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“Vi jobbar nära tillsammans och får alltid den hjälp vi behöver” 

SAFT Batteries i Oskarshamn har funnits länge. Närmare bestämt i över 100 år. Bolaget 
tillverkar batterier till reservkraft. Till verksamheter som måste vara avbrottsfria: 
sjukhus, flygplatser, tunnelbanor samt olje- och gasindustrin. Batterierna som ser till att 
verksamheten kan rulla på även om det skulle bli strömavbrott är gjorda av tung-
metaller som kadmium och nickel. Produktionen sker i det som bäst kan beskrivas som 
klassisk svensk tillverkningsindustri. 

Thomas Carlsson har jobbat på SAFT sedan 1986 och är arbetsledare på den mekaniska 
sidan av underhållet. Det innebär att han och hans kollegor ansvarar för att laga och 
bygga om maskiner som behövs för att produktionen ska kunna vara igång. 

– Elajo stöttar upp när vi behöver utrustning för att kunna göra vårt jobb. Då tillverkar de 
det i sin egen verkstad här i Oskarshamn. Det kan vara allt från ställningar och vagnar till 
fundament, plattformar, kar eller tankar, säger Thomas. 

Tack vare ett nära samarbete och att både Elajo och SAFT ligger i Oskarshamn blir det 
ofta snabba processer. 

– Det går faktiskt fortare än vad man kanske tror och har vi ingen ritning på plats när 
behovet uppstår så kommer det ut någon från Elajo och hjälper till även med det, säger 
Thomas. 

När det är dags för större ombyggnader av fabriken i Oskarshamn använder SAFT även 
Elajo som bemanningsföretag och hyr in Elajomedarbetare.  

– Vi jobbar nära tillsammans och vi får alltid den hjälp vi behöver. Det är smidigt och 
tryggt. Människorna är det som utmärker Elajo mest. De är lätta att ha att göra med och 
få saker gjorda inom rimlig tid. Precis som det ska vara, säger Thomas. 

För mer information, kontakta: 
Stefan Svensson, Koncernchef och VD, +46 72 993 33 01 
 
 
Om Elajo 
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. 
Som ett gediget familjeföretag har Elajo sedan starten 1958 vuxit starkt under många år och kombinerar 
det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser. 
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