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DET HÄR ÄR INSTALCO

Framför dig ser du nu det allra första numret av Instalco News. Det är 
med glädje jag bjuder in dig som läsare av tidningen där vi berättar 
om Instalco, vår bransch och något av allt det vi gör inom koncernen. 
Tidningen riktar sig till dig som kund, leverantör, medarbetare, aktieä-

gare eller den som är allmänt intresserad av Instalco.

I det första numret belyser vi hur Instalco jobbar med hållbarhet och hur vi 
i alla våra projekt har målsättningen att bidra till ökad samhällsnytta. Vi pre-
senterar också några exempel på vilka spännande projekt vi sysslar med och 
några av de nya bolag som kommit in i Instalco under året. Vidare berättar vi 
om vårt eget interna utbildningsprogram Instalcoskolan och ett CSR-projekt 
där tre av våra dotterbolag i Skåne utbildar nyanlända för att slussa in dem i 
vår bransch.

2018 är snart slut och vi kan summera ännu ett händelserikt, spännande 
och framgångsrikt år för Instalco. Vi har nu växt till ett 50-tal bolag med över 
2000 medarbetare. Hela tiden hittar vi nya synergier och samarbeten mellan 
våra bolag. Det är just det som är så spännande 
med utvecklingen av Instalco, vi ser att ett plus 
ett kan bli mer än två.

Jag hoppas att den entreprenöranda och 
den vilja som finns att ligga i täten och som 
kännetecknar Instalco även smittar av sig på dig 
som läser denna tidning. Ha en trevlig stund 
under läslampans sken!

Per Sjöstrand
VD och koncernchef 
Instalco
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Instalco är en ledande 
nordisk installatör inom 
VS (värme och sanitet), el, 
ventilation, kyla och industri, 
som genom ett 50-tal lokala 
bolag är representerad 
i större delen av Sverige 
samt i expansiva storstads
regioner i Norge och Finland. 
Genom nytänkande och 
effektivt samarbete bedrivs 
verksamheten i nära relation 
till kunderna.

2139
Antal  

medarbetare

48
Antal bolag  
i koncernen

4086
MSEK

Omsättning
senast tolv månaderna

355
MSEK

Resultat
senaste tolv månaderna

REDAKTION

KORT OM INSTALCO
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INNEHåLL

I DETTA NUMMER

4

9
Nya bolag. Rörman, MSI, 
Twinputki och Sähkö-Buumi 
är några av de nya dotter-
bolagen inom Instalco.

13
Instalco utbildar 

nyanlända i Rosen-
gård för att få in nya 

personer i branschen

7
Ny kyla skapas i 
gångarna under 

SVT och SR.

10
Instalcoskolan utbildar och 
utvecklar framtida ledare.

Så skapar vi samhälls- 
nytta. Instalcos installatio-
ner spar energi och skapar 

långsiktig hållbarhet.
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HåLLBARHET

Inom alla Instalcos projekt är mål-
sättningen att bidra till ökad sam-
hällsnytta. Instalcos ambition är att 
tidigt komma in i byggprocessen för 

att med specialistkompetensen kunna 
föreslå hållbara helhetslösningar för 
kunden.

- Ambition är hela tiden att hjälpa 
kunden att minska sin miljöpåverkan 
med lägre energiförbrukning och ökad 
miljömedvetenhet. Vi ser en ökad efter-
frågan på energieffektiva lösningar och 
ökade krav på hållbarhet, säger Instalcos 
VD och koncernchef Per Sjöstrand.

Fastighetsägare till såväl nybyggda 
som befintliga fastigheter lägger idag 
allt större fokus på att investera i 
energieffektiva installationer i syfte att 
sänka driftskostnaderna samt leva upp 
till marknadens och konsumenternas allt 
högre krav på hållbarhet. 

Instalco märker av allt högre krav på 
energibesparande åtgärder och miljös-
marta tjänster.

