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El & Mekanik på Sirkön Hans Axelsson, Torsatorp 4,  360 13 URSHULT,  

Telefon: 070 - 280 55 68, Epost: hans.axelsson@elomek.nu  
Elinstallatör med Allmän Behörighet, avser allt elinstallationsarbete. 

Miljövänliga och professionella elinstallationer 
Hans Axelsson hade arbetat som elektriker under flera år innan han bestämde sig för att 
starta eget. Sedan 1992 driver han sitt företag El & Mekanik på Sirkön.  
Verksamheten består både av elinstallationer och 
mekaniskt arbete, bland annat svetsning och 
smidesarbete. Kunderna består av både privatpersoner 
och företag och kommer främst från Tingsryd, men 
även från kringliggande kommuner som Alvesta och 
Växjö och Ronneby. 
 
– Jag kände att det fanns ett stort behov av den här 
typen av tjänster inom området, berättar Hans. Många 
av mina kunder arbetar inom lantbruket där 
installationer av elagreggat har blivit något av en specialitet för mig.  
Hans lägger stor vikt vid att arbeta med material av bästa möjliga kvalitet. Förutom den 
fortlöpande informationen han får från sina leverantörer håller han sig uppdaterad genom 
att åka på mässor och där få nya idéer, samt träffa kollegor inom branschen. Hans tycker 
också att det är viktigt att tänka estetiskt, inte minst när man installerar belysning. 
 
– När man, till exempel, installerar ledlampor i en fastighet så gäller det att placera dem 
på ett sådant sätt att man får ett bra ljus, förklarar han. Det gäller inte minst 
trädgårdsbelysning, då det gäller att ta husets placering och färgsättning i åtanke. 
 
Hans trivs med att arbeta på en mindre ort, inte minst när det gäller den nära och 
personliga kundkontakten. Han berättar också att det är viktigt att alltid vara väl 
förberedd inför sina uppdrag. 
 
– När man kommer ut till kunden så gäller det att ha rätt utrustning med sig, förklarar 
Hans. Kunderna har blivit mer miljömedvetna på senare tid och har insett att om man 
satsar litet mer på kvalitet så sparar man både energi och pengar i det långa loppet. 
Hans ser ljust på framtiden och tycker att företaget ligger på en bra nivå.  
 
– Jag har fullt upp hela tiden, berättar han. Det händer att jag måste tacka nej till jobb, 
men då har jag alltid kollegor som jag kan hänvisa till. 
 
 
 
Välkommen Du också! 
Hans AxelssonHans AxelssonHans AxelssonHans Axelsson    
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