
Besökarna tog möjligheten att se våra lokaler, delta i fråge-
tävling och självklart - även passa på att ställa frågor och få 
tips på nyheter och råd om olika problemställningar från 
våra experter på plats. Förutom Sverull ElektroDynamo 
ställde även SKF, Jens-S och Festo ut i minimässan. 

20-års jubileum i Södertälje
Tiden går fort när man har roligt! Sverull slog upp portarna för första gången i Södertälje redan 1998 och i fredags var 
det så dags att fira vårt 20-års jubileum. Dagen till ära visade sig även  solen från sin bästa sida.  För er som ännu inte 
har haft möjlighet att besöka oss så ligger vår butik och kontor på Morabergsvägen 12, där vi har funnits sen 2009. 

Ett ca 40-tal av våra kunder tog tillfället i akt att besöka oss och ta del av inspirerande nyheter, expertiskunskap och 
välsmakande lunch. Vi är glada för det stora intresset och vill rikta ett stort tack till alla er  som hade möjlighet att 
komma, det är tack vare er som vårt jubileum blev så lyckat! 

Fr vä: Göran Kylberg, Sverull, Linus Wahlterius, SKF, Richard Grundmalm, SKF, Magnus Eklöf, Sverull, Fredrik Andersson, Festo, Krister Lindkvist, Sverull, Stefan Fridén, Jens-S, Göran Hegestig, Sverull, Jari Santala, 
Jens-S, Per Edelönn, SKF, Christoffer Olsson, Sverull och Ingvar Ahlqvist, Sverull.

”Vi tycker att samarbetet
 med Sverull är mycket bra! ”

- Roligt att se lokalerna, vårt 
lager här och träffa kontakter, 
både vår lokala säljare men 
även leverantörerna, säger  
Niklas Exhed och Dimitrios 
Tsioulis från Stena Recycling. 
Vi är nöjda med kontak-
ten med Sverull. Vi handlar 
mycket lager, fett och kedjor. 
Vårt samarbete är mycket bra! 

Fr v: Jerry Hellgren & Calle Krantz, Botkyrka kommun

Jerry Hellgren och Calle Krantz 
från Botkyrka kommun arbe-
tar med ventilation och VVS på 
kommunala anläggningar som 
förskolor. 
- Vi köper verktyg, packningar, 
lager, remmar och filter. Det är 
alltid enkelt och vår kontakt med 
Sverull ElektroDynamo är väldigt 
bra!  

Fokus för dagens minimässa behandlade lösningar och pro-
dukter från våra leverantörer och ett axplock av vad vi på 
Sverull ElektroDynamo kan erbjuda. 

SKF visade olika produkter och lösningar inom lager, 
tätningar, förebyggande underhåll och smörjning och visade 
bland annat hur besökarna på egen hand med hjälp av mät-
instrumentet Quick Collect och en app som gör det enkelt att 
identifiera maskinens tillstånd och dela med relevant personal.   

På plats var även vår leverantör Jens-S som visade olika lös-
ningar och produkter,  bland annat den underhållsfria kedjan 
Wipperman, växlar, remmar och mycket annat.  

Hos Festo presenterades den senaste tekniken inom automa-
tion och pneumatik, med fokus på nyheter och enkla lösningar. 

Stort tack

för din medverkan på vårt

 jubileum!  

Niklas Exhed & Dimitrios Tsioulis, Stena Recycling

”vi är nöjda med helheten som Sverull står för ”

- Jättetrevligt initiativ med 
jubileum! Det är mycket som 
är intressant här idag - bra att 
kunna ta del av nyheter och den 
utvecklingen som sker. Det här 
är ett riktigt bra sätt att ta del 
av information och kunskap på! 
Mycket lättare att ta till sig och 
intressantare än att enbart få ett 
papper man bara lägger undan. 
mätinstrumenten, att kunna 
behöva skruva isär.  Vi köper 
hjulstänger bland annat. Vi har  
är särskilt nöjda med helheten

Fr vä: Asko Liikamaa, Rolf Jonsén & Ingvar Pantzare, RJ Mekan

kolla konditionen på maskinerna utan att
Vi är intresserade av exempelvis

Våra besökare tog del av nyheter och mycket spän-
nande produkter inom automation hos Festo.  

Vid SKF´s bord kunde besökarna ta del av bland annat 
lagerlösningar, verktyg för förebyggande underhåll 
och produkter och lösningar för automatisk smörjning. 

Under dagen passade vi även på att intervjua några av våra besökare.  Kjell 
och Joakim från Bravida är nöjda med jubileumet och säger: 
- Vi tycker att hela evenemanget andas proffsighet och kvalitetskänsla. Vi 
är nöjda med allt från fräsch och bra mat till kunniga utställare och proffsig 
personal som gett oss bra tips och idéer på svårlösta problem som vi har. Vi 
är särskilt intresserade av Festo och deras lösningar för automation, enkla 
lösningar som fungerar i vår krävande miljö. 

Vi får bra hjälp av er på Sverull när vi behöver den! Vi arbetar mycket med 
akuta åtgärder och det är smidigt att bara kunna hämta det vi behöver, när 
vi behöver det.  Vi vill även börja arbeta ännu mer proaktivt - därför är 
och råd kring hur man kan arbeta och vilka verktyg som är bra. Det är 
långsiktigt och ta kostnaden här och nu för att spara mer pengar på  sikt. 
bland annart kedjetransportörer. Men vi vill bli ännu bättre! 

viktigt med underhåll! Att våga se mer
  det här jättebra, att komma hit och få tips 

Fr vä: Kjell Kaivosoja & Joakim Kjellberg, Bravida

en del lager, tätningar, kugghjul, kugg-
 ett bra samarbete med Sverull. Vi
som Sverull ElektroDynamo står för. 

Vi arbetar redan nu proaktivt, med

www.sverull.se