INSTALLATIONER  
SOM SPAR  
ENERGI

HåLLBARHET
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HåLLBARHET

” Varje dag bidrar vi i Instalco till ökad sam-
hällsnytta, minskad miljöpåverkan, lägre 
energiförbrukning och ökad hållbarhet.”
Exempel på områden där Instalco bidrar 
till samhällsnytta och energieffekti-
visering är installationer av solceller, 
värmepumpar, bergvärme, värmeväx-
lare, LED-belysning, laddstationer, samt 
energisparprogram och fastighetsau-
tomation. Instalcos installationer renar 
luften i inomhusmiljön genom luftom-
sättning och och modern ventilation och 
är inblandade i en mängd vattenrenings-
projekt runt om i Norden.

Instalcos VD och koncernchef Per 
Sjöstrand brinner för att installa-
tionsföretagen ska komma in tidigt i 
byggprocessen för att kunna delge sin 
expertkompetens inom energieffektivi-
sering.

- Det är viktigt för det totala resultatet 
i byggprocessen att vi som installations-
företag får komma in tidigt i planeringen 
så att vi kan komma med de rätta 
hållbara förslagen och lösningarna för 
energieffektivisering. Det är det vi kallar 
”early envolvement” och där har vi en 
enorm erfarenhet, säger Per Sjöstrand.

TIDIGT IN I PROCESSEN
Per Sjöstrand menar att det skulle 
kunna gå att åstadkomma mycket mer i 
branschen genom olika åtgärder, bland 
annat genom bättre samordnade upp-
handlingar mellan teknikområdena från 
olika beställare. Han tycker att instal-
lationsföretagen ofta släpps in alldeles 
för sent i processen och då minskar 
möjligheten för att föreslå heltäckande 
lösningar med fokus på hållbarhet.

 Vi skulle kunna öka effektiviteten 
ännu mer i projekten, utöka samarbetet 
mellan olika aktörer och använda stan-
dardiserade effektiva lösningar där det 
är möjligt.

- Jag vill att vi ska hjälpa beställare av 
projekt att tänka i ett brett hållbarhets-
perspektiv. Vi ska ge dem ökad kunskap 
om vad som är möjligt att göra ur 
miljöperspektiv i ett byggprojekt. Vi ska 
också se till att de i sin tur ställer krav på 
byggherrar, fastighetsägare, kommuner 
och myndigheter. Tillsammans kan vi 
bidra mycket mer till minskad miljöpå-
verkan, säger Per Sjöstrand.

Under det senaste året har Instalco 
bland annat bytt till energisnål 

LED-belysning och nya moderna venti-
lationssystem i Saab-Arena i Linköping 
och Scaniarinken i Södertälje. Här har 
installationerna gett 50-80 procent mer 
ljus och samtidigt skapat 40-50 procent 
energibesparing.

HUS I MASSIVTRÄ
Instalco har också bytt till enerigsnålare 
kylsystem i en mängd livsmedelsbutiker 
i Stockholm, byggt hus i massivträ i 
Norge och installerat energibesparande 
kondensturbiner på flera pappersmas-
sabruk. I Göteborg har Instalco 
installerat Sveriges största bergvär-
meanläggning i ett flerbostadshus och 
därigenom kunna minska utsläppen av 
koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid 
mellan 40 och 80 procent.

Instalco är också delaktiga i en mängd 
byggen där fastigheterna byggs för att 
kunna certifieras enligt ”Miljöbyggnad 

Guld” och ”Miljöbyggnad Silver”. Mil-
jöbyggnad är ett certifieringssystem 
skapat av Sweden Green Building. 

ENERGIBESPARANDE KRAV
Inom systemet värderas bland annat 
energiprestanda, energihushållning 
och inomhusmiljö samt att inga hälso- 
och miljöfarliga material byggs in i 
fastigheter. Krav ställs ockås på att god 
inomhusmiljö säkerställs genom bra 
dagsljusinsläpp, giftfria materialval, 
ventilation och termiskt klimat samt 
genom att förebygga påverkan av fukt 
och radon.

 Certifiering för Miljöbyggnad är ett 
kvitto på våra höga krav på hållbarhet. 
Genom att bygga rätt och miljövänligt 
skapar vi också en långsiktigt god 
driftsekonomi för kunderna, säger Per 
Sjöstrand.  

