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DDS-CAD ETT NATURLIGT VAL FÖR LB-HUS

DDS-CAD fortsätter att skörda 
fram gångar på marknaden för indu-
striellt byggande. Nu har även  anrika 
LB-Hus valt att satsa på Consultecs 
CAD-program.

– För oss var det viktigt att få 
en enhetlig CAD-lösning, som kan 
användas för både arkitektritning, 
projektering och styrning av produk-
tionslinjer, säger Stefan Holmberg, 
chef för Teknik & Prefab på LB-Hus. 

Sedan starten i slutet av 1950-talet har 
skånska LB-Hus i Bromölla utvecklats 
till ett av Sveriges största familjeägda 
husföretag. I dag har företaget runt 320 
anställda och utvecklar, bygger och säl-
jer ungefär 500 hus varje år till kunder 
över hela Sverige. När LB-Hus sonde-
rade terrängen för att hitta ett lämpligt 
program för CAD-ritningar var det flera 
olika faktorer som gjorde att de valde 
Consultecs lösning.

SkiSSer viSuALiSerAS  
För kuNDer

– Ett grundläggande mål var att vi ville 
ha färre felaktigheter i våra underlag till 

fabriken. Dessutom vill vi rationalisera 
projekteringen genom att använda ett 
modellbaserat, parameterstyrt program 
för att slippa rita om överallt när det blir 
förändringar i ett projekt, berättar Ste-
fan Holmberg.

DDS-CAD ska styra produktionslin-
jerna hos LB-Hus och under hösten in-
leds arbetet med att anpassa program-
met till företagets byggsystem. 

– Styrningen av våra produktions-
linjer är självklart en viktig förändring 
när vi börjar använda DDS-CAD, men 
det skapar även många andra fördelar. 
Bland annat får vi genom 3D-möjlig-
heterna bättre förutsättningar att visu-
alisera våra skisser för kunderna på ett 
snyggt sätt, säger Stefan Holmberg. 

BåDe För FABrik oCH  
ByggArBeTSPLATS
Tidigare har LB-Hus använt flera olika 
CAD-system, men i och med övergången 
till DDS-CAD får man alltså ett gemen-
samt system för arkitekter, projektörer 
och produktionsstyrning. 

– Det känns väldigt bra att vi nu har 
ett CAD-verktyg som vi kan använda 

både mot fabriken och byggplatsen. 
Dessutom har ju programmet en kopp-
ling till Consultecs kalkylverktyg. Det är 
inget som vi har beslutat om ännu, men 
för framtiden känns det intressant att 
den möjligheten finns, berättar Stefan 
Holmberg.   

LB-Hus har provkört DDS-CAD under 
sex månader och enligt Stefan Holmberg 
har samarbetet med Consultec fungerat 
mycket bra:

– Hittills har vi bara positiva erfa-
renheter och självklart har vi goda för-
hoppningar om att det ska fortsätta så. 
För oss är det viktigt med bra program-
support och dessutom känns det skönt 
att ha ett system som utvecklas kontinu-
erligt, avslutar Stefan Holmberg. 

FAKTARUTA
Företag: LB-Hus  
Antal anställda: Ca 320  
omsättning: 950 mkr   
verksamhet: Tillverkar och bygger  
enfamiljshus 
Consultecprogram som används:  
DDS-CAD



3

RELEASE AV AKTUELLA 
PROGRAMUPPDATERINGAR

SiTeCoN 2.80
I den här versionen förbättras bland annat pre-

sentationen av e-postmeddelanden i Projektdo-

kument - E-post. Där finns det nu möjlighet att 

sortera på de olika kolumnerna, t ex datum och 

ärende. Det finns också en ny rapport som heter 

”Projekt – Översikt” som ger möjlighet att plocka 

ut väldigt detaljerade uppgifter om projekten.

LexCoN – BiDCoN 6.83
Huvudteman denna gång blev ”intäkter i kost-

nadsavstämning” och ”sbXML” hantering. 

Förutom sedvanlig prisuppdatering av system-

databasen har vi denna gång också uppdate-

rat en lite eftersatt del, nämligen U-värdesbe-

räkningarna. Det har skett fler a förändringar 

av normen  sedan vi första gången visade upp 

denna information. Uppdateringen av U-värdes-

beräkningen baserar sig på  Boverkets Byggreg-

ler 2008.

