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LEDARE:

Nytt år, nya möjligheter!
Först och främst. Glad påsk till er alla.
Många som får det här nyhetsbrevet runt
om i världen har nu några dagars välbehövlig ledighet att se fram i mot.
Finanskrisen och lågkonjunkturen slog
till snabbt under hösten. Från att konjunkturen ena månaden kännetecknades
av tillväxt och optimism vände det till den
storkris som slagit hårdast mot bilindustrin. Idag känner de flesta av nedgången
och stora delar av näringslivet har tyvärr
drabbats av skrämselhicka.
Påsken gör det också aktuellt att
sammanfatta det första kvartalet 2009.
EdmoLift hade ett rekordår 2008 och
kände inte av krisen under fjolåret. Under
Januari började vi känna avmattningen på
våra olika marknader.

standardiserade komponenter tillverkade i
stora serier. Det finns många behov även i
dessa kristider!
Vi kommer att titta närmare på en utvidgning av vårt rostfria sortiment samt
på vad vi kan göra inom hiss sidan efter
normändringarna som är på gång enligt
EN 1570, som i framtiden även kommer
att omfatta lågfartshissar.
Ni ser - vår utvecklingsresa fortsätter!
Ha en fantastiskt bra påsk och en skön
ledighet!

Mässan väntas få över 60 000 besökare.
Mer information om mässan finner du på:
http://www.hispack.com
EdmoLift kommer att representeras av sin
återförsäljare SCHMALZ S.A.

Krisen skapar också möjligheter
Krisen innebär inte att vi kommer att dra
ned på verksamheten. Tvärtom skall vi
verkligen arbeta på att flytta fram våra
positioner på en rad områden. Vi kommer
att satsa extra på olika former av kundstöd,
allt för att göra det så enkelt som möjligt
för er att göra affärer med oss.
Lyftbord är något av en universallösning
för materialhantering. Begreppet täcker
både kundanpassade lyftbord för ett brett
spektrum av tillämpningar och hårt

Den ultimata mässan inom Förpackning
och POS material. Hispack kommer att
äga rum i Barcelona mellan 11 och 15 Maj
2009. Utställarna kommer att erbjuda de
bäst förpacknings- och materialhanteingslösningar på marknaden, Hispack är ett
måste för industri- och konsumentsektorn. Den ledande förpackning och
POS material mässan i Spanien är en av de
fyra största i Europa inom området och
kommer att inrymma närmare 650 utställare på en yta av 45000m² i Gran Via’s
mässområde.

Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se

Mobila arbetsplattformar
EdmoLift har i samarbete med företaget
Sala Kaross tagit fram en arbetsplattform
för servicearbeten vid Arlanda flygplats.
Lösningen består av en 4x2,5 meter stor
utskjutbar plattform på ett lyftbord (TXD
4000) från EdmoLift, som har monterats
på en lastbil. Sala Kaross har utformat

plattformen och ansvarat för montering av
lyftbordet på lastbilen. Syftet är att skapa
en stabil arbetsplattform för service och
underhåll av bland annat flygplansmotorer. Lösningen som levererades senhösten
2008 är ett bra exempel på lyftbordslösningar inom nya användningsområden.

Vill du veta det senaste inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig till vårat nyhetsbrev på:

www.edmolift.com
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Jan Eriksson Kvalitetschef
Tidgare arbetserfarenheter/jobb? 24 år
på BT/Toyota Trucktillverkning varav 22 år
på Hand Truck tillverkning. Jag har jobbat
som NC-operatör, reparatör, projektledare,
kvalitetsfrågor och analyser direkt till Toyota.
Arbetsuppgifter på EdmoLift? Ansvarig för
att den totala kvaliten. Driva kvalitetsfrågor
mot leverantörer, internt på EdmoLift och
fraktskador.
När du inte jobbar, vad gör du då? Just nu
går nästan all ledig tid till att rita och planera
ett nytt hus. Annars så är det campingliv i husvagn på sommaren. Sätter mig gärna i en liten
båt och fiskar med ungarna. Matlagning är ett
stort intresse och gärna på grillen och till det
ett gott Alsace vin.
Första intryck av EdmoLift och lyftbordsbranschen? Det är på sätt och vis samma
branch som jag kommer ifrån men självklart
är det skillnad på ett Toyota företag men en
dag vet jag att vi kommer att nå dit.Annars så
är EdmoLift ett väldigt trevligt företag med en
riktig familjeanda i hela organisation.

Hans Skoog Webutvecklare
Tidigare arbetserfarenheter/jobb? Min senaste
arbetsgivare Svenska SignSys var en av Sveriges
ledande distributör av digital signage, under min
anställning ansvarade jag för utveckling av webbsidor, mediainnehåll, mjukvaror, internet baserade
tjänster och animationer till våra olika mediaspelare.
Jag har även varit egen företagare med tjänster inom
webbutveckling, logotypdesign och annat marknadsförings material.
Arbetsuppgifter på EdmoLift? Förbättra kommunikationen på Internet, arbeta fram smartare lösningar där våra återförsäljare och kunder lättare kan
hitta information om våra produkter på vår webbsida.
Jag kommer även att jobba med företagets grafiska
material för tryck och presentation.
När du inte jobbar, vad gör du då? Jag umgås med
mina två barn Leo och Leni. Om det finns utrymme
tränar jag Bujinkan Budo Taijutsu (japansk kampkonst) eller umgås med mina vänner.
Vilka är dina första intryck av EdmoLift och lyftbordsbranschen? Mitt första intryck av EdmoLift är
ett jordnära och flexibelt företag med bra laganda och
stora framtidsutsikter i en för mig helt ny bransch.
Själva lyftbordsbranschen är en mycket intressant
bransch med stor potential som säkerligen kommer
att fortsätta att växa kraftigt de närmaste åren.

Erik Kober Key Account manager
Tidgare arbetserfarenheter/jobb? Jag
jobbade i 2 år som arbetsledare/ platschef
i Sundsvall på PICEA Bygg AB.
Arbetsuppgifter på EdmoLift? Som Key
Account Manager ska jag förbättra samarbetet med Kaiser+Kraft Europa GmbH
samt alla sina dotterbolag. Jag ska se till att
vi säkra de segmenten som vi har idag och
utöka produktpaletten eftersom.
När du inte jobbar, vad gör du då? Då
bygger jag om lägenheten för det första
barnet, som ska komma i maj. Blir då tid
över så tränar jag HEMA (Historical European Martial Arts) i Sundsvall.
Första intryck av EdmoLift och lyftbordsbranschen? Det är en bransch i
rörelse med otroligt stark dynamik. Det
hjälper mycket att EdmoLift agerar som ett
lag, där alla försöker hjälpa varandra.

