
Vi minns vår historia
men vi lever på framtiden! 
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En tidning utgiven av Elektrotjänst i Katrineholm AB
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MED SVERIGEPUMPEN FÅR DU 
ETT PERFEKT

 INOMHUSKLIMAT - ÅRET 
RUNT

OCH KAN 
SPARA UPP TILL

60% 
PÅ UPPVÄRMNINGS-

KOSTNADEN

LÅT OSS KOMMA HEM OCH TITTA PÅ JUST ERT VÄRMEBEHOV!

Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet 

Engagemang för kunden
Rustad för framtiden
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Ställverk med 
valmöjlighet.
Vi är ett fristående företag som 
erbjuder lågspänningsställverk 
och elkraftentreprenader 
till er med höga krav på 
dimensionering och 
personsäkerhet.

hammarel.se
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Stanna på rätt ställe
i sommar!

Allt inom 
däck och 
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EN PROFFSIG
JÄRNHANDEL

HYR DINA 
MASKINER 

HOS OSS
Verktyg, Infästningar, Elverktyg,
Maskiner för Bygg och Industri,
Arbets- och skyddskläder m.m. 

Bygg & anläggningsmaskiner
Liftar & ställningar
Bodar & containers
Trädgårdsmaskiner

Formgatan 2, Katrineholm. Tel 0150-34 99 99
www.hmhyrmaskiner.se Formgatan 2, Katrineholm. Tel 0150-34 99 99
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VMP Bemanning AB i Katrineholm
Närhet - Snabbhet - Flexibilitet

– Personaluthyrning
– Rekrytering

Ditt lokala alternativ

Mossvägen 1, 641 49  Katrineholm
Tel. 0150-48 40 40

katrineholm@vmp-group.se
www.vmp-group.se
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Du behöver inte bokföra allt 
Du kan få hjälp med allt från löpande 
bokföring och fakturering till löner 
och tidrapportering.
Katrineholm, 0150-753 00
Flen, 0157-124 50

Dags för en bank som finns
där för dig i alla väder?
Som företagare vet du säkert att det enda som är 
konstant i tillvaron är förändringar. Som Nordens 
företagsbank är vi en lika stabil som långsiktig partner.

Ring oss på kontoret i Katrineholm, 0150-48 55 10.

Historia och 
framtid

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.

Ansvarig utgivare: Agne Carlsson. Projektledare: Mikael Svensson. Redaktör: Mats Lindberg. Foto: Anders Nilsson. 
Mediasäljare: Anneli Dahlström. Annonsoriginal: Roxx Ateljé. Grafisk form: Daniel Nestor. Tryck: Larsson Offsettryck 2016

Välkommen till 
Elektrotjänst i 
Katrineholm AB!

Sedan 1946 har vi på Elektrotjänst job-
bat med såväl stora som små elinstal-
lationer. Vi har följt med i tiden, skaffat 
skicklighet och kunnande. Vi vill un-
derlätta för våra kunder – därför har 
vi lagt våra tre affärsområden under 
samma tak. Installationer. Service och 
underhåll. Butik.

En adress och ett telefonnummer. 
En bredd av kvalificerad kompetens. 
För industri och anläggning, för hem 
och arbetsplats, för våra kunders be-
hov – i nutid och för framtid.

I år firar vi på Elektrotjänst 70-årsjubileum. Det 
känns givetvis stort även om vi alltid har försökt att 
vara ödmjuka inför vår uppgift. Dock är 70 år en 
ansenlig ålder och det ska ju givetvis firas.

Lite vad vi har arbetat med under dessa sju de-
cennier kan du läsa om i denna tidning, men fram-
för allt handlar jubileumstidningen om nuet och 
därmed även om framtiden.

Vi är ett stabilt företag som är lokalt ägt och med 
en stark lokal förankring. Utifrån denna förankring 
har vi breddat verksamheten till vissa specialområ-
den, men vi står alltid stadigt på marken i vår hem-
stad Katrineholm.

Man kan säga att vi står på tre ”ben”: butik, ser-
vice och installation. Dessa tre områden får var sin 
del i denna tidning.

Med en gedigen erfarenhet och kunskap har vi 
många lojala trotjänare som trivs i företaget. Samti-
digt föryngrar vi medvetet för att företaget alltid ska 
vara med i sin tid.

