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Klar til nye fremskridt med nyt ERP-system

Sanistål går nu ind i en afgørende fase, når 
det handler om overgangen til et nyt ERP-
system. Vi er nået så langt, at næste skridt 
bliver implementeringen af systemet. Vi er 
godt klar over, at det bliver en stor og kræ-
vende opgave for os alle, men der er heller 
ingen tvivl om, at vi kommer til at tage et 
kvantespring med det nye ERP-system og 
dermed både vil øge vores konkurrence-
kraft og indtjening i de kommende år.
Med systemet får vi mulighed for at digi-
talisere vores forretning væsentlig mere 
end i dag. Det vil betyde, at vi kan forenkle 
vores processer, vi vil opnå en større 
omstillingsevne, vi vil i højere grad kunne 
differentiere os i forhold til vores konkur-
renter, og vi får større gennemsigtighed i 
de ting, som vi gør. 

Der er også fuld fart over vores 
StockMaster koncept. Det er godt at se, 
at der er stor interesse for konceptet, som 
bl.a. blev flot modtaget på industrimessen 
i Herning. Vi kan glæde os over, at vi får 
flere ordrer på systemet både i Danmark 

og Tyskland. Målt i omsætning er vores 3. 
største kunde i Tyskland i dag en kunde, 
som vi slet ikke handlede med for et år 
siden, men som kom til os, fordi vi introdu-
cerede StockMaster. Det viser noget om 
det potentiale, der er i konceptet.
I år har vi i medarbejdertilfredshedsana-
lysen forbedret os på alle områder. En 
analyse som 92 pct. af medarbejderne har 
deltaget i, hvilket er rigtig flot.
2015 har været et udfordrende år. Vi er 
lykkes med at øge lønsomheden i Byg, 
men på bekostning af vores markedsan-
del. Det skal vi have rettet op på i 2016. I 
Industri skal vi have sat endnu mere turbo 
på udrulningen af vores StockMaster kon-
cept, hvilket vil være med til at sikre, at vi i 
2016 når vores mål i Industri.
Tak for året og jeres indsats. I ønskes alle 
en rigtig glædelig jul.

Venlig hilsen

Christian B. Lund
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Der skal mere end en stram tidsplan til at tage modet fra de nye elever 

Mathias Thomsen og Jonas Bonde 
Nielsen er to af de nyankomne, og de er 
faldet godt til i deres afdelinger:

Som alle de andre
”Så snart man starter, er man lige-
som alle de andre,” siger handelselev 
Mathias Thomsen. Det er én af de ting, 
han er faldet for ved Sanistål.
Mathias Thomsen kan godt lide, at han 
får lov at gøre tingene selv.
”Man spørger, hvis der er noget, man 
ikke kan fi nde ud af, og så får man 
hjælp. Men der er ikke noget med, at 
folk bare gør det for én,” siger han.

Kunder, tilbud og drømme
Da hans HG-uddannelse nærmede sig 
sin afslutning, kom fl ere danske virk-
somheder ud på skolen og fortalte om 
karrieremuligheder. Hans nuværende 
oplæringsansvarlige Jacob Møller var 
der, og han fortalte blandt andet om det 
at sidde og regne tilbud ud, og den gode 

Fuld gang i de 
nye elever 

Så er et nyt hold dygtige elever begyndt 
deres karriere i Sanistål. For nylig traf 
de for første gang hinanden til fælles 
introdage i Aalborg

En stram tidsplan mødte eleverne, da de 
samledes til introdage i Aalborg. De blev 
sat sammen i teams, og så var det med 
at få fart på for at nå de stillede opgaver. 
Det slog dog ikke benene væk under 
dem, fortæller HR-konsulent Lene 
Flensborg: ”De gjorde det godt. De 
havde et højt niveau i deres arbejde og 
var meget engagerede.” 

følelse ved at få et stort salg hjem. Det 
tiltalte Mathias Thomsen, som satser på 
at være Sanistål-ansat længe endnu.
”Jeg håber at kunne blive, når jeg er 
færdigudlært. Der er så mange grene 
i virksomheden, at man kan prøve for-
skellige ting. Det tænkte jeg på allerede, 
da jeg søgte.”

Et godt sted at være
”Jeg vidste, at Sanistål er god ved 
sine medarbejdere, og det var ligesom 
nøglen for mig.” Sådan siger Jonas 
Bonde Nielsen, der fi k sat en stopper 
for sin karriere som soldat på grund af 
en vejsidebombe i Afghanistan.
Jonas Bonde Nielsen er voksenlærling 
i Sanistål-butikken i Vallensbæk. Og 
Sanistål var et bevidst valg for ham:
”Jeg har en fortid som smed, så jeg 
kendte branchen i forvejen. Desuden 
havde jeg hørt, at der er plads til forskel-
lighed i Sanistål, og at man går højt op 
i arbejdsmiljø. Og de ting er vigtige i mit 
tilfælde.”

Forskellige opgaver
På grund af skader i knæ og fod kan 
Jonas Bonde Nielsen hverken stå op 
eller sidde ned for længe ad gangen. 
”Det passer godt til hverdagen i butik-
ken”, fortæller han og nævner opgaver 
som kundebetjening, vareopfyldning, 

kampagner og udformning af tilbud.
Han håber at blive i Sanistål, når han er 
udlært. Gerne i butikken, hvor han er i 
dag – ellers måske som ekstern sælger.

DET NYE HOLD

AMAGER:

 › Patrick Skau Olsen, handelselev, VVS

GLOSTRUP:

 › Jonas Bonde Nielsen, handelselev, 

Carl F

SILKEBORG:

 › Magnus Thygaard-Nielsen, 

handelselev, VA

VEJLE: 

 › Mathias Thomsen, handelselev, stål

AALBORG:

 › Louise Thorsen Pedersen, 

handelselev, teknik

 › Thomas Bøgh Andersen, handelselev, 

teknik

 › Benjamin Bundgaard Engelbrektsen, 

handelselev, VVS

 › Sabine Eriksen, økonomielev, 

økonomi

 › Kasper Ingemann Larsen, kontorelev, 

administration



STORT 
POTENTIALE I 
STOCKMASTER
StockMaster er et helt unikt 
koncept, der er med til at styrke 
Saniståls position som kundernes 
centrale forretningspartner

Det er ikke kun på det danske marked, at 
StockMaster har et stort potentiale. Det 
samme gælder det tyske og baltiske marked, 
hvor konceptet også har vist sig som løfte-
stang til at få nye kunder. 
”I Danmark har vi et stort arbejde med at 

modne markedet, fordi vending er noget helt 
nyt, og vi er fi rstmover. Det samme gør sig ikke 
gældende i fx Tyskland, hvor man på grund 
af bilindustrien og mange globale industrivirk-
somheder har erfaring med vending og har 
fokus på optimering af produktionsprocesser,” 
fortæller Henrik Hübner, direktør for Industri.
I Tyskland har Saniståls datterselskab Max 
Schön fået fi nt gang i salget af StockMaster til 
bl.a. forskellige   skibsværfter og et af verdens 
største trykkerier.

Gennemtænkt koncept
”StockMaster konceptet er godt gennemtænkt 
på alle områder, og vi oplever, at vi med vores 
koncept kan slå de eksisterende konkurrenter. 
Vi har kundernes behov i centrum, og hos os 
er der en maskine bag maskinen, som regi-
strerer vareforbrug, genbestilling og genopfyld. 

