Från vägguttag till komplexa
industriinstallationer

Familjeföretaget
som lägger ner det där lilla extra
El-Andersson startades av Herbert Andersson 1939. I början bestod uppdragen av nyinstallationer och reparationer i
bostäder och jordbruk, men under 1970-talet när sönerna Björn och Bruno tog över verksamheten utökades företagets
åtagande med mer kvalificerade installationer.
Idag drivs El-Andersson av Anders Andersson, tredje generationen Andersson. Vår erfarenhet och kunskap som vi samlat
på oss genom åren innebär att vi erbjuder helhetslösningar åt våra kunder. Vi kan ta oss an hela projektkedjan, från
projektering och programmering till installation, driftsättning och uppföljande service och fullständig dokumentation.
Vår bredd, och att vi ligger långt framme med teknik, är vår största styrka. El-Andersson har gått från att vara en
lokal aktör till ett företag som verkar i nästan hela södra Sverige.
Vi arbetar alltid med kunden i fokus. Det ska vara smidigt och enkelt för dig som kund, du får en
kontakt här hos oss och behöver inte fundera över kedjans olika steg. För oss som leverantör
betyder det också att vi kan överblicka hela kedjan, vilket gör processen snabbare och
minimerar risken för att något går fel längs vägen.
El-Andersson är ISO-certifierade med 9001, 14001 och 18001.

Ett företag att räkna med!
Vår utveckling har varit positiv sedan
El-Andersson startades. Vi är 27 anställda
och är en av de största arbetsgivarna i
Vessigebro. Sedan 2015 ingår Ullareds
El i verksamheten, vilket breddar vår
verksamhet ytterligare med installationstjänster och butiksverksamhet.

Vår personal är vår viktigaste tillgång

Ett företag med resurser

Kunskapen och engagemanget som finns hos vår personal
är det som driver El-Andersson framåt och gör att vi kan
erbjuda våra kunder lösningar på deras tekniska problem.
Våra anställda är självgående och har mycket ansvar. De har
ofta direktkontakt med våra kunder, vilket innebär att det är
korta beslutsvägar på företaget.

El-Andersson är ett företag med resurser som gör att vi
kan erbjuda våra kunder skräddarsydda anläggningar
efter kundens önskemål.

El-Andersson har varit Vessigebro troget sedan företaget
startades. Idag är vi ett av de större företagen i bygden. Vi
vill vara en attraktiv arbetsplats där människor vill arbeta.
Genom att vi ger våra anställda mycket ansvar och erbjuda
dem kontinuerlig utbildning är det både inspirerande och
utvecklande att arbeta hos oss.

Vi har en egen konstruktionsavdelning där vi ritar i CAD i
två olika system, CADETT ELSA och EPLAN. I vår ändamålsenliga verkstad tillverkar vi elskåp. Vi programmerar också
PLC styrsystem för de flesta på marknaden förekommande
fabrikat.
En nära kontakt mellan konstruktion och produktion
innebär flexibilitet och effektivitet.
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Vatten- och
avloppsstyrning
med kraft
El-Andersson utför uppdrag åt kommuner,
entreprenörer och slutanvändare. Vi utför både
nyproduktion och ombyggnation under drift.
Vi är en flexibel entreprenör som kan leverera
efter en färdig handling som vi omsätter till
verklighet, eller konstruera anläggningar från
grunden. Genom att samarbeta med ledande
ingenjörsfirmor kan vi ta fram handlingar och
tjänster genom programmering.
Vi kan också installera anläggningen på plats.
Eftersom vi gör detta under pågående verksamhet
ställs det höga krav till rådande omständigheter
och förutsättningar. Detta kräver en stor processkännedom som bygger på erfarenhet, planering
och en dialog med beställaren.
Vår personal finns med under driftsättning och
avprovning och ser till att anläggningen fungerar
som den ska.

Innovativa automationslösningar
Våra automationslösningar handlar om att lösa våra
kunders tekniska problem. Vi vänder oss till industrikunder
och lantbrukare som är i behov av tekniska lösningar som
gör en skillnad på deras produktion.
Våra kunder litar på vår kunskap. En hög teknisk kompetens och en förståelse för processer gör oss till en pålitlig
leverantör av automationslösningar. Våra skräddarsydda
lösningar, där El-Andersson står för en samlad teknisk
kompetens, gör oss till en attraktiv partner för våra kunder.
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Elinstallationer för alla slags verksamheter
El-Andersson utför allt från mindre reparationer och service inom bostäder och kontor till kvalificerade nyinstallationer inom handel och industri.
Vi prioriterar långsiktiga samarbeten med kunderna och i våra projekt har våra installatörer ingående kännedom
om kundens anläggningar och installationer. Kompetensen är bred, till exempel utför El-Andersson regelbundet
uppdrag både i historiska byggnader och hos industrier med avancerad utrustning.

Service och underhåll
Vår ambition är att vara en trygg samarbetspartner. Vi satsar på långsiktiga samarbeten i
nära kontakt med våra beställare. En viktig del i
detta arbete är att finnas tillhands med service
och underhåll i alla våra verksamhetsområden.
Som kund ska du räkna med bästa service och
support, och vi hjälper dig med allt från enklare
service till mer avancerade felsökningar på
maskiner och utrustning.
Vi servar våra egna och av andra installerade
anläggningar, vi utför service på elanläggningar
och termografering av centraler. Ett annat
exempel på ett långsiktigt samarbete är att vi
har en ”huselektriker” på Abetong som utför
installationer på deras anläggning.
Behöver du hjälp med att byta en ljuskälla eller
felsöka din anläggning? Då kan du kontakta
El-Andersson. Vi är aldrig längre bort än ett
telefonsamtal.
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Brogatan 7
311 64 Vessigebro
Telefon: 0346-71 33 30
E-post: info@el-andersson.se
Hemsida: www.el-andersson.se
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