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Årets fjärde nyhetsbrev.

ELR, Elektromekaniska Lindningsverkstädernas 
Riksförbund, är ett branschförbund som består 
av Elektromekaniska verkstäder och tillverkare 
av elektromekaniska produkter i Sverige. 

Här får du som medlem information om 
branschen, medlemsträffar och utbildningar.

Skicka gärna in material och 
bilder till kansli@elr.se om det är 
något du vill dela med dig av till 
kollegor i branschen.
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Jag har varit med i ELR’s styrelse sedan 2012 och mycket har förändrats under den tiden. Tex. har 

ekodesignkraven på elmotorer ställt stora krav på alla tillverkare att få fram elmotorer med bättre 

verkningsgrad men det känns nu som vi nått en bra bit på väg. IE3-motorn har funnits på marknaden i ca 

10 år och för oss med elektromekaniska verkstäder är det en mycket lämplig motor att renovera, linda 

om och återbruka.

Vi har nu världens chans att öka vår marknad med det fokus som finns på återbruk i dagens samhälle, 

den får vi inte missa. Samtidigt ställer det högre krav på oss att vi har rätt kompentens att utföra 

reparationer på elmotorer med högre verkningsgrader IE4, IE5 osv. Det kommer troligtvis innebära ännu 

mer permanentmagneter och integrerade styrningar i våra elmotorer.  

Mitt mål som tillträdande ordförande är att behålla och utveckla det goda samarbetet vi har mellan 
medlemmarna. Det finns alltid någon bra idé att anamma när man lyssnar på kollegorna i branschen. Vi 
ska hela tiden arbeta med att förbättra oss när det gäller kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö samt bidra till 
att uppfylla Sveriges miljömål. Vi ska även fortsätta vårt samarbete med vår storasyster-organisation 
EASA, där vi kan få viktig info om vad som händer på Europanivå. 

Slutligen vill jag tacka Patrik som har gjort ett jättebra jobb som ordförande de senaste fem åren och 
framför allt vill jag tack Carina som har hållit ordning på oss i styrelsen i hela nio år. Det har nog varit en 
tung börda emellanåt men nu blir du fri och kan ägna dig åt massa annat roligt som t.ex. padel! Nu när vi 
lägger kansliet hos Teknikföretagens branschgrupper kommer det bli ett helt annat sätt att jobba på. Det 
mest positiva är att vi i styrelsen kan fokusera på det vi ska göra i stället för att leta plats för nytt 
kansli varje gång vi byter ordförande.  

Vi syns på nästa möte. /Christer Eskilson, Ordförande ELR

ELR Kongress 2021

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att vara ordförande i 
vårt branschförbund, det är ju minst sagt en händelserik bransch 
att verka i. 
Jag ska göra mitt bästa att sköta detta uppdrag tillsammans med 
det vardagliga jobbet och min tränarroll för Eksjö fotbolls F14-lag 
där yngsta dottern spelar. Jag har som många andra i detta land 
fastnat i ”Padel-träsket” och det är inte lätt att ta sig ur, det är 
alldeles för roligt. 

Tack alla som deltog på ELR Kongress 2021



Ett trettiotal potentiella och nyfikna kunder började vid 10-tiden samlas på Quality 

Hotell i Södertälje.

Varför då undrar ni givetvis – jo, Det var Minimässa i huset och 7 st. intressanta 

och säljsugna leverantörer ville visa upp sina produkter som vi i lindarbranschen 

kan ha nytta av i vår vardag för att hjälpa våra kunder.

Utbudet var stort. Här fanns allt från kolborstar, växlar, motorer, isolationsmaterial, kullager, 

tätningar och verktyg, till mätutrustningar av olika slag och användningsområden. 

