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EXPERTER PÅ EL SEDAN 1988
El-Pågarna, som du hittar i Malmö, är ett företag med lång erfarenhet och bred kompetens som sträcker sig tillbaka till
1988, då företaget grundades. Som ett företag i framkant är vi ofta först med att erbjuda ny teknik när det kommer till
KNX, fiber och datanät, men installerar även kameraövervakning, solceller, laddboxar samt porttelefon- och passagesystem. Vi har kapacitet att ta oss an alla arbeten från svagström till nyproduktion för såväl stora som små fastighetsbolag och diverse elarbeten för dig som privatperson.
När företaget grundades av Bosse och Mikael 1988 var El-Pågarna i huvudsak ett serviceföretag som arbetade mot
fastighetsbolag och mindre byggbolag. 2015 såldes företaget till Instalco, vilket blev en nytändning för oss. Vi gick då
från att vara 20 anställda till att idag, 2021, vara ett härligt gäng på cirka 60 anställda varav cirka 50 personer är installatörer. I samband med att vi blev en del av Instalco-koncernen gick vi också från att vara ett serviceföretag till att ta
oss an större arbeten inom nybyggnationer, som t ex bostäder och skolor.

I STÄNDIG FÖRNYELSE
På El-Pågarna är vi måna om våra anställda och involverar dem därför ofta i våra projekt. För oss är det
en självklarhet att bjuda in den yngre generationen i
vår ledningsgrupp, där de har möjlighet att lyfta sina
tankar, idéer och erfarenheter. Här jobbar vi alla mot
samma mål dvs att alltid erbjuda våra kunder högkvalitativt arbete och service!

Utbildningar m. m.
Stort utbud - Hög servicenivå

Hyr av oss!
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Tillsammans med El-Pågarna i Malmö levererar vi framtidssäkra
nätverkslösningar med upp till 25 års systemgaranti
C6 | C6A | C8 | UTP | S/FTP
Partnerskap | Tillgänglighet | Service | Support

www.natverksgrossisten.com | +46 40-948600
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Ett företag med många expertkompetenser
Med lång erfarenhet och bred kompetens inom elbranschen är vi det enda företaget du behöver. För att du ska veta
vad vi kan hjälpa dig med har vi samlat ett axplock av våra tjänster här.

KAMERAÖVERVAKNING

NÄTVERK
OCH FIBER

PORT- OCH
PASSAGESYSTEM

När det är dags att införskaffa kameraövervakning till din anläggning eller fastighet kan
du räkna med oss! När
du anlitar oss kommer
en av våra välutbildade installatörer ut till
dig och hjälper dig att
ta fram en skräddarsydd lösning som är
anpassad efter ditt
behov.

Oavsett om du är
intresserad av att
installera kopparnät
eller fiber i din fastighet har vi på El-Pågarna bred kunskap och
kompetens inom båda
områdena. Dessutom
erbjuder vi alltid systemgaranti enligt din
leverantörs riktlinjer.

Från den ensamma
porten till det stora
och komplexa projektet kan vi erbjuda
kompletta lösningar.
Det är du som avgör
vem som har tillgång
till vad och när de ska
ha tillgång till det.

INBROTTSLARM
OCH BRANDLARM
Det spelar ingen roll
om du bor i en privat
bostad eller om du
bedriver kommersiell
verksamhet i en stor
eller liten anläggning.
Med vår långa erfarenhet i branschen tar
vi fram den perfekta
lösningen för dig som
är i behov av att införskaffa ett inbrottslarm
och/eller brandlarm.
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INTERN
PROJEKTERING

SOLCELLER OCH
LADDBOXAR

NYPRODUKTION
OCH SERVICE

På El-Pågarna har vi
kompetensen i huset
för att du ska få både
snabb och kostnadseffektiv hantering när
det kommer till projektering och beräkningar.
Därför är vi stolta över
att använda oss av
våra interna projektörer när du anlitar oss
för ett projekt.

Vi är måna om miljön
och därför är det ingen
överraskning att vi idag
är marknadsledande
inom hållbara energilösningar. Vi har valt
att specialisera oss på
solceller och laddboxar
av högsta kvalitet med
miljön i fokus.

El-Pågarna är företaget som tar sig an allt
från de minsta servicejobben till de stora
totalentreprenaderna.
Med vår kompetens
ser vi till att allt blir
skött från idé till färdigt
projekt. Inget jobb är
för stort eller för litet
för oss.

