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STGS NYE VD

”Vi måste tänka utanför boxen”

För en tid sedan kom märkliga
beslut och signaler från Trafikverket om att kraftigt skära ner
på anslagen till underhåll av
våra järnvägar.

Glenn Gustavsson gör en efterlängtad comeback på STG. Nu som VD med ansvar att driva verksamheten mot framtida utvecklingsmöjligheter och nytänkande.
– Det gäller för oss att bli bättre på att tänka utanför boxen när det gäller vår position på marknaden
och nya kunder. Samtidigt har jag märkt ett imponerande driv hos flera medarbetare som själva tar
initiativ till att sälja in nya kunder.

I vissa fall har detta resulterat i
tvärstopp för pågående underhållsprojekt. Material, som forslats
fram till aktuella arbetsplatser
har tagits omhand inför vintern,
istället för att låta avsluta de sista
delarna av projekten.
Inom branschen är vi många
aktörer som är oförstående till
Trafikverkets agerande. Det handlar inte bara om att slitna järnvägssträckor inte får något underhåll.
Det kan också leda till att personal
inom de aktuella företagen söker
andra arbetsområden. Det är
extremt illa för branschen som
redan har personalbrist.
Detta har hittills inte inneburit
ett alltför stort avbräck för oss
inom STG eftersom vi hann få
en bra start och fortsättning på
säsongen innan Trafikverkets
stopp resulterade i alltför stora
negativa effekter för oss. Nyligen
representerade jag STG när en
grupp på tiotalet företag inom
branschen uppvaktade riksdagens
trafikutskott om situationen.
Det visade sig att riksdagsledamöterna inte hade en aning om
vad som hänt ute i verkligheten.
De lyssnade intresserat och var
överraskade. Mötet resulterade i
att både vi och trafikutskottet ska
agera proaktivt för att belysa den
rådande situationen inom svensk
järnväg. Hoppas det leder till
något. I alla fall kändes det bra
att STG är aktivt i det här
sammanhanget.
Till slut vill jag hälsa Glenn
Gustavsson välkommen till jobbet
som VD för STG. Vi huvudägare
har arbetat länge för att få honom
tillbaka till STG. Glenn har en
stor kunskap om branschen
och otroligt många
kontakter som
STG kommer att
få nytta av.
Härligt att ha
dig tillbaka,
Glenn!

Det är en av Glenn Gustavssons första dagar som VD på STG och han
är snabb att hylla medarbetarnas
entusiasm:
– Jag har fått flera telefonsamtal,
från killar ute på fältet, som frågar
om de själva får söka upp kunder
och kontakter för att sälja in jobb.
Det visar att STG har en härlig personal som inte bara väntar på att
något ska ske utan är beredd att ta
egna initiativ. Det är en stor styrka
i ett företag.

Patrik Stenberg,
Styrelseordförande

Tänka nytt
Han börjar som VD i STG samtidigt som Trafikverket dragit ner
på anslagen för underhåll av järnvägarna. Något som påverkar hela
branschen. Därför säger Glenn
Gustavsson att STG måste tänka
utanför boxen.
– Vi måste bredda oss genom att
hitta nya kunder inom andra områden, bland annat inom industri
och kommuner.
Glenn Gustavsson menar att
STG inte bara ska avvakta beställningar som är resultatet av beslut
från Trafikverket. Han ska verka
för ett STG, där det väcks nya idéer
och nytänkande, som betyder utveckling för framtiden.
– Jag kommer mest att bidra
med säljarbete, kundkontakter,
god kännedom om marknaden,
samt vara en viktig del i den ordinarie verksamheten. Jag känner

Glenn Gustavsson är ny VD för STG och imponeras över det driv som finns hos medarbetarna i företaget.

Fakta/Glenn Gustavsson
Bor: Strömsund, norr om Östersund.
Ålder: 39.
Familj: Sambo och två barn.
Fritidsintressen: Familjen, jakt, fiske
och friluftsliv. Åker gärna motocross.
Övrigt om Glenn Gustavsson:
Han är tredje generationen rallare
i familjen. Både farfar och pappa
jobbade på Inlandsbanan. Även hans
farbror var rallare.

många av STGs montörer, säger
Glenn Gustavsson och erkänner

Ekonomichefen Birgitta Berglund och Glenn Gustavsson blir ett viktigt par inom STG.

