stgnews
INFORMATION

#04

dec
2016

FRÅN SCANDINAVIAN TRACK GROUP AB

Flera av de dotterbolag som funnits i STG
har nu blivit följande fem arbetsområden
inom företaget: Entreprenad, Ban, Maskin,
Signal samt Kontaktledning/Elkraft, som
presenteras i detta nummer av STG News.

Kunskapens år för affärsområde El
Affärsområde Kontaktledning/
Elkraft ska rustas inför framtiden. Därför planerar STG för
en utbildningssatsning som
kommer att prägla mycket av
verksamheten under åren 2017
och 2018. Det ska bli kunskapens år.

– Tanken är att vi 2018 ska vara en
stark grupp som är ännu bättre
rustad för marknadens krav och
önskemål, säger Magnus Gustafsson som är ny affärsområdeschef
för Kontaktledning/Elkraft.
Hela branschen och i synnerhet
det här affärsområdet är nu inne i
en period som präglas av teknikutveckling och nya regler som ska leda
till mer ordning och reda. Resultatet
har blivit mer administration parallellt med själva hantverket.
– Detta sammantaget ställer
högre krav på kunskap, vilket gör

att vi hela tiden måste vara aktiva
med kompetensutvecklingen hos
våra medarbetare. För oss gäller
det att svara upp mot de krav och
önskemål som kommer från våra
uppdragsgivare och kunder, säger
Magnus Gustafsson.
Bygga på gruppen
Han har jobbat inom branschen
sedan 2002 och kom 2014 till STG
från norska Baneservice. Efter några intensiva år som arbetsledare,
har han nyligen blivit affärsområdeschef för Kontaktledning/Elkraft.
– Nu ska vi bygga vidare på den
fina grupp av medarbetare som vi
har inom det här området. Just
nu skulle vi behöva rekrytera ytterligare tre välutbildade tekniker
för att på bästa sätt svara upp mot
branschens önskemål, säger Magnus Gustafsson.
I dag består STGs affärsområde

Kontaktledning/Elkraft av 14 medarbetare, men Magnus Gustafsson
kommer inte enbart att titta på meritlistan i samband med rekrytering
av medarbetare.
– Det viktigaste är att hela gruppen fungerar bra tillsammans. Det
är ett måste eftersom vi ligger ute
under långa perioder. Vi bor och
umgås även utanför arbetstiden. Då
är det viktigt med lagspelare för att
resultatet ska bli bra. Då kan vi inte
ha solospelare.
Deras ansvar är att koppla och
bygga den el som behövs för att
järnvägen ska fungera.
STGs ”el-grupp” har haft ett intensivt 2016 och i början av december fanns medarbetarna utspridda
på projekt i bland annat Bro, Kalmar, Dals Rostock, Södertälje och
i samband med det stora och extra
utmanande projektet i Tomteboda
utanför Stockholm.

– Flera av dessa uppdrag har
gått ut på att vi hyrt ut arbetskraft. I framtiden finns en ambition att STG också ska kunna
erbjuda att vi
utför egna
entreprenader. Det är
en spännande utveckling.

Fakta/Magnus Gustafsson
Aktuell: Som ny affärsområdeschef för
Kontaktledning/Elkraft.
Bor: Borås Ålder: 44
Familj: Två barn 10 och 14 år.
Fritidsintresse: Barnen, fotbollslaget
Elfsborg och tränaruppdraget för Byttorps
P14-lag.

STG får även privata kunder
– fortsatt uppdrag i Kvarnsveden
Scandinavian Track Group har tecknat ett nytt underhållsavtal med Stora Enso som äger Kvarnsvedens
pappersbruk. Det är ett avtal som signalerar att STG kan erbjuda tjänster även utanför det statliga området.

Ann Charlotte Andersson, VD på STG,
framför Kvarnsvedens pappersbruk där STG
fått fortsatt förtroende att underhålla järnvägen inom fabriksområdet.

– Vi utför inte bara statliga uppdrag. Även f lera andra privata
spårägare, inom exempelvis industrin, har upptäckt vår kunskap att
underhålla och rusta järnvägen.
Det är roligt, säger Ann Charlotte
Andersson, VD på STG.
Ett exempel på att STG får kunder utanför den statliga sektorn

är Stora Enso som äger och driver
bruket i Kvarnsveden. Här har ett
tidigare avtal blivit förlängt.
– Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende. Det ska vi även i
fortsättningen leva upp till, säger
Ann Charlotte Andersson.
Uppdraget på Kvarnsvedens pappersbruk handlar om att STG ska

serva och underhålla, förebygga
och bistå med felavhjälpning av
den järnväg som finns inom fabriksområdet.
Kontraktet gäller även snöröjning.
Avtalet berör STGs affärsområden Entreprenad Ban, Signal
samt Kontaktledning/Elkraft.
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Ett händelserikt år som
skapar framtidsmöjligheter
När detta år går mot sitt slut har vi blivit en koncern med två bolag: Scandinavian Track Group och
Infratech Consulting. Målet har varit att utbudet av våra tjänster ska bli tydligare för våra kunder.
Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och leverera tjänster inom konsult och uthyrning.
Samtidigt som vi utför små och mellanstora entreprenader tillsammans med andra eller i egen regi.

