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Nytt år, nya
utmaningar!
Innan vi kastar oss in i en ny
säsong är det alltid bra att
reflektera över det gångna
året.
Själv har jag varit på plats som VD i
drygt två månader. Mitt summerade
intryck, efter att ha pratat med
både kunder och medarbetare,
är att vi på STG kan järnväg.
Gemensamt har vi många års
erfarenhet och vi är uppskattade
för det arbete vi utför. Samtidigt så
kan vi genom att arbeta ännu mer
tillsammans, som ett STG, skapa
ytterligare värde för våra kunder
och samarbetspartner.
Efter att ha läst avsnittet kring den
samhällsekonomiska effektiviteten
inom transportinfrastrukturen i
Infrakommissionens slutrapport,
oktober 2015, känns det viktigt att
vi fortsätter utveckla vår förmåga att
styra och leda projekt. Vi tycker oss
också höra att branschen efterfrågar
mer utbildad personal och rätt
utrustning. Det tycker vi är bra!
Vi kommer att fortsätta investera i
utbildning och i vår egen verkstad,
håller vi vår utrustning i trim.
Genom vårt konsultbolag ITC har
vi under året hjälpt våra kunder
med både leveransuppföljning,
besiktning, rådgivning och
utbildning.
Så jag känner mig väldigt stolt över
att få leda detta företag in i 2016
och nöjd över det vi tillsammans
med våra kunder åstadkommit
under 2015.
Vi hörs vidare!
PS. Besök gärna vår nya hemsida,
www.trackgroup.se. DS.

Ett bra samarbete med Infranord Syd grundar för ett spännande 2016.

Ett bra samarbete som
bäddar för nya uppdrag
Infranord Syd var under 2015 en av STGs största kunder. Det har varit ett mycket bra och framgångsrikt
samarbete. Eftersom samarbetet fungerat bra har vi haft gemensamma planeringsmöten inför kommande
uppdrag under 2016.

– Under dessa planeringssamtal
har vi fått signaler om att Infranord Syd planerar flera stora insatser i södra Sverige där vi hoppas
att STG blir tillfrågade. Det är bra
signaler som gör att vi har fått en
uppfattning om uppdragens storlek, vilket innebär att vi redan nu
kan rusta oss inför den kommande
säsongen, säger Tomas Sjöblom,
marknadschef och chef för affärsutveckling på STG.
Vi har redan nu fått vissa bok-

ningar från Infranord Syd som
innebär arbete för STG under vintersäsongen 2015/16. Det är extra välkommet eftersom det är lågsäsong
för STG.
Dessa jobb berör mest svetsarna
och banarbetarna inom STG.
Robert Norell, resurschef på
STG säger att det fungerat väldigt
bra mellan arbetsledningen inom
Infranord Syd och STG. Det är en
viktig anledning till det fortsatta
samarbetet. Här är det två företags-

kulturer som samarbetat på ett
effektivt sätt. Det som gjort samarbetet så framgångsrikt är de
två företagens resursplaneringsavdelningar. De har arbetat ihop
på ett imponerande sätt.
– Här har kunden blivit den
största vinnaren. Dessa jobb
har både blivit bra och effektivt
gjorda. Jag är glad för att vårt
samarbete med Infranord Syd
nu fortsätter utvecklas säger
Robert Norell.

Sammanslagning enligt plan
Sammanslagningen av STGkoncernens dotterbolag
fortsätter enligt plan.
Ann-Charlotte
Andersson
VD

Under hösten och inledningen av
vintern har många detaljfrågor
lösts. Under året fortsätter arbetet
och dotterbolagen övergår till
arbetsområden i takt med att de
fusioneras in i STG.

Redan nu arbetar vi i många frågor
som ett gemensamt bolag. Ett bra
exempel på detta är ett gemensamt
system för alla projektstyrningsdokument där Henrik Svensson,
Teknisk chef på STG och Karoline
Rundblad, Konsult på ITC, redan
i våras färdigställde ett mappsystem som nu används i alla projekt
inom hela STG.

En fördel med sammanslagningen
är att flera funktioner blir samordnade. Exempel på detta är gemensamt lönesystem, gemensamt
ekonomisystem och färre antal
bokslut med mera.
Dessutom kommer det att bli
en effektivare organisation som
bidrar till att stärka styrningen av
verksamheten.
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Den nya hemsidan
ska locka ny
kategori besökare
Nu har Tomas Sjöblom nya uppgifter på STG.