Elin Linde, Ohmegi installerar el vid utbyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm.
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NYA UPPDR AG

Tre Instalcobolag inom el, VS 
och ventilation har fått uppdrag 
att vara med i renoveringen 
av anrika Elite Hotel Savoy i 
Malmö. Uppdraget är utformat 
i ett samverkansprojekt med 
PEAB som beställare.

Det klassiska Hotel Savoy i 
Malmö står under renovering 
och Rörläggaren, El-Pågarna 
och VFB har fått i uppdrag 

att utföra planering, projektering och 
installationer. Renoveringen gäller ett 
30-tal hotellrum med intilliggande ytor 
samt byte av värmesystem i entré och 
matsal.

- Vi har ett väl inarbetat samarbete 
Instalcobolagen emellan och det här är 
ett bra exempel hur vi på bästa sätt kan 
leverera en mulitdiciplinär och smidig 
lösning till kunden, säger Patrik Persson, 
affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

Hotel Savoy i Malmö är ett av Sveriges 
äldsta hotell där huvuddelen av huset 
byggdes i mitten av 1800-talet. Efter 
sekelskiftet byggdes hotellet om till da-
gens utformning och fick namnet Hotel 
Savoy. Tomten där hotellet står är anrik 
och på medeltiden fanns på platsen en 
gästgivargård med namn Strandgården.

SAMARBETET AVGÖRANDE
Den gamla fastighetens många ombygg-
nationer genom åren ställer höga krav 
på den aktuella renoveringen. Därför 
har projekteringen och samarbetet 

mellan parterna inför renoveringen varit 
extra viktig för att få ett så bra utgångs-
läge som möjligt.

- Vi har tillsammans ritat om hela 
lösningen för att få till installationerna 
på bästa sätt i den gamla fastigheten. Vi 
har fått göra många hänsynstaganden 
till hur fastigheten en gång i tiden är 

byggd då det är höga bevarandekrav, 
säger Mikael Parnelöv, VD på El-Pågarna.

Samtidigt som renoveringen pågår 
är hotellet öppet i övriga delar vilket 
kräver särskilda hänsynstaganden och 
varsamhet.

- Vi har gjort en hel del speciallös-
ningar då vi bygger i närheten av det 
som är i drift, speciellt i entrén och 
i matsalen, berättar Peter Elofsson, 
projektledare på Rörläggaren.

GÅ VARSAMT FRAM
Instalcobolagen Rörläggaren, VFB och 
ElPågarna har ett långt förflutet av 
uppdrag på Hotel Savoy, Rörläggaren så 
långt tillbaka som 1950-talet.

- Det ställer krav att renovera i histo-
riska byggnader. Vi måste vara flexibla 
och får gå varsam fram med våra arbe-
ten. Men det är också något extra att 
arbeta i den här anrika miljön, säger 
Johan Hallberg, projektledare på VFB 
som ansvarar för ventilationsarbetena.

Uppdraget ska vara klart under våren 
2019. 

TRE INSTALCOBOLAG RENOVERAR ANRIKA
HOTEL SAVOY MALMÖ

Rörläggaren, El-Pågarna och VFB är med i renoveringen av Hotell Savoy i Malmö.
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NYA UPPDR AG

Instalcos bolag VVS Kraft har 
fått i uppdrag att bygga om det 
centrala kylsystemet i kvarteret 
Förrådsbacken 1. Beställare är 
Sveriges Radio Förvaltnings AB 
(SRF).

VVS Krafts VS-installationer 
gäller utförandentreprenad 
där tre nya kylcentraler ska 
installeras med tillhörande 

distributionsnät.
Centralkylan i kv Förrådsbacken 1 där 

SR, UR, SVT och Berwaldhallen finns är 
delvis ålderstiget och behöver bytas ut. 
Förutom att skapa en komforttempe-
ratur för de som arbetar i fastigheten 
krävs kvalificerad kyla som säkerhet för 
teknisk studio- och sändningsutrustning 
som datorer, kameror och redigering. I 
konsertlokalen Berwaldhallen behöver 
musikinstrumenten rätt kyla och fuktig-
het.