Vi har en ny kalkylmall för ROT-avdrags projekt 

som är mycket aktuell just nu.

TeNWiN kALkyL 6.30 SP1
Denna version innehåller smärre förbättringar 

och rättningar, däribland en del tillägg och jus-

teringar i Normtid VVS som från gäller fr o m 

2009-07-01. Vi har också infört några nya funk-

tioner i programmet.

TeNWiN orDer oCH  
TeNWiN FAkTurA 6.10 SP2
Version 6.10 sp2 är anpassad för fakturering av 

Rot-arbeten. Artikelbankens prisjämförelse har 

komplett erats med en enhetskonvertering.  För 

övrig t är de utvecklingspunkter som åtgärdats 

i denna version en del tillgodosedda önskemål 

från er kunder eller åtgärder av fel och brister.

eLWiND verSioN 2.70 v4
Den här versionen är en ren databasuppdatering 

och nu blir ElWind uppdaterad med de åtgärder 

som behövs för att de senaste ATL-förändringar-

na i avtalet ska kunna följas. Dessutom har det i 

vanlig ordning justerats i recept m m när mate-

rial utgått och ersatts med nya alternativ.

BiDCoN verSioN 1.20
Denna gång är det flik Favoriter, Sök-funktionen 

och säkerhetskopieringen som är de stora nya 

eller förändrade programfunktionerna. Men 

även andra mindre, men nog så viktiga funktio-

ner har tillkommit. Systemdatabasen har som 

vanligt utökats, och bl a har vi infört våra första 

referensdokument.

Logga in på www.consultec.se för att läsa  

om nyheterna och ladda ner uppdateringarna.

Consultec tecknade under som-
maren avtal med Comfort, ett 
samarbete som förväntas få 
många positiva effekter.

– Självklart är det viktigt för 
oss att Sveriges ledande kedja 
inom vvS-installationer väljer att 
använda våra produkter. Dess-
utom får vi chansen att tillsam-
mans med en oerhört kompetent 
samarbetspartner fortsätta ut-
vecklingen av branschsystemen 
inom vvS, säger Tomas Marklund, 
affärsområdeschef på Consultec 
ByggProgram AB. 

Comfort är Sveriges klart största 
kedj a inom VVS-installationer, med 
över 120 anslutna medlemsföretag 
över hela Sverige. Den medlemsägda 
kedjan har byggt upp ett framgångs-
rikt koncept som tar tillvara stordrifts-
fördelarna, samtidigt som medlems-
företagen har lokal förankring och 
närhet till sina respektive kunder. Nu 
har Comforts kedjecentral skrivit ett 
avtal med Consultec, som omfattar 
TenWin Kalkyl, PlanCon och SiteCon. 

ProgrAMvArAN BrA 
ANPASSAD För vvS
– Consultec har ett gott rykte både 
hos våra medlemsföretag och inom 
VVS-branschen i stort. Tack vare det 
nya avtalet kan vi bygga en ännu 
starkare kedja genom att erbjuda 

våra företag tillgång till moderna 
och kostnads effektiva system för att 
ha koll på sin lönsamhet, berättar 
 Comforts inköpschef Ulrik Lindell.

Enligt Ulrik Lindell är Consultecs 
programvara bra anpassad för VVS-
branschen, vilket skapar goda ut-
vecklingsmöjligheter för Comfort. 

värDeFuLL FeeDBACk 
FråN CoMForT
– Vi är inne i en stor förändringspro-
cess och behöver trygga, erfarna 
partners som Consultec. Om vi arbe-
tar nära och med stor transparens är 
jag övertygad att vi kommer att lära 
oss mer om varandra och vilka mer-
värden vi kan utveckla tillsammans, 
säger Ulrik Lindell.  