  

StockMaster fi k 
gennembrud på hi-messe

Saniståls koncept 

StockMaster gik rent ind 
hos gæsterne på årets 
industrimesse i Herning

Folk stod i fl ere lag ved Saniståls 
stand på årets industrimesse i 
Herning. Det var StockMaster 
automaterne, som virkede som en 
magnet på de mange mennesker. 
Konceptet gik rent ind hos gæsterne, 
som stod i kø for at høre mere og 
prøve at trække i automaterne. ”Det 
 var på messen, vi oplevede det helt 
store gennembrud i forhold til at få 
StockMaster ud til industrien. Forud 

StockMaster trak mange nysgerrige gæster til Saniståls stand på årets industrimesse

STORT 
POTENTIALE I 
STOCKMASTER
StockMaster er et helt unikt 
koncept, der er med til at styrke 
Saniståls position som kundernes 

StockMaster trak mange nysgerrige gæster til Saniståls stand på årets industrimesse
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Det er med til at øge kundernes effektivitet 
og konkurrenceevne og placerer os som 
kundernes centrale forretningspartner. 
Derfor vinder vi også helt nye kunder med 
konceptet i Tyskland,” siger han.
Også i Baltikum er der et stort potentiale 
for StockMaster. Landene her har en række 
større produktionsvirksomheder inden for 
fødevareindustrien, og derudover er der også 
fl ere vestlige industrivirksomheder, som har 
placeret deres produktion i Baltikum.

Mind-set er vigtigt
I Danmark er der ikke de samme traditioner. 
Derfor har Sanistål en stor opgave med at 
modne markedet.
”Det er vigtigt, at vi målretter vores salgs-
indsats mod de virksomheder, som har det 
rette mind-set. De skal kunne se gevinsten 

ved, at deres svind bliver reduceret, at der 
kommer en mere effektiv adgang til pro-
dukterne, og at de får bedre styr på deres 
omkostninger, fordi de bliver allokeret i for-
hold til slutproduktet,” siger Henrik Hübner.
Han er overbevist om, at salget af 
StockMaster i Danmark vil gå hurtigere i 
fremtiden i takt med, at der kommer fl ere 
cases at vise frem. Målet er stadig, at der 
over en årrække vil blive solgt 400 maskiner 
i Danmark.

havde vi gjort et stort markeds-
føringsmæssigt arbejde og sendt 
særlige invitationer, pressemed-
delelse og nyhedsbreve ud. Og det 
lykkedes os virkelig at få skabt en 
hype omkring StockMaster,” siger 
Jesper Olsen Batsberg, der er Key 
Account Manager i Industri.

Ramte målgruppen
På messen i Herning var der i 
gennemsnit 40 gæster henne og 
trække varer i automaterne hver 
time, og i alt prøvede over 900 
gæster StockMaster på de tre 
dage, som messen varede.
”De synes, at det er spændende 

og nyskabende, at de automater, 
som ellers ofte bruges til slik og 
sodavand, kan bruges til at skabe 
optimering i produktionen,” siger 
Jesper Olsen Batsberg.
Omkring 140 af kunderne bad om at 
blive kontaktet for at høre mere om 
StockMaster, og sælgerne i Industri 
er nu i gang med at besøge dem.
”Langt de fl este har faktisk vist sig 
at være produktchefer og indkøbs-
chefer, som reelt har kompetence 
til at beslutte, om deres virksomhed 
skal bruge StockMaster. På den 
måde har vi ramt målgruppen langt 
bedre, end vi egentlig turde håbe på. 
Det tegner rigtigt godt for det frem-

tidige salgsarbejde,” siger Jesper 
Olsen Batsberg.

Ny gejst
En vigtig sidegevinst ved industri-
messen i Herning var, at Saniståls 
egne sælgere også fi k større 
praktisk erfaring med at bruge 
StockMaster automaterne.
”Messen gav en masse positive 
oplevelser, fordi kunderne var så 
begejstrede for StockMaster. 
Det har givet sælgerne ny gejst, 
og deres salgsarbejde er blevet 
langt mere overbevisende,” siger 
Jesper Olsen Batsberg.

Over 900 gæster prøvede StockMaster på messen

NORDENS STØRSTE INDUSTRIMESSE

INFO

 Miodrag Zivic, direktør for  Saniståls 
datterselskab i Tyskland Max Schön, 
besøgte også industrimessen i 
Herning. Max Schön har brugt 
StockMaster til at få hul igennem til 
helt nye og store industrikunder, der 
efter at have afprøvet konceptet i 
dele af deres produktion nu vil have 
automater til hele produktionen.
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Livet tog en temmelig hård 
opbremsning for salgskon-
sulent Claus Toft Jacoby, da 
lægen fortalte ham, at han 
havde fået sclerose. Heldigvis 
behøvede han ikke at frygte 
for sin chefs reaktion

Det begyndte med dobbeltsyn. Claus 
Toft Jacoby bruger briller og var egentlig 
ikke bekymret, da han tog til øjenlægen. 
Det var hun til gengæld. Hun fortalte 
ham, at det kan være symptom på 
alvorlige sygdomme og sendte ham til 
undersøgelser på hospitalet.

Første tanke var kørestol
Da Claus Toft Jacoby over telefonen fi k 
resultatet af prøverne, var det som at få 
et hårdt slag i ansigtet.
”Man tror straks, at verden går under. 
Det eneste, jeg så for mig, var en køre-
stol. Det var, hvad jeg kendte til sclerose 
på det tidspunkt,” fortæller han.
Da familien havde fået bearbejdet det 

værste chok, kom overvejelserne om, 
hvordan omverdenen ville reagere – 
hvordan han skulle få fortalt det til sin 
chef. ”Jeg var lidt nervøs. Men i Sanistål 
behøver man heldigvis ikke at være 
bange for at fortælle, hvis man fejler 
noget. Der bliver taget hensyn i det 
omfang, det er nødvendigt.”
Salgschef Søren L. Jensen var ikke et 
øjeblik i tvivl om, at de nok skulle få det 
til at fungere arbejdsmæssigt, og han 
var glad for, at Claus Toft Jacoby valgte 
at være åben om det så tidligt. 

En dag ad gangen
Indtil videre har Claus Toft Jacoby det 
heldigvis ret godt, bortset fra at han 
bliver hurtigere træt. På sigt er der risiko 
for, at sygdommen forværres, men han 
må bare vente og se, som han siger.
”Sygdommen kan holdes nede ved, at 
man vedligeholder sine muskelgrupper. 
Jeg cykler så vidt muligt mellem 20 og 
50 kilometer hver anden dag. Jeg er 
også medlem af Scleroseforeningens 
nye cykelhold”, som skal til Frankrig for 
at cykle sammen i bjergene.”

Hensyn – hvis nødvendigt
Søren L. Jensen påpeger, at Sanistål 
favner det hele menneske:
”Det skal ikke lyde som en tåreperser 
eller et drama, men vi skal også være 
der, når livet viser sig fra den her side. 
Og det gør det engang imellem.”
Han er ikke et sekund i tvivl om, at 
Sanistål bliver ved med at have en plads 
til Claus Toft Jacoby, uanset hvad frem-

tiden måtte bringe. Indtil videre forsøger 
han at give ham plads til at passe sine 
behandlinger og sin motion. 
Claus Toft Jacoby har ikke fortrudt, at 
han valgte at være åben om sin sygdom: 
”Kollegerne behandler mig heldigvis, 
ligesom de plejer. De siger stadig noget til 
mig, hvis jeg ikke opfører mig ordentligt.”

På job med 
sclerose i bagagen

Henrik H. Brodersen (tv.) og Claus Toft Jacoby forstår at tale om tingene

Claus Toft Jacoby og kollegerne kan stadig give 
hinanden en gang røg

FAKTA

 › Multipel sclerose (MS) er en kronisk 

sygdom, hvor kroppens immun-

forsvar angriber nervecellerne i 

centralnervesystemet. 

 › Der er stor forskel på, 

hvordan patienter med sclerose 

oplever symptomerne. 

 › Hos nogle opleves de som attaks, 

der i perioder medfører 

føleforstyrrelser, synspro blemer  

eller lammelser. Andre vil opleve 

attakkerne som gradvise og kroniske 

forværringer af sygdommen. 

 › Næsten 14.000 danskere har i dag 

sclerose.