- Det är ett omfattande och tekniskt 
specialiserat arbete att bygga om 
distribueringen för centralkylan i de här 
byggnaderna. Vi är glada över att ha 
fått förtroendet av SRF att göra det här 
uppdraget. I just det här fallet bidrar 
vi till att säkerställa att public service 
som tv och radio i Sverige får rätt för-
utsättningar för att fungera, säger Ola 
Klockarås, VD på VVS Kraft.

FLERA KILOMETER RÖR
Totalt är det tre nya kylcentraler som 
ska installeras med ett flertal kilometer 
rördragning mellan undercentralerna 
och ut under byggnaderna vid Gärdet i 
Stockholm.

VVS-Kraft har huvudentreprenaden 
för arbetet där el, bygg, ventilation och 
styr- och regler ligger som sidoentrepre-
nader i en form av samverkansprojekt.

Installationerna i fastigheten kräver 
en mängd speciella hänsynstaganden 
som exempelvis att borrning bara får 
ske under vissa korta tidsfönster för att 
inte störa studioproduktion, redigering 
och sändning.

- Ibland har vi bara en 15 minuters 
lucka på oss att göra borrningar och 
håltagningar som skapar högt ljud och 
vibrationer. Det kräver stor planering 

och logistik för att för att få det att 
fungera och komma någon vart. Det här 
är ett projekt där det krävs noggrann 
planering men också ett stort mått av 
flexibilitet för att lösa de problem och 
utmaningar som kommer upp längs 
vägen, säger Johan Höglund, projektle-
dare på VVS Kraft.

FICK BORRA HÅL I FASADEN
En av de stora utmaningarna kommer 
att bli inkopplingen av det nya kylsys-
temet ihop med fjärrkylsystemet, en 
annan har varit att komma in med all 
utrustning i fastigheten.

- Bara växlarna i kylcentralerna väger 
tre ton styck och att få dem på rätt plats 
krävs precision. En annan utmaning vi 
fick börja med var att få in alla rör i fast-
igheten. Det krävdes att vi fick borra upp 
hål i fasaden, berättar Johan Höglund.

VVS Kraft fick uppdraget åt SRF efter 
offentlig upphandling.

- Vi är glada att vi har VVS Kraft här 
som utförare. De har den erfarenheten 
och specialkompetensen som behövs 
för ett sånt här projekt. Det är ordning 
och reda och vi löser problem och ut-
maningar när de kommer upp och hittar 
nya lösningar ihop, säger Sven Stenbäck, 
installationssamordnare för SRF.

Ombyggnaden och installationen av 
det nya kylsystemet i SRF:s fastighet ska 
vara helt färdigt våren 2020. 

FAKTA
Sveriges Radio Förvaltnings AB 
(SRF) ägs av de tre public service-
bolagen Sveriges Television (SVT), 
Sveriges Radio (SR) och Sveriges 
Utbildningsradio (UR).

OMBYGGNAD AV CENTRALKYLAN ÅT
SVERIGES RADIO FÖRVALTNING

Johan Höglund, Sven Stenbäck och Ola Klockarås i klassisk SVT-miljö.
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"VVS-Kraft har den 
erfarenheten och 
specialkompetensen 
som behövs för ett 
sånt här projekt", 
säger Sven Stenbäck, 
installationssamord-
nare på SRF.  

En av de stora 
utmaningarna 
i projektet är 
inkopplingen av 
det nya kylsys-
temet ihop med 
fjärrkylsystemet.

Ellaturis ut omnimilleni doluptatqui 
ommolorem vero totat occum as vit 
eos acerum dolor aut excerem. 

Borrning får bara 
ske under vissa 
korta tidsfönster 
för att inte störa 
studioproduktion, 
redigering och 
sändning.

Kvarteret  
Förrådsbacken 1
• Gemensam fastighet för SR, UR, 

SVT och Berwaldhallen

• Komforttemperatur för medar-
betare i fastigheten

• Kvalificerad kyla som säkerhet 
för teknisk studio- och sänd-
ningsutrustning som datorer, 
kameror och redigering.