Även Consultecs Tomas Marklund 
ser stora möjligheter i avtalet med 
Comfort:

– Det primära syftet med avtalet är 
självklart att underlätta arbetet inom 
Comfort-kedjan, vilket förhoppnings-
vis ska få positiva effekter för både 
deras kvalitet och lönsamhet. Samti-
digt får vi inom Consultec möjlighet 
att utveckla våra bransch system inom 
VVS och göra dem ännu mer exakta. 
Genom att ta tillvara värdefull feed-
back från Comforts medlems företag 
får vi möjlighet till en fortsatt stark 
utveckling inom VVS, säger Tomas 
Marklund.

COMFORT VALDE CONSULTEC
– VIKTIGT AVTAL MED BRANSCHLEDAREN INOM VVS
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kvarteret ekorren i Skellefteå är 
ett bra exempel på möjligheterna 
som skapas med den moderna trä-
byggnadstekniken. Både vad gäller 
korta byggtider och ett boende med 
 extremt låg energiförbrukning.  

– Vårt mål har varit att bygga bostäder i 
lågenergihus som är helt rätt ekologiskt 
och energimässigt. Det möjliggörs ge-
nom att trähusen binder koldioxid och 
består av byggmaterial som enkelt kan 
återvinnas, berättar Plusshus vd Ulf 
Haglind. 

Plusshus har även tagit fram en rad 
tekniska lösningar för att minimera för-
brukningen av energi till uppvärmningen 
av de 32 lägenheterna. Bland annat in-
stalleras roterande värmeväxlare, vilket 
leder till hög återvinningsgrad i varmluf-
ten. Dessutom återvinns värmen i både 
duschvattnet och köksfläkten. 

– Det går faktiskt åt så lite energi till 
uppvärmningen att det inte finns någon 
mening att mäta den separat för varje 
lägenhet, berättar Ulf Haglind. 

Torr FABrikSMiLjö 
MiNiMerAr FukT
En annan förklaring till den låga energi-
förbrukningen ligger i den semimassiva 

trästomme som används. Träskivorna 
består av fem skikt som limmas ihop 
med luftspalter emellan, vilket skapar ett 
byggmaterial med mycket lågt U-värde. 
Träskivorna tillverkas i Plusshus fabrik i 
Kristinehamn, där de sätts samman till 
moduler med färdiga köksinredningar 
samt installationer för el och VVS.    

– Tack vare att vi bygger färdigt till 
så stor del i torr fabriksmiljö minimerar 
vi risken för fuktskador, samtidigt som 
montagetiden på byggplatsen är kort 
och byggnaden snabbt kommer under 
tak, säger Ulf Haglind.  

ProDukTioNSriTNiNgAr i DDS-CAD 
Rent generellt kan man säga att bygg-
modulernas höga prefabriceringsgrad 
förflyttar en del av arbetet till projekte-
ringsdelen av ett projekt.

– Det krävs att vi kan både tänka och 
rita mer i 3D än vi hade behövt annars, 
berättar Ulf Haglind. 

Sedan 5–6 år tillbaka använder Pluss-
hus Consultecs DDS-CAD för att ta fram 
produktionsritningar och materialspeci-
fikationer, vilka sedan styr tillverknings-
processen i företagets fabriker. Ulf Hag-
lind berättar: 

– Med vårt byggsystem Trälyftet är 
det viktigt att snabbt kunna generera 

produktionsritningar från våra planrit-
ningar och det kan vi göra med DDS-
CAD. 

eN TyST oCH BeHAgLig  
BoeNDeMiLjö
Kvarteret Ekorren står klart för inflytt-
ning i början av 2010 och Ulf Haglind 
menar att de boende kan se fram emot 
en mycket behaglig levnadsmiljö:

– Vi vet av erfarenhet att de boende 
i hus med trästomme upplever att de 
har en tyst boendemiljö, där trämate-
rialet skapar en speciell atmosfär. Vi har 
medvetet valt att ha massivträskivorna 
synliga i lägenheterna, för att ta till vara 
den behagliga träkänslan. 

4

PLUSSHUS BYGGER SMART I TRÄ
HÖG PREFABGRAD OCH LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

FAKTARUTA
Företag: Setra Plusshus AB 
Antal anställda: Ca 80    
omsättning: 150 mkr   
verksamhet: Prefabricerade villor, radhus 
och flerfamiljshus i trä, med planelement 
eller volymelement   
Consultecprogram som används:  
DDS-CAD, BidCon, PlanCon
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Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Verktyget som hjälper dig att hålla 
ordning på alla typer av projekt.

