
12

Kabel och grovkabel-avdelningen
Kabel är en stor och viktig del i Elektroskandias sortiment. På kabel och grovkabel-avdelningen 
hanterar man kundernas beställningar av kabel per meter. Vi fick möjlighet att ställa några frågor 
till gruppchefen på avdelningen Jens Magnusson.

Berätta kort om avdelningen.
– Vi är totalt 18 medarbetare och vi arbetar 
med att expediera kabel per meter efter 
beställning och anpassar på ringar och 
trummor. Det kan vara fråga om kabel
längder från fem meter upp till flera tusen 
meter. Det gäller all typ av kabel, från in
stallationskabel till elnätskabel. Vår avdel
ning hanterar hela flödet, från att ta emot 
leveranser till att expediera till kunder och 
även ta hand om eventuella returer. Vi 
arbetar olika tider med personal på plats 
från klockan 6.00 till 16.00 på grovkabel 
och till 21:45 på kabel.

Beskriv lite kring era olika arbetsmoment.
– Om vi börjar med mottagande av 
leveranser, så sker det med stor frekvens. 
Draka kommer till exempel varje dag med 
kabelleveranser. Några leveranser kom

Jens Magnusson, gruppchef Kabel och grovkabel-
avdelningen.

mer mellan klockan 6.00 och 7.00 medan 
andra kommer på förbestämda slottider. 
Våra ytor för ankommande gods måste 
vara behandlat och klart till kl. 14:30 då 
vi släpper på utleveranser som styrs mot 
de ytor vi använder som ankommande 
på förmiddagar. Tre medarbetare arbetar 
heltid med att ta emot och kontrollera 
leveranser samt se till att kabeln kommer 
in på vårt lager.

– När det gäller expedieringen av kabel så 
sker arbetet med mindre trummor, upp till 
K11 med automatik. Dessa trummor finns 
inne på vårt höglager och här hämtas 
kabeltrumman med automation, till en av 
fyra spolstationer. För att minimera antalet 
stumpar tar systemet med automatik den 
trumma med kortast längd kabel. Efter 
kapning av kabeln är det bara att trycka på 

Främre raden från vänster: Carl Sandahl, Mahmoud Mido Fattouh, Piotr Hoffman, Charbel Orou, Mats Svensson. Bakre raden från vänster: Jens Magnusson, Patrik Rapp,  
Emil Lindh, Michael Barsom, Mattias Kamholt, Henrik Cronqvist, Marcus Korshöj
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