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Sätt mål
och bli en
vinnare!
Jag tror det är viktigt att
sätta mål för att lyckas.
Oavsett om de är individuella
eller för en organisation.
Men resan mot målet är precis
lika viktigt, om inte viktigare,
för att kunna bli en vinnare.
Det är där allt händer, hårt
arbete, det roliga, med- och
motgångar.
En förebild är världens bästa
orienterare, Tove Alexandersson,
som vi sponsrar.
Läs mer om detta på annan
plats i detta nummer av STG
News.
Hon har just gjort ett bra
EM i skidorientering som är del
i hennes resa mot sommarens
VM i orientering.
Vi, STG, har också en resa
framför oss. Under året kommer
vi att jobba för ett bli ”Ett STG”.
Målet är att utbudet av våra
tjänster ska bli tydligare.
Samtidigt blir vi effektivare
om vi kan dela kompetens och
resurser mellan våra affärsområden.
Vi hoppas att våra kunder
och samarbetspartners, med
samma långsiktighet som
oss, följer med på resan till
”Ett STG”.
Vi hörs vidare!
PS. Besök gärna vår nya hemsida, www.trackgroup.se. DS.

STG kan rapportera att år 2016 har börjat bra.

Bra start på nya året
Hur går det för STG? Det är en
vanlig fråga inför starten av
högsäsongen.

Tomas Sjöblom, som är chef för
affärsutveckling och marknad,
säger att inledningen på året börjat
bra, men det kunde samtidigt varit
bättre:

som ligger för avgörande. Just nu är
det störst tryck på arbetsområde Ban.
Inom arbetsområdena El och Signal
är det fullbokat resten av året, vilket
naturligtvis är mycket bra.
– Nu har vi hög beläggning av vår
personal fram till sommaren. Det
här ser ut att bli ett spännande år,
menar Tomas Sjöblom.

Här trimmar STG järnvägen
Trimningsåtgärder. Det är samlingsnamnet för ett stort uppdrag
som STG kommer att göra från
våren till hösten mellan Hudiksvall
och Sundsvall.
Trafikverket vill öka kapaciteten
på järnvägstrafiken genom att låta

tågen åka närmare varandra utan
att ge avkall på säkerheten. Det här
uppdraget omfattar arbetsområdena
Ban och Kontaktledning. Arbetsuppgifterna gäller byten av spårvägar, isolerskarvar samt justering
av kontaktledningar.

Uppdragsgivare är Eltel Networks,
vilket är en ny partner för STG.
– Vi hoppas naturligtvis att
detta är början till fler samarbeten
med Eltel Networks, säger Patrik
Svensson.

Omorganisation gör STG vassare
Scandinavian Track Group har
gjort flera organisationsförändringar för att öka kundnyttan
i delar av verksamheten.

Ann-Charlotte
Andersson
VD

– I februari hade vi beställda arbeten för cirka 70 miljoner kronor.
Det ska jämföras med att STG på ett
år omsätter drygt 300 miljoner kronor. Vi ser det som en bra start på
året, även om vi kanske hade hoppas
på en ännu bättre inledning.
Tomas Sjöblom berättar samtidigt
att STG nu lämnat in flera anbud

Patrik Svensson blir tillförordnad
entreprenadchef i väntan på att
den tjänsten, enligt planerna, tillsätts under våren.
Samtidigt är det klart att Peter
Gustafsson och Magnus Wallin tillträder den viktiga funktionen som

platschef inom entreprenadsidan.
De kommer att ansvara för att stora
projekt fungerar ute på fälten.
– Det är med stora förväntningar som jag börjar det här jobbet.
Min ambition är att skapa bra
team för varje projekt. Sedan är
det känslan för teamet som ska
bidra till att uppdragen blir utförda på ett bra sätt, säger Magnus
Wallin.
Peter Gustafsson ser spännande

framtidsmöjligheter genom STGs
nya organisation:
– Genom att vi nu har slagit
samman flera olika dotterbolag
till ett bolag får vi bättre möjligheter att mer effektivt svara upp
mot våra kunders önskemål.
Koncernens VD Ann-Charlotte
Andersson får utökade arbetsuppgifter genom att hon blir VD
även för dotterbolaget RWS, som
är STGs största arbetsområde.
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Så här kan det inte fortsätta
Nu måste det bli skärpta regler kring
Lagen om offentlig upphandling och
följande rutiner för överklagan.
I vinter har STG varit inblandat i en
affär som skadat vårt företag på ett
allvarligt sätt.
I december 2015 kom beskedet att
STG vunnit en upphandling gällande
byte av nästan 40 000 slipers på Inlandsbanan. Uppdragsgivare var IBAB
(Inlandsbanan AB).
Glädjen på STG var stor, och genast började förberedelserna inför
uppdraget som skulle pågå under hela
säsongen 2016.
Men Infranord överklagade, vilket
ledde till att hela upphandlingen fick
göras om. Det var en överklagan som
vi inom STG anser inte var befogad,
utan ska ses som ett sätt att få en ny
chans att få uppdraget.
Problemet inför den nya upphandlingen, där förutsättningarna var nästan

