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I detta nummer: • Hyllställ förvarar 20 000 artikler vid Partykungen • Multifunktionellt lager till XL Bygg Jönköping

Aktuellt
DSV, Alvesta
Med rätt säkerhetstillbehör som genomskjutningsskydd och stolpskydd kombinerat
med regelbunden ställagekontrol uppnår
DSV ökad levnadstid på sina pallställ.

Med den nya anläggningen i Ersbo industriområde i Gävle har Partykungen
rustat för ytterligare tillväxt. Företaget har haft kraftig växtvärk sedan
starten 2009, och har precis flyttat in i de nya lokalerna. Det första paketet
skickades faktiskt samma dag vi besökte dem.

MOVO till Pipelife, Ljung
Constructor levererar ytterligare ett system
med mobila pallställ till Pipelife som behöver ökad lagringskapacitet för att följa med
tillväxten.
Nya medarbetare hos Constructor:
Under våren kommer Mikael Johansson gå från Teknisk
support till försäljning. Mikael får distrikt Norra Göteborg, Bohuslän och
Värmland. Mikael
kan träffas på mail:
mikael.johansson@
constructor.se
I mars har vi välkomnat Mårten Jensen som säljare för
Sörmland, Västmanland och Närke. Mårten kan kontaktas via
e-mail: marten.jensen@constructor.se.

Att vi besökt ett ungt och dynamiskt företag
kan ses på flera sätt. De nymålade väggarna
präglas av ljusa färger, kontoren är modernt
inredda och det är primärt unga människor
som rör sig runt mellan plockhyllorna på
lagret, och några även på skateboards.
Det märks tydligt att ledningen som består
av Joel Svensson och Jeff Jansson lägger
stor vikt på att skapa en bra och otvungen
arbetsmiljö. Det finns flera rastrum som de
20 medarbetarna kan koppla av i genom att
spela bordtennis, lägga pussel eller vila i
någon av hängmattorna. Och när vi går från
administrationens första rum ner till lagret
kan vi fritt välja mellan spiraltrappan eller
den fina röda rutschkanan.
Berättelsen om Partykungen är en framgångshistoria om det lilla e-handelsföretaget
som vuxit sig större och större. Partykungens
affärsidé är att erbjuda ett stort och

varierande sortiment av maskeradkläder,
partyprylar och roliga presenter för alla
åldrar. Det skall vara lätt att hitta och köpa
roliga och unika festrelaterade produkter
med snabba leveranser, bra priser och ett
personligt bemötande. Genom åren har
företaget flyttat flera gånger och med de
nya lokalerna huserar man nu i över 5 700
kvadratmeter. Joel Svensson förklarar, ”Det
har varit avgörande för val av plats att vi nu
ligger centralt vid E4-an.
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Vi är nästan grannar med PostNord som tar hand om våra
dagliga leveranser. Helst vill vi leverera samma dag men
det kan bara ske om folk själva hämtar sina varor här på
adressen. Men om de gör sina beställningar före kl. 16 får
de paketet dagen efter.”
Projekt ansvarig Andreas Näslund tillägger: ”Bakgrunden
till den senaste utbyggnaden var först och främst behovet
av mer plats, och så har vi stort fokus på platsutnyttjande.
Vårt sortiment har faktiskt inte blivit större under åren
men däremot djupare med många fler varianter inom
samma produktkategori. I dag har vi 20 000 artiklar på
lagret.” Constructor har levererat 1100 pallplatser i P90
pallställsystemet men det är de många HI280 hyllställ
som drar uppmärksamheten till sig. Inte mindre än 14 748
hyllmeter varifrån det dagligen plockas i genomsnitt 5-600
ordrar. Den stora högsäsongen är Halloween då lagret är
bemannat dygnet runt för att hinna med alla beställningar.
Jeff Jansson berättar: “Vi har helt medvetet valt att köpa nya
hyllor.
Delsinstallation:
gjorde det flytten lättare men det var samtidigt
Fakta om
också den billigaste lösningen I förhållande till att ta med
• 4 sektioner i bredd med 15 pallar i djup.
de gamla. Tänk på den tid det först tar att packa ner alla
•varor
Ställage
höjd: 4000
mm hyllorna, flytta dem till det
från hyllorna,
demontera
nya
lagret, montera upp dem
sedan packa upp alla
• Belastningskapacitet:
500och
kg/pall
varor och lägga tillbaka dem på plats. Så varorna flyttades
• Antal pallplatser: 540
faktiskt direkt från hylla till hylla, så flytten planerades att
•ha så
Långsideshantering
av EUR-pall 800 x 1200 mm
kort ledtid som möjligt.”
•Det Belastningskapacitet
shuttle:
säger sig själv att montagearbetet
med en så snäv
Max
pallvikt
1500
kg
tidsram var en nyckelfaktor. Jeff Jansson förklarar:

