg och vårt produktionsutrymme för
att göra leveranser innan vår stängningsperiod (v 28-30) krymper snabbt. Hjälp
vår produktionsplanering genom att lägga era ordrar så fort som möjligt.
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Kontorets öppettider
måndag - fredag 08:00-16:00
Vår produktionsavdelning håller stängt veckorna
28, 29 och 30, men vi har lagt upp ett sommarlager
med våra mest sålda lyftbord som vi givetvis kan
leverera under denna period. Vår marknads- och
reservdelsavdelning håller naturligtvis öppet hela
sommaren för att erbjuda bästa service.

Ha en fantastisk sommar!
Vi hörs,
Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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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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En frisk och glad personal ger ett
bättre resultat – fler borde ta hand
om sina största resurser

Påminnelse – rostskydda
med pulverlackering

Personalen är ett företags största resurs, de ska må bra och vara friska. Att ha en frisk
personalstyrka ska inte bara innebära att de orkar arbeta, utan även att de ska leva i
en behaglig tillvaro på sin fritid. En frisk och glad personalstyrka peppar sina kollegor
och gör det där lilla extra när det gäller helt enkelt.
“För att lyckas med detta måste fler företag lägga mer resurser på att ta hand om
sin personal på ett bättre sätt. Hos EdmoLift ser vi det långsiktigt och har därför
valt att satsa alltmer pengar på bland annat regelbundna hälsokontroller där man
kontrollerar allt från blodvärden till syn och kondition. En gång i veckan erbjuder vi
även vår personal massage till ett subventionerat pris. För att så många som möjligt
ska kunna ta del av massagen kommer det hit en massös och personalen får ta del
av massagen under betald arbetstid”, säger Carina Norlinder som arbetar med HRfrågor på EdmoLift.
Nyligen har vi även dubblerat personalens friskvårdspeng och börjat känna av
intresset för gruppaktivitet i form av ”prova på idrotter” och andra konditionsaktiviteter.

Hjärtstartare räddar liv!
Som en del i den här satsningen har vi nu även valt att investera i
hjärtstartare. Själv har vi aldrig varit med om att någon på företaget fått
ett hjärtstopp, men fakta säger att i Sverige dör det mellan 10-15000
personer varje år på grund av hjärtstopp vilket inte bör ignoreras. Med
det i tanken var det en självklarhet för EdmoLift att införskaffa hjärtstartare. När
ett hjärtstopp uppstår har man knappt tre minuter på sig att få igång hjärtat för
att kunna rädda den drabbade, vilket innebär att utan en hjärtstartare är chansen
väldigt liten att personen överlever.
EdmoLift har köpt två stycken hjärtstartare, den ena är placerad vid entrén och den
andra är placerad ute i produktionen.
Själva apparaten har låg egenvikt och är enkel att använda, den ger tydliga
röstinstruktioner på svenska, man får instruktioner när man ska göra kompressioner
(hjärtmassage) eller när man ska använda själva hjärtstartaren.
Hjärtstartaren ska användas så fort man misstänker att en person har drabbats av
hjärtstillestånd, utrustningen är automatisk så man behöver inte vara orolig att göra
fel eller rädd att skada personen ytterligare då det inte går att ge en elchock till en
person som inte har ett hjärtstopp.

I nyhetsbrevet från juni 2012 skrev vi om
pulverlackering i stället för galvanisering, vi
känner att det kan vara värt att påminna er om
fördelarna med detta. Många av våra kunder
köper produkter som ska användas i utrymmen
med hög fuktighet och relativt stora mängder
luftföroreningar från produktionsprocesser.
Några typiska exempel är kemiska industrier,
simhallar, skeppsvarv och utomhus vid vissa
kustområden. Vill man då ha en bra rostskyddad
produkt brukar valet bli att galvanisera istället
för att pulverlackera, vilket i de flesta fall gör att
ledtiden blir längre samt att produkten kostar
mer än den behöver göra.
Om produkten inte ska användas i en extrem
miljö med stora föroreningar, extremt hög
luftfuktighet och höga salthalter kan det vara
mer lönsamt att pulverlackera med en högre
korrosionsklass än C3 Medel som vi använder
som standard. Genom att pulverlackera godset
med korrosionsklass C4 Hög får produkten
ett rostskydd som ligger mycket nära en
galvaniserad lösning.
Det kan finnas pengar att spara, rådfråga oss
gärna innan du väljer en galvaniserad lösning
Du kan läsa hela artikeln på www.edmolift.
se/nyhetsbrev. Logga in med e-postadressen
det här nyhetsbrevet skickades till och klicka
på nyhetsbrev juni 2012.

Åtta personer på företaget har fått en fördjupad utbildning i hjärt- & lungräddning,
de övriga anställda har fått en allmän genomgång av själva utrustningen.
I centrala Härnösand finns det idag ca 15 företag som har registrerade hjärtstartare
och vi kan bara önska att det blir fler företagare som vaknar upp och börjar tänka
mer på sin personal.
Carina Norlinder visar hjärtstartaren som är
placerad vid huvudentrén
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Häftig lyftlösning för vinälskare
En snygg och stilren lösning är att gömma vinsamlingen under golvet.
Med en enkel knapptryckning kommer vinstället nästan på ett magiskt
sätt upp ur golvet. Lösningen är installerad i ett fritidshus i Härnösand,
och baseras på vårt lyftbord TRD 500.