att ekonomiarbetet inte blir hans
starka sida.
– Här får vår ekonomichef
Birgitta Berglund en mycket viktig
roll. Hon och jag kommer att ha
ett nära samarbete. Jag kommer
verkligen att lyssna på henne.
Från grunden
Glenn Gustavsson har gått den
långa banan inom branschen. Från
att vara banarbetare ute på fältet
till nuvarande position. Han kom
till STG redan 2008 och var med
i inledningsskedet av STGs verksamhet. Bland arbetsuppgifterna
var bland annat att grunda dåvarande dotterbolaget ERS och att
vara affärsområdeschef för EL.
Han lämnade STG 2017 för att
börja på Eltelnetworks i Norge.
Men när Henrik Svensson och
Patrik Stenberg blev huvuddelägare i STG kontaktade de honom
och bad honom att komma tillbaka till STG.
– Nu när jag här igen känner
jag redan att det finns en nybyggaranda och ett driv som påminner om när STG började för
över tio år sedan. Flera av de som
var med då finns fortfarande kvar i
företaget. Det är detta engagemang som är bra för STG, säger
Glenn Gustavsson.
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En bild från tidigare STG-monter i samband med Elmia Nordic Rail.

Där hittar ni STG på
Elmia Nordic Rail-mässan
Alla var där! Det är ett klassiskt uttryck
som också passar bra på mässan Elmia
Nordic Rail som arrangeras den 8-10
oktober i Jönköping. Järnvägsmässan,
som genomförs vartannat år och som alltid
lockar hela järnvägsbranschen. Då är det
självklart att STG ska vara på plats.

Liksom tidigare år får de som kommer till
STGs monter träffa kunniga medarbetare som
berättar om de tjänster som STG erbjuder.

Monternummer

B05:18

Ett annat intressant faktum är att STG har bytt
ägare, vilket innebär att flera medarbetare är
delägare i företaget: Detta kommer också att
prägla STG på mässan. På plats finns nämligen
flera av de större delägarna för att berätta om
de framtidsplaner som finns inom STG.
– Våra besökare kommer att få bra praktisk
information om STG, blandat med trevligt
umgänge och underhållning. För, liksom tidigare år, bjuder vi på musikunderhållning på
onsdagskvällen (9/10), säger Linn Braun på STG.
En bild av arbetsmiljön i samband med förflyttning
av sugtransformatorer längsmed vattentäkterna intill
Ostkustbanan.

Viktigt uppdrag
för miljön
En av de tunga tågtransporterna, med transformatorer från Ludvika, på väg mot sitt mål. STG ansvarar för säkerheten.

Säker transport med hjälp av STG
Med jämna mellanrum lämnar mycket stora
tågset ABB i Ludvika för vidare färd mot
hamnen i Norrköping. Det är transporter
av transformatorer på specialtåg och där
STG bidrar med säkerhetspersonal som
övervakar säkerheten.

Det handlar om ett 20-tal sådana tågtransporter om året. De flesta går till Norrköping, men
på senare år har det också skett transporter till
andra delar av landet.
Mattias Grop, affärsområdeschef för Ban,
berättar att varje tågset, inklusive last, väger
flera hundra ton beroende på godsets storlek.
Detta innebär att man behöver stänga av
spåret när specialtransporten körs och då

behövs säkerhetspersonalen.
Bland annat gäller det att förhindra alla
möten där det är dubbelspår eftersom lasten
är så bred. På andra platser måste STG montera
ner och återställa signalljusen i samband med
tågets passage.
Det är också vanligt att STG smörjer växlar,
både före och efter tåget passerat.
Inom STG är affärsområdena Ban, El, Signal
och ITC inblandade
I samband med varje transport är flera medarbetare från STG inkopplat i projektet.
– Det är verkligen ett uppdrag som kräver
både kunskap och planering sedan vi inför
varje transport fått planer och förutsättningar
av Trafikverket, säger Mattias Grop.

Därför kan vi järnvägen

Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Ibland kan vissa uppdrag upplevas som
extra trevliga och viktiga. Ett exempel var
renoveringen av Ostkustbanan mellan Norrviken, norr om Stockholm till Gävle. Det var
nämligen ett arbete som värnade om miljön.

Uppdraget handlade om att byta eller omplacera
sugtransformatorer längsmed banan. Risken
finns annars att dessa kan läcka olja i de vattentäkter som den delen av Ostkustbanan passerar.
Genom att STG antingen plockar ner de
aktuella sugtransformatorerna från luften och
placerar dem längs med marken på helgjutna
fundament, eller byter ut dem till helkapslade,
minskade detta risken för negativ påverkan av
miljön vid dessa vattentäkter.
– Därför kändes detta uppdrag extra viktigt. Samtidigt gäller det för oss att vara extra
noggranna i arbetet eftersom vi befinner oss
i dessa vattentäkter, säger Linn Braun, som är
platschef.
Uppdraget pågick under sommaren och var
klart vecka 31. SVEAB var beställare av uppdraget som de i sin tur fått från Trafikverket.

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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