“Constructor levererade ett välfungerande och professionellt
montagearbete. På bara 3 veckor från första leveransen
var alla hyllor monterade. En annan fördel är att det här
HI280-systemet har ett brett urval av tillbehör som gett oss
möjligheten att anpassa systemet efter våra behov.” Med
det nya lagret har Partykungen fyrdubblat antalet pallplatser,
vilket är användbart framöver när företaget under 2016
storsatsar på en ny marknad i Norge.
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Multifunktionell lagringslösning vid XL Bygg
Byggvarubranschen befinner sig i en högkonjunktur som fortsatt från 2015. Årets 2 första månader
som normalt innebär lågsäsong har visat en ökad
försäljning med ca. 16 %. Det märks även hos
XL Bygg i Jönköping som 2014 öppnade en helt
ny butik i Jönköping, till vilken Constructor har
levererat flera olika typer av lagerinredning.
Det var med Urbans byggvaror det hela började 1975. Butiken
låg i en landsort 2 mil från Ulricehamn. 2010 expanderade
verksamheten med en bygghandel i Töreboda. Det gick så
bra att man nu vände blicken mot Jönköping som är en stor
och expansiv universitetsstad. VD:n Kay Strålin berättar: ”Vi
hade en önskan om att utöka med fler butiksvaror och valde
att expandera med ännu en butik. Den här gången har vi byggt
en helt exeptionell trävaruavdelning, och målet är att ha den
bästa butiken i Sverige. När vi öppnar i en stad måste vi vara
specialiserade för att kunna locka kunder.” Och det speciella
i det här fallet är trävaror som en av kärnprodukterna. Här kan
XL erbjuda 350 olika virkestyper med upp till 6 längder i samma
dimension. Målet är att kunden ska få så lite spill som möjligt.
Det måste ligga någon sanning i att vara den bästa butiken
i Sverige, för det har hänt flertalet gånger att XL i Jönköping
fått besök av konkurrenter som velat ”se giraffen”. Det är
också en tämligen imponerande installation som sträcker sig
från virkesrullfack, pallställ, till grenställ och listställ. Själva
virkesrullfacket för förvaring av trävaror är 3,5 meter högt och
70 meter långt med 4 fack på höjden.
En sektion är speciellt inredd för förvaring av takskivor, med
virkesrullfack som ligger tätt ihop. Tunga varor som cement
förvaras på allmänna hyllor tillsammans med skivmaterial
som ligger på speciella gaffeldistanser för att underlätta
hanteringen. Långa varor som t. ex. stålreglar ligger på
grenhyllor både inomhus och utomhus. Här är XL Bygg särskilt
nöjda med hyllösningen utomhus för armeringsjärn. De är i
själva verket så nöjda att liknande exemplar nu står på de
andra anläggningarna. Sist men inte minst finns ett uppvärmt
rum inrett för förvaring av lister och dörrar. Här kan snickare
hämta lister som kan användas direkt utan risk för att träet
ändrar form.
Samarbetet med Constructor sträcker sig ända tillbaka till
Urbans byggvaror och Constructor var även med när man skulle
hitta en leverantör till det nya lagret i Jönköping. Kay Strålin
berättar: ”Jag hade flera krav, bl. a. färgen svart samt behovet
av snabb leverans. Båda delarna kunde Constructor uppfylla,
och den kombinationen tillsammans med en engagerad säljare
avgjorde saken”. Att det är ett dynamiskt företag kan man se
på det faktum att nästa butik redan är under uppbyggnad,
den här gången i Ulricehamn. Den blir i stora drag väldigt lik
butiken i Jönköping och även här ska Constructor leverera de VD Kay Strålin från XL Bygg och Christian Carlsson, säljare
av butiksinredning vid Constructor Sverige.
olika typerna av lagerinredning.
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Ställagesäkerhet
Kursen vänder sig mot dig som har ansvar eller leder arbete inom företagets lager och
förrådsavdelningar eller är skyddsombud. Framförallt omfattar kursen grundläggande
kunskaper om pallställ men även hyllställ kommer att beröras. Under kursen kommer
några av de vanligaste frågeställningar att behandlas så som:
• De nya Europa standarderna
• Arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande ställage
• Hur mycket kan man belasta?
• Gör det något om ställagen är påkörda?
• Varför skall man besiktiga pallställ?
Tid: 09:00-16:00
Pris: 3900 kr/deltagare exkl. moms.
Dokumentation, fika och lunch ingår.

Constructor Sverige AB • Box 55043 • 400 53 Göteborg
Tel. 031-771 96 00 • Fax. 031-771 96 96
info.se@constructor.se • www.constructor.se

Kursdatum 2016:
Göteborg:
• 22 september
• 24 november

Stockholm:
• 20 oktober

Vid behov kan ytterligare
utbildningsdagar tillkomma.
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