Vi minns alltså vår stolta historia, med alla dess 
vedermödor och arbetsinsatser och med all den 
yrkesstolthet som vårt företag är grundat på. Denna 
historia lever vidare i det vi gör nu. Vi minns vår 
historia – men vi lever på framtiden!

En framtid som på alla sätt ser ljus ut. Byggmark-
naden är het och genom vår bredd med specialkun-
skaper inom anläggning har vi en bredd som skapar 
en positiv stabilitet i verksamheten.

De viktigaste förklaringarna till vår framgång är 
den gedigna kompetens som utvecklats i företaget, 
med alla de skiftande uppdrag vi har fått. Många 
av oss har kommit direkt från yrkesskolan, börjat 
skruva och fått möjlighet att utvecklas.

I dag finns det många installationsföretag, kon-
kurrensen är hård. Därför bemödar vi oss alltid om 
att ge det där lilla extra. Det handlar om personlig 

service och om kommunikation med våra kunder.
Alla våra kunder är lika mycket värda för oss, 

vare sig de kommer till vår vässade Elon-butik, vår 
elserviceavdelning eller våra större entreprenader. Vi 
vill verkligen att det ska vara så och förutsättningen 
ligger i vårt eget företagsklimat, att alla känner att de 
trivs och utvecklas.

Välkommen till oss och vårt jubileumsfirande 
företag!

Agne Carlsson
vd, Elektrotjänst i Katrineholm AB

Kontakt:
Elektrotjänst i Katrineholm AB
Fredsgatan 9, Katrineholm
Box 19, 641 21 Katrineholm

Kundtjänst: 0150-130 30
Jour nr: 070-634 07 84
Telefax: 0150-130 55

E-post: info@elektrotjanst-katrineholm.se
Hemsida: www.elektrotjanst-katrineholm.se
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SERVICE- 
LOFTEN!

Vi har fler

Fråga oss eller se  

mollerbil.se

Mejerigatan 10, Katrineholm
tel: 0150-727 80
mollerbil.se

När du servar din bil hos oss får du alltid vår mobilitetsgaranti 
på köpet. Det innebär att du får hjälp på plats om din bil skulle 
bli akut okörbar – dygnet runt, 365 dagar om året.  

Om-någon-grunka-under-
bilen-lossnar-garantin.

..

Elon är Sveriges största vitvarukedja, vilken nu 
alltså finns även i Katrineholm. För Elektrotjänst 
kunder innebär omskyltningen till Elon att man 
får ta del av ännu bättre kampanjerbjudanden. 

– Det är inget ägarbyte som har skett. Vi är 
fortfarande samma Elektrotjänst med all den 
kunskap vi har i företaget. Garantierna gäller som 
vanligt och vi har samma breda sortiment, säger 
butikschefen Marcus Strömberg som bara ser 
fördelar med att butiken nu ingår i Elon-kedjan.

Det finns flera faktorer bakom framgången för 
Elektrotjänsts butik. Det breda kvalitetssortimen-
tet är en faktor, kunskapen i butiken och i företa-
get en annan och den uppskattade servicen med 
yrkesmässig installation av vitvaror en tredje.

Detta med installationskunnande gäller givetvis 

Elektrotjänst har en väl inarbetad 
butik i centrala Katrineholm där 
kunden får all den kunniga servi-
ce som behövs. Genom att nu bli 
en del av Elon-kedjan kan butiken 
ytterligare vässa sin erbjudanden 
till kunderna.

med kunnig service

Elektrotjänst blir nu en del av Elon som är landets största vitvarukedja. För butikskunderna medför 
detta fördelar i form av attraktiva kampanjerbjudanden.

Marcus Strömberg, 
butikschef
Civilt: 42 år. Bor i Katrineholm med fru 
och tre barn.
Bakgrund: Blev butikschef 2014 och 
har tidigare arbetat med IT-frågor 
inom byggvaruhandel.
Intressen: Har åter börjat spela golf 
efter ett längre uppehåll. Barnens 
aktiviteter.
Roligast med jobbet: Träffar många 
människor. Är med och löser problem.
Därför Elektrotjänst: Vi hjälper till med 
allt, även garantireparationer. Vi har 
rätt produkter efter kundens behov.

även luftvärmepumpar som blivit en viktig del av 
sortimentet. Här har Elektrotjänst två egna kyl-
tekniker som kan svara för en färdig installation.