Därför får Tomas en ny roll
I våras slutade Tomas Sjöblom som VD för Scandinavian Track Group.
Nu har han fått en ny roll inom företaget som chef för marknad och
affärsutveckling.
– Det här är precis den roll inom STG som jag önskat länge. Nu
får jag möjlighet att lägga större fokus på områden som ytterligare
utvecklar vår verksamhet, säger Tomas Sjöblom.

Under en lång tid var Tomas Sjöblom
både VD och hade ansvar för marknad och affärsutveckling.
Men i takt med företaget växt de
senaste åren samtidigt som marknaden, styrelsen och huvudägarna
ställer högre krav på verksamheten
var det var viktigt att stärka företagsledningen och renodla arbetsuppgifterna.
– Jag ville att någon skulle ersätta
mig som VD och därmed ta ansvaret

för administration och organisationsfrågor, samtidigt som jag fick
möjlighet att arbeta med marknad
och affärsutveckling, säger Tomas
Sjöblom och fortsätter:
– Min stora drivkraft är att påverka
våra affärer för att sedan kraftfullt
signalera vad vi kan erbjuda samt
vilka samarbetspartners vi ska ha.
Därför är det bra att Ann Charlotte
Andersson nu har blivit VD så att vi
får fler i ledningsgruppen som kan

Stort signaluppdrag i Solna
I januari inleder STG Signal (Rail Safe Service AB) ett stort uppdrag i Solna.
Håkan Stark, Chef Arbetsområde Signal berättar att det handlar om att anpassa
ATC systemet* till nya citybanan och byta all kraftmatning i ställverket som styr
alla reläer. I det här projektet är STG underentreprenör till Eltel Networks.
– Det här är ett anbudsjobb från Trafikverket där vi på STG kan erbjuda ett
bra koncept som gör att vi blir anlitade även som underentreprenörer, säger
Tomas Sjöblom på STG.
Uppdraget inleds i januari 2016 och kommer att pågår i sex månader.

fokusera på sina ansvarsområden.
Jag önskar henne lycka till i sitt
nya uppdrag. Jag kommer verkligen
att stötta henne.
Tomas Sjöblom poängterar vikten
av att STG fortsätter att utveckla
sin affärsidé och de goda kundrelationerna. Han betonar vikten av att
företaget kan möta marknadens
alltmer komplicerade upphandlingssystem. Marknadens krav på
aktörerna som lämnar anbud har
ökat betydligt den senaste tiden.
– Det är här som det är viktigt att
STG kraftfullt visar att vi kan vara
konkurrenskraftiga i upphandlingsskedet och på ett effektivt sätt samarbeta med viktiga partner för att
vinna de alltmer tuffa upphandlingarna och sedan på ett effektivt sätt
styra genomförandet av erhållna
entreprenader. Det gäller att kunna
erbjuda lösningar som är attraktiva
för kunden.
Tomas Sjöblom var en av de som
grundande Scandinavian Track
Group. Han har fortfarande ett stort
engagemang i bolaget och ingår
numera i bolagets styrelse, något
han inte gjorde som Vd där han
endast var föredragande.

Målsättningen är att hemsidan ska
vara STGs ansikte utåt. Den ska
bidra till att besökaren ska får en
positiv bild av STG och intresserar
sig för företagets verksamhet. Det
gäller förstås kunder, men också
samarbetspartners samt nuvarande
och nya medarbetare.
– En bra hemsida kan bidra till att
företaget känns attraktivt för duktiga
personer som vill söka jobb hos oss.
Det gäller alltså inte bara vårt erbjudande mot våra kunder, menar Linda
Björklund Personalchef vid STG.
På hemsidan finns hela verksamheten sammanfattad på ett effektivt
sätt. Det är inte minst viktigt nu när
alla dotterbolag inom koncernen slås
samman.
Samtidigt flaggar Henrik Svensson,
Teknikchef på STG för en avdelning
på hemsidan som kommer att öppnas
inom kort. Den heter Järnvägsteknik
och kommer att förklara de vanligaste
frågorna kring järnvägen och de
uttryck vi normalt använder inom
branschen.
– Tänk om en journalist sitter på en
tidning som ska skriva om solkurvor.
Då ska journalisten kunna gå in på
www.trackgroup.se för att få fakta
kring det ämnet. Tanken är att avdelningen Järnvägsteknik ska bli en form
av uppslagsverk inom vår bransch.
Där ska besökaren hitta förklaringar kring ord som exempelvis
skarvfritt spår, nedriven kontaktledning, järnvägens signalsystem.
– Det kan locka till oss en ny typ
av läsare, säger Tomas Sjöblom.

* Automatisk Tåg Kontroll

Därför kan vi järnvägen
Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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