helt lika den första, var att alla tidigare
bud blev offentliga.
Ny vinnare blev då BCA-Entreprenad AB som kraftigt sänkte sitt bud
och gick från en sista plats till första.
Detta blev en allvarlig situation för
oss på STG, som redan hade gjort förberedelser för att vara redo att inleda
projektet i tid. Nu blev vi förlorare, med
förlorade intäkter.
Den här utvecklingen när det gäller
överklagande i denna typ av upphandlingar kan vi inte acceptera. Statens
upphandlande enheter måste nu agera
för en lagändring när det gäller regler
för hur över överklagan får gå till. Dagligen är det flera företag som drabbas
på samma sätt som vi.
För STG innebar detta en smäll. Men
vi reser oss och jobbar nu för att få in
nya uppdrag...
Tomas Sjöblom, Senior Advisor

Tove Alexandersson och Ann-Charlotte Andersson skakar hand efter att sponsoravtalet är klart.

Därför är STG Toves sponsor
Skandinavian Track Group (STG) har inlett ett sponsorsamarbete
med Tove Alexandersson, som är en av världens bästa orienterare
och skidorienterare. Hon bor i Borlänge och tävlar för Stora Tuna OK.

– Tove Alexandersson är född och
uppväxt i Dalarna och är en person med riktig vinnarskalle som
jobbar mot långsiktiga mål. Vi har
fått en bild av att Tove inte viker
ner sig i första taget. Det är just
dessa egenskaper som gör att vi vill
bli sammankopplade med henne,
säger Ann-Charlotte Andersson,
VD på STG. Hon fortsätter:
– Tove Alexandersson och STG
har många gemensamma egenskaper som är viktiga för att skapa
framgångar. Det gör att vi tror att
detta kan bli ett bra samarbete.
Tove Alexandersson säger att
samarbetet kommer att få stor betydelse för hennes satsning både i
orientering och skidorientering:

– Det ger mig ökad trygghet att
verkligen kunna genomföra min
planerade satsning. Dessutom
känns det extra bra att samarbeta
med ett företag som har bra medarbetare och intressanta värderingar.
Samarbetsavtalet mellan STG
och Tove Alexandersson är på två
år och innebär att STG kommer att
synas på både hennes klubbdräkt
och landslagsdräkt.
Det kan bli extra intressant i år
eftersom VM i augusti avgörs på
hemmaplan – i Bohuslän.
Avtalet innebär också att Tove
kommer att samarbeta med STG på
flera sätt, som exempelvis i hälsoprojekt och andra inspirationsarbeten.

Mats blir ny ekonomichef
Mats Blomqvist blir ny CFO (Chief
Financial Officer), i dagligt tal ekonomichef, på Scandinavian Track Group.
Han kommer också att ingå i företagets ledningsgrupp.
Närmast kommer Mats från en roll
som CFO, med ansvar för ekonomi,
Supply Chain och IT, i CTEK Creator
Group. Han har också tidigare varit
CFO på Stora Enso Transport and
Distribution och arbetat som controller,
med ansvar för ekonomi och logistik,

inom Outokumpu Stainless AB med
placering i Långshyttan.
– Marknaden inom infrastruktur,
järnväg och efterfrågan på våra tjänster är god. Att vi har våra processer
på plats är en förutsättning för att vi
ska uppnå våra mål för lönsamhet och
tillväxt. Med Mats långa erfarenhet
får vi ett team som kan genomföra
våra utvecklingsprojekt på bästa sätt,
säger Ann-Charlotte Andersson, VD
på STG.

STG rapporterar personalliggare
Från årsskiftet är det krav från Skatteverket att samtliga byggherrar ska
använda personalliggare.
Personalliggaren innehåller en förteckning över vilka som arbetar på
arbetsplatsen och ska uppdateras

dagligen samt finnas lätt tillgänglig när
Skatteverket gör ett besök.
STG har därför tecknat ett avtal
med Movenium vars personalliggare
är ackrediterad av Sveriges Byggindustrier.

Därför kan vi järnvägen
Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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