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KONTORSKOLL

Telecombutiken 
– vårt nya tillskott
Sara hjälper dig med kommunikation 
från start till mål.

Tävla och vinn ett
SuperPresentkort

Trött på långa
leverantörslistor?
Vi ger dig mindre huvudvärk och  
en enklare vardag.

Värde 1000 kr. Läs mer om hur  
du tävlar på sidan 8.

PREMIÄR!

Vilken skrivare
passar ditt företag?
Vi hjälper dig att hitta rätt modell

Lennart  
”Lelle”

Methälä!

Säg hej till

EN TREVLIG TIDNING FRÅN HAGLÖF & NORDKVIST



FREDRIK DAHL, VD, HAGLÖF & NORDKVIST AB

”Ibland önskar jag att världen 
omkring mig stannade till så att  
jag hann komma ikapp”

Missa inte
intervjun med

”Lelle” på
sidan 10

Fredrik tipsar!

Två måsten 
från hagnorstore.se

VÄLKOMMEN

... sånt som du  
inte trodde att  
du behövdeFrida Bäfve

Säljare, Uppsala 
 
– Friskvårdstimme i all ära men 
ibland är det skönt att kunna 
röra sig på kontoret en kort 
stund, framför datorn. Det ger 
mig extra energi och boost till 
arbetsdagen.

Nyligen passerat 50 och jag har fått vara med om en 
hisnande snabb utveckling. Ibland önskar jag att värl-
den omkring mig stannade till så att jag hann komma 
ikapp. Men utvecklingen rusar på allt snabbare och 
snabbare och jag vill inte missa något av allt spän-
nande som händer.  

Utmaningen för oss ligger i att utvärdera alla nya 
möjligheter som dyker upp. Vilka hot och möjligheter 
uppstår med allt det här nya runt omkring oss? Hur kan 
vår verksamhet på bästa sätt dra nytta av utvecklingen?

Vårt fokus är att lära känna er verksamhet, era utmaningar och  
visioner. Stötta er verksamhet som en ”medarbetare med full koll 
på tekniken” och tillsammans utvärdera nya möjligheter inom våra 
affärsområden print, telecom, IT, fordons-IT och kontor.

Tidningen du håller i din hand eller läser digitalt är premiärnumret 
av vår tidning Kontorskoll. Den är fylld med intressant informa-
tion från branschen men också tips från vår personal. På Haglöf 
& Nordkvist jobbar ca 40 personer placerade i Falun, Borlänge, 
Gävle och Uppsala och dem kommer du att få lära känna bättre 
både i detta och kommande nummer. Först ut är vår säljare  
Lennart ”Lelle” Methälä. Missa inte intervjun med honom  
på sidan 10.
 
Trevlig läsning!

SKAPA EN HÄLSOSAMMARE  
OCH FRISKARE ARBETSPLATS
Enligt forskning från Karolinska Institutet ger träning på 
jobbet ökad känsla av arbetsförmåga och kan leda till 
att dina anställda presterar bättre och mer effektivt. Se 
träningen som en vinst och investera i ett hälsofrämjande 
startpaket med 12 enkla redskap och övningsinstruktioner 
till hela kontoret.  
JobOut Träningsbox Art.nr: 2470204

MUSIK ÄR BRA FÖR 
SAMMANHÅLLNINGEN
Att lyssna på musik på jobbet är 
bra för sammanhållningen, det är 
vetenskapligt bevisat. Att spela och 
sjunga tillsammans kan nämligen ha 
en extra stark möjlighet att skapa 
social närhet genom frigörandet av 
endorfiner. Så be kontorets gitarr- 
knäppare att ta fram gitarren och 
sjung en trudelutt tillsammans. Finns 
det ingen gitarrguru funkar det lika 
bra med en högtalare.  
Högtalare Leitz Wow Grön 
Art.nr: 5991324

STRESSA AV OCH GLÖM  
ALLA DINA BEKYMMER
Känner du dig ofta stressad på jobbet? Unna 
dig en välförtjänt paus och måla en stund 
i denna lugnande målarbok. En paus gör 
nämligen att du kan bli mer effektiv under din 
arbetstid. Målarbok Antistress Art.nr: 8100554