KNX
Vill du energioptimera
och effektivisera hanteringen av elfunktioner
i din fastighet? Då är vi
rätt man för jobbet! Vi är
nämligen proffs på att
utföra KNX-installationer
inom det digitala och
öppna gränssnittet som
inte är fabriksbundet.
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Fokus på miljö och hållbarhet
För oss är det en självklarhet att värna om miljön och ta vara på jordens resurser. Som en del av Instalco är vi stolta
över att varje år vara delaktiga i ett flertal hållbarhetsklassade Instalcoprojekt. Med klimatsmarta installationer säkerställer vi lägre energi- och resursförbrukning genom att installera bland annat solceller och laddboxar. Vid varje
byggprojekt hjälper vi även beställaren att tänka hållbart i alla led och vi förmedlar vår kunskap om vad som är möjligt
att göra ur ett miljöperspektiv vid nybyggnation och renovering.

MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Vårt hållbarhetsprogram har även fokus på tre huvudområden:
• Trygg och utvecklande arbetsmiljö
• Hållbara installationer
• Moget ledarskap
Inom dessa tre områden finns det åtta hållbarhetsmål som varje
år mäts och följs upp:
• Nollvision arbetsplatsolyckor
• Trivsel, hälsa och trygghet
• Utvecklingsmöjligheter
• Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt
• Samhällsnytta
• Kundnöjdhet
• Affärsetik
• Samhällsansvar
Med allt detta i ryggen är det även en självklarhet för oss på
El-Pågarna att stå bakom FN:s globala mål.

VI HAR ETT BRA SAMARBETE MED EL-PÅGARNA I MALMÖ
Vi bedriver konsultverksamhet inom el- och teleområdet
Vi skiljer oss från övriga elkonsulter genom att arbeta med både elkalkyler och elprojektering.
Samarbetet mellan kalkyl- och projekteringsavdelningarna är till nytta för båda verksamheterna.
Läs mer på www.rowida.se
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En arbetsplats att trivas på
På El-Pågarna är vi otroligt stolta över våra kompetenta och duktiga medarbetare. Det är tack vare dem som vi är där
vi är idag. För att visa vår uppskattning och stärka gemenskapen på företaget anordnar vi ofta teambuildingdagar och
kan erbjuda våra medarbetare olika utbildningar som exempelvis:
• Instalcoskolan

• Ledande montörsutbildning

• Ekonomi

• Projektledare

• Serviceledare

• Kalkylutbildning

Vi erbjuder även extern utbildning i form
av HLR, LIT och tunga lyft.
En bonus för dig som arbetar hos oss är att det
finns möjlighet att gå med i ”Montörernas klubb”.
Här arrangerar medarbetarna själva roliga aktiviteter som de gör tillsammans utanför arbetstid.
Skulle du vilja vara en del i vårt härliga gäng? Titta
då in på vår hemsida för att se vilka tjänster som
finns tillgängliga just nu!

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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BRUKET
Nyproduktion av 112 bostadsrätter
Beställare: JM AB

POINT HYLLIE
Löpande hyresgästanpassningar
Beställare: Peab Byggservice AB

STRANDHUSEN
Nyproduktion av 88 lägenheter i 6 huskroppar
Beställare: JM AB
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OPERAN
Nyproduktion av 105 lägenheter med underliggande garage. Projektet utförs som två föreningar varav
den ena är Seniorgården (+55)
Beställare: JM AB

GJUTERIET
Nyproduktion av 153 bostadsrätter i Limhamns Sjöstad
Beställare: Ikano Bostad

ELINEGÅRD
Nyproduktion av 71 bostadsrätter varav 6 radhus
Beställare: Skanska Sverige AB
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SAVOY:
Renovering av hotellrum samt tillhörande ytor
Beställare: Peab Sverige AB

STRANDSKOLAN
Nyproduktion av ny skola F-3 i Lomma
Beställare: Byggmästar´n i Skåne AB

KUNG OSCAR
Nyproduktion av 163 bostadsrätter vid Kung Oscars bro
i Lund
Beställare: JM AB

Elmateriel från proffs till proffs
www.etman.se
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BARA BACKAR
Nyproduktion av förskola i Bara
Beställare: Byggmästar´n i Skåne AB

HUMLELUNDEN
Nyproduktion av radhus i Hjärup
Beställare: JM AB

SMÖRKONTROLLEN
Renovering och ombyggnad till kontor

Antenn | Parabol | Kabel-TV | Fiber/Lan-Nätverk
040-222 210 | www.antennbolaget.se

VI BYGGER VÅR VERKSAMHET PÅ
LÅNGT OCH FÖRTROENDEGIVANDE
SAMARBETE MED ÖPPENHET.

Besöksadress: Stekelgatan 5F, 212 23 Malmö
Telefon: 040-293 193
Hemsida: www.elpagarna.se
E-post: info@elpagarna.se
Felanmälan: felanmalan@elpagarna.se
Jobbansökan: jobbansokan@elpagarna.se

Din ELKONSULT

Vi arbetar i nära samarbete med
fastighetsbolag, kommuner,
bostadsrättsföreningar samt

www.tepek.se

bygg- och elentreprenörer.

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 21339 • www.jssverige.se

Anbud: anbud@elpagarna.se