Verktyget för VVS-branschen som 
tillgodoser både montörens, 
kundens, leverantörens och 
företagets rapportkrav.

Hantera samfakturering, omvänd 
skattskyldighet och a contofaktu-
rering av många ordrar, speciellt för 
VVS-branschen.

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering och styrning av 
industriellt byggande.

Konstruktionsprogrammet för de 
som arbetar med bärande 
konstruktioner i trä, limträ och 
stål.

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

Ett komplett system för kalkylering 
av större anbud och projekt, 
speciellt för VVS-branschen.

PROJEKTPLANERING

Elbranschens nya kalkylverktyg.

KALKYLERING

ÖVRIGA

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

PROJEKTHANTERING

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning.

 Kalkyl

ETT KOMPLETT PRODUKTPROGRAM

Projektplaneringsprogrammet som 
skapar överblick över alla resurser.

Verktyget som hjälper dig att hålla 
ordning på alla typer av projekt.

Verktyget för VVS-branschen som 
tillgodoser både montörens, 
kundens, leverantörens och 
företagets rapportkrav.

Hantera samfakturering och 
á contofakturering av många ordrar.

Hjälper dig att skriva 
korrekta avtal.

Verktyget för dimensionering av 
kablar och skydd.

Ett komplett CAD-verktyg för 
projektering av småhus.

Konstruktionsprogrammet för de 
som arbetar med bärande 
konstruktioner i trä, limträ och 
stål.

Kalkylverktyget för alla bygg- och 
anläggningsföretag.

VVS-branschens system för 
kalkylering, fakturering och 
ekonomisk uppföljning av projekt.

PROJEKTPLANERING

Elbranschens nya kalkylverktyg.

KALKYLERING

ÖVRIGA

KONSTRUKTION/ PRODUKTION

PROJEKTHANTERING

Prislistor för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Kataloger för VVS-branschen med 
de vanligaste artiklarna.

Verktyg för trapptillverkare med 3D 
visualisering, priskalkylering, 
dimensionering och produktions-
styrning.

TIPS & TRIX

SMArTA FuNkTioNer i SiTeCoN

I modulen Avvikelser & ÄTA kan  e-post skickas 

direkt från fliken Ändrings- & tilläggsarbete. Här 

finns en snabbfunktion för att skicka ett kost-

nadsförslag till beställaren via e-post. Klicka på 

knappen Skapa/skicka e-post, då öppnas 

dialogen Skicka e-post. Med hjälp av funktionen  

”Bifoga fil” kan även en fil skickas med.  

I modulen Projektdokument kan du komprimera 

filer. Markera den/de  filer som ska komprimeras 

innan du trycker på knappen  , alternativt 

höger klicka och välj ”Skicka till komprimerad 

mapp”.

HjäLP MeD 
iNSTrukTioNSFiLMer

Som ett komplement till vår support finns också 

våra supportfilmer som visar svar på vanliga 

frågor. Du når filmerna via menyn Hjälp. Välj 

 Instruktionsfilmer.
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FAKTARUTA
Företag: Etikhus AB  
Antal anställda: 18   
omsättning: 47 mkr   
verksamhet: Konstruerar och bygger  
arkitektritade villor och flerfamiljshus 
Consultecprogram som används:  
DDS-CAD, BidCon, PlanCon och SiteCon

På etikhus tar man tillvara den 
fulla potentialen hos SiteCon. 
Före tagets lagbasar är uppkopp-
lade via bärbara datorer och skö-
ter all dokumentation direkt från 
respektive byggobjekt.

– Våra medarbetare har varit mycket 
positiva till det nya sättet att arbeta, 
bland annat eftersom de nu kan arbe-
ta ännu mer självständigt än tidigare, 
berättar Ulf Werner, försäljnings- och 
marknadsansvarig inom Etikhus.

Familjeföretaget Etikhus i Varberg 
startades för femton år sedan och 
ganska snart togs beslutet att färdiga 
husmodeller inte var vägen man ville 
gå. Ulf Werner berättar: 

– Vi vill arbeta med kundanpassade 
lösningar och vänder oss till männis-
kor som värdesätter mervärdet i att 
ha möjlighet att påverka utseendet på 
sitt blivande hem. 