•  I konsertlokalen Berwaldhallen 
behöver musikinstrumenten rätt 
kyla och fuktighet.
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FÖRVÄRV

Instalco förvärvar Rörman 
i Svedala AB och fortsätter 
därmed att expandera i Skåne. 
Rörman med säte i Svedala 
utanför Malmö är verksamt 
främst inom rörläggning och 
VVS.

Instalco fortsätter att växa i 
Östergötland genom förvärv av 
Motala Ströms Installations AB. 
MSI med huvudkontor i Motala 
är verksamt främst inom instal-
lation och service av el och VS.

INSTALCO VÄXER MED  
RÖRMAN I SKÅNE

MSI ÖKAR INSTALCOS NÄRVARO ÖSTERGÖTLAND

Genom förvärvet stärker 
därmed Instalco sin position 
i Skåne inom VS där koncer-
nens dotterbolag Rörlägga-

ren finns sedan tidigare.
Rörman har bedrivit verksamhet 

sedan 1979 och har 15 anställda. Bolaget 
arbetar bland annat med installationer 
av värmepumpar för bergvärme, luft- 
och vattenvärmepumpar och värme-
pannor. För verksamhetsåret 2017/18 
uppgick Rörmans omsättning till cirka 30 
miljoner.

Ökad kapacitet inom service
- Med Rörman stärker vi upp verksam-
heten i affärsområde Instalco Syd. 
Rörman är ett bra komplement till våra 
bolag i regionen där vi också nu kan 

MSI grundades 1941 och 
har idag vuxit till ett 
företag med flera verk-
samheter från el och VS 

till entreprenader och handel inom larm, 
teleteknik och järn. För verksamhetsåret 
2017/18 uppgick omsättningen till cirka 
97 miljoner.

- Förvärvet av MSI gör att vi fortsätter 
expansionen i Östergötland och vårt af-
färsområde Väst. MSI har verkat många 
år inom branschen och har gedigen 
erfarenhet och är specialister inom sina 

öka kapaciteten inom service. Bolaget 
har visat en stabil och stark lönsamhet 
under många år, säger Patrik Persson, 
affärsområdesansvarig för Instalco Syd.

Bland Rörmans kunder finns bland 
andra Svedala kommun, Sandvik, Malmö 
stad och ett flertal lokala byggföretag 
och HSB-föreningar.

Bolagets två grundare kommer att 

områden. De är också ett mycket bra 
komplement till våra nuvarande bolag i 
regionen, säger Klas Larsson, affärsom-
rådesansvarig Instalco Väst.

Bolaget består av fyra dotterbolag 
vilka samtliga ingår i förvärvet; MSI El, 
MSI Rör, MSI Järn och Larm och Larm & 
Teleteknik i Motala AB.

Specialist och bredd
MSI El har en stark plattform och 
position i Östergötland och arbetar 
både med installation och service inom 
offentlig och privat sektor och MSI Rör 
bedriver VS-verksamhet främst i Motala 
och Vadstena. Larm & Teleteknik arbetar 
med installation och säkerhet och MSI 
Järn är en järnhandel med verktyg för 
byggnation och trädgård.

MSI med sina 80 anställda ägs av flera 
bolag och privatpersoner där Peter 
Bengtsson är VD och största ägare. Han 
kommer att fortsätta sin roll i bolaget.

stanna kvar i bolaget och fortsätta 
arbeta i sina respektive roller.

- Vi har en bred kunskap inom vårt 
område samtidigt som vi är specialister. 
Nu ser vi fram emot nästa steg för 
Rörman genom att bli en del av Instalco 
med alla de affärsmöjligheter och 
utveckling som det innebär, säger Thore 
Gustafsson, VD på Rörman.  

- Under en lång tid har vi byggt upp 
MSI till att vara en av Mellansveriges 
främsta totalleverantörer av installa-
tions- och servicetjänster. Nu är det 
dags att ta nästa steg i utvecklingen 
genom att bli en del av Instalco. Vår 
ambition är att fortsätta att utvecklas 
och att växa i Instalco, säger Peter 
Bengtsson, VD på MSI. 