– En smidig lyftvagn för
enastående ergonomi
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Lyftvagnen är utrustad med tre hjul och har en
mycket kort hjulbas vilket gör den extremt stabil
och lätt att manövrera i trånga och smala utrymmen,
även med en last på 1000 kg. EZ 1000B har kortare
hjulbas än en pallyftare vilket gör den otroligt smidig
att hantera.
Kampanjen gäller så långt lagret räcker

* gäller våra svenska kunder

Läs mer om kampanjen på www.edmolift.se
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Mikael Fernlund - ny
Marknadsansvarig Norden
Till sommaren går EdmoLifts nuvarande marknadsansvarig
för norden Magnus Wistrand i pension, efterträdaren
Mikael Fernlund tar över stafettpinnen från och med den
1 juli 2013.

Vad är det som gör dig speciellt lämplig som marknadsansvarig,
vad tror du att du kan tillföra verksamheten
Jag har lång erfarenhet av att utveckla återförsäljare från mina tidigare
anställningar och tycker dessutom att det är fantastiskt roligt. Jag tror
även att jag kan komma med en del nya idéer och se saker från andra
synvinklar baserat på mina tidigare erfarenheter.

Hur ska du axla ansvaret från vår tidigare marknadsansvarig
Magnus Wistrand som går i pension till sommaren
Jag har haft turen att kunna arbeta parallellt med Magnus de första
6 månaderna, vilket har gett mig en fantastisk start i min nya roll.
Tillsammans har vi varit ute på en turné i norden och besökt många av
våra kunder tillsammans och det kändes otroligt skönt att upptäcka den
goda kundrelationen Magnus och EdmoLift har byggt upp genom åren.
Jag känner att jag fått en väldigt bra grund att bygga vidare på.

Har vi några spännande projekt på gång just nu som du vill
berätta om
Det största projektet just nu är nog vår Armlyft ARZ vilket är en unik
produkt som har skördat stora framgångar inom den Tyska industrin.
Produkten har utvecklats i nära samarbete med Volkswagen i Tyskland,
som en del i att göra deras produktionsflöde säkrare och mer effektivt.
Gaffeltruckar orsakar varje år en stor mängd arbetsplatsolyckor vilket
har gjort att många industrier börjat titta på lösningar med så kallade
dragtåg, vilka drar flera vagnar med pallar efter sig. Den här metoden
effektiviserar materialflödet, höjer säkerheten och ökar lönsamheten då
det blir färre turer jämfört med truckar samt att operatören får en bättre
uppsikt när tåget manövreras genom produktionen.
Mikael Fernlund poserar vid ett TS 2000 och berättar om sina framtidsutsikter
på EdmoLift.

Berätta lite om tiden innan du började på EdmoLift
De senaste 23 åren har jag arbetat med försäljning, och då främst med
teknisk försäljning mot industri. De senaste 11 åren var jag försäljningschef
för de nordiska länderna på Elpress AB. Jag kan dra många paralleller
mellan min förra anställning och min nuvarande anställning på
EdmoLift då jag även tidigare arbetade mot återförsäljare och stora
industriella kunder i norden som t.ex. Volvo. Den största skillnaden i dag
är produkterna och deras användningsområden, tidigare arbetade jag
med insatsvaror och nu är det mer produktionshjälpmedel.

Kände du till EdmoLift sedan tidigare

Vårt tyska dotterbolag drev projektet med stor framgång vilket har gett
oss kunskap och erfarenhet att utveckla en produktserie som passar en
bredare målgrupp inom olika industrier.
Under den senaste tiden har vi börjat arbetat mot den svenska
bilindustrin, vilka har visat ett stort intresse för lösningen med vår Armlyft
integrerad i produktionsflödet.

Vad är det som gör ditt nya jobb så roligt
Framförallt att EdmoLift är ett välskött företag med lång historia men
jag ser även stora utvecklingsmöjligheter i företaget och att de har
ett bra produktprogram med stor potential. EdmoLift har även en bra
personalpolicy, de tar hand om sin personal på ett bra sätt helt enkelt.

EdmoLift var en av mina kunder i två av mina tidigare anställningar
och som Härnösandsbo har jag känt till EdmoLift som ett välskött och
intressant företag. Valet var lätt när jag fick chansen till en anställning
och att arbeta med marknaden norden som jag har tidigare erfarenhet
av.

Vad gör du när du inte arbetar

Din position som marknadsansvarig för norden måste innebära
en ganska stor utmaning, berätta lite om denna

46 år

Den största utmaningen just nu blir att öka vår närvaro på marknaden
med våra nya produkter som t.ex. Armlyften ARZ och vår mobila
arbetsplattform AIR, och givetvis med att hjälpa våra återförsäljare att
utvecklas kompetensmässigt och i deras säljarbete.

Tränar löpning och längdskidåkning, åker snowboard och motorcykel
samt umgås med familj och vänner.

Ålder
Bor
Jag bor med min fru i villa Härnösand. Har två vuxna barn som flyttat
hemifrån så vi har mycket yta att disponera.
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