NÅGOT GOTT TILL FIKAT
En fikapaus är ett utmärkt tillfälle 
att lära känna sina kollegor på ett 
mer privat plan. Den gör också att 
personalen kommer närmare varan-
dra och skapar trivsel. Lägg med en 
låda mörk choklad i ordern när du 
ändå fyller på kontorsförråden med 
papper, post-its och pennor. En bit 
mörk choklad till fikat är både gott 
och faktiskt ganska nyttigt.  
Marabou Premium Dark
Art.nr: 2891010

ALLT BLIR ROLIGARE I FÄRG
Varför måste alltid skrivbordstillbehören vara  
svarta? Sätt färg på arbetsdagen med denna  
färgglada serie från Leitz Wow. För visst fram- 
kallar en rosa häftapparat ett litet extra leende?  
Häftapparat, pennburk och förvaringslåda 
Art.nr: 2320402, 2369579, 2362239

I vår webbshop, hagnorstore.se, finns över 320 000 
produkter snyggt och prydligt organiserade. Där hittar 
du allt du behöver till kontoret men även...

Sluta 
stressa

börja måla!

Frida tipsar!

HAGLÖF & NORDKVIST KUNDTIDNING 
Vill ni komma i kontakt med oss? Ring vår växel på 0771-60 20 20. Vi reserverar oss för eventuella  

slutförsäljningar och tryckfel. Följ oss gärna på facebook.com/hagnor, Instagram @hagnorgroup

Konferenstelefon som jag alltid har  
med mig, perfekt när man som  
jag ofta kör möten via Skype.
Calisto P610-M Art.nr: 201859-02

Många företag väljer att ha en 
klädkod och det finns flera för-
delar med detta. Bland annat ger 
det en känsla av professionalism 
och det höjer även företagets im-
age och moral. Ofta glöms dock 
skorna bort. Välputsade skor ger 
ett vårdat intryck även om din 
klädsel i övrigt är casual.
Skoputsmaskin Art.nr: 2470606   

PERFEKT FÖR SKYPE-MÖTEN

MAN KOMMER LÅNGT 
MED PUTSADE SKOR
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Har du tänkt på hur skönt det skulle vara om det fanns möjlighet att 
samla alla dina kontorslösningar under ett och samma avtal? Att du 
istället för tre, fyra eller fem olika fakturor endast har en att attestera? 
Och att den där trevliga och roliga säljaren, det är faktiskt han du  
har som kontaktperson när det gäller allt för kontoret?  
Det är nämligen vad vi erbjuder.

Trött på långa
leverantörslistor?

V    år resa startade 2006, i ett litet 
kontor uppe på regementet 
i Falun. Filip Nordkvist och 
Hans Haglöf, som båda tidigare 

arbetat i printbranschen, ville tillsammans 
testa sina vingar som företagsledare och 
entreprenörer.

Printbranschen vid den här tiden hade 
länge sett likadan ut och målet var att skapa 
ett innovativt och flexibelt företag som med 
helt nya affärsmodeller och affärsfokus 
kunde attrahera kunder. Till en början 
erbjöds kunderna skrivare och tillbehör 
men ju mer företaget växte desto fler 
förfrågningar kom det från kunder om att 
leverera lösningar inom fler affärsområden 
till kontoren.

– Kunderna var trötta på långa lever-
antörslistor, många olika säljkontakter och 
den växande högen av fakturor. Vårt mål 
blev att effektivisera samtliga delar och 
göra både köpet och ägandet begripligt för 
kunden. Vi vet nämligen att rätt lösningar 
ger ökad försäljning, reducerade kostnader 
och förbättrad effektivitet vilket i längden 
leder till förbättrad lönsamhet. Vi vet också 
att lösningar som är enkla att förstå sig på 
leder till mindre huvudvärk och en roligare 
arbetsdag, berättar Filip Nordkvist

 
ATT TÄNKA UTANFÖR BOXEN
Det ställs stora krav på företag idag att alltid 
vara ”up to date” och hänga med i den 
digitaliseringshysteri som råder. I och med 
digitaliseringen är det också ännu viktigare 
att kunna leverera en helhet till kunderna. 
Då gäller det att vara lyhörd och anpassa 
sig efter kunden och marknadens behov. 