Kilde scleroseforeningen.dk



Flotte resultater
De overordnede resultater for hoved-
grupperne er rigtig fl otte. De hoved-
grupper, der scorer højest, er igen 
i år strategi og arbejdsmiljø. Begge 
ligger helt oppe på 93 pct. og 
dækker  over, at medarbejderne 
kender og er enige i Saniståls 
strategi, og at de er enige i, at 
Sanistål gør en stor indsats for at 
skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. 
Hvis man dykker ned i svarene er 
der to topscorer: 98 pct. af med-
arbejderne er enige i, at Sanistål er 
et rart sted at arbejde, og samme 
høje andel er enige i, at de føler, at 
de gøre en forskel på arbejdet.

Størst fremgang
Årets højdespringer er hovedgruppen 
udvikling, der har haft en fremgang 
fra 87 pct. til 92 pct. Denne hoved-
gruppe dækker over, om medarbej-
derne oplever, at deres arbejdsop-
gaver er udfordrende og udviklende, 
om de får det nødvendige udstyr og 
støtte til at udføre deres arbejde samt 
mulighed for efteruddannelse og 
kurser mm. 
”Det er positivt, at der er stor frem-
gang på spørgsmål omkring videre-
uddannelse og kurser. Vi investerer 
f.eks. rigtig meget i Sanistål-skolen, 

for det er vigtigt for udviklingen af 
Sanistål, at vores medarbejdere har 
de rette kompetencer. Derfor er det 
også godt at se, at disse tiltag bliver 
brugt og værdsat af medarbejderne,” 
siger Christian B. Lund.

Fremgang 
på alle 
områder
Igen i år er medarbejdernes 
tilfreds hed høj i Sanistål. Selvom 
der er fremgang på stort set 
alle områder, skal der stadig 
dykkes ned i detaljerne

Medarbejdertilfredsheden i Sanistål er meget 
høj og stigende. Det viser resultaterne i årets 
analyse af tilfredsheden. Spørgsmålene i 
analysen er opdelt i ni hovedgrupper, og 
sammenlignet med sidste år har der været 
fl ot fremgang i tilfredsheden.

Høj svarprocent
I alt har 92 pct. af medarbejderne deltaget i 
analysen, hvilket også er en stigning i forhold til 
sidste år, og det glæder adm. direktør i Sanistål 
Christian B. Lund. ”Det er meget positivt, at så 
mange bidrager og giver deres holdning til kende. 
Analysen er et vigtigt redskab for os alle, og derfor 
er det også vigtigt, at så mange som muligt delta-
ger, så vi får et repræsentativt resultat at arbejde 
videre med,” siger han.

Dyk ned i detaljerne
På baggrund af analysen er der lavet 140 under-
rapporter, som nu bliver grundigt gennemgået 
i de enkelte afdelinger. I den forbindelse er det 
vigtigt, at ledere og medarbejdere dykker ned i 
detaljerne i analysen:
”Selvom resultaterne umiddelbart er utroligt fl otte, 
kan en høj tilfredshed godt dække over, at der er 
en stor gruppe medarbejdere, som kun er delvist 
enige i de positive udsagn. Derfor er det meget 
vigtigt, at man kigger på spredningen og nuan-
cerne i svarerne, så man får sat ind der, hvor det er 
nødvendigt,” lyder rådet fra Christian B. Lund.
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TOPSCORER

98% Min arbejdsplads er et rart sted at 

arbejde

98%  Jeg føler, jeg gør en forskel på 
arbejdspladsen

98% Sanistål gør meget for at forebygge 
arbejdsulykker og dermed øge sikkerheden 
på arbejdspladsen

97% Som ny medarbejder føler man sig 

velkommen

97% Jeg kan være mig selv, når jeg er på 
arbejde

96% Jeg ved hvad ”mere end du tror” 
betyder

96% Jeg er opmærksom på at give mine 
omgivelser følelsen af ”mere end du tror”

96% Alt taget i betragtning mener jeg, det 
er et rigtig godt sted at arbejde

96% Generelt er jeg glad for mit arbejde

HOVEDGRUPPER



Med det nye ERP-system bliver  
arbejdsgangene i Sanistål 
langt mere eff ek tive, gennem-
sigtige og enkle, så forretnin-
gen kan udvikle sig hurtigere

De seneste to år har ERP-organisationen 
arbejdet målrettet på at formulere kra-
vene til et nyt ERP-system. Der er bl.a. 
lavet beskrivelser af, hvordan alle proces-
ser i Sanistål gerne skal være i fremtiden, 
så de kører helt optimalt. 
Nu er projektet nået så langt, at Sanistål 
har valgt leverandør af det nye system, og 
når det bliver implementeret, kommer det 
til at betyde store forandringer i Sanistål.
”Vi kommer til at tage et kvantespring 
med det nye ERP-system, som vil give 
os utallige gevinster. Alle vores proces-
ser bliver optimerede, og vi vil opnå 
store besparelser. Vores arbejdsgange 
bliver mere enkle, effektive og gennem-
sigtige, og dermed bliver vi også bedre 
til at træffe de rigtige beslutninger. Vores 
forretnings udvikling vil kunne komme op 
i et helt andet gear,” siger projektdirektør 
Peter Foss, der er ansvarlig for forret-
ningsudviklingen i ERP-projektet. Foruden 

ansvaret for forretningsudviklingen i 
ERP-projektet, har vi en organisation 
med projektfokus, der ledes af program-
direktør Torben Spaabæk.

Grundig forberedelse
ERP-organisationen består bl.a. af fi re 
procesejere for henholdsvis indkøb, 
økonomi, salg og logistik. Det er dem, 
der sammen med en række nøgleperso-
ner - de såkaldte procesansvarlige - har 
beskrevet, hvordan forretningsproces-
serne skal se ud i fremtiden.
I Indkøb er det Stephan Schuler, der er 
procesejer. Han skal nu sammen med 
teamet i Indkøb kvalitetssikre, at det nye 
systems forretningsprocesser stemmer 
overens med beskrivelserne.
"Vi kommer til at samarbejde med en 
række specialister i Indkøb, som skal 
udvikle processerne på detailniveau, og 
som kan teste systemet, når vi kommer så 
langt. Nogle af specialisterne bliver des-
uden superbrugere af systemet og skal 
uddanne fremtidens brugere," siger han.

Bredt fokus
Stephan Schuler og hans team har haft 
stort fokus på, hvordan indkøb kan 

planlægges mest optimalt, og hvordan 
produktinformationerne kan styres i 
fremtiden, så kvaliteten af data bliver 
bedst mulig. Det vil bl.a. betyde, at fl est 
mulige processer kommer til at ske 
automatisk og digitalt.
Men procesejerne har ikke kun fokus 
på deres egne områder. De skal også 
kvalitetssikre på tværs, så processerne 
bliver de mest optimale for hele Sanistål 
og ikke kun deres eget område.
"Der er bl.a. nogle tværgående strategi-
ske processer omkring f.eks. 
pris- og rabatstruktur, projektsalg og 
skaffe varer, hvor vi bliver langt skarpere 
i fremtiden. Det kommer til at have en 
stor effekt på vores forretning," siger 
Stephan Schuler.

Sanistål tager kvantespring 
med nyt ERP-system

Proejktdirektør Peter Foss (i midten) sammen med de fi re procesejere Rasmus Christjansen, Mia 
Jensen, Stephan Schuler og Uffe Madsen, der driver en stor del af ERP-projektet

FAKTA

En stor del af ERP-projektet 

bliver drevet af fi re proces-

ejere. De fi re er:

 › Økonomi:  Mia Jensen

 › Salg:  Rasmus Christjansen

 › Logistik: Uff e Madsen

 › Indkøb: Stephan Schuler
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PRIMUS 
sætter gang 
i ERP-rejsen
Processen mod et nyt ERP-system i Sanistål 
har nu fået sit helt eget navn og grafi ske 
identitet. ”Fremover vil det gå under nav-
net Primus, fordi det signalerer drivkraft og 
udvikling,” siger projektleder Line Wille, der 
er ansvarlig for kommunikationen omkring 
Primus-programmet.
”Det er nu, der for alvor bliver fart over 
processen, og det budskab synliggør 
Primus-programmets grafi k. De to pile og en 
hvirvel med en motor i midten viser, at vi skal 
igennem en forandringsproces. Vi skal øge 
vores indtjening og styrke vores konkurrence-
kraft, så vi som virksomhed kan stå stærkere 
og mere ”fi t” på markedet,” siger hun.

