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Alla medarbetare i Aranäs 
har det senaste året deltagit i 
minst en utbildning.

- Det känns jättebra. De be-
viljade medlen har verkligen 
kommit till nytta, försäkrar 
Christina Lindquist som an-
svarat för att rätt person fått 
rätt utbildning.

Aranäs har kunnat genomföra det 
breda kompetenslyftet mycket tack 
vare beviljade medel från ESF-rå-
det inom ramen för EU Växtkraft 
Mål 3 och totalt har 44 medarbetare 
deltagit.

- Vi matchade individernas öns-
kemål om vidareutbildning med or-
ganisationens behov att ännu bättre 
kunna leverera snabb och korrekt 
service till våra kunder.

Klara före utsatt tid
Analysfasen tog ett halvår att ge-
nomföra, sedan skall all utbildning 
ske inom ett år, från oktober 2006 
till oktober 2007, annars kommer 
beviljade medel att frysa inne.

Men inom Aranäs har man för 
vana att ro i land det man åtar sig 
att göra.

- Vi var i princip klara redan 
innan semestrarna i somras. Det 
känns bra, för vi har verkligen sett 
till att anpassa utbildningarna efter 
respektive yrkeskategori.

Med god planering och i vissa 
fall vikarier, har alla utbildningar 
kunnat genomföras under ordinarie 
arbetstid.

Rätt utbildning 
till rätt medarbetare
Aranäs har uteslutande vänt sig 
till erkänt duktiga utbildningsan-
ordnare på marknaden. Cheferna 
har gått ledarskapsutbildningar, 
arbetsledare utbildats i ekonomi 
och affärssystem, lo-
kalvårdarna har lärt sig 
mer om ergonomi och 
arbetsmiljöskydd och 
fastighetsskötarna har 
bl.a gått datakurser.

Datakurser för fastig-
hetsskötare, varför då?

- Vi förbereder för 
framtiden. Med ökat 
data- och itstöd för fastig-                                      
hetsskötarna ökar till-
gängligheten och servicen gentemot 
våra hyresgäster. När hyresgästerna 
kan göra felanmälan direkt till fastig-                                                                
hetsskötaren förenklas adminis-
trationen och genererar effektivare 
och snabbare åtgärder. Även hante-
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ringen av besiktningsprotokoll kan 
effektiviseras.

Aranäs egen jultomte
AV-teknik, personaladministration, 
marknadsföring, fastighetsteknik, 
förarbevis för hjullastare, träd-
gårdsskötsel och personlig effek-

Alla Aranäs medarbetare har genomgått minst en fortutbildning under året som gått. Ett kompetenslyft alla tjänar på – inte minst företagets kunder. På 
bilden uthyrare Lena Pehrson i samspråk med Christina Lindquist som ansvarat för hela upplägget.
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utbildningspaketet medfört ökad utbildningspaketet medfört ökad 
arbetsglädje, intressantare arbetsglädje, intressantare 
arbetsuppgifter och många gånger arbetsuppgifter och många gånger 
förhöjd yrkesstolthetförhöjd yrkesstolthet

””
tivitet är andra kurser som Aranäs 
personal deltagit i under året som 
gått. Utbildningarnas längd har va-

rierat från 4 till 48 tim-
mar.

- Dessutom har alla 
våra medarbetare del-
tagit i utbildningar som 
berör vår FR2000-cer-
tifi ering och vår nya 
kom munikat ionsplan 
där våra kärnvärden; 
omtanke, omdöme, ut-
veckling och mersmak, 

ska genomsyra vårt arbetssätt i hela 
organisationen. Jag vet att det här 
breda utbildningspaketet medfört 
ökad arbetsglädje, intressantare 
arbetsuppgifter och många gånger 
större yrkesstolthet.

Hur känns det då att ha agerat 
Aranäs egen jultomte under hela det 
gångna året?

- Mycket bra. Det kan jag gärna 
göra igen, ler Christina.

Fakta om kompetenslyft: 

Programmet EU Växtkraft Mål 3 är ett utvecklingsprojekt i EU:s regi 
som syftar till att stimulera förändrings- och förnyelsearbetet i svenskt 
arbetsliv och därigenom främja sysselsättning och tillväxt. Fokus lig-
ger på individen och dennes delaktighet i utvecklingsprocessen. Det är 
olika insatser som delvis kan fi nansieras genom EU Växtkraft Mål 3, 
bland annat: 

• Verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys, där man tittar på ar-
betsplatsens och personalens utvecklingsbehov.

• Kompetensutveckling utgör fortsättningen på analysen. Det är inom 
ramen för denna som tidigare planerade kompetensutvecklingsinsatser 
kan realiseras.

Bengt Dahlgren AB projekterade 
Kungsbackas första fjärrkylda fastig-
het Kungsmässan. 

- Vi är också  fortsättningsvis engage-
rade i Kungsmässans ombyggnationer, 
liksom vid Tölö Smedja Äldreboende 
och bostäderna vid Svedbergska tom-
ten, säger Dan Toll, Projektansvarig  
för Kungsmässan och Tölö Smedja. 

Fristående konsultföretaget Bengt Dahlgren 
AB har en mycket lång och bred erfarenhet 
av projektering och utveckling av VVS-an-
läggningar. Företaget erbjuder professionell 

Proffs på klimatfrågan
rådgivning genom hela bygg- och förvalt-
ningsprocessen från idé via projektering till 
produktion och förvaltning. 

Bengt Dahlgren AB är ett av landets le-
dande teknikkonsultföretag inom VVS, En-
ergi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand-
skydd samt Teknisk Förvaltning. Företaget 
expanderar organiskt och via förvärv samt är 
verksamma i hela landet liksom utomlands. 
Vid huvudkontoret i Göteborg arbetar  ca 145  
personer och totalt arbetar ca 250 personer i 
koncernen. 

Företaget projekterar även VVS-entrepre-
naden för nya Rättscentrum vid Ullevi, en av 
Sveriges nu största byggarbetsplatser.

Tel: 031-720 25 00
www.bengtdahlgren.se

Måleriservice i Kungsbacka är ett av 
de största måleriföretagen i Kungs-
backa. Efterfrågan på företagets 
tjänster är stort. Därför söker Må-
leriservice fl er utbildade medarbe-
tare.

Sedan 2001 driver Anders, Magnus, Göran 
och Kenneth företaget vidare där pålitlig-
het, punktlighet, yrkesskicklighet och högt 
ansvarstagande alltid stått främst.

– Vi ser att våra tjänster efterfrågas längs 
hela västkusten, exempelvis anlitar My-
resjöhus oss allt mer i Halland, förklarar 
Magnus. 

Samtidigt prioriteras alltid trogna kunder 
som Aranäs där företaget i höst ska måla 
i Alaniahuset och utvändigt Lotusgården i 
Varla.

Måleriservice i Kungsbacka har idag 13 
medarbetare.

Målare sökesMålare sökes

Magnus Nilsson, en av fyra delägare i Måle-
riservice i Kungsbacka AB.

Tel: 0300-159 37 • Fax: 0300-159 37
ingrid@maleriservice.se
www.maleriservice.se