– Att tänka utanför boxen är en styrka 
hos oss, en av de styrkor som tagit oss dit  
vi är idag. Vi ser möjligheter istället för pro- 
blem, är innovativa och kommer på kreativa 
lösningar anpassade för kunden och deras 
behov. Lösningen finns alltid där, det gäller 
bara att hitta den, säger Filip.

EN KONTAKT OCH ETT AVTAL
Från den lilla kontorslokalen på regementet 
har vi, Haglöf  & Nordkvist, nu växt till ett 
bolag som sysselsätter ca 40 anställda med 
kontor på fyra orter; Falun, Gävle, Uppsala 
och Borlänge. Vi erbjuder helhetslösningar 
inom print, it, telecom och kontor och till-
sammans med vår webbshop, där du hittar 
upp till 320 000 artiklar, får du en kontakt 
och ett avtal för all kontorsteknik på ditt 
företag. Med oss på kontoret kan du och 
dina medarbetare fokusera på kärnverk-
samheten istället för tekniken. ■

Filip Nordkvist
Ägare Haglöf & Nordkvist 

– Vi är en stabil samarbetspartner  
att arbeta med som alltid levererar 
affärsresultat. Vi är lyhörda, innovativa
och har alltid ett stort kundfokus.  
För oss är ingenting omöjligt. 

Hans Haglöf
Ägare Haglöf & Nordkvist 

– Vi plockar ner det globala före- 
tagets resurser och möjligheter  
till en lokal nivå och anpassar  
det efter kundens behov. 

Vilken är den största fördelen 
med att ha Haglöf & Nordkvist
som leverantör?
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Det är lätt bli förvirrad när det kommer till att välja rätt  
skrivare. Det finns en hel djungel av olika maskiner att välja på; 
svartvita skrivare, färgskrivare, multifunktionsskrivare, A3- 
skrivare osv. Ofta kanske du som kund inte alls är speciellt 

intresserad, du vill att skrivaren ska fungera, 
det är det viktiga. Utmaningen ligger i 

att hitta en maskin för just din spec- 
ifika verksamhet. Skrivaren ska 
passa ditt företag både funktions-
mässigt och ekonomiskt. Därför 
har vi tagit fram en enkel snabb-
guide för att hjälpa dig som kund 
på vägen till att hitta skrivaren för 

ditt företag.

Pierre Olsson,
Säljare Falun
 
– Det är svårt att göra bra 
affärer om man inte känner 
varandra. Att skapa en god  
relation med sin leverantör och 
att känna att leverantören är 
någon du vill arbeta långsiktigt 
med är väldigt viktigt. Det är 
också viktigt att leverantören 
är lyhörd och kan hitta rätt 
lösningar som passar just  
ditt företag.

HITTA RÄTT SKRIVAREHITTA RÄTT SKRIVARE

Vilken skrivare passar       till ditt företag?
STARTA HÄR

Svartvit A4-skrivare med enkel 
moln- och mobilanslutning. 
Skriver ut upp till 45 sidor i  
minuten och passar bra för  
det lilla företaget.

Svartvit A4-multifunktionsskrivare  
som du kan kopiera, skanna och
skicka fax med. Den har en enkel  
moln- och mobilanslutning och  
skriver ut upp till 45 sidor i minuten.
Passar bra för det lilla företaget.

A4-färgskrivare med enkel moln- 
och mobilanslutning. Skriver ut 
upp till 35 sidor i minuten och 
passar bra både för det lilla före-
taget och den lilla arbetsgruppen 
på det stora företaget.

A4-multifunktionsskrivare i färg som 
du kan kopiera, skanna och skicka 
fax med. Den har en enkel moln- och 
mobilanslutning och skriver ut upp 
till 35 sidor i minuten. Passar för 
varje kontor oavsett storlek.

A3-färglaserskrivare som enkelt får 
plats på skrivbordet. Den har en 
imponerande färgkvalitet och skriver 
ut upp till 30 sidor i minuten. Passar 
bra för det lilla och medelstora före-
taget och dess arbetsgrupper.