Sortimentet är annars välkänt för stamkun-
derna; allt inom vitvaror, kvalitetsprodukter inom 
mindre elmaskiner och lampor. Kort sagt allt som 
hör en fackmannabutik till.

Hos Elektrotjänst ska alla kunder få samma 
kunniga bemötande, vare sig det handlar om en 
luftvärmepump, tvättmaskin eller mixer. Butiken 
har sex medarbetare inklusive butikschef samt 
egen chaufför och vitvaruinstallatör.

Alla får en kontinuerlig utbildning inom produkt-
områdena vilket ger en trygghet i verksamheten.

Välsorterad butik

Öppettider
Måndag−fredag: 09:30–18:00 
Lördag: 10:00 –14:00 
Adress: Fredsgatan 9, Katrineholm
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En lågförlusttransformator är en mycket bra investering — för både dig och miljön

Askims Industriväg 1A, 436 34 ASKIM | Tel: 031-68 56 20 | Fax: 031-68 58 11|info@unitrafo.se | www.unitrafo.se

Att köpa tvättmaskin, diskmaskin eller kyl & frys 
kan vara en enkel sak, men det kan tyvärr även vara 
en besvärlig historia.

Många av Elektrotjänsts kunder gör det enkelt för 
sig – och även säkert. De låter det lokala fackmanna-
företaget både leverera och installera maskinen, samt 
transportera bort den gamla uttjänta maskinen.

Vitvaror handlar i regel om stora och tunga pro-
dukter som ska få en korrekt inkoppling till elnätet. 
När det gäller tvätt- och diskmaskiner är det dess-
utom viktigt att få en säker vattenanslutning.

Elektrotjänst handhar allt detta och butiken har ett 
trumfkort i den välkände profilen Kari ”Cuba” Kort-
teinen som svarar för såväl leverans som inkoppling 
till redan förberedd plats. Skulle det behövas en ny, 
fast installation har givetvis företaget även tillgång till 
alla yrkeskompetens inom el, men även inom VVS.

”Cuba” 
installerar

Kari ”Cuba” Kortteinen vet hur man både transporterar och installerar vitvaror – med den 
utrustning och kunskap som behövs. Här är det biblioteket i Katrineholm som ska få en ny 
högeffektiv diskmaskin.



6 Elektrotjänst i Katrineholm  1946-2016 70 år

Ordet infra i rubriken är en kortversion av infra-
struktur och specifikt för Elektrotjänst handlar 
det i hög grad om tågtrafik där man sedan början 
av 1990-talet har arbetat med kraft, belysning, 
signal, tele och säkerhet på uppdrag av Trafikver-
ket (tidigare Banverket) och dessutom åt SL, 
Storstockholms Lokaltrafik. Även från tidigare 
Vägverket har uppdrag kommit.

Det började med belysningsuppdrag i tunnlar 
åt dåvarande Banverket och det ena har givit det 
andra. Inom Elektrotjänst har man alltid varit 

nyfikna och redo att möta nya utmaningar. Resul-
tatet är att ”järnvägsuppdragen” blivit en återkom-
mande och viktig del.

Detta skulle inte ha skett utan det faktum att en 
hög kompetens ansamlats i företaget, där man i 
vissa delar även tar hjälp av specialiserade under-
entreprenörer som på signalsidan t. ex. Rail Safe 
Service, RSS.

Järnvägs- och T-baneuppdragen är exempel 
som visar på hög yrkeskompetens inom Elek-
trotjänst, vilken även privatkunder och företag i 

Sedan många decennier är Elek-
trotjänst väl känt för Katrineholms-
borna. Men vad många kanske 
inte känner till är den omfattande 
verksamhet med installation inom 
infrastruktur och nybyggnation 
som faktiskt sker över hela landet, 
till exempel i huvudstaden. 

infra och byggnation
Installation för
Sedan början av 1990-talet har Elektrotjänst arbetat med infrastruktur till tågtrafik.
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Tomas Järperud, 
projektledare
Civilt: 40 år. Bor i Katrineholm med fru 
och två barn.
Bakgrund: Har arbetat i branschen 
sedan 1994. Kom till Elektrotjänst från 
ABB för 14 år sedan.
Intressen: Träning för En svensk klassi-
ker. Har tidigare spelat fotboll i KAIK.
Roligast med jobbet: Det förändras 
hela tiden, man blir aldrig fullärd.
Därför Elektrotjänst: Hög kompetens.