TryggHeT eN Av LeDSTjärNorNA
Etikhus bygger årligen mellan 12 och 
17 arkitektritade villor i lösvirke och 
för tre år sedan började man även 
bygga flerfamiljshus. 

– Våra kunder gör ju sitt livs största 
affär och en av våra ledstjärnor är att 
kunden alltid ska känna trygghet i att 
hela projektet genomsyras av kvalitet. 
Det kan vi säkerställa bland annat ge-
nom att ha en egen arkitekt och egna 
snickare, berättar Ulf Werner. 

Sedan 2008 är Etikhus helkund hos 
Consultec och använder BidCon i kal-

kylarbetet samt PlanCon och SiteCon i 
det operativa projektarbetet.

ALLTiD TiLLgåNg TiLL ServerN
– En av de största fördelarna är att vi 
får bättre kontroll både i kalkylarbetet 
och i projektstyrning, samtidigt som 
vi kan göra mer exakta uppföljningar 
vid avvikelser och när ett projekt är 
avslutat. Dessutom har våra lagbasar 
med hjälp av SiteCon fått bättre förut-
sättningar ute på byggplatsen, säger 
Ulf Werner. 

De använder SiteCon för att via 
mobilt bredband arbeta direkt mot 
före tagets server för bland att pro-
jektdokumentation. 

– Möjligheterna hos SiteCon var en 
viktig anledning till att vi valde Consul-
tec. Lagbasarna kan arbeta mer själv-
ständigt ute på byggplatsen och har 
hela tiden tillgång till alla dokument 
som ligger på servern. Det skapar bra 
flyt i projekten och ger oss möjlighet 
till en dokumentation som är i stort 
sett fri från lösa papperslappar, berät-
tar Ulf Werner. 

Consultecs inventeringslistor och 
kundpriskataloger för rörbranschen 
är två smarta, tidsbesparande pro-
dukter. 

iNveNTeriNgSLiSTorNA, på 
papper och i en tidsbesparande 
Excel-lösning, innehåller 18 000 
artiklar med genomsnittligt grund-
nettopris från fem stora grossister. 
Materialet summerar och katego-
riserar lagervärdet efter produkt-
grupper. Dessutom finns det möj-
lighet att anpassa och komplettera 
med egna priser och rabatter. 

kuNDPriSkATALogeN innehåll-
er ett urval av branschens vanli-
gaste sortiment. 

Välj den prisnivå som passar 
bäst för företaget. Prisnivåerna är 
baserade på aktuella grossistpriser, 
som därefter blir uträknade utifrån 
ett flertal faktorer. 

De kan publiceras i webbformat, 
direkt på hemsidan, i A4-format för 
butiken och kontoret eller i A5-for-
mat med ringpärm för servicebilen. 
Kundpriskatalogen finns även som 
cd och innehåller då över 55 000 
artiklar, prissatta med valt utpris 
för inläsning i ekonomisystem. 

SMART HJÄLP FÖR 
RÖRBRANSCHEN

ETIKHUS EFFEKTIVA  
SITECON-ANVÄNDARE
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Under mina 20 verksamma år inom Con-
sultec har det alltid känts inspirerande 
och utmanande att få vara en del i det 
moderna tänkandet då det gäller indu-
striellt byggande. Genom modern teknik 
kommer vi i dag långt inom BIM (Bygg 
Informations Modell). DDS-CAD har un-
der hela sin existens haft BIM i syste-
met, trots att det först på senare år fått 
ett namn. I dag kan många olika aktörer 
samverka i ett projekt, de kan via IFC 
(Building Smart) infoga sin egen infor-
mation i en modell, andra kan sedan ta 
del av den. Detta medför en kraftig kva-
litetssäkring i processen, eftersom man 
t ex genom kollisionskontroller kan upp-
täcka om olika discipliner krockar i pro-
jektet, som att ventilation och VVS går 
rakt genom en balk. Allt fler (inte bara de 
traditionella husfabrikerna) upptäcker 
träets positiva egenskaper i olika typer 
av byggnader. Att prefabricera element 
(vägg, golv och tak) ger många vinster. 
Fuktproblem undviks, hög precision på 