A3-multifunktionsskrivare i färg som 
du kan kopiera, skanna och skicka 
fax med. Skriver ut upp till 25 sidor 
i minuten. Idealisk för företag som 
söker en utskriftsenhet som servar 
hela korridoren.

VersaLink B400 VersaLink B405 VersaLink C400 VersaLink C405 Phaser 7100 WorkCentre 7220/25i

Har du behov av att skriva 
ut i färg?

NEJ JA

Behöver du kunna  
skanna och kopiera?

NEJ JA

Behöver du kunna 
skanna och kopiera?

NEJ JA

Behöver du kunna 
skanna och kopiera?

NEJ JA

Skriver du ut fler än 2500  
utskrifter i månaden?

NEJ JA

Skriver du ut fler än 2500  
utskrifter i månaden?

NEJ JA

Skriver du ut fler än 2500  
utskrifter i månaden?

NEJ JA
Behöver du kunna skriva
ut i A3-format?

NEJ JA

Behöver du kunna skriva
ut i A3-format?

NEJ JA

Vad är viktigast att tänka på  
i valet av skrivarleverantör?
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Vad hade kunden för problem? 
– Kläppen Ski Resort har trans-

portliftar som besökare använder när 
de ska ta sig till och från skidbacken. 
Att ha personal på dessa liftar blir 
väldigt kostsamt eftersom de används så 
sällan. Säkerhetskraven säger dock att 
de måste vara bemannade ifall någon 
fastnar eller ramlar i liften.

Vilken lösning tog vi fram?
– Tillsammans med vår leverantör 

NoWire tog vi fram en säkerhetslösning 
med övervakningskameror på trans-
portliftarna. Detta innebär att du kan 

bevaka liftarna från ett övervaknings-
rum i stället för att ha personal på plats. 
Skulle det hända någonting i liften kan 
personalen i övervakningsrummet stoppa 
liften direkt därifrån och sen bege sig 
på skoter till liften för att hjälpa gästen. 
Nästa steg för oss är att lägga in dessa 
övervakningskameror i deras nätverk så 
att de kan sitta var som helst i anlägg-
ningen och övervaka transportliftarna.

Vad innebär lösningen för kunden? 
– Kunden får en bra överblick av 

transportliftarna plus att de spar in 
stora kostnader för personal. ■

Specialistsäljare på Haglöf & Nordkvist som har levererat 
liftlösning till Kläppen Ski Resort i Sälen.

3 frågor till

Johan Wermelin

NYHETER

!

I butiken hittar du allt som har med 
kommunikation att göra, både produk-
ter och tjänster. 

– Kommunikation på ett företag är 
väldigt viktigt. Både mellan dig och 
dina kollegor och mot kunder och 
leverantörer. En effektiv och flexibel 
lösning gör att du som företag kan 
erbjuda snabbare och bättre service. 
Det finns många sätt att kommunicera 
på; via dator, skriven text, bild och så 
klart även tal. Du beskriver din verk-
samhet och vilka utmaningar ni har så 
kommer vi med förslag på en kommu-
nikationslösning som passar just för ditt 

Sedan januari 2015 är Eric Wermelin Communication AB (Eric 
Comm) och Roos Elektronik helägda dotterbolag till Haglöf 
& Nordkvist. I och med köpet av de båda företagen fick vi i 
oktober ett nytt tillskott i våra lokaler på Ingarvsvägen i Falun 
i form av en Telecombutik och i den träffar ni Sara Wermelin.

företag, berättar Sara Wermelin.
Hos Sara kan du i lugn och ro få per-
sonlig hjälp och du är alltid välkommen 
tillbaka om du vill ha mer information.

– Vår styrka är vår kunskap. Jag  
hjälper dig från start till mål. Köper du 
en mobiltelefon hos mig hjälper jag dig 
med konfigurering, att lägga över kon-
takter, skapa de konton du behöver osv. 
När du går härifrån har du en mobil 
redo att använda.