Mikael Kvarnström, 
projektledare
Civilt: 46 år. Bor i Björkvik med fru och 
barn. Har sex barn i åldrarna 5-24 år.
Bakgrund: Kom till företaget 1987 som 
elektriker. På kontoret från år 2000.
Intressen: Speedway, ett intresse som 
delas av familjen med flera cyklar.
Roligast med jobbet: Utmaningarna 
med speciella projekt.
Därför Elektrotjänst: Stabil ekonomi och 
kompetens inom ett brett spektrum.

Tobias Abrahamsson, 
projektledare
Civilt: 28 år. Bor i Marmorbyn med 
sambo, treårig son och hund.
Bakgrund: Kom till företaget som 
elektrikerlärling direkt efter skolan och 
började på installationsavdelningen 
för fyra år sedan.
Intressen: Idrott, särskilt rally där det 
numera är kartläsning som gäller.
Roligast med jobbet: Variationen och 
att det därmed finns ”kluriga” uppgifter.
Därför Elektrotjänst: Mångsidigt före-
tag som kan mycket om mycket.

Katrineholmsområdet drar nytta av. Kunskapen är 
bred inom hela elområdet, från högspänning till 
nätverks- och larminstallationer.

Andra mer nischade exempel är att Elektro-
tjänst också anlitats av Luftfartsverket och är god-
kända som leverantör till Fortifikationsverket, det 
senare ett verk som förvaltar försvarets fastighe-
ter, bara detta faktum är en kvalitetsstämpel i sig.

Entreprenader inom renovering och nybygg-
nation är ett annat viktigt område för företagets 
installationsavdelning där man huvudsakligen 
arbetar inom en radie på tio mil från Katrine-
holm, men även har stora uppdrag i till exempel 
Stockholm.

Stora pågående projekt
När vi producerar denna jubileumstidning, på 
senvintern 2016, pågår två stora projekt som 
tydligt visar vad Elektrotjänst arbetar med inom 
installation.

Det ena är i Flemingsberg där företaget svarar 
för all elektrisk installation i en stor fyravåningars 
fastighet, nära stambanan, där Ica Maxi ska förfoga 
över bottenvåningen och där det på övervåning-
arna blir sporthall, café och konferens, med mera. 
Ett omfattande och varierat projekt med Skanska 

som byggare. Slutdatum är i februari 2017.
Det andra projektet är inom infrastruktur/

anläggning. Inne i berget, i Norsborg, bygger SL 
en ny stor depå med tolv spår i tre tunnlar för 
T-banetåg. Depån är bland annat för uppställning, 
underhåll, reparation och tvätt.

Elektrotjänst svarar för kraftförsörjning till 
och i depån (750 V likström), säkerhetssystem, 
belysning och allt som tillhör. Detta är faktiskt det 
största enskilda projektet i kontraktsvärde som 
Katrineholmsföretaget har tagit på sig. Det ska 
vara klart till hösten 2016.

Givetvis finns det många andra projekt som 
nämnvärda referenser, såväl mindre som större. I 
Katrineholm har nyinstallation skett vid Ambu-
lansstationen, Burger King, Netto-butiker, Vatten-
verket och Reningsverket.

Den som läser hela denna jubileumstidning 
förstår att för Elektrotjänst är alla kunder lika 
viktiga. Detta uppslag om installation speglar 
bara den bredd och den kompetens som finns i 
företaget.

Inne i berget, i Norsborg, bygger SL en ny 
stor depå. Elektrotjänst svarar för kraftförsörj-
ning, säkerhetssystem och belysning och allt 
tillhörande.

Noggrann planering är ett måste för all 
installation. Bilden från det omfattande 
uppdraget i Flemingsberg med Skanska 
som byggare.

Så här långt hade bygget i Flemingsberg 
hunnit i början av februari 2016. Ica Maxi 
ska öppna på nedre plan.

En fungerande järnväg kräver kvalificerad 
infrastruktur inom många olika områden.
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Industriautomation
Ställverk
Centraler

Tel: 021 10 24 40
www.eael.se

FORD 

PRÖVA SKOBES
- DU OCKSÅ!

Tranås • Flen • Högsby • Katrineholm • Kisa • Motala • Nyköping 
• Oskarshamn • Vetlanda • Vimmerby • Västervik

Välkomna!

