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Hårt vs. Mjukt 

SNABBGUIDEN
FÖLJ MED PÅ RESAN DÄR VI PÅ ETT BUSENKELT SÄTT 

PRESENTERAR VÅRA PRODUKTER

I detta nummer får du läsa om när våra hårda produkter 
möter våra mjuka värden
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När våra mjuka värden gör 
den stora skillnaden! 

Nya bilar 
Ute på vägen just nu!

Hösten innebär att krypa in i sitt mysiga hem, laga god mat, umgås med nära och kära. 
Vi bär in trådgårdsmöblerna med dess tillbehör och ställer tillbaka klockan. Hösten är 
vår viktigaste period på Axelent. Vi hjälper nu alla våra vänner på byggföretagen att 
färdigställa byggprojekt som står för intågande innan jul.

Hösten är nu på riktigt i antågande
Hösten hos oss på Axelent innebär dock soligt högtryck 
och inte på något sätt lågtryck. Vi har redan slagit diverse 
rekord på antal leverade löpmetrar till förrådssystem i 
Norden.  
Från djupet av vårt hjärta, stort tack för förtroendet att få 
leverera dessa projekt tillsammans. Tillsammans skapar 
vi någonting riktigt viktigt för slutförbrukaren, en säkrare 
förrådslösning. Saker och ting får vara i tryggt förvar,  
oavsett källare eller vind.  

Våra tillbehör gör succé
I förra numret pratade vi om cykelställ, produkten som gör 
att du slipper fundera – Vi tar hand om helheten! 
Våra cykelställ med förvaring på höjden och bredden har 
blivit en stor succé. Plötsligt kan vi tillsammans hjälpas 
åt att maximera ytan för att få in mer cyklar i förråden, 
cykelplatsen eller framför husen. 
Men du vet väl att cykelställ inte är det enda vi kan hjälpa  
er med?

Hyllor, förrådsförvaring och garagetillbehör samt mycket 
mer finns i vårt sortiment.  
Varför? - Jo, för att alltid i alla lägen vara en komplett 
leverantör för just ditt projekt.

Fortsätt ge oss feedback
Tävlingen årets feedback pågår för fullt. Tillsammans gör vi 
fantastiska byggprojekt, men för att bli bäst måste man hela 
tiden lägga örat mot backen och lyssna in. Ödmjukt och 
med stor respekt tar vi emot just din feedback om hur vi kan 
bli ännu bättre.  
Så tveka inte, ge oss all typ av feedback. Det är bättre vi 
pratar med varandra än om varandra. Stort tack till er som 
hittills hört av er!

Njut nu av allt som hösten har att komma med, var rädd om 
dig och tveka inte att ringa, skicka brev eller maila men helst 
av allt: Låt oss boka ett möte för att prata om hur just ni kan 
få en kostnadseffektiv lösning på säkrare förråd.

Vi ses!

Jonas Gallneby
Försäljningsansvarig 
Axelent Bygg

Montörerna är Axelents ansikte utåt och just därför är det viktigt för oss att vi sprider vårt 
varumärke och vår spirit genom dem. Vi har därför, i samråd med våra montörer, tagit fram 
helt nya montörsbilar. 

Bilar som andas attityd
Axelents signum är vår laganda och vårt bemötande mot 
kund. Det är viktigt för oss att alla våra kunder känner igen 
sig i vårt varumärke - alltså från produkt till vår kontakt med 
dem. 
Det ska kännas tryggt att handla produkter och tjänster av 
Axelent. Det vill vi även visa med våra nya bilder. De andas 
sann Axelent anda - Kvalitet, Snabbhet och Säkerhet!
 
Vi är stolta över det vi gör, framförallt är vi stolta över de 
som kör bilarna. Våra montörer.  
Blinka lite extra nästa gång du ser dem och som du 
ser på de grymma bilderna på bilarna så finns det inga 
begränsningar för vad vi och våra nätväggar kan säkra in.
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Klädgalgen  
som förändrar liv

Hang on Hangers

Tänk om man kunde klä galgar i tyg så att plagget hängde kvar. Och tänk om resultatet 
kunde bli en vacker inredningsdetalj också, resonerade Annika Jonasson. Eftersom hon redan 
var engagerad i en rad välgörenhetsprojekt i Bangkoks slum, fick hon snart en lysande idé. 
Varför inte ge fattiga kvinnor och personer med särskilda behov möjlighet att producera dessa 
galgar för en rättvis lön i en miljö som inger hopp och trygghet?