Tommy Larsson, Johan Karlsson, Patrik Persson, Thore Gustafsson och Robin Boheman ser fram 
emot att jobba tillsammans inom Instalco.

Peter Bengtsson, VD MSI ser fram emot att bli 
en del av Instalco.
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UTBILDNING

Nu har den allra första klassen 
i Instalcoskolans projektledar-
program haft sin examen efter 
avslutad utbildning. Samtidigt 
har den andra klassen i före-
tagsledarprogrammet precis 
börjat.

NYSTART OCH EXAMEN I INSTALCOSKOLAN

Instalcoskolan är Instalcos interna 
utbildningsprogram för att utveckla 
framtida ledare inom koncernen. 
Förutom att vara en utbildning är 

syftet att öka medarbetarnas motivation 
och skapa möjligheter och incitament 

för personalen att vilja jobba vidare och 
utvecklas i sina roller. En annan viktig as-
pekt med Instalcoskolan är att attrahera 
arbetskraft utifrån till Instalco.

Den första klassen i projektledarpro-
grammet har nu avslutat sin utbildning 
och haft examen. De avslutande utbild-
ningsdagarna och avslutningen var på 
Scandic Järva krog i Stockholm.

Förhandlingar och presentationer
Projektledarna har haft en utbildning för 
utveckling av ledarskapsförmågor och 
administrativa kunskaper. Utbildningen 
har även inkluderat projektekonomi, 
förhandlingsteknik och retorik för 
att kunna hantera förhandlingar och 

presentationer.
Samtidigt har den andra omgången av 

Instalcoskolans företagsledarprogram 
startat. Den andra klassen samlades två 
dagar på IHM i Stockholm för att börja 
utbildningen med två dagar ledarskaps-
utbildning.

- För mig har Instalcoskolan varit ett 
lyft. Dels får jag en bra utbildning på min 
nivå som jag kommer att ha stor nytta 
av i jobbet. Sen får jag ju också möjlighet 
att träffa de andra VD:arna i övriga 
Instalcobolag vilket är otroligt värdefullt 
för mig när jag ska driva Vallacom 
framåt, säger Peter Andersson, VD på 
Vallacom, som har gått Instalcoskolans 
utbildning företagsledarprogrammet. 

FAKTA
Instalcoskolan bedrivs i Sverige 
och Norge som en intern skola 
inom koncernen i syfte att vidare-
utbilda framtida ledare och för att 
attrahera och behålla kompetent 
personal. 

Skolan bedrivs också för att 
säkerställa att alla inom Instalco 
har rätt kompetens och förutsätt-
ningar för att kunna leverera i sina 
respektive roller.

Instalcoskolan bedrivs för tre 
positioner: ledande montör, 
projektledare samt för chefer på 
olika nivåer.

Mats Bergkvist, Ola Klockarås, Fredrik Trahn, Mikael Lindqvist, Johan Larsson och Christer 
Danell Nilsson går Instalcoskolans företagsledarprogram.
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NOTISER

Instalcobolag  
i uppdrag vid   
Slussenrenoveringen

Instalcos bolag Ohmegi har fått i 
uppdrag att göra entreprenadarbeten 
i fastigheten Glashuset vid Slussen i 
Stockholm. Samtidigt pågår där den 
omfattande renoveringen av hela Slus-
sen-området.

Uppdraget är en samverkansentrepre-
nad med beställaren LA-gruppen och 
fastighetsägaren Atrium Ljungberg och 
består av fem hyresgästanpassningar 
om totalt 11 000 kvadratmeter. Arbetet 
består av att demontera tidigare kraft 
och belysning och installera ny.

Belysningen är central i fastigheten då 
den är påslagen dygnet runt som en del 
av husets uppvärmningssystem.

STÄNDIGT LYSANDE LAMPOR
Glashuset med sina ständigt lysande 
lampor är en av Stockholms mest kända 
byggnader beläget på Katarinavägen 
och Stadsgården vid Slussen. Fastig-
heten byggdes under 1970-talet med 
fasader helt i glas med visionen av att 
alla människor i huset ska ha kontakt 
med Saltsjön och Stockholms inlopp.