förtillverkade element. I prefabricerade 
volymer (moduler) kan el, VVS och ven-
tilation monteras. Många yrkesgrupper 
kan samsas, enklare samordning. Även 
tidsaxeln är väldigt gynnsam vid pre-
fabricering. Med dagens CAD-program 
kan man i ett sent skede ändra i mo-
dellen, och man får med sig dessa änd-
ringar ända ut till tillverkningsritningar, 
styrfiler till automatiska vägglinjer eller 
datakapar.

 Consultec A&K har genom sitt nära 
samarbete med Data Design System i 
Stavanger, en unik möjlighet att påverka 
programutvecklingen. Detta har med-
fört att vi utan att tveka kan påstå att 
vi är marknadsledande inom industriellt 
bygg ande. Vi menar att vi är det enda 
CAD-system som hanterar hela pro-
cessen från skiss till produktion. Våra 
kunder är också en stor tillgång för ut-
vecklingen, eftersom de många gånger 
kommer med idéer på förbättringar, 
som gynnar alla användare. Som använ-

dare kan man få 
uppleva att den 
idé man fram-
förde till oss, 
kommer med 
redan i nästa 
programuppdate-
ring.

Genom DDS-an-
vändarförening håller 
vi också en nära och 
givande kontakt med våra 
kunder. Detta är ett viktigt 
forum för att få in nya tan-
kar i DDS-CAD-programmet, 
men även ett forum där tan-
kar och idéer utbyts  mellan 
företagen, som en enda stor 
familj.

INDUSTRIELLT BYGGANDE/DDS-CAD

PETER	BOSTRÖM
ANSVARIG AVD INDUSTRIELLT BYGGANDE 
CONSULTEC ARKITEKTER & KONSTRUKTÖRER

KRÖNIKA:

Med geometra kan du mäta direkt 
på pdf-ritningarna i din dator, i stäl-
let för att använda utskrifter och 
manu ella mätmetoder. Det webbase-
rade mätprogrammet är anpassat 
speciellt för företag i byggbran-
schen och gör det möjligt att skicka 
mät resultat direkt in i ditt kalkyl-
program.

Consultec hjälper nu sina kunder att 
ta ytterligare ett steg mot papperslösa 
kontor. Genom ett samarbetsavtal med 
tillverkaren Uno Sjöbäck AB har Consul-
tecs produktutbud kompletterats med 
Geometra, ett mätprogram för digitala 
ritningar som minskar eller kanske till 
och med avskaffar behovet av pappers-
utskrifter av ritningar, mätpennor och 
linjaler. 

BiDCoN kALkyLer
I Geometra visas ritningarna på bild-
skärmen och användaren kan genom att 

använda datormusen 
markera ytor, längder 
och antal för att göra 
de mätningar som be-
hövs i kalkylarbetet. 
De aktuella mätresul-
taten skickas sedan 
över till det kalkylpro-
gram som används. 
Consultecs Jan Eng-
blom berättar:

– Geometra är 
testat och fungerar 
tillsammans med Bid-
Con. Det känns bra att kunna erbjuda 
det här programmet, eftersom det har 
egenskaper som är användbara för 
många av våra kunder, säger han. 

SPArAS På WeBBServer
Förutom fördelarna med att kunna göra 
exakta mätningar i en pdf-ritning direkt 
på bildskärmen och sedan bearbeta 
 resultaten i sitt kalkylprogram, har Geo-

GEOMETRA – ETT WEBBASERAT MÄTPROGRAM

metra även andra funktioner som un-
derlättar för användaren. Det blir bland 
annat enklare att hålla ordning på varje 
projekts uppgifter. 

– Programmet är helt webbaserat och 
alla mätresultat kan sparas lokalt eller 
på  en server, vilket gör att användaren 
inte blir platsberoende och slipper göra 
utskrifter som ska sparas, säger Jan 
Engblom.



Karolina kommer från Skanska 
där hon jobbat som projekt-

ingenjör och arbetsledare.  
Hon har läst till yrkeshögskole-
ingenjör samt personalledare. 