Kickoff  møder
I begyndelsen af 2016 vil der blive en 
række aktiviteter, som skal sikre, at 
alle medarbejdere tager ejerskab over 
Primus-programmet.
Omkring nytår vil der være et leder kickoff, 
og i løbet af årets første måneder vil der også 
være kickoff for alle ledere og medarbejdere. 
På møderne vil der blive informeret om den 
forretningspartner, som Sanistål har valgt at 
samarbejde med. Det strategiske grundlag 
for Primus-programmet og de kommende 
aktiviteter vil også blive gennemgået.

Aktiv dialog
”Samtidig vil vi i det nye år skabe et kommu-
nikationsunivers på intranettet. Her kan alle få 
viden om Primus-programmet gennem blog-
indlæg, artikler, videoer og andre spændende 
tiltag. Vi vil skabe et univers, hvor medarbej-
derne har mulighed for at deltage aktivt i en 
dialog med os,” siger Line Wille.

Nyt salgskontor 
på Færøerne
Det bliver nu nemmere for kunderne at 
handle med Sanistål, der har fået en 
selvstændig driftsenhed på Nordatlantens 
grønne øer

Sanistål har i et par år haft deres egen mand på Færøerne. 
Dánial Jakobsen har fra et hjemmekontor taget hånd om en 
solid og voksende kundegruppe. Men nu bliver 
hjemmekontoret et decideret salgskontor, hvilket har krævet, 
at Sanistål fi k en selvstændig driftsenhed på øen.
”Færøerne er ikke medlem af EU, og derfor er det et krav, at 
vi har en selvstændig driftsenhed med eget regnskab, hvis vi 
for alvor vil have et lokalt fodfæste. Og det vil vi,” siger Henrik 
Nielson, salgschef i Eksportafdelingen.

Forventer øget salg
Med eget cvr-nummer på Færøerne følger en lang række 
fordele. Sanistål kan nu brande sig selv både med skilte 
ved kontoret og på bilen. Og tidligere har alle de aftaler, 
som Dánial Jakobsen fi k på plads, skullet godkendes i 
Danmark. Nu må han selv gøre det hele, hvilket også er 
mere effektivt.
Men vigtigst af alt bliver det nu nemmere for kunderne at 
handle med Sanistål. Tidligere skulle Sanistål sende varer 
til hver enkelt kunde, som selv skulle modtage og fortolde 
det, men med eget driftssted kan Sanistål samle kundernes 
forsendelser og sende dem via Sanistål på Færøerne.
”Dermed står vi for alt papirarbejdet med told osv., så nu kan 
vi levere direkte til kundernes dør, og de slipper for papir-
arbejde. Alt i alt regner vi selvfølgelig med, at vi kan øge salget 
på Færøerne i de kommende år,” fortæller Henrik Nielson.

Dánial Jakobsen er Saniståls mand på Færøerne

S
an

is
tå

l m
å 

nu
 b

ra
nd

e s
ig selv med skilte og fi rmabil

SANIINFO NR. 56 2015 9



SANIINFO NR. 56 201510

”Du kan få adgang til det nye intranet både fra din mobil, tablet 
eller pc. Det passer rigtig godt til en virksomhed som Sanistål, 
hvor mange er på farten eller ikke sidder hele dagen foran en 
skærm og arbejder,” siger Claus Ejlertsen, e-handels- og 
marketingdirektør i Sanistål. 
Han har kørt projektet med det nye intranet i et effektivt og hur-
tigt arbejdende lille team sammen med webmaster Kaare Simoni 
Simonsen og projektleder Lene Sterner fra it-afdelingen. 
Planen er, at det nye intranet skal tages i brug omkring årsskiftet.

Aktivt og eff ektivt
Alle får nu adgang til intranettet, uanset om de arbejder på 
lageret, er på landevejen eller sidder på et kontor, men intra-
nettet byder også på mange andre fordele, fortæller Claus 
Ejlertsen: ”Med det nye intranet kommer vi til at få en mere 
aktiv og dynamisk kommunikation på tværs af organisationen. 
Det er nemt for alle at deltage i dialogen, og man har mulighed 
for at kommentere på indlæg og ”synes godt om”, som vi 
kender det fra andre sociale media.” Intranettet kommer til at 
indeholde en række afdelingssites, som administreres af særligt 
uddannede ambassadører, der også kan hjælpe deres kolleger 
med at bruge de nye værktøjer. Der vil også blive udarbejdet 
små guides til de mest gængse værktøjer, så alle har mulighed 
for let at komme i gang.

Nemt at bruge
Det bliver nemt for alle at komme med kommentarer og input 
eller dele deres viden, fortæller Kaare Simoni Simonsen:
”Det bliver muligt at oprette teamsites for alt fra festudvalg til 

projektgrupper på tværs af afdelingerne. Her kan man skrive 
sammen, stille spørgsmål, poste nyheder, uploade billeder, 
dokumenter, noter mm. Hvis man ønsker det, kan man også få 
automatiske notifi kationer, når der sker nyt i de teamsites, hvor 
man er med,” siger han.
Samtidig har intranettet en utrolig god søgefunktion, der 
leverer et stærkt søgeresultat hver gang, og det vil helt klart 
blive en af de fortrukne funktioner på det nye site, forudser 
Kaare Simoni Simonsen.
”Det gamle intranet har længe trængt til en opgradering. Vores 
kommunikation har spredt sig til computere, tablets eller 
mobiler, og derfor har vi valgt en løsning, der tilgodeser alle tre 
platforme. Oven i hatten har vi fået nogle værktøjer, der hjælper 
med at styre kommunikationen i de mange daglige projekter, 
der er i Sanistål,” siger han.

Du kan få adgang til intranettet med både pc, tablet og mobil, fortæller 
webmaster Kaare Simoni Simonsen. Planen er, at det nye intranet 
bliver taget i brug omkring årsskiftet

Nyt intranet til alle i Sanistål
Det nye intranet kan bruges af alle i Sanistål og vil samtidig gøre det 
endnu lettere at kommunikere på kryds og tværs i organisationen
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RAKETNØRDER 
samarbejder med Sanistål

Copenhagen Suborbitals vil sende en mand i rummet inden for ti år. Her er det Mads Wilson og Morten Bulskov fra foreningen

Når verdens første 
amatørorganisation sender 
en mand ud i rummet, vil 
raketten være bygget af 
materialer fra Sanistål

50 mennesker har deres andet hjem i et 
værksted på Refshaleøen i København. 
Her bruger de ugentligt 10-50 timer af 
deres fritid på at nå et fælles mål om at 
blive den første amatørorganisation i ver-
den,  der sender en mand ud i rummet.

Copenhagen Suborbitals beskriver sig 
selv som 50 nørder, der bygger raket-
ter, og det hele vil ende med, at en af 
foreningens medlemmer kommer ud 
i rummet. Medlemmerne arbejder i 
deres civile liv som ingeniører, dataloger, 
fysikere, læger og pædagoger. Det er 
endnu ikke afgjort, hvem af dem, der 
skal i rummet – men kandidater er der 
nok af.

Flere testraketter
”Vi har en brændende interesse for det 
her og har alle på et tidspunkt ønsket 
at komme i rummet. Vi er alle vokset 
op i 1980'erne med arven fra Apollo 
og månelandingerne. Vi sad klæbet 
til fjernsynet, når der blev sendt en ny 
rumfærge af sted, og vi har alle støvsu-
get de lokale biblioteker for bøger om 
rumfart,” siger Mads Wilson, der er en af 
de frivillige i foreningen.