I butiken finns även tillbehör för 
mobiltelefoner, alkolås, GPS m.m. och 
du hittar dessutom produkterna i vår 
webbshop, hagnorstore.se ■

Telecombutiken 
– vårt nya tillskott

Premiär för nya  
Xerox VersaLink

Het nyhet i
vår webbshop

LOGILINK VÄGGLADDARE MED  
4 USB-UTGÅNGAR
Sluta leta efter lediga vägguttag och samla 
alla dina sladdar i en kontakt. 

Sara tipsar!
Perfekt  

på resan!

DESIGNAD BRANDFILT

TÄVLA OCH VINN SuperPresentkort på 1000 kr
Nu har du chansen att vinna ett Superpresentkort på 1000 kr.  Med ett SuperPresentkort kan du själv välja fritt  
bland alla presentkort som finns på PresentkortTorget.se.  För att vara med och tävla vill vi att du svarar på en fråga:
 
Vilka är Haglöf & Nordkvists fem affärsområden?

Maila ditt svar och namn till tavling@hagnor.se senast den 31 maj.  
Vinnaren presenteras i nästa nummer av Kontorskoll som kommer i början av juni.

Xerox kommer under 2017 att 
lansera en helt ny modellserie inom 
A4, VersaLink. Under februari finns 
de första modellerna, B400 Svartvit 
skrivare, B405 svartvit multifunk-
tionsskrivare, C400 färgskrivare och 
C405 multifunktionsskrivare i färg, 
att köpa eller hyra hos oss. Skrivarna 
är anpassade för den nya tekniken 
och enklare att koppla samman 
genom appar och molnet.
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hemmet och på kontoret. Att kväva en 
mindre eld med en brandfilt är väldigt 
effektivt. Viktigt att tänka på är att 
inte kasta filten på branden. Lägg den 
istället bestämt över branden och 
tryck med händerna ovanpå filten för 
att kväva branden.  
Brandfilt Design Edition
Art.nr: 2840607/08

NYHETER

I oktober 2016 flyttade Telecom- 
butiken och Sara in i våra lokaler  
på Ingarvsvägen 1 i Falun.

Sista 
tävlingsdag

31 maj
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Första dagen på Haglöf & Nordkvist?
Oj, jag har nästan jobbat här på företaget 
längst av alla. Det blir sju år den första 
september. Första dagen var verkligen 
en dag av nyfikenhet då det var en helt 
ny bransch för mig. Jag kom direkt från 
klädbranschen. 

Första jobbet?
Sommarjobb som ”trädgårdsgubbe”  
på Falu kommun.

Första egna bostaden?
Hyreslägenhet på Hyttgatan i Falun.

Första resan utan föräldrar?
Bilsemester i Europa med min syster,  
hennes pojkvän, min bror och en kompis. 
Både Östtyskland och Västtyskland fanns 
på den tiden och vi åkte ca 600 mil.

Första filmen på bio?
Herbie, jättestor film på 70-talet.

Första skivan du köpte själv?
Måste ha varit Elvis eller Kiss.

Lennart ”Lelle”
Mehtälä

”Första dagen var verkligen en dag av  
nyfikenhet. Jag var helt ny i branschen”

Säg hej till...

NAMN: Lennart ”L
elle” Methälä

ÅLDER: 48 år

ÖNSKAR: Att ja
g stå

r på SM-finalen  

i innebandy i Globen med IBF Falun  

den 22 april.

Innesäljare

Lelle tipsar!

Storsäljare 
i webbshopen

Dags att fylla på kontorsförråden?

Framtaget för att undvika skrivarstrul. 
Passar perfekt för vardaglig kopiering, 
laser, inkjet och offsethantering.
Xerox Business A4 Art.nr: 1049601

PAPPER AV HÖG KVALITÈ

Tillverkad av återvunnet plast 
och skriver till sista droppen. 
Pennan är rik på färgpigment 
vilket gör att du enkelt kan 
läsa en text på 10 meters 
avstånd.
Whiteboard 5-set pilot 
Art.nr: 2409410  

WHITEBOARDPENNA  
MED UTBYTBAR PATRON

Mjuka torkhanddukar av hög kvalité som 
är skonsamma mot huden. Miljömärkt 
med EU-blomman.
Handduk Tork Premium Art.nr: 2514114    