Det har varit ett år med många bra
möten med kunder, samarbetspartners, medarbetare, praktikanter, skolor och branschkollegor.
Vi har utfört ett hundratal projekt i varierande storlek inom uthyrning, entreprenad och konsult.
Projekten har utförts i hela landet
och vi har även gjort ett par uppdrag i Danmark. Under året har vi
också hunnit öppna en etablering
i Kävlinge mellan Helsingborg och
Malmö.
Det är viktigt att följa med i
utvecklingen kring digitalisering
av verksamheten. Vi inom STG
vill självklart hänga med och har
därför börjat med digitala tid- och
dagrapporteringssystem.
Det kommer att innebära en tydligare,
snabbare och säkrare rapportering
till våra kunder.
V i ko m m e r
att fortsätta utAnn-Charlotte
Andersson
VD

vecklas inom den digitala världen
och hitta lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar våra arbetsprocesser.
Kluster är viktigt
Efter tio år i Stockholm flyttade jag
för ett år sedan till Dalarna med
min familj. Nu ser jag betydelsen
av en fungerande infrastruktur
och kommunikation med storstäderna.
Företaget STG är ingen lokal
företeelse, vi bedriver verksamhet i hela landet och även utanför
landets gränser. Att på ett effektivt sätt kunna ta sig till och från
storstäderna och deras flygplatser
är nödvändigt för att kunna ha ett
bra företagsklimat i hela landet.
Därför är det viktigt att det, parallellt med satsning på höghastighetsjärnväg, fortsätter att föras en
bred dialog kring den prioritering
som görs inom järnvägsunderhållet.
STG, som har sitt huvudkontor
i Borlänge, ligger i ett kluster av
andra järnvägsföretag och i närheten av Trafikverkets huvudkontor.
Det gör att vi har en närhet till information, bra bas för rekrytering
samtidigt som vi har möjligheten
att hitta bra lokaler som passar
våra ändamål. Bra näringslivskluster kan innebära givande samarbeten framåt.

God Jul & Gott nytt år!
Samtidigt som vi önskar er alla en God jul och Gott nytt år
tänker vi på alla de barn som drabbats av cancer. Därför ger vi
ett bidrag till Barncancerfonden så att färre barn i framtiden
ska tvingas utkämpa denna kamp för livet.

Fortbildning
I tidigare STG News har vi berättat
om hur vi arbetar med fortbildning och rekrytering. Vi har hittat flera nya medarbetare men vi
behöver fortfarande fler duktiga
tekniker.
Under nästa år kommer vi behöva intensifiera vårt arbete med
rekrytering och hitta bra utbildningsplaner, som gör att vi kan
rekrytera direkt från skolan och
sedan lära upp nya medarbetare
internt.
Att vi som är i branschen gemensamt tar ansvar för återväxten är en förutsättning och jag
har sett flera goda exempel hos
både kunder och branschkollegor
under året.
Inför 2017 ser efterfrågan på
våra tjänster fortsatt bra ut. Samtidigt som vi siktar på att, tillsammans med andra, utföra fler entreprenader än vi gjort under 2016.
Vi ser redan nu att det kommer
att hända mycket under 2018 och
2019. Därför ska vi fortsätta bygga
vår organisation efter denna ökade
efterfrågan.
Men innan vi ger oss in i nästa
år så är det jul och nyår. I år skänker vi en slant till Barncancerfonden.
Tack till alla er som gjorde detta
möjligt!
God Jul och Gott nytt år!

Nu kan du se filmen om STG.
Gå in på www.stggroup.se

Se filmen
om STG
I december har den nya filmen om Scandinavian Track
Group premiär. Ni kan se
den på STGs hemsida
www.stggroup.se.

Filmen visar vad STG står för i
dag och i framtiden. Den presenterar verksamheten i samtliga affärsområden och den
känsla, kunskap och resurser
som finns inom företaget.
Målgruppen är branschen,
kunder, partners samt medarbetare som får en bra information om det egna företaget.
Ann Charlotte Andersson,
VD på STG, är nöjd med filmen
på flera sätt:
– Dels blev filmen bra. Dels
har själva produktionen av filmen gett oss själva en nyttig
insikt i företaget. Filmningen
skapade flera förbättringstankar när det gäller hur vi ser ut
och framställs. Här har vi fått
flera idéer kring vår varumärkesutveckling.

Därför kan vi järnvägen
Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden

Testa oss – vi är beredda

www.stggroup.se
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