Hela Slussen-området mellan Söder-
malm och Gamla Stan genomgår nu en 
av landets mest omdebatterade och 
omfattande renoveringar. Den 80 år 
gamla trafikplatsen och båtslussen är 
i så dåligt skick att den rivs och byggs 
upp på nytt för att möta behoven av 
framtidens Stockholm. Slussen byggs 
också om för att minska översvämnings-
riskerna i Mälaren och Mälardalen. 

FAKTA
Ohmegis uppdrag i Glashuset 
beräknas vara färdigt under våren 
2019. Ordervärde 10-15 miljoner.
Nya Slussen kommer att vara 
färdigställd år 2026.

Nu öppnar skönhetskedjan Kicks sin största butik i Norden, flagship store. Intalcobo-
laget RIKELEKTRO har gjort butiksinredningen och samtliga tekniska installationer i 
den nya butiken i Gallerian i Stockholm.

För RIKELEKTROS del är det den 95:e Kicks-butiken i Sverige och Norge som man 
har byggt sedan 2016. Bolaget har också ansvarat för Kicks tidigare tre flagshipbuti-
ker i Malmö, Göteborg och Oslo.

TIDSMÄSSIG UTMANING
- Byggnationen av butiken i Gallerian har varit en utmaning tidsmässigt och med den 
logistik som krävts mitt i Stockholms innerstad. Under tolv veckor har vi byggt buti-
ken från början till öppning tillsammans med projektledarna på Kicks, säger Richard 
Masiello, VD för RIKELEKTRO.

Kicks flagshipbutik i Gallerian är på cirka 1550 kvadratmeter i tre plan. I butiken 
erbjuder man ett helhetskoncept i form av sortiment, tjänster och inspiration.

- Vi har ett långt och lyckat samarbete med Kicks och ser fram emot att fortsätta 
att utvecklas tillsammans inom butiksbyggnation.

ORAB LEVERAR TILL 
STORA ENSO
Instalcos dotterbolag ORAB har fått uppdrag att leverera 
rörinstallationer vid ombyggnationen av Stora Enso Papers 
anläggning Hylte Bruk i Småland. Stora Enso har ska uppda-
tera anläggningen i Hylte Bruk med en kondensturbin som 
ska ta hand om brukets överskottsånga. ORAB ska utföra 
samtliga rörinstallationer för den nya turbinen.

Stora Ensos anläggning i Hyltebruk är ett av Sveriges 
största tidningspappersbruk

RIKELEKTRO 
KLARA MED 
NORDENS 
STÖRSTA 
KICKSBUTIK
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KYLA
Dala Kylmecano i Borlänge har bedrivit 
verksamhet sedan 1969 och är baserat i 
Borlänge. Bolaget säljer och utför instal-
lationer av värmepumpar för bostads-
hus, samt erbjuder kylinstallationer för 
alla typer av byggprojekt. Bolaget har 
också en avdelning som arbetar inom 
tvätt- och diskutrustning samt installa-
tion av medicinteknisk utrustning.

VS
Twinputki med säte i Kerava utanför 
Helsingfors grundades 2005 och är 
specialiserade inom sprinklerområdet. 
Bolaget arbetar över hela Finland med 
fokus på områdena kring Helsingfors 
och Tammerfors.

VS
VVS-Kraft Teknikservice AB grundandes 
2006 och har sitt säte i Järfälla i Stock-
holm. Bolaget med 37 anställda utför 
alla former av entreprenader inom VS 
såsom service och installationer.

VENTILATION
Teknisk Ventilasjon i Trondheim är verk-
samt inom ventilation och är specialister 
på inomhusklimat. Bolaget arbetar med 
installationer av bland annat luftre-
ningsverk, styr- och reglersystem samt 
kyl- och värmepumpar för alla typer av 
byggnader. Teknisk Ventilasjon med 17 
anställda bedriver verksamhet främst 
i Trondheim med omnejd och i fylkena 
Trøndelag och Møre og Romsdal.

EL
RIKELEKTRO med huvudkontor i 
Umeå och Halden levererar tekniska 
installationer som el, tele och data med 
specialisering mot detaljhandel. Bland 
kunderna finns Åhlens, XXL, Gina Tricot 
och Kicks. RIKELEKTRO har 35 anställda.