Foreningen forventer, at de kan sende 
en mand i rummet inden for ti år. I 
2011 affyrede de den største amatør-
raket, der nogensinde er blevet byg-
get. Den var 9,38 meter høj og 65 cm 
i diameter. Lige nu bygger foreningen 
på to mindre testraketter, som skal 
sendes op til sommer.
”Vi bruger dem til at teste teknologien 
til styring, radiokommunikation, kontrol 
osv., inden vi sender den store raket op. 
Spiller alt som det skal, når vi sender de 
to testraketter op, går vi direkte i gang 
med at bygge prototypen på den store 
raket, som skal sende en mand ud i 

rummet. Den skal være 15 meter høj og 
en meter i diameter,” siger Mads Wilson.

Samarbejder med Sanistål
Raketterne bliver bygget af aluminium 
og rustfrit stål. Materialerne bliver købt i 
Sanistål, som Copenhagen Suborbitals 
har haft et langt samarbejde med. 
”Vi er rigtig glade for samarbejdet med 
Sanistål, for her kan vi få alt det, som vi 
har brug for og til en god pris. Det gæl-
der alt fra almindelige forbrugsvarer, rør 
og fi ttings og alle de lidt mere specielle 
metalvarer, som vi har brug for,” siger 
Mads Wilson.
Foreningens kontaktperson i Sanistål er 
key account manager Heino Johansen.
”Det er sjovt, at vi har en fi nger med i 
det her projekt, fordi raketterne bliver
bygget af materialer fra Sanistål,” 
siger Heino Johansen, som også kan 
invitere kunder med ud til foreningen 
til kundeevents eller som tilskuere til 
prøveopsendelser.

INFO

Læs mere om 
Copenhagen Suborbitals 
på www.copsub.com
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HR har udarbejdet mere end 
300 personprofi lanalyser. De 
27 ansatte i Ståls interne 
salgsorganisation har været 
gennem forløbet, og det har 
åbnet nye døre, fortæller 
salgsdirektør Kjeld Thomsen

Bedre teamarbejde og mere fornuftig 
fordeling af arbejdsopgaverne. Det er 
nogle af de stikord Kjeld Thomsen bru-
ger,   når han skal beskrive resultaterne af 
de DiSC-analyser, der er blevet udarbej-
det på de ansatte i salgsorganisationen. 

Kun 10 minutter
For nogle medarbejdere var det først lidt 
grænseoverskridende at skulle deltage i 
en analyse, der vedrørte deres personlig-
hed. Men et øget kendskab til analysen og 
dens formål blødte op for nervøsiteten. 
Kjeld Thomsen forklarer, at spørge-
skemaet til DiSC-analysen kan udfyldes 
på under ti minutter: ”Der er 24 udsagn 
af forskellig karakter, hvor du spontant 
skal vurdere, hvad du er mest til, og 
hvad er du mindst til. Det, du scorer højt 
på, giver en indikation af, hvilken profi l-
type du er.  Og ud fra dette kan man så 
vurdere, hvordan du typisk vil være – og 
reagere – i en given situation.”

Kendskab til sig selv – og andre
HR-konsulent Lene Flensborg har 
foretaget analyserne og givet individuel 
feedback til afdelingens medarbejdere. 
Derudover har de på temadage gennem-
gået profi lerne i fælleskab, blandt andet 
gennem forskellige øvelser og cases. 
Det har givet medarbejderne et bedre 
kendskab til og forståelse for både 
deres egen og kollegernes adfærd. 
”Hvis du sidder i et team, og du er 
opmærksom på din kollegas profi l-
type, så kan du tænke på det, når du 
kommu nikerer. Det kan for eksempel 
være, at din kollega ikke bryder sig så 
meget om udenomssnak. Så ved du, 
at du skal gå direkte til biddet i stedet 
for at køre på med en lang forklaring,” 
siger Kjeld Thomsen.

Den rigtige sælger
I ledelsen bruges DiSC-analyserne som 
et redskab til at vurdere, hvilke opga-
ver  den enkelte typisk vil være mest 
minded for. For eksempel foretrækker 
nogle typer trygheden ved at udføre 
det samme stykke arbejde gentagne 
gange, mens andre hurtigt vil gå kold i 
det rutineprægede. 
Et andet konkret eksempel blev 
anvendt, da der skulle fi ndes interne 
sælgere, der kunne være mere ud  far-

ende og uopfordret ringe til kunder, de 
ikke havde hørt fra i en periode:
”Det betyder helt konkret, at vi har 
dedikeret nogle medarbejdere, hvis 
profi l passede, til at stå for det, vi kalder 
proaktivt salg. Det fungerer super godt. 
Det er de helt rigtige mennesker, der gør 
det,” siger Kjeld Thomsen.

Kjeld Thomsen og Lisa Olesen bliver klogere med DiSC-profi ler - både på sig selv og på kollegerne 

Medarbejder udvikling 
med eff ekt

C D
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Kort om de 
fi re DiSC–profi ler

 › Dominans: Meget kontant 

person, der tager hurtige 

beslutninger

 › Indfl ydelse: Meget social. Én, 

man ser, mærker og hører i 

et selskab

 › Stabilitet: Rutinepræget. 

Skal bruge megen tid og 

mange kræfter på forandring

 › Competance: Vil have struk-

tur og fakta på plads, før der 

træff es beslutninger
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Rikke Marie Rasmussen og kollegerne i Taulov tester det nye lagerstyrringssystem

”Vi har nu et system, som vi seriøst tror 
på virker, og som vi er klar til at gå i luften 
med i begyndelsen af 2016,” siger Rikke 
Marie Rasmussen, der er forretningskon-
sulent i it-afdelingen og en del af WMS-
projektet i Taulov.
De seneste uger har hun og hendes 
kolleger brugt på at gennemteste og tilrette 
det nye lagerstyringssystem i Taulov, så det 
kan præcis det, som det skal kunne.
”Det er vigtigt, at systemet bliver sat kor-
rekt op, så vi kan ekspedere alle typer af 
ordrer, når vi for alvor går i drift. Systemet 
skal virke fra dag et,” siger hun.

Sikkerheden først
Den omfattende testfase har budt på 
uddannelsesforløb af både ekspertbru-
gere og superbrugere. Alle fl ows er testet, 
og hardware som printere, håndterminaler, 
truckterminaler mv. er rigget til. Dertil vil 
operatørerne i hallen selvfølgelig blive sat 
grundigt ind i rutinerne inden opstart. 
Når lagerstyringssystemet skal i drift i 1. 
kvartal af 2016, vil det ske skridt for skridt.
”Sikkerheden kommer først, og derfor 

indfører vi det nye WMS i bidder og går 
dermed ikke i drift på én gang. Vi har fak-
tisk otte forskellige go-live datoer, hvor vi 
sætter forskellige dele af systemet i drift,” 
siger Rikke Marie Rasmussen.

Mange fordele
Når Taulov går over til WMS, bliver der 
helt bogstaveligt sat strøm på lageret, og 
mange manuelle processer med papir og 
tastearbejde kommer til at ske automatisk 
og elektronisk.
”Fremover vil man kunne få al information 
på en hånd- eller truckterminal, og alle 
tilbagemeldinger vil ske øjeblikkeligt. Det vil 
ikke bare øge effektiviteten på lageret, men 
vil også resultere i, at vi nedbringer antallet 
af fejl betragteligt,” siger Morten Laumann, 
projektchef i Sanistål.
Målet er, at antallet af for sent leverede varer, 
forkerte mængder eller fejlekspeditioner 
fremover kun hver for sig vil være 0,1 pct. 
Og den samlede besparelse på den øgede 
kvalitet vil være 1 million kroner årligt. 
”Dertil kan vi hele tiden følge lagerets 
puls online, hvilket gør, at vi får overblik 

og langt hurtigere end i dag kan tilpasse 
kapaciteten, ”forklarer han.

Kunden i centrum
Med det nye WMS vil ordrerne ikke blive 
låst på samme måde som i dag. Derimod 
kan sælgerne fremover ændre i ordrerne 
direkte i systemet uden en masse bøvl.
”Kundens behov kommer i centrum, 
og samtidig er systemet gearet til, at vi 
kan differentiere kundeydelserne endnu 
mere fremover, hvis vi ønsker det,” siger 
Morten Laumann.