Hang on Hangers 
Hang on Hangers grundades år 2010 av Annika Jonasson 
och sysselsätter för tillfället omkring 20 kvinnor i Klong Toey-
slummen i Bangkok, Thailand. Många av dessa kvinnor har 
inga andra sätt att försörja sig på och syftet är att ge dem 
och andra människor med speciella behov en möjlighet att 
jobba i en trygg miljö.

Detta var början till Hang on Hangers i sin nuvarande 
form – ett välgörenhetsprojekt, som bygger på principerna 
i rättvisehandel. Intäkterna går framför allt till kvinnorna 
i projektet. Några av dessa har funktionshindrade barn 
och vinsten täcker de dagliga behoven för mat, sjukvård, 
tandvård och skolavgifter. Hang on Hanger stödjer även 
andra välgörenhetsprojekt i Bangkoks slum.

Stålgalgar med mjukt tyg
Annica Jonasson: “Vår idé är att klä hållbara stålgalgar 
i vackra tyger. Idag finns det galgar i två olika storlekar, 
varav de mindre är lämpliga för barnplagg. Några populära 

mönster återkommer år efter år, men vi arbetar också 
ständigt med att förnya och utveckla våra kollektioner. 
Vår ambition är att alltid vara uppdaterade med aktuella 
trender.”

Galgar med X-faktor
Axelent AB går i väntans tider. Tvåhundra set om vardera tre 
vuxengalgar är i skrivande stund på väg mot Axelent.  
Galgarna är lindade med Axelents färger och kommer att 
förgylla många garderober runt om i världen.
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Följ med på resan där vi på 
ett busenkelt sätt presenterar 
våra produkter - Nu kör vi!

Vi får ofta frågan frågor från kunden - Vilket system ska jag välja? Hur ska jag välja? 
Varför ska jag välja just detta system? osv. 
Och vi vill såklart gärna hjälpa till. Vi har därför valt att spinna vidare på ett redan nämnt 
ämne - Bilen. Vi använder den som ett exempel och hoppas att du ska finna det lättare 
att förstå.

Snabbguiden

Fråga 1 - Insyn?

Fråga 2 - Skalskydd?
(Hur inbrottssäker är lokalen där förrådet ska monteras)

FK+ FK F

Fråga 3 - Tillbehör?

TakÖverbyggnad

Hylla Nummerbricka

Nu har vi tagit dig genom de olika stegen/valen du kan göra hos oss på Axelent. 
Låt snabbguiden bli ett verktyg du använder dig av nästa gång du beställer via oss!

FP
- Vårt plåtsystem

F, FK och FK+
- Våra nätsystem
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AXELENT

  1990   2015 

Axelent 25 år. Det måste firas! Lördagen den 29 augusti 2015 bjöd företaget in anställda 
med familj till ett gemensamt jubileumsfirande.

Festplats: Axelent. Konferencier: lokale profilen Patrik Budda Andersson (känd bl.a. från 
svensk tv). Underhållning: folkkäre komikern Thomas Petersson. 

Det blev en mycket trevlig och uppsluppen familjefest, där även barnen fick sin alldeles egna 
festhörna med massor av aktiviteter – barnvakt inkluderad. 

