Nyhetsbrev från Helukabel Sverige · 4-2019

NY MEDARBETARE

Pär Lihufvudh
Affärsutvecklare på grossistsidan
Den 1 oktober började Pär Lihufvud sin nya tjänst på Helukabel som
affärsutvecklare med primärt fokus på grossister men han kommer även att
arbeta med OEM-kunder. Nyhetsbrevet ringde upp Pär för att få höra hur han ser

på sitt nya uppdrag.

– Kan du berätta lite om din bakgrund?
– Jag kommer närmast från Draka kabel där jag arbetade i tre år, och innan dess
jobbade jag fem år på Ensto. De båda företagen är representativa exempel på
min industritekniska kompetens och visar på den röda tråden i min yrkeskarriär.
Jag har även under en period varit egen företagare i branschen LED-belysning.

– Varför sökte du dig till Helukabel?
– Jag vill helst jobba nära kunderna med full möjlighet att själv ta fram
skräddarsydda lösningar på deras behov. Det kräver en flexibel organisation med
snabba beslutsvägar och ett prioriterat fokus på affärsmässighet och service. Just
detta kunde Helukabel erbjuda.

– Hur ser du på framtiden?
– Mycket ljust, både för egen del och för företagets. På Helukabel har man under
några år målmedvetet lagt grunden för en expansion på den svenska marknaden
– en expansion som nu ska inledas. Jag kliver alltså på precis när festen ska börja.
– Eller för att uttrycka det lite mera seriöst: Helukabel har alla förutsättningar att
bli en av Sveriges större aktörer. Vi har inte bara ett komplett kabelsortiment utan
även tillbehören, vilket betyder att vi kan erbjuda våra kunder färdiga
produktmixer genom egna led. Lägg till det vår snabba och serviceinriktade
organisation, så har vi ett svårslaget koncept.

MÄSSA #1 · 23-24 OKT

Vindmässan 10-årsjubilerar
Välkommen till Helukabels monter
Svensk vindkraft är en bransch som – om uttrycket tillåts – seglar i medvind. År
2016 togs det politiska beslutet genom den s k energiöverenskommelsen att all
svensk elproduktion ska vara förnybar senast 2040. Därmed skapades också de
rätta långsiktiga förutsättningarna för marknaden att våga satsa fullt ut på
förnybara energislag.
I dag levererar vindkraften ca 20 TWh, men redan om tre år kommer
produktionen att ha fördubblats till nära 40 TWh, vilket motsvarar 25 procent av
landets elanvändning. Med andra ord: Svensk vindkraft byggs ut i rapidfart.
Mässan Vind 2019, som arrangeras av branschföreningen Svensk Vindenergi, är
den självskrivna årliga mötesplatsen för energibranschens huvudaktörer:
kraftbolag, investerare, konsulter och leverantörer.
Helukabel finns naturligtvis också på plats eftersom vi kan erbjuda ett komplett
sortiment av kablar, kontakter och tillbehör för sol- och vindkraft, inklusive
kraftkablar. Vi vågar till och med påstå att vi är innovationsledande inom sektorn
förnybar energi.
Väl mött på Münchenbryggeriet i Stockholm den 23-24 oktober!

En maffigare mässlokal än Münchenbryggeriet får man leta efter.
Namnet var ett marknadsföringsknep från bryggeriets första tid i mitten
på 1800-talet när Bayerskt öl var populärt bland svenskarna. Själva
öltillverkningen upphörde på 1970-talet och i dag används alltså
byggnaden för bl a konferenser och mässor, som t ex Vind 2019.

MÄSSA #2 · 12-15 NOV

Elmia Subcontractor
Helukabel ställer ut i Sinfs monter
Elmia Subcontractor behöver ingen närmare presentation. Det är ju norra
Europas största mässa för tillverkningsindustrins underleverantörer. Den lockar
1200 utställare från 30 länder som i sin tur kan se fram emot närmare 15 000

besökare.
Det är här man får se nyheter och trender inom svensk tillverkningsindustri och
– inte minst – knyta nya kontakter. Varje år grundläggs affärer för flera miljarder
kronor.
Helukabel finns självklart på plats. Det följer av vår roll som en av
världens ledande och mest innovativa tillverkare av ledningar och kablar till i stort
sett alla industriella branscher.
Som medlem i branschorganisationen SINF (Svensk Industriförening) ställer vi ut
i deras samlingsmonter B05:73. Mycket välkomna!

KÅSERI

Vad betyder namnen?
Elmia ligger i Jönköping – det vet alla – men frågan är hur många som vet vad
själva ortnamnet betyder. Ordet köping är inte så svårt att tolka. Det betyder
'handelsplats' och skvallrar om områdets ursprungliga funktion innan staden fick
sina privilegier 1284.
Knepigare är orddelen jön. Vad är det? Jo, det är en härledning från det gamla
namnet på Junebäcken som i äldre tid rann i närheten av handelsplatsen och som
betyder 'den aldrig sinande bäcken'. Med andra ord: Namnet Jönköping kan
översättas med 'Den aldrig sinande Junebäckens handelsplats'. Då går det
onekligen fortare att bara säga "Jönköping".
Och när vi ändå är i farten: Vad betyder Elmia? Svar: Från första början hette

mässan Elma, vilket är en bokstavsförkortning för 'Europeiska LantbruksMässan i
Axevalla'. Men eftersom den dåvarande landshövdingen, vars hustru händelsevis
också hette Elma, inte ville stå och inviga sin fru varje år, stoppade man in en
extra bokstav i namnet: i för industri.
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