Nu kommer der 
strøm på lageret

Lageret i Taulov har nu gennemtestet det nye 
lagerstyringssystem (WMS), som vil blive ind-
ført i begyndelsen af 2016. Systemet vil både 
øge kvaliteten og eff ektiviteten på lageret



Bygningerne står stadig kun i rå beton, 
men 400 håndværkere arbejder dagligt 
på at færdiggøre fængselskomplekset, 
der omfatter 250 celler, kirke, sports-
hal og meget andet. Med mobilen i 
hånden kører pladsmand David Bernth 
rundt i sin teleskoplæsser og vedlige-
holder pladsens forskellige lagre. Her 
kan Jakons håndværkere altid få fat i 
bits, bor, skruer, fugemasser og andre 
vigtige forbrugsvarer.

Mobilen klarer det hele
Når David Bernth konstaterer, at det 
er ved at være lavvande i kassen med 
gaffatape, er problemet hurtigt løst. 
Med Saniståls app på mobilen skanner 
han den stregkode, der er sat op ved 
varen, og så ryger ordren direkte af sted 
til Saniståls centrallager. Hvis ordren 
er sendt inden klokken 18.00, har han 
de nye ruller gaffatape – og hvad der 
ellers er bestilt af forbrugsvarer – inden 
klokken 12.00 næste dag. 
”Det er superfedt at kunne stå ude ved 
varerne og skanne det direkte ind i ste-
det for at skulle til at fi nde ud af, hvordan 

man får fat i de forskellige ting. Det 
sparer meget tid,” siger David Bernth.

De rigtige skruer
Christina Andersen er salgskonsulent i 
Sanistål. I samarbejde med Jakon har 
hun udarbejdet en liste over de for-
brugsvarer, som Jakon bruger mest, og 
sat stregkoderne op ved de hylder, hvor 
varerne ligger. ”Kunden får et rigtig godt 
overblik over, hvad han har, og hvad han 
mangler. Og de styrer det selv. Så risi-
kerer de ikke, at der kommer en masse 
ting, de ikke har brug for, for det kan jo 
variere, om det lige er den ene eller den 
anden type skruer, de har brug for i en 
periode,” siger Christina Andersen.

Ligesom Google
David Bernth bruger også appen til at 
bestille varer, der ikke ligger fast på 
hylderne. ”Alt hvad vi har bestilt lige 
fra starten af, kan vi se på telefonen. 
Christina har lagt det i nogle foretrukne 
mapper, så jeg har fx alle former for 
gipsskruer dér og udendørsskruer 
dér,” forklarer han.

I appen er en søgefunktion, hvor man 
via undergrupper kan fi nde den vare, 
man efterspøger.
”Typisk kommer de rigtige varer frem 
med det samme. Det er smart, at man 
kan bruge det ligesom Google. Det er 
rigtig fi nt.”

Forbrugsvarer 
til statsfængslet

Ved det store fængselsbyggeri på 
Nordfalster har Jakons håndværkere 
let adgang til forbrugsvarer. Det sørger 
deres pladsmand for – med hjælp fra 
Saniståls smarte mobilapp
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Et nyt topmoderne og højsikret fængsel 

ved Nørre Alslev på Falster skal afl øse 

det godt 150 år gamle statsfængsel i 

Vridsløselille. Der bliver plads til både 

fodboldbane, kulturhus, forretning, 

beskæftigelse og uddannelse samt 

250 celler. Projektet omfatter et samlet 

nybyggeri på ca. 33.000 m², og prisen 

ender totalt på cirka en milliard kroner.
Kilde: www.niras.dk

Jakon A/S med hovedsæde i Ballerup 

er et af Danmarks største hånd-

værksfi rmaer. I fængselsbyggeriet på 

Nordfalster har Jakon entreprisen på 

komplettering, dvs. tømrer-, maler- og 

inventararbejde.
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Super god messe 
i Grønland
For anden gang har Sanistål været vært for en 
messe i Grønland, hvor 10 leverandører deltog

Sammen med ti leverandører slog Sanistål tirsdag den 8. sep-
tember i år dørene op til en såkaldt minimesse i Grønland, hvor 
alle kunder i Nuuk samt rådgivere og arkitekter var inviteret. 
Det var anden gang Sanistål var vært for en messe i 
Grønland – første gang var i 2013, og det var så stor en 
succes blandt kunder og leverandører, at det lå lige for at 
gentage arrangementet.

Messe og kundebesøg
Messen var åben en dag, hvor både kunder, rådgivere og 
arkitekter kom på besøg. ”De var rigtig glade for, at de med 
en koncentreret indsats kunne få talt med os og leveran-
dørerne. Onsdag formiddag og hele torsdagen var der 
desuden mulighed for et kundebesøg af leverandørerne og 
Sanistål, så vi kom godt omkring på forholdsvis kort tid,” 
siger Henrik Nielson, salgschef i eksportafdelingen.

Flot besøgstal
Eksportafdelingen havde udvalgt leverandører, der i forvejen 
har en vis pondus i Grønland, til at deltage. I alt tiltrak messen 
65 gæster, hvilket er rigtig fl ot, fordi det svarer til hovedparten 
af Saniståls kunder, arkitekter og rådgivere deroppe. ”Det gik 
rigtig godt. Vi fi k opmærksomhed omkring Sanistål og vores 
leverandører og omkring vores engagement i Grønland, og vi 
er slet ikke i tvivl om, at det også vil have en positiv effekt på 
vores salg,” siger Henrik Nielson.

David Bernth bestiller 
varer med Saniståls app

Pladsmand David Bernth vedligeholder 
pladsens forskellige lagre
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Den 19. november er International 
Toiletdag. Sanistål støttede igen i år det 
gode formål: At forbedre forholdene for 
de 2,5 milliarder mennesker over hele 
kloden, der ikke har adgang til rene og 
sikre toiletforhold.

Toiletgolf og kampagnetoiletter 
Spil toiletgolf og vind biografbilletter. 
Sådan lød opfordringen til de kun-
der, der kom forbi Saniståls butikker i 

kampagneperioden. Desuden solgte 
butikkerne kampagnetoiletter, hvor 
overskuddet går til worldtoilet.org.
”Sidste år var vi i stand til at donere 
60.600 kroner til worldtoilet.org. Vi er 
glade for, at vi har toppet det beløb i år 
med 70.000 kroner. Og så er vi glade for 
at være med til at skabe opmærksom-
hed om toiletdagen og de forhold, der 
ligger bag,” siger Marie Biørn, som er 
marketingkoordinator hos Sanistål.

Et godt formål
Worldtoilet.org arbejder på at nedbryde 
tabuer omkring toiletter og sætte fokus 
på det enorme antal mennesker på 
kloden, der ikke har adgang til et toilet. 
Organisationens midler bruges på at for-
bedre hygiejnen i tredjeverdenslande og 
dermed nedbringe den høje forekomst 
af dødelige sygdomme.

Hvad får du din fritid 
til at gå med?
Jeg er så meget som muligt sam-
men med min samlever Margit og 
vores to tvillingedrenge Michael 
og Thomas på 16 år. Men jeg 
kan også godt lide at have tid 
for mig selv. Hvis det er godt 
vejr, kan jeg fi nde på at cykle ud 
til Them Bavnehøj, hvor der er 
et godt sted at sidde, hvor jeg 
aldrig møder en sjæl. Der kan jeg 
sagtens sidde tre timer og læse, 
inden jeg cykler videre. Jeg er lige 
gået i gang med en bog, der hed-
der Flugten fra Camp 14 om én, 
der er stukket af fra Nordkorea. 
 
Hvad ser du som den 
største udfordring i din 
hverdag/liv?
Vi var så uheldige for otte – ni 
år siden, at Margit fi k kræft. Så 
fi nder man pludselig ud af, hvad 
der virkelig betyder noget, og 
hvor stor en udfordring det er. 
Især da hun blev ramt ad fl ere 

omgange, og vi fandt ud af, at 
det er arveligt, så knægtene 
også er blevet opereret et par 
gange. Det er ikke noget, man 
kan gøre noget ved, men det er 
godt nok en udfordring i livet at 
få det til at hænge sammen. 