Ett tydligt inslag i Instalcos 
tillväxtstrategi är förvärv 
av lönsamma bolag med en 
stark lokal förankring. Bola-
gen är ledande på sina lokala 
maknader inom en specifik 
metod eller teknik. Sedan 
Instalco bildades 2014 fram 
till utgången av 2018 har ett 
50-tal bolag förvärvats.

Instalcos affärsmodell kom-
binerar lokal närhet med ett 
stort företags möjligheter att 
ge heltäckande lösningar till 
kunderna.
Några av förvärvade bolag 
2018:

INSTALCO  
VÄXER 
GENOM  
FÖRVÄRV
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Kompetent personal är en av 
Instalcos viktigaste resurser. I 
syfte att hitta nya kompetenta 
montörer bland nyanlända har 
Instalcos dotterbolag Rörläg-
garen, Bi-Vent och El-Pågarna 
engagerat sig i ett CSR-projekt i 
Rosengård i Malmö.

INSTALCO  
UTBILDAR NYANLÄNDA
I ROSENGÅRD

Det här är en del av vår vardag, 
vi har många med ickesvensk 
bakgrund ibland våra med-
arbetare på Rörläggaren. 

Att vara med i det här projektet var ett 
naturligt sätt att engagera oss i nyan-
lända och hjälpa till att få in dem som 
yrkesverksamma i vår bransch, säger 
Patrik Persson, VD på Rörläggaren.

Stiftelsen Botildenborg i Rosengård 
verkar för att bidra till ett inkluderande 
samhälle som värnar allas möjlighet 
till en socialt hållbar framtid. Stiftelsen 
samarbetar med företag, myndigheter, 
ideella organisationer och enskilda.

BIDRAR MED EXPERTHJÄLP
Ett av uppdragen i projektet är att 
renovera 1800-talshuset Botildenborg 
för att kunna fungera som centrum för 
stiftelsens integrationsarbete. Rörläg-
garen, Bi-Vent och El-Pågarna bidrar 
med experthjälp till nyanlända som 
ska renovera fastigheten samt uppföra 
en bevattningsanläggning till en stor 

kryddodling ”Kryddor från Rosengård”.
- Genom det här projektet kan vi 

hitta duktiga nyanlända elektriker, lära 
upp dem och sedan slussa in dem i vår 
verksamhet. Det blir en win-win för alla 

parter, säger Mikael Parnelöv, VD för 
El-Pågarna i Malmö.

DUKTIGA YRKESMÄN BRISTVARA
Instalcobolagen Rörläggaren, Bi-Vent 
och El-Pågarna bistår med arbetsledning 
genom projektledare och montörer 
vid renoveringen av Botildenborg och 
stiftelsen står för arbetskraften genom 
nyanlända till Sverige. Instalcobolagen 
tar också emot studiebesök för nyan-
lända med bakgrund i byggbranschen 
för att ge dem inblick i hur branschen 
fungerar i Sverige.

- Duktiga yrkesmän är en bristvara i 
vår bransch och genom Botildenborg 
kan vi hitta mer kompetent personal 
samtidigt som vi också gör nytta för 
samhället och individen, säger Tomas 
Engström, VD på Bi-Vent i Helsingborg. 

Instalco bistår med arbets-
ledning genom projektledare 
och montörer.

Stiftelsen Botildenborg i Rosengård
1. Genom Stiftelsen Botildenborg samverkar flera aktörer för att bidra till ett 
inkluderande samhälle

2. Företag, myndigheter, högskola och civilsamhälle arbetar aktivt för ge-
mensamt bidra till arbetstillfällen, integration och en bra framtid för alla unga.

3. Projekt som drivs i stiftelsen är Odla utan gränser, Skolträdgård, Min 
framtid, Stadsbruk, Växtplats Rosengård, Minnenans arv och Kryddor från 
Rosengård. Botildenborg bidrar till ett inkluderande samhälle som värnar allas 
möjlighet till en socialt hållbar framtid.
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