
Stort tack för ett lyckat jubileum! 
Vi på Sverull ElektroDynamo vill tillsammans med SKF, Jens S, Festo, ABB, Benzlers och Loctite tacka för ditt deltagande på 
vårt 10-års jubileum i Karlstad.  Riktigt roligt att så många av er kunde komma och fira tillsammans med oss! 
Under jubileumet passade vi även på att ta några bilder och genomföra intervjuer som du kan ta del av nedan.
 

Vi ser fram emot fler år framöver tillsammans och hälsar er alla varmt välkomna
 till oss när ni behöver produkter, service och support!

Fr. vä: Andreas Olsson, Mikael Brenner
Fr. hö:  Gunnar Högberg, Jan Strömberg, Kils Energi

- Vi är väldigt nöjda med dagen! Det har varit 
intressant och bra. Framförallt kedjor, växel-
lådor och lager intresserade oss. Vi samarbetar 
mycket med Sverull, bland annat har vi genom-
fört en stor inventering av vårt pannrum men vi  
tar också del av bra rådgivning på olika lösni-
gar, exempelvis när det kommer till tätningar 
och växellådor. 

- Vi har tagit del av mycket nyheter och 
fått bra med tips och råd här idag. Särskilt 
intressant var det att ta del av SKF´s lager-
lösningar samt växlar. Vi har nyligen börjat 
samarbeta med Sverull ElektroDynamo och 
får bland annat mycket teknisk hjälp med 
bland annat växlar och vi köper lager och 
och tätningar. 

Fr. vä: Göran Gunnarsson, Kristinehamn Marina 
Werkstad, Lars Johansson, Sjöhällan Marin & vind. 

Fr vä: Christian Mithander, ProjektEngagemang
Fr: Hö: Martin Selvin, Billerud Korsnäs, Nils Ribb-
hagen, ProjektEngagemang

- Vi samarbetar mycket med Sverull Elektro-
Dynamo med olika typer av helhetslösningar. 
Vi gör våra inköp av material men vi använ-
der även Sverull som bollplank i olika frågor 
och vi köper bland annat växlar med mera. 
Vi tycker att det är jättebra att få möjlighet 
att träffas så här och mingla runt och knyta 
kontakter och bygga kontaktnät. Särskilt 
intessant är industri 4.0 med bland annat SKF 
Quick collect etc.  

Från vä: Benny Agutsson, 
T. hö: Torbjörn Linde, VA-teknik, Karlstad Kommun

- Dagen har varit väldigt lättsam och 
trevlig! Intressant och på en väldigt 
lagom nivå. Vi intresserade oss särskilt för 
SKF Quick Collect och hur vi skulle kunna 
använda den i vårt underhållsarbete. Vi 
gör våra inköp av reservdelar hos Sverull 
ElektroDynamo som även lagerför åt oss. 

Fr. vä: Ulf Eriksson, T. hö: Majvor Lundborg, 
Kaffehuset

- Mycket av det vi tagit del av här är intressant 
för oss, men särskilt växellådor, lager, tätningar, 
transmissioner och kedjor men även lim är rele-
vant för oss. Trevligt initiativ! Vi har arbetat med 
Sverull ElektroDynamo länge och har ett gott 
samarbete. Alla är trevliga och lättsamma och vi 
är väldigt nöjda med samarbetet. Vi får bra med 
hjälp och rådgivning när vi behöver. 

Torbjörn Jönsson, Karlstad Kommun 

- Jag tycker att allt som presenterats här idag 
har varit intressant! Mycket bra dag. Vi gör 
mycket inköp av kilrep, växellådor med mera 
och för oss är det  viktigt att det går smidigt, 
oftast finns mycket hemma och det är smi-
digt att handla våra reservdelar och annat på 
Sverull ElektroDynamo. 