Hvis du selv kan vælge fra 
øverste hylde, hvad øn-
sker du dig så allermest?
Jeg kunne godt tænke mig 
at kunne rykke tre til fem år 
ud af kalenderen og så sejle 
jorden rundt sammen med 
familien i et sejlskib med en lille 
hjælpemotor. 

Brian Hansen sender stafetten 
videre til Jens Erik B. Pedersen, 
intern sælger i VVS i Odense C, 
med disse tre spørgsmål:
1. Hvad er din hobby/interesse?
2. Hvad er det største, du har  
    været med til i din fritid eller   
    ved Sanistål?
3. Hvor ser du dig selv om 10 år?

Stafetten 
I seneste nummer af Sani-Info sendte
Ulrik Hørlyk Koch stafetten videre til Brian 
Hansen, der er teamleader i Billund

TOILETGOLF 
FOR EN GOD SAG
I november måned havde Saniståls 47 
butikker særligt fokus på toiletter. Målet 
var at skabe opmærksomhed omkring 
FN’s Internationale Toiletdag



SANIINFO NR. 56 2015 17

NÅR HVERT 
SEKUND TÆLLER

Falder man om med et 
hjertestop, kan det være 
sekunder, der adskiller liv 
og død. Derfor har Sanistål 
opsat hjertestartere, som 
medarbejdere og kunder kan 
komme til i en rivende fart

Flere end 3.500 danskere falder hvert 
år om med hjertestop. Og når det sker, 
skal der handles hurtigt. Lynhurtigt. 
Chancen for overlevelse mere end 
fordobles, hvis en kollega eller andre 
sørger for behandling med en hjertestar-
ter inden for tre - fem minutter.

Medarbejderønske
Sanistål har netop anskaffet 29 hjerte-
startere, og det var faktisk et ønske fra 
medarbejderne, fortæller arbejdsmiljø-
koordinator Clifton Augustine Deane.
”Vi håber selvfølgelig ikke at få brug for 

dem, men hvis vi gør, så kan vi hente 
én inden for meget kort tid. Og det 
giver tryghed,” siger han og påpeger, 
at hjertestarteren selvfølgelig er til 
rådighed for både ansatte, kunder og 
forbipasserende.

Maks. fi re sikre minutter
Clifton Augustine Deane har besøgt 
Saniståls butikker og afdelinger over 
hele landet for at vurdere, hvor det var 
nødvendigt at opsætte en hjertestarter. 
Beslutningen traf han ud fra et kriterium 
om, hvor langt der i forvejen var til en 
offentligt tilgængelig hjertestarter.
”Hvis man kan løbe hen til naboen, 
hente én og være tilbage inden for fi re 
minutter, var det ikke nødvendigt at 
købe én. Men hvis det viste sig, at det 
tog længere tid end det, eller de skal 
løbe over en meget trafi keret vej eller 
fl ere etager op for at hente den, så 
skulle de have én selv. Det skal jo også 
være forsvarligt rent sikkerhedsmæssigt 
at få fat i den,” forklarer han.

En stemme guider
I Billund og Odense var der allerede 
opsat hjertestartere, og derudover 
be fi nder der sig nu 29 nye Lifepak 
CR Plus hjertestartere fordelt på 
Saniståls adresser  over hele landet. 
Medarbejderne har været på kursus 
i, hvordan de skal bruges,  og det er 
heldigvis meget enkelt, da en stemme 
guider brugeren igennem de forskellige 

steps. ”Men det er vigtigt at igangsætte 
den livreddende behandling med det 
samme,” understreger Clifton Augustine 
Deane. Og hvis det er nødvendigt, kan 
hjertestarteren så afgive stød, så snart 
den når frem.

Fremover er medarbejdere og kunder betryggende tæt på en hjertestarter 

Det livreddende udstyr demonstreres - her for 
medarbejderne i Sønderborg

 › Hvert år får mere end 3.500 personer 

i Danmark hjertestop uden for et 

hospital

 › Af disse overlever kun cirka 6,5 

procent

 › Chancen for overlevelse falder med 

cirka 10 procent for hvert minut, der 

går, inden genoplivning påbegyndes

 › Hvis adgangen og kendskabet til 

hjertestartere bliver forbedret, anslås 

det, at 300 - 400 fl ere liv kan reddes 

hvert år 

 › I Danmark er der registreret 12.124 

hjertestartere på www.hjertestarter.

dk, men det reelle tal antages at være 

fi re - fem gange så stort

Kilde: Hjertestarter.dk

FAKTA
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Sanistål fylder 90 år og 
indkalder til træf i Vingsted. 
Temaet er – selvfølgelig – 
Rundere end du tror

En sjov weekend med kollegerne fra 
hele landet. Det er Saniståls ansatte 
inviteret til den 10. – 12. juni 2016. Her 
er skruet på alle knapper for at fejre, at 
Sanistål allerede har ni årtier på bagen.

Rundere end du tror
Under temaet ”Rundere end du tror” 
skal vi fejre noget af det, som har 
holdt Sanistål til stålet gennem de 
seneste 90 år: vores gode sammen-
hold og vores måde at være ”mere 
end du tror” på. Weekenden byder 
på forskellige overraskelser og mas-
ser af aktiviteter, for dem der vil have 
pulsen over de 90. Blandt andet kan 
der prøves kræfter med de nye akti-
viteter Disc Golf og mountain bikeløb , 
når der skal kæmpes om  Det grå 
guld og Gamle Oles ”Mere end du 

tror”-pokal. Og der er både ære og 
præmie til det hold, der stiller med 
det bedste eller sjoveste holdnavn, 
som leder tankerne hen på 90 år og 
”Mere end du tror”. 

Kom op i 90’erne
Forøg mulighederne for selv at blive 
90 engang ved at få udarbejdet en 
sundhedsprofi l. Læs mere nedenfor.

Ren forkælelse
Både fredag og lørdag aften er for-
kælelsen en 90-års fødselar værdig: 
lækker middag, drikkevarer, musik 
og natmad. Overnatning i sovesale 
– eller i eget værelse mod ekstra 
betaling, der trækkes via lønnen. 

Gå ikke glip af dette brag af en week-
end. Tilmelding senest 15. januar 
2016 på sanistaal.nemtilmeld.dk.

SANISTÅL TRÆF 2016

1926-201
6

Sanistål Træf: 90 år på bagen

Giv helbredet 
et 90-kilometer-
eftersyn
Sanistål tilbyder igen sine ansatte at få set 
sundheden efter i sømmene. Og at give 
velværet et ekstra skub ved at følge et 
fi remåneders sundhedsforløb. 

Er dit energiniveau i bund? Strammer buk-
serne? Eller vil du blot leve sund ere? Sådan 
spurgte Sanistål i et tilbud til de ansatte om 
at få styr på sundheden. Forløbet starter 
med en sundhedsprofi l, og de der har lyst, 
kan fortsætte med det sunde fokus på en 
SUNDtræning-workshop. 

Tests på kryds og tværs
I sundhedsprofi lerne, der udarbejdes i 
ugerne 2, 3 og 4, testes vigtige faktorer 
som blodtryk, kondital og fedtprocent, 
ligesom testpersonerne skal udfylde et 
spørgeskema om blandt andet kost, alko-
hol og stress-signaler. 

