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VD har ordet
För att möta framtidens krav och behov
pågår för tillfället ett intensivt arbete hos
oss på Elpro. Som vi berättat om tidigare
har första spadtaget till vår nya anläggning tagits och för tillfället pågår markarbetet för fullt. Vår förhoppning är att tidsplanen, med inflyttning under 2019, ska
hålla. Vi är också igång med att under
vår kvalitetschef Jonas Wohnerows ledning certifiera oss enligt ISO-standarderna 9001 och 14001. Båda dessa aktiviteter kan du läsa mer om i separata artiklar
i detta nyhetsbrev.
Men inte nog med detta – vi ser också
om vårt hus internt genom att bygga upp
framtidens organisation där vi vill forma
ett mer professionellt industriföretag med
en bibehållen familjär känsla. Detta arbete omfattar alltifrån styrelsens sammansättning, framtida chefsfunktioner och
personal i vår montering.
Vi har bland annat engagerat en extern kraft, Lars Svennered, i vår styrelse
för att stärka upp oss på den finansiella sidan. Vi kan också välkomna Henrik
Karlsson som ny Marknads- och försäljningschef samt Jonas Wohnerow som
ny Kvalitetschef.
Henrik och jag kommer, när han väl är
på plats, att jobba tätt tillsammans för att
intensifiera vårt arbete på marknads- och

Elpro AB
Bultgatan 8
441 38 Alingsås

säljsidan och för att fokusera på framtida tillväxt och stärkta kundrelationer. Du
möter även honom i en separat artikel i
nyhetsbrevet.
Vi har också beslutat att hela personalen ska få möjlighet att genomgå en
utbildning i kundbemötande, detta för att
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vi än bättre ska kunna svara upp mot våra
värderingar och ge alla våra kunder en professionell fullservice.
Vi har också beslutat att Elpro:s geografiska marknadsområde ska gå från att vara en
”lokal” svensk leverantör till att se hela Skandinavien som vår hemmamarknad.
Som en följd av detta samt för att ytterligare förstärka vår marknadskunskap kommer
vi under våren att genomföra en kundundersökning där vi hoppas få värdefull input för
att jobba med vårt ständigt pågående förbättringsarbete.

Min och vår förhoppning är att du som
kund, leverantör och/eller samarbetspartner
till oss successivt ska upptäcka och kunna
dra nytta av vårt framtida progressiva arbete.
Har du synpunkter, tips och råd som gör att
vi kan utveckla vårt samarbete ytterligare –
tveka inte att ta kontakt med oss.
Thomas Johansson, VD Elpro

Här sker framtida tillväxt. Planerad inflyttning i december 2019.
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