Volvo DaciaRENAULT

www.skobes.se
KATRINEHOLM Starrvägen 9, 0150-733 29
Öppettider: Mån-fre 9.00-18.00, Lör 10-14

Tranås • Flen • Högsby • Katrineholm • Kisa • Motala • Nyköping
Oskarshamn • Vetlanda • Vimmerby • Västervik

Tomas Hansson, 
serviceansvarig
Civilt: 60 år. Bor i Vingåker med frun. 
Har tre utflugna barn.
Bakgrund: En av veteranerna i fö-
retaget, började i butiken för 40 år 
sedan. Är elingenjör.
Intressen: Hemmet, trädgården och 
idrott, särskilt fotboll.
Roligast med jobbet: Händer nytt 
varje dag med nya människor.
Därför Elektrotjänst: En bra firma på 
stabil grund som har jobbat med vit-
varor länge. God stämning.

Ett av fastighetsbolagen som regelbundet anlitar 
Elektrotjänst är Lundbergs i Katrineholm.

Det välrenommerade företaget Fastighets AB 
L E Lundberg har 700 lägenheter i Katrineholm. 
Dessa servas av ett halvdussin fastighetsskötare 
med Fredrik Fundberg som arbetsledare.

– Vi köper alla vitvaror av Elektrotjänst som 
även installerar dem. Det har aldrig varit några 
problem och vi är mycket nöjda, säger han.

Elektrotjänst utför givetvis även erforderlig ser-
vice på produkterna, vilket för fastighetsbolagen 
är en viktig del inte minst i de tvättstugor som 
delas av hyresgästerna. Dessa måste fungera.

– Våra viktigaste krav på Elektrotjänst är att de 
håller vad de lovar och att de utför ett bra arbete – 
och det fungerar utmärkt, säger Fredrik Fundberg.

Lundbergs uppskattar
hög servicenivå

”Vi är mycket nöjda med Elektrotjänst”, säger Fredrik Fundberg på Lundbergs i Katrineholm.
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Mikael Wessberg, 
service
Civilt: 27 år. Bor i Valla med fru och 
tvåårig dotter.
Bakgrund: Kom som lärling till före-
taget 2008. Började på byggen och 
gick efterhand över till att vara ma-
skintekniker. Arbetar ofta tillsammans 
med serviceansvarig.
Intressen: Styrketräning med en bak-
grund som aktiv kampsportare.
Roligast med jobbet: Att allt ska fung-
era för alla, planering av uppdragen.
Därför Elektrotjänst: Ett brett företag 
som fixar allt.

För privatkunden är det givetvis intressant att 
företaget tar ansvar för allt som säljs i butiken. 
Genom egna kunniga serviceelektriker kan snabb 
service utföras. Garantiärenden är en självklarhet.

Men Elektrotjänst stannar inte vid det. Genom 
den höga kompetensen i företaget, och den erfar-
na förståelsen för kundernas behov, har företaget 
avtal med flera kommuner i regionen och har ett 
nära samarbete med ett flertal fastighetsbolag.

Samarbetet handlar i en del fall om se till att 
tvättstugorna fungerar, bland annat genom att 
vara auktoriserad partner till Miele Professional, 
men det kan även handla om kvalificerad indu-
striservice.

Angående det senare kan nämnas att Elektro-
tjänst ständigt har tre elektriker som utför elektris-
ka arbeten åt sågverket Sandåsa Timber i Forssjö.

Det spelar ingen roll, tvättstugor eller industrima-
skiner, allt ska fungera efter kundernas önskemål. 
Och att Elektrotjänst dessutom har en framgångsrik 
installationsavdelning pekar med all tydlighet både 
på den samlade bredden och kunskapen.

Du kan så klart kontakta Elektrotjänst när du 
behöver hjälp med installation av säkerhets- och 
näterverksinstallationer.

Hos Elektrotjänst finns inga vattentäta skott 
mellan avdelningarna. Men den fasta serviceav-
delningen till kundernas tjänst har ett dussintal 
medarbetare som dessutom servas av ett eget lokalt 
lager. Ansvarig är Tomas Hansson som har arbetat 
40 år i företaget och trivs bättre än någonsin.

Om du behöver garantiservice, underhåll eller 
jourinsatser – vilken situation du än är i så finns 
Elektrotjänst på plats sedan 70 år tillbaka. 

