HMP EL
INSTALLATIONER AB

Företaget med den
personliga kontakten

Ljussätt elegant
med hjälp av proffsen!
Vi är företaget med den personliga kontakten som har som mål att överträffa sina
kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. På Radisson Blu Scandinavia Hotel
vid Drottningstorget har man ansvarat för elinstallationer och renoveringar som får
besökare att tappa hakan. En fantastisk ljusgård med enorma färgskiftande armaturer
hänger från taket över den mysigt och sparsamt belysta innergården med pergolaavskilda sittplatser. Lobbyn med sina italienskt specialdesignade spotlights, baren och
receptionen ger ett intryck av luxuös rymd, lugn och vila.
– Vi firar ju 20 år i år som företag så det är en milstolpe, säger Kalle Jacobson som är HMPs
ledande montör med ansvar för större projekt medan han visar oss runt. Han berättar att
man varit engagerade hos Radisson i två år, först med en ombyggnation av källarvåningen
som numera huserar klassiskt göteborgska Hagabadet Spa vilka HMP hjälpt med speciella
installationer -sedan tog man sig an lobbyn och ljusgården.
– Vi har även gjort de två storköken här samt restaurangen, det mesta egentligen utom
rummen, säger Kalle. Inne på ljusgården ber han oss att uppskatta längden på de
mäktiga armaturerna som hänger fritt från taket många våningar upp. Det är svårt att få en
referenspunkt.
– De längsta är 12,5(!) meter långa. De lastbilar som kan frakta dem får inte köra in i city, så det
var lite krångligt, men vi löste det, säger han och berättar att armaturerna skiftar färg beroende
på väderleken utomhus. Idag är de ljusblå. Det ligger ett lätt duggregn utanför.

www.storel.se

En fantastisk ljusgård
Ljusgårdens sittplatser är utspridda och med en tanke om enskildhet för gästerna
kan mindre sällskap sitta ostört i en egen pergola om man inte sitter i baren. Varje
pergola är försedd med egna vägguttag och usb, vilket också HMP ombesörjt. Allt
går i mörka diskreta färger och spotlights är perfekt avvägda för att inte anstränga
ögonen utan ge en måttlig belysning som behåller känslan av att man inte riktigt
vet vilken tid på dygnet det är därute. Spottarna har olika spridningsvinklar, vilket
är efter en design som ger ett uttänkt mönster.
– Hit är det mysigt att komma och mötas upp på en AW efter jobbet även om man
inte är hotellgäst, säger Kalle.
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Spa med ljuskreationer
I källarvåningen har Hagabadet en filial knuten till hotellet, med en ingång direkt från
gatan för externa gäster och en separat ingång för hotellgäster.
Punktbelysningen i badets reception är fördelad på snygga vintage-lampor, och
heltäckningsmatta och sköna fåtöljer och jordfärger skapar hemtrevlighet. Inne i
själva badet anläggs en varm känsla med spridda spotlights, som bryts av med mer
fantastiska ljuskreationer och blå undervattensbelysning i poolen.

Vi gör det
enklare att
vara proffs
EuroLine utvecklar,tillverkar produkter inom elinstallation.
Med brett sortiment har vi lösningar för det moderna kontoret.
skola eller vårdinrättningar.
EuroLines produkter är godkända av BVB och Sunda Hus.
www.eurolineint.com

Totalansvar vid projekt
HMP Installationer är ett fullserviceföretag som med sina 21 anställda är
vad Kalle benämner som en medelstor elfirma, men med kapacitet för stora
projekt.
– Vi har ju väldigt kunniga installatörer, och en otroligt kompetent och effektiv
organisation. Vi arbetar med i princip allt inom elinstallation, och mer därtill. Här
på Radisson är det belysning, wifi, vägguttag, kök, och till en del grejer tar vi in
underleverantörer men vi ansvarar för allt, säger Kalle och berättar att man alltid
strävar efter att erbjuda högsta möjliga kvalitet. Kunderna varierar också.
– Vi har ju mest företag, men även en del privata kunder. För bostadsbolag har
vi till exempel gjort utebelysning och trivselbelysning i syfte att öka tryggheten i
utemiljöer i deras områden. Vi har även gjort elljusspår, säger Kalle.

Fristående premiumverkstad för den som gillar personlig
service med brett sortiment och bra priser.
Hos oss blir ni väl omhändertagna både som privatkund och företag.

www.autopoolen.com

Med nöjd kund som mål
Miljöarbetet är viktigt hos HMP. Kalle berättar
att man försöker göra miljövänliga val av
material när det går, och till exempel undvika
PVC-plaster.

– Det finns helt enkelt för få kvinnliga elektriker.
Vi har just nu bara en, och hon är jätteduktig.
Vi välkomnar fler kvinnliga sökanden definitivt,
säger Kalle.

– Det roligaste med det här jobbet är nog
de olika utmaningar man ställs inför i olika
situationer, och variationen det ger. Man
måste vara lyhörd, tillmötesgående och
lösningsorienterad och anpassa sig efter vad
olika kunder vill ha.

HMP fortbildar kontinuerligt sin personal för
kompetensutveckling, och får återkommande
bra ratings som mäter kundnöjdhet.
– Det är viktigt för oss. Nöjda kunder genererar
nya kunder. Gör vi ett projekt bra låter det tala
om sig, säger Kalle avslutningsvis.

Trots att man försöker ha ett mångfaldstänkande på HMP är det svårt då väldigt få
kvinnor söker sig till branschen.
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