Brug for et puf
De, der ønsker hjælp til at forbedre deres 
sundhed, kan deltage i en fi remåneders 
online SUNDtræning-workshop inddelt i 
tre faser:
Fase 1: Fokus på at komme godt i gang 
med den rette træningsmængde
Fase 2: Tips til sundere kostvaner og evt. 
råd om vægttab
Fase 3: Med en bedre form er der mulig-
hed for at øge træningsindsatsen

Ny profi l
Til Sanistål Træf vil der igen være mulighed 
for at få udarbejdet en sundhedsprofi l. 
Tilbuddet gælder for alle interesserede.  
For de som har fulgt SUNDtræning-
workshop pen, vil denne sundhedsprofi l 
være kulminationen på fi remåneders sundt 
fokus. Husk at tilmelde dig sundhedsprofi l 
til Sanistål Træf senest d. 15. januar 2016 
på sanistaal.nemtilmeld.dk/3/. 
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Mærkedage 1. januar 
til 30. april 2016

Niels E. Svendsen Silkeborg   1.01.2016 10
Niels Christensen Skive   1.01.2016 10
Michael L. Madsen Aalborg   1.01.2016 10
Klaus R. Sørensen Åbyhøj   2.01.2016 10
Anni T. Warming Aalborg   1.02.2016 10
Jesper L. Hansen Glostrup 13.02.2016 10
Karl-Iver Iversen Thisted   1.03.2016 10
Stine Gottczoll Taulov   1.04.2016 10
Kristian Eis S&T   3.04.2016 10
Tom Hummeluhr Aalborg   5.04.2016 10
Leif Jensen Åbyhøj 24.04.2016 10

Dorte Nielsen Aalborg   1.01.2016 25
Henrik Nielson Aalborg 21.03.2016 25
Keld Worsøe Aalborg   1.04.2016 25
Jesper Schiønning Aalborg   1.04.2016 25

Gitte Dalsgaard S&T   9.01.2016 50
Susanne F. Nørhave Aalborg 16.01.2016 50
Arne Stubberup Aalborg 22.01.2016 50
Agner Noer Glostrup 24.01.2016 50
Marian A. Sørensen Holstebro 29.01.2016 50
Jan Henriksen Billund 16.02.2016 50
Flemming S. Nielsen Taulov 20.02.2016 50
Michael S. G. Poulsen Billund 24.02.2016 50
Bettina Knudsen Vejle 28.02.2016 50
Brian A. Arnsbæk Vejle 12.03.2016 50
Steen T. Lykke Holstebro 12.03.2016 50
Anni T. Warming Aalborg 20.03.2016 50
Karsten Nejsum S&T 17.04.2016 50

Carl E. Neermann Nyborg 21.01.2016 60
Anne M. Kokholm Holstebro 29.01.2016 60
Kim Snedker Odense S. 22.02.2016 60
Poul N. Pedersen Silkeborg 23.02.2016 60
Benny Ø. Pedersen Svendborg   7.03.2016 60
Judite Moesgaard Billund 11.03.2016 60

Bodil Øllgaard Køge   7.03.2016 65
Preben Petersen Esbjerg 13.03.2016 65
Carsten Pedersen Billund 22.03.2016 65
Flemming Brasen Brønderslev   6.04.2016 65

Sigurdur Eggertsson Billund   6.03.2016 70

10 års jubilæum

25 års jubilæum

50 års fødselsdag

60 års fødselsdag

65 års fødselsdag

70 års fødselsdag

Dan Viuf Christiansen
Salgschef, 

Industri, Ålborg 

November

Jan B. Petersen
Salgsdirektør, 

Carl F, Glostrup 

December

Flemming Krighaar
Salgsdirektør,

BYG, Glostrup 

December

Nyansættelser

Colitis-Crohn Foreningens 
5.500 medlemmer med 
mave- tarmproblemer 
har fået fri adgang til 
toiletterne i Saniståls 
47 butikker

Sanistål vil gerne gøre en indsats 
for, at mennesker med mave- 
tarmsygdomme kan have så 
aktivt et liv som muligt. Derfor har 
Colitis-Crohn Foreningens 5.500 
medlemmer fået fri adgang til 
toiletterne i vores 47 butikker.
Mennesker med mave- tarmsyg-
domme kan akut få brug for et 
toilet, og nogle har op til 30-40 
akutte toiletbesøg på en dag. 

Det bremser mange med ondt i 
maven i at gå uden for en dør.
I dag lider over 70.000 danskere 
af tarmsygdommene Crohns 
sygdom, colitis ulcerosa og 
mikroskopisk kolit, og sam-
men med irritabel tyktarm er 
tallet tæt på 1 million danskere. 
Sygdommene er ikke smit-
somme, men kræver øjeblikkelig 
adgang til et toilet.

Udover Sanistål giver bl.a. Coop, 
Sportsmaster og Statoil også 
fri adgang til deres toiletter til 
foreningens medlemmer.

Forening får fri adgang 
til Saniståls toiletter

ÅBENT HUS ESBJERG 
22. OKTOBER

Den nye butik i Esbjerg var godt besøgt, da der blev holdt åbent hus 
d. 22 oktober. Omkring 300 kunder lagde vejen forbi butikken i løbet af 
dagen, og der blev ekspederet min. 50 ordrer. Forud for dagen havde 
butikspersonalet i samarbejde med eksternt salg forhørt sig hos butik-
kens kunder for at fi nde den helt rette placering til butikken. 



1. Familie:
Jeg bor i Vejle med min kone Louise og 
vores tre børn: Niclas (8), Gustav (5) og 
Smilla (2), en hund, to katte og et par 
chinchillaer. Og nu snakker konen endda 
om, at vi også skal have høns …

2. Hvad laver du i din fritid?
Langt den meste fritid går med børnene. 
Fx har vi en stor fl isebelagt indkørsel, hvor 
vi tosser rundt på hele vores bilpark af 
traktorer, politibiler, scootere og løbecyk-
ler. Jeg er lidt af et legebarn og bestemt 
ikke for fi n til at lege med. 

3. Har du nogen skjulte talenter?
Jeg kan hverken strikke eller prale af et 
eller andet vildt håndværkstalent, men jeg 
ved næsten alt om cykelsport. Forrige år 
vandt jeg en konkurrence med 25 rigtige 
svar ud af 25 om Post Danmark rundt: 
Hvem har vundet fl est etapesejre, hvad er 
stigningsgraden op ad Kiddesvej osv. 

4. Hvad hader du allermest at 
lave?
Jeg hader at skrive referater og får røde 
knopper af meningsløse statusrapporter.

5. Hvilken kendt person ville du 
helst tilbringe en aften med?
Det skal være Michelle Pfeiffer. Hende har 
jeg haft et soft spot for, siden hun smøg 
sig ned i den der Batwomandragt.

6. Hvad brænder du mest for?
Cykelsport. Jeg æder alt, hvad der 
hedder cykelsport i fjerneren. Om det er 
Vuelta Espagna, Tour de France, Giro 
D’Italia eller endagsklassikeren. Det hele. 

7. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville så være det 
første, du gjorde?
Det kunne være vildt spændende at 
sponsorere et cykelhold i et år eller to. 
At komme helt ind i inderkredsen og 
sidde i sportsdirektørbilen, være med på 
træningslejr osv. Det skulle selvfølgelig 
være et af de store hold, fx Katusha, som 
Rodriguez kører for. 

8. Hvis du skulle leve dit liv om, 
hvor ville du så bo, og hvad ville 
du lave?
Måske skulle jeg være blevet cand.mag. 
i dansk. Bo i København og være en lidt 
hipster lektor på et gymnasium. 

9. Hvis du i dag skulle gøre 
noget, der gør dagen god for 
dine kolleger, hvad skulle det så 
være?
Teambuilding med lidt kant. Ovre ved 
Esbjerg er der en hal med et stort bassin, 
hvor man deltager i en simuleret rednings-
aktion med blandt andet redningsbåd og 
helikopter. Det kunne være godt.

10. Hvordan ser din ønskefrem-
tid ud? Hvor er du karrieremæs-
sigt om 10 år?
Jeg kunne genoptage min politiske 
karriere i Radikale Venstre. Være med til 
at genrejse partiet til dengang, det var 
virkelig radicool at være radikal. Jeg skal 
ikke være statsminister, bare kultur- eller 
uddannelsesordfører. 

Morten Laumann svinger gerne plastichammeren over børnene hjemme i indkørslen

 De 10 
spørgsmål 

37-årige Morten Laumann er projektchef i 
Billund, men han kunne ligeså godt være 
blevet en lidt hipster dansklærer i gymnasiet


