
Det nordiska och baltiska huvudkontoret flyttades 
från de gamla lokalerna på Lidingö till Solna United, 
en omfattande flytt som innebar ett ökat behov av nya 
lösningar inom mötesrumsteknik. Efter analys av 
potentiella samarbetspartners föll valet på Adestia, 
som fokuserar på användarvänlighet och driftsäkerhet 
vid sina installationer. Helena Edgren, Facility Manager 
på Linde, har varit en del av det nya samarbetet som 
verkställdes i vintras.  

– I samband med flytten från Lidingö till Solna United 
gjorde vi bedömningen att vi var i behov av att ta in en 
leverantör för arbetet. Den utrustning vi hade vid 
tillfället var daterad och behövde moderniseras. Med 
tanke på att vi var ytterst nöjda med Adestia från 
tidigare erfarenheter, föll det sig naturligt att förlänga 
det samarbetet, berättar Helena. 

Linde tog ett helhetsgrepp kring sin mötesrumsteknik 
– i tryggt samarbete med Adestia

Linde (tidigare AGA) är Nordens och Baltikums ledande gasbolag med verksamhet i fler än 
100 länder världen över. Det är en internationell koncern som erbjuder och utvecklar innovativa 
lösningar i samarbete med sina kunder, och till företag inom många olika branscher. När de i 
januari genomförde en flytt av regionhuvudkontoret för Norden och Baltikum, bestämde de sig 
för att ta ett helhetsgrepp kring sin mötesrumsteknik – och förlängde samarbetet med Adestia. 
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”Med tanke på att vi var ytterst 
nöjda med Adestia från tidigare 

erfarenheter, föll det sig naturligt att 
förlänga det samarbetet” 

Helena Edgren, Facility Manager

Helena har arbetat som Facility Manager på företaget 
sedan hösten 2018 och har verkat som projektledare inom 
arbetsgruppen för flytten, vilken bestod av representanter 
för olika funktioner. Hon har ägnat mycket av sin tid till 
flyttprojektet, men i hennes roll fungerar hon även som 
bollplank och stöd i olika facility-frågor. 
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Flexibla och enkla lösningar
Inför samarbetet fastställde arbetsgruppen på Linde att de 
eftersökte flexibla och trådlösa metoder för sin mötesrums-
teknik. De problem som medarbetarna upplevde innan 
den nya installationen var framför allt att systemet var för 
komplicerat, det fungerade inte felfritt och bestod av för 
många sladdar som bidrog till komplikationer. De var överens 
om att de behövde skapa enklare lösningar som alla kunde 
hantera, något som Adestia har bistått dem med. 

– Alla installationer var på plats inom tidsramen för projektet 
och vi har uppnått det som vi efterfrågade. Adestia har levere-
rat och skött allting väldigt smidigt. Deras arbete har absolut 
skapat ett mervärde, huvudsakligen med enkelheten. Vi upp-
lever en klar förbättring från tidigare och alla medarbetare är 
positiva kring avsaknaden av teknikproblem, berättar Helena. 

Om Linde 
Linde (tidigare AGA) är Nordens och Baltikums 
ledande gasbolag med verksamhet i fler än 100 
länder världen över. Det är en internationell 
koncern som erbjuder och utvecklar innovativa 
lösningar i samarbete med sina kunder, och till 
företag inom många olika branscher.

Hemsida
https://www.linde-gas.se/
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Installationen omfattade 29 mötesrum och en matsal, 
som alla har försetts med lösningar i form av projektorer, 
skärmar, högtalartelefoner och interaktiva whiteboards. 
Även receptionen har uppgraderats med en skärm som 
innehar Smartsign, ett molnbaserat system för att 
publicera information – digital signage. 

Adestia anordnande en utbildning av tekniken kring 
skärmen med personalen i receptionen och resterande 
utrustning med IT-avdelningen, som sedan förmedlade 
informationen vidare. De beskriver att utrustningen var 
så pass smidig och självinstruerande att det inte krävdes 
någon större utbildning från Adestias håll. 

Ett samarbete genomsyrat av trygghet 
Installationerna inom ramen för projektet slutfördes 
veckan innan det nya kontoret öppnades upp för alla 
medarbetare. För tillfället genomförs även ytterligare 
installationer i en ny del av kontorslandskapet. Den nya 
tekniken hann testas och användas i cirka två månader 
innan personalstyrkan påbörjade sitt hemarbete, med 
tanke på covid-19. De känner sig i dessa tider säkra med 
valet av Adestia som leverantör, då samarbetet 
genomsyras av trygghet. 

– Samarbetet har genomgående präglats av en bra dialog 
och god samverkan. Jag har i min roll inom arbetsgruppen 
haft kontakt med säljansvarig, Gustaf Thunqvist, som varit 
mycket tillmötesgående, precis som företaget i stort. Vi 
rekommenderar absolut Adestia som leverantör!, avslutar 
Helena. 