MJUK OCH SKÖN TORKHANDDUK

Gaffelpärmen Jopa Original, med 5 års funktionsgaranti, 
är en klassisk arbetspärm på svenska kontor.  
Träryggspärm JOPA Original Art.nr: 2675021/23/24/25

KLASSISKER PÅ KONTORET

Perforerat toalettpapper miljömärkt  
med EU-blomman. 
CareNess Toalettpapper Art.nr: 2511133 

MILJÖMÄRKT TOALETTPAPPER

Första bilen?
En guldbronsfärgad Peugeot 205.

Första idolen?
Elvis Presley

Första kompisen?
Min kusin Mikael. 
 
Favoriträtt? 
En riktigt bra pizza. Helst Capricciosa  
med pepperonikorv på. 
 
Bästa egenskapen? 
Envis.

Fritidsintressen? 
Idrott, framförallt innebandy då jag är aktiv 
som lagledare för IBF Faluns herrlag men 
jag älskar också hockey.

Sista frågan, vad är det bästa med  
ditt jobb?
Kunderna och mina arbetskollegor.

Lennart är en riktig problemlösare. När kunderna
behöver hjälp fixar han och servar dem direkt. 
Ibland hör du även hans röst i vår telefonväxel.

Det enkla valet för vardaglig kommunikation.  
Fäster på alla underlag, om och om igen. 
Post-It Notes Art.nr: 2631903   

POST-IT NOTES – FÄSTER  
OM OCH OM IGEN

Välkänd och klassisk engångs– 
kulpenna, perfekt för den 
dagliga användningen.
Kulpenna Bic Clic M10  
Art.nr: 2213006   

KLASSISK KULPENNA

Ett måste 
från hagnorstore.se

En hjärtstartare är något  
som varje företag bör ha.
Den kan rädda ett liv.
Hjärtstartare FRx  
Art.nr: 2890395

EN LIVRÄDDARE



Gävle
Teknikparken, Nobelv. 2 
802 67 Gävle

Falun (huvudkontor)
Ingarvsvägen 1, 791 77 Falun
Postadress: Box 140, 791 23 Falun

Uppsala
Kungsängsvägen 20
753 23 Uppsala 

Borlänge
Mästargatan 1
781 71 Borlänge

Falun
Västermalmsvägen 1
791 77 Falun

Specialister på print, 
telecom, it, fordons-it 
och kontorsmaterial.

Haglöf & Nordkvist erbjuder helhetslösningar för print, telecom, it, fordons-it och kontor. Vårt mål är 
att effektivisera samtliga delar och göra både köpet och ägandet begripligt. Vi vet att rätt lösningar 
ger ökad försäljning, reducerade kostnader och förbättrad effektivitet vilket i längden leder till förbättrad 

lönsamhet. Vi vet också att lösningar som är enkla att förstå sig på leder till mindre huvudvärk  
och en roligare arbetsdag. Med Haglöf & Nordkvist på kontoret kan du och dina medarbetare  

fokusera på kärnverksamheten istället för tekniken.

FORDONS-ITPR INT

Print som tjänst

Skrivare

Multifunktionsskrivare

Produktionsskrivare

Storformat

Säkra utskrifter

Mobila utskrifter

Follow me print

Avtalshantering

Digitala pärmen

Fakturaskanning

TELECOM

Telefoni som tjänst

Telefonväxlar

Mobilt bredband

Fast och mobil telefoni

Tillbehörsbutik

Kommunikationsradio

KONTOR

Arbetsplats som tjänst

Internet

Molntjänster

Virtuell server

Storage

Back-up

Office 365

Helpdesk

IT-drift

Konsulttjänster

Webbhotell

Co-Location

Säkerhet

Nätverk

Alkolås

Taxameter

Elektronisk körjournal

Kommunikationsradio

Rakel

I T

Kontorsmaterial

Skrivarförbrukning

Frankeringsmaskin

Dokumentförstörare

Skåpservice

Webbshop

AVS: Haglöf & Nordkvist, Box 140, 791 23 Falun