Karma hade anordnat en tävling vilket vi får gratulera Magnus på Meva som vinnare till. Hur han nu 

kunde gissa ålder på de två säljarna när den ena inte fanns där förrän på slutet. Tack för den 

svårighetsgraden Bosse på Karma…

Allt som allt en mycket trevlig tillställning med stora och högljudda, men intressanta, diskussioner i 

mässlokalen och utanför. Det var t o m så att undertecknad börjar bli gammal (snart 50 ju) och fick 

gå ut en stund för att vila öronen…

Vi höll på i 2 timmar innan vi avbröt för lunch och fortsatte sedan en timme till och det var hela 

tiden bra med folk i lokalen och många intressanta öron som lyssnade på leverantörerna.

Alltid trevligt att träffa gamla leverantörer men också trevligt att få tillfälle att träffa nya 

leverantörer som man kanske inte vetat om annars. Ett stort tack till leverantörerna som ställde 

upp på mässan. 

/Ola Jacobsson, ELR Styrelse

Schunk – Busck – Bevi – Internordic - CG Drives & automation - Megger - Karma

ELR Kongress 2021 - Minimässa
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Jag vill börja med att tacka för min tid som ordförande i 

ELR, det har varit en stor ära och det är enbart med glädje 

som jag ser tillbaka på de här åren. Det har varit många 

trevliga möten. Jag tror stenhårt på den här branschen, 

trots att man ibland får, den i min värld konstiga frågan, va! 

lindar ni fortfarande om motorer..? Svaret är givet: det är 

klart att vi gör. 

Utan våra medlemsföretag så är jag 100% säker på att Sveriges industri skulle stanna, förr eller senare. 

Det kommer alltid att finnas motorer, frekvensomriktare, pumpar och allt vad vi sysslar med som måste 

renoveras, ibland akut, ibland inte. Och det kommer att behövas duktiga, välutbildade människor som ska 

utföra dessa arbeten. Så mina avskedsord blir: Utan ELR så stannar Sveriges industrier. 

Nu kan jag inte sluta riktigt där. Jag vill även rikta ett jättestort tack till Carina som under både min tid som 

ordförande och även Kents tid före mej, skött kansliet med bravur. Hon har styrt upp både styrelsen och 

ibland även medlemmarna, alltid med glimten i ögat och en sann känsla för förbundet. Tack Carina!

Från och med årsskiftet så kommer kansliet skötas av Teknikföretagens Branschgrupper, det blir ett annat 

upplägg med ett kansli mitt i industrisveriges kärna, Storgatan 5 i Stockholm. Branschgrupperna sköter 

idag kanslitjänsterna åt ett 30-tal branschförbund, med ca 800 medlemsföretag, så vi kommer att få ett 

mycket kompetent och professionellt kansli. Ett kansli som kommer att kunna tillföra mycket 

medlemsnytta i vårt förbund i framtiden. Kika gärna in på deras hemsida, www.tebab.com. 

Så inser ni att vi kommer att hitta många synergier med andra förbund där. 

Kongressen tog ett beslut att korrigera medlemsavgiften för att finansiera denna utveckling. Det är min 

absoluta övertygelse att det är helt rätt väg att gå. Ett medlemskap i ELR är mycket väl investerade pengar. 

Vi får ett starkt nätverk, chans till utbildning, omvärldsanalys av vad som händer i branschen i Europa och 

resten av världen och mycket mer.

Sedan vill jag givetvis önska stort lycka till, till min efterträdare Christer Eskilson. En lugn och trygg kille 

som står med båda fötterna i den småländska myllan. Han kommer att ta många kloka beslut 

tillsammans med styrelsen under förhoppningsvis många år framåt.

Tack för mej!

/Patrik Holm, ELR styrelsesuppleant

Kalmar-kansliet vill också tacka för många givande år. 

Jag har lärt mig massor!

Det har hunnits med många styrelsemöten och protokollskrivningar, 

trevliga Lindarträffar där jag har fått träffa och lära känna er glada ELR-

medlemmar. 

Ett nytt kansli med ett helt annat upplägg kommer göra 

branschförbundet gott så jag lämnar med varm hand över till 

Teknikföretagens Branschgrupper, det kommer blir så bra!

Stort tack för fina blomster och present (som visade sig vara en 

supertjusig vas som passade perfekt)

/Carina, ELR’s kansli

http://www.tebab.com/