Karolina sitter på Consultec 
ByggProgram i Växjö och kom-

mer att jobba som kundcoach 
med utbildningar, konsulttjänster, 

kundvård och support.

KAROLINA JOHANSSON

JÖRGEN STENLUND

PETTER NILSSON

MATTIAS ERIKSSON

NYANSTÄLLDA

SVERIGE

PORTO	BETALT

Box 709  931 27 Skellefteå, 0910-878 00  
info@consultec.se  www.consultec.se

Om vi angivit fel kontaktperson, vänligen meddela rätt namn, tack.
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ATT VARA NY PÅ KONTORET
KRÖNIKA:

Tre personer har nyligen börjat på tre olika kontor, här är deras berätt-
elser om att komma till Consultec:

Mattias eriksson, göteborg
Redan första dagen fick jag ett varmt bemötande på Göteborgskontoret. Jag 
blev utbjuden på en båtutflykt i närheten av Orust där vi grillade och hade trev-
ligt. Trots att himlen öppnade sig och åskan dånade var stämningen hela tiden 
på topp.

Andra veckan var det dags för en lyckad företagskonferens i Stockholm. Där 
fick jag träffa hockeyfantasterna från kontoret i Skellefteå (är själv gammal 
hockeyspelare) samt kollegorna från Örebro och Växjö. Härligt med olika dia-
lekter. Det bästa med Consultec är att medarbetarna är människor som bryr 
sig. Fastän företaget är utspritt på många olika orter i Sverige upplever jag att 
kollegorna har en bra relation till varandra.

karolina johansson, växjö
Första veckan bestod av två dagar på kontoret och en konferens i Stockholm. 
Kontoret i Växjö är ganska litet, men trevligt. Det ligger i ett företagshotell på 
universitetsområdet. Växjökontoret består av sju personer och två hundar; 
den lilla hoppande sprudlande glada hunden och den stora graciösa lugnare 
hunden. 

Två veckor senare var det dags att åka upp till huvudkontoret i Skellefteå, 
längre norrut än jag varit förut. Två timmars flygresa från Växjö, som London 
tur och retur. Där fick vi träffa hela gänget på huvudkontoret och fick en hel-
hetsbild av företaget. Huvudkontoret har en fantastisk glad stämning och vi fick 
bästa möjliga vecka med nya människor, hockey och mycket ny kunskap.

emilia Berglund, Skellefteå
Första tiden har varit det bästa arbetsrelaterade tillfället i mitt liv. Jag fick ett 
mycket varmt välkomnande och utan att ha en aning om det, träffade jag vd:n 
första dagen, en mycket trevlig person. Jag var supernervös i början för hur allt 
skulle gå. Men med bra stöd och förträffliga människor kunde ångesten snabbt 
övergå till arbetsglädje och det känner jag verkligen av när jag ringer ut till 
kunden också!

Nu har jag varit här i ca tre veckor och jag är så bortskämd med morgonfika, 
friskvård, fina fräscha lokaler, trevliga medkompanjoner och en jäkla bra stäm-
ning. Här bryr vi oss om varandra! 

Jörgen har med sin långa erfaren-
het som industri- och installations-
elektriker med allmän behörighet, 
en perfekt bakgrund för sin tjänst 
på vårt AO Tjänster på Consultec 
ByggProgram i Skellefteå. 
Jörgen har även arbetat som 
elektriker i Norge samt 
med utveckling av bred -
bandsnätet i Västerbotten.

Petter har lång erfarenhet 
inom olika områden av tele-
marketing. Han har anställts 

på Consultec ByggProgram 
AO Marknad för att  

boka kundbesök till våra 
kundcoacher.

Med stort intresse för service, 
och med en ”säljande” erfarenhet 
har Emilia anställts på Consultec 
ByggProgram AO Marknad för
att boka besök åt våra  
kundcoacher.

Med bakgrund som arbetsledare 
på ett byggföretag och utbildad 

byggingenjör, kommer Mattias 
att stärka upp Consultec Bygg-

Program. Han kommer att arbeta 
som kundcoach för AO Bygg och 

Anläggning i Göteborg.

EMILIA BERGLUND