Teknisk service är en grundläg-
gande del för Elektrotjänst som 
utför service och underhåll på 
alla förekommande fabrikat samt 
elektriska anläggningar av alla 
de slag. Kunderna återfinns inom 
privata hushåll, fastighetsbolag 
och industrin.

skapar trygghet
Serviceavdelningen

Mycket av servicen utförs på plats hos kunderna, men Elektrotjänst har även en egen serviceverkstad.
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Discreetly quiet Top energy efficient   
with inverter technology

Extended 
Product warranty

Energieffektiva 
värmepumpar
–Till bästa pris.
De nya EcoHeat ProLine Plus luft-värmepumparna  
ger säker värme under nordiska vintrar. Den ger  
dessutom hela 5,1 gånger mer energi än den förbrukar.  
Det betyder att du alltid kan få en skön och kostnads-
effektiv inomhusvärme när det är riktigt kallt, och en 
behaglig luftkonditionering varma somrar.
Till detta har vi lagt en rad funktioner som förenklar 
vardagen och säkrar en lång användning.

5 års Servicegaranti för lång livslängd
Extremt tystgående 20dB(A)
Bästa energisparklass A+++ säkrar  
värme till mycket låga kostnader

Håll värmen i vinter – du är alltid välkommen att  
kontakta oss för mer info eller titta närmare på  
EcoHeat ProLine Plus i vår utställning.

Styr värmen med mobilen
EcoHeat ProLine Plus är förberedd för  
fjärrstyrning. Anslut Controlbox 24/7  
som du styr via vår smartphone-app.

Eco Heat ProLine Plus

KONTAKTLEDNINGSARBETEN 
ÄR VÅRT YRKE OCH KUNSKAP

• RATATEK ERBJUDER ELENTREPRENÖRS SERVICE INOM JÄRNVÄGSBRANCHEN MED EN PROFESSIONELL 
OCH ERFAREN PERSONAL

• Ratatek är ett företag grundat år 2008 som är specialiserad inom att projektera, montera och underhålla kontaktledning och 
elkraftsutrustning vid järnvägar.

• Vårt verksamhetsområde är Finland och Sverige. Vår personal har en bred erfarenhet angående kontaktledningsarbeten i 
bägge länderna även angående spårvägsanläggningar.

• Vi hjälper gärna till oberoende om arbetet är ett större kontaktledningsprojekt, mindre utliggarmontage eller 
skyddsjordningsarbeten.

• Vi erbjuder även tjänster som kopplingsansvarig och elarbetsansvarig vid järnvägsarbeten.

• Vi har bl.a. levererat 80 km ny kontaktledningsanläggning mellan Seinäjoki – Vasa som totalentreprenad. I Stockholm har 
vi byggt kontaktledningen vid Tvärbanan, spårvägen har utvidgats från Alvik till Solna station. Mera om våra jobb finner ni i
våra referenser.

KONTAKTA OSS, Vi vill gärna samarbeta med er:        www.ratatek.fi/se
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Firma Elektrotjänst bildades i januari 1946 genom 
att Axel och Maria Olborg övertog konkurshotade 
HÅEM:s Elektriska i Katrineholm. Till sin hjälp 
hade de några elektriker och startade med små 
medel efter kriget i en lokal på Fredsgatan 26 – allt-
så samma gata som än i dag, men i ett annat hus.

1950 övertogs en lokal vägg i vägg och butiken 
kunde utökas. Redan då blev installationsavdel-
ningen betydande och lager hyrdes in på flera 
ställen i staden.

1951 är ett viktigt årtal i den 70-åriga histori-
ken, ty då startades en kylavdelning. Det var på 
den tiden mjölken hämtades i flaskor på lands-
bygdens mjölkpallar. För att förbättra kylningen 
utvecklade och tillverkade Elektrotjänst en ef-
fektiv kylanläggning som kunde ersätta tidigare 
användning av isblock.

Kylanläggningen för mjölk blev en succé och 
under denna tid grundlades företagets goda eko-
nomi. Mjölkdistributionen förändrades med tiden 
och Elektrotjänst började istället att arbeta med 
skötsel av de nya större kyltankar som infördes 
på gårdarna. Som mest var det cirka 900 gårdar i 
Sörmland, Närke och Östergötland som servades.

Under 1950-talet blev även den dåvarande ra-
dioavdelningen en viktig faktor med en egen butik.