1 Från vänster till höger: Patrik Budda Andersson, konferencier, Stefan Axelsson, marknadschef & ägare,  
Mats Hilding, vd & ägare, Johan Axelsson, produktutveckling & ägare   2 Komikern Thomas Petersson    
3 Lars Axelsson, ekonomichef, med fru   4 Patrik Budda Andersson, konferencier, intervjuar Emma Johnsson från 
kundtjänst   
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ÅRETS
FEEDBACK

Jussi Matti Wästilä
Montör Team Bygg
0370-37 34 44
jussimatti.wastila@axelent.se

Att lösa diverse problem är inget som besvärar detta nummers montör. Jussi tar 
gärna saken i egna händer och att vara idérik är en av hans bästa egenskaper. I 
skrivande stund hade han precis hittat en lösning genom att använda sig av det 
material han hade i sin montörsbil - Innovativ Entreprenör  

Elva egna montörer 
med Norden som arbetsfält

Solen steker, blickarna spänns och duellen är bara ett par sekunder ifrån. 1, 2, 3 – Pang. Följ 
med Axelent till Vilda Västern och sommarens stora äventyr. En värld full av fängslade shower, 
fascinerande hjältar och skurkar, salooner med god mat och dryck och massor av andra 
upplevelser. Så dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen. För nu är du i 
Vilda Västern.

Jussi Matti Wästilä, Team Bygg

Vad har du för bakgrund?

”Jag gick en 3-årig fordonsteknisk och bilplåtsslagare 
utbildning. Innan jag började på Axelent drev jag eget 
företag i 10 år där vi satt innertak i köpcenter i Norge."  

Vilka är dina främsta egenskaper som montör?

”Jag är envis och idérik. Att ta egna intivativ ingår i 
princip i min vardag. Allt löser sig är mitt motto."

Hur är det att komma till olika byggarbetsplater 
varje vecka?

"Det är som ett Kinderägg. Man vet aldrig vad som 
möter en på morgonen. Allt kan hända och ibland blir 
man glad och ibland lite mindre glad."

Hur tar arbetsplatserna emot dig?

"Jag tror mycket på att man smittar av sig med sitt 
eget beteende. Jag tas alltid emot med ett leende när 
man möter platscheferna och går igenom projektet."

Vad är mest spännande med ditt jobb? 

"Det är att komma till nya platser varje gång, nya 
städer. Miljöombyte."

Varför tycker du att man ska anlita oss på Axelent 
för montage?? 

"Trevliga duktiga montörer som löser alla projekt. Får 
ofta feedbacken att vi är snabba, projektet är slutfört 
enligt överenskommet och vi lämnar arbetsplatsen i 
gott skick."

High Chaparral

          High Chaparral är en västern-
inspirerad temapark belägen mitt i Gnosjöregionen  
i Småland.  

Öppningsår: 1966
Tidigare namn: Fort Erlandsson
Antal besökare: 200 000
Webbplats: www.highchaparral.se

Tävla och vinn ett äventyr

Skicka in din feedback till oss och var med och 
vinn en weekend på High Chaparral. Vi vill veta vad 
ni tycker, bra eller dåligt, högt eller lågt.  
För att vi ska kunna lära oss och bli bättre behöver 
vi er hjälp. Jobba vidare på det vi är bra på och 
bättra oss på det som är mindre bra.  
Tävlingen avslutas vid nyår och vi kommer att ta 
kontakt med vinnaren i början av det nya året, samt 
då även publicera detta i våra olika sociala medier. 

OBS! Feedbacken kommer vi att använda oss av 
i marknadsföringssyfte, så om ni deltar så har ni 
därmed godkänt detta.

Årets Feedback  
Vinn weekend på smålands största nöjespark!

5 snabba!
med Jussi Matti Wästilä

Storstad eller landet?
Landet

Vara aktiv eller slappa?
Aktiv

Äta ute eller hemma?
Hemma

Favoritplats?
Norge och att sitta i bilen

Dold talang?
1000 konstnär - kan lite 
om allt
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Vi söker ständigt efter
duktiga medarbetare.
Tveka inte att höra av dig 
till oss!

JONAS GALLNEBY
Försäljningsansvarig
0370-37 32 53
jonas.gallneby@axelent.se

MARCUS CLAESSON
Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
marcus.claesson@axelent.se

EMIL LÖFGREN
Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
emil.lofgren@axelent.se

DINA KONTAKTPERSONER PÅ AXELENT TEAM BYGG

JENNIE JOHNSSON
Innesäljare
0370-37 37 36
jennie.johnsson@axelent.se

VÅRT MONTÖRSTEAM