1958 ombildas handelsbolaget till aktiebolag. 
Året efter inköps den nuvarande fas tigheten på 
Fredsgatan 9. I mitten av 1960-talet byggs denna 
om med ny butik på nedre plan och kontor på 
övre våningar. Under denna tid förvandlas även 
gården med nya lokaler för lager och service. 

Framgångsrika år
1970-talet är ett decennium av utveckling och allt 
större beställningar till installationsavdelningen.

Axel och Maria Olborg säljer företaget 1981 till en 
grupp lokala ägare som alla är aktiva i verksamheten.

Två tunga namn inom installation och service 
var länge Gösta Carlsson och Lars Svensson, den 
senare började på eltekniksidan i företaget redan 
som 19-åring. Gösta Carlsson var verkmästare 
innan han blev vd under åren 1981-1998. Efter 
Gösta tog Lars Svensson vid som vd fram till 2009.

Efter Lars är det Göstas son Agne Carlsson som 
håller i vd-rodret. Agne kom till företaget redan 
1976 som elektrikerlärling och arbetade sedan 
på andra håll innan han kom tillbaka 1988 för att 
tillsammans med kollegerna bygga upp en ansen-
lig erfarenhet inom elinstallationsbranschen.

Efter 70 år kan man utan tvekan säga att Elek-
trotjänst har uppnått en mognad i företaget som 
borgar för att det blir ytterligare många fram-
gångsrika år. Beläggningen för de olika avdelning-
arna – butik, service och installation – är också 
relativt jämn över åren.

Företaget har i dag ett 60-tal medarbetare och 
omsätter cirka 100 milj kr.

Mycket har hänt under Elektro-
tjänsts 70-åriga historia. En ge-
mensam nämnare har hela tiden 
varit att utvecklas med högsta 
möjliga kunskap.

Med lokal elservice 
som ständig grund

Från mjölkkylning till tågkraft:

1946
1950-tal

1960-
tal 2010-tal

Annons från 1952.



”Som den största rikstäckande kedjan för elinstallatörer är vi är glada att ha  
Elektrotjänst som medlem. Installatörerna inom Elkedjan Teknik har en extrem närhet till 

både marknad och kunder. Man vet vad kunderna vill ha. Det som är verkliga mervärden”

Magnus Kroon VD Elkedjan Teknik

Elektrikerna på Elektrotjänst i Katrineholm har 
över 1900 kollegor runt om i Sverige. Från 
Kiruna i norr till Ystad i söder. Som medlem 
i Elkedjan Teknik har de full fokus på den 
professionella elmarknaden. Vi arbetar med 
hela lösningar, från analys och rådgivning till 
installation och service. Med djup kunskap 
och lång erfarenhet av både små och stora 
projekt. 

Inom Elkedjan Teknik är man ”mer än bara 
elektriker”. Vår kompetens sträcker sig från 
produkt och produktval, till en fungerande 
elinstallation. Trygghet, kunskap och  
erfarenhet. Eller som vi summerar det:  
Elkedjan Teknik, störst i värden.

Detta är Elkedjan Teknik
• Elkedjan grundades 1966 och ingår i ELON Elkedjan Logistic AB.

• Elkedjan har över 240 medlemsföretag över hela Sverige. Det är ett starkt nätverk som du hittar över hela landet. Från Kiruna i norr till Ystad i söder.

• Inom Elkedjan Teknik arbetar över 1900 anställda elektriker i samverkan, alltid nära dig. Vi arbetar personligt och lösningsorienterat med kända
varumärken. Detta skapar värden i tjänster så som installation, projektering och service.

• Elkedjan Tekniks huvudkontor och centrallager ligger i småländska Anderstorp. Här får medlemmarna mervärden i form av elmateriel till rätt pris, i rätt
tid med hjälp av logistiknätverket, utbildning, support och offertbearbetning.

• Elkedjan Tekniks installatörer kan el och har en stor bredd inom el, tele, säkerhet och servicetjänster för exempelvis Elkontroll och Eldriftansvar.

• Elbesparingar i fastighet görs med helhetsfokus; EKO-förstudie, rådgivning, installation, service och finansiering.

• Elkedjan Teknik är verksamma hela vägen ut; från den enskilda produkten till tjänsten till installationen.

Elkedjan Teknik +46 371 193 00 info@elkedjanteknik.se  www.elkedjanteknik.se


