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På lageret i Billund glæder de sig over deres nyindkøbte 
lågpåsætter. Den giver bedre arbejdsforhold – både når 
varerne plukkes, og når kassen efterfølgende lukkes 

Plukkerne ruller rundt på lageret med 
deres trolley eller ergomover. Med sig 
på vognen har de hver 15-20 pap-
kasser, som skal pakkes med fi ttings, 
ventiler, håndværktøj, hydraulikkompo-
nenter … Med lagerets 130 .000 artikel-
numre er der nok at vælge imellem.

Bedre arbejdsstilling og overblik
For nylig har lageret i Billund investeret i 
en lågpåsætter. Og med den har de skif-
tet den gamle type emballage ud, hvor 
fl apper fungerede som låg, når kassen 
var færdigpakket. De fl apper er væk nu. 
Det gør plukkernes arbejde væsentlig let-
tere, fortæller logistikchef Jakob Kläning:
”De får færre løft nu, hvor kassen kan 
blive stående på hylden på vognen. Og 
så kan de bare række ned i den, uden 
at der er en fl ap, som hindrer adgang.” 
Uden fl apper har plukkerne også et 
langt bedre overblik over, at de har 
plukket rigtigt og får puttet varerne 
ned i den rigtige kasse.

Det halve arbejde 
Når en kasse er klar til pakning, 
kommes fyldet i og kassen lukkes. 
Tidligere foregik det manuelt ved, at en 

mand lukkede fl apperne ned og kørte 
kassen igennem en tapemaskine.
”Det er et belastende arbejde, fordi der 
kommer mange kasser hele tiden, og 
man skal holde tempoet for at følge med. 
Nu klarer lågpåsætteren det halve af 
arbejdet. Man fylder kassen op og skub-
ber den videre, og så kan man egentlig 
glemme den kasse,” siger Jakob Kläning. 

Sidegevinster
Bedre arbejdsforhold har ifølge Jakob 
Kläning været den store motivation for 
anskaffelse af lågpåsætteren. Men der 
er fl ere fordele – både nu og på sigt: 
”Vi har udskiftet det gamle fyldpapir 
i kasserne med små luftpuder, som 
både er mere effektive og udgør 
en mindre miljømæssig belastning. 
Desuden arbejder vi stadig på at opti-
mere kassestørrelserne, så der bliver 
brug for så lidt fyld som muligt.”
Og der er endnu et projekt i støbeskeen. 
Jakob Kläning og hans kolleger arbejder 
på at få kasserne påført en form for 
”lynlås”, så det bliver lettere  for kunden 
at åbne dem og få fat i sine varer. 
”Det lykkes forhåbentlig også snart,” 
siger han.
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Fakta om lågpåsætteren

 › Kommer fra bedo Verpackungstechnik 

GmbH i Lübeck

 › Kan håndtere kasser i tre højder

 › Har medført cirka 25 procent billigere 

låg og 35 procent billigere kassefyld

 › Har forbedret pakkeeffektiviteten med 

30-50 procent
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Vi har for nylig offentliggjort vores 
årsrapport for 2015, som viste, at vores 
fokus på lønsomhed og fravalg af ikke 
rentable ordrer har resulteret i, at vi har 
forbedret vores resultat. Men det har 
også betydet, at vi har fået et forventet 
fald i omsætningen.

I Sanistål skiller vi os ud blandt vores 
konkurrenter ved, at vi er dem, der 
gennem vores løsninger og servicekon-
cepter skaber værdi for vores kunder. 
Vi er i front med nyskabende initiativer 
som fx StockMaster, alt imens vi videre-
udvikler vores eksisterende koncepter. 
På samme måde skal digitalisering af 
vores processer gøre samhandlen med 
kunderne mere effektiv og være med til 
at øge deres værdiskabelse og kon-
kurrenceevne. Digitaliseringen af vores 
processer skaber samtidig værdi for 
Sanistål og frigiver mere tid til salg. 

Ønsket om mere tid til salg er også 
baggrunden for den netop gennemførte 
organisationsændring, hvor vi har skilt 
stålforretningen ud fra Industri. Stål 
har nu fået sin egen identitet og kan 
dermed fuldt ud koncentrere sig om 

at sælge stål. Stål er et stort og vigtigt 
marked for os, og vi forventer, at denne 
ændring vil skabe ny energi og øge om-
sætningen. På samme måde kan Teknik 
blive mere fokuseret og koncentrere sig 
om det, som de er bedst til og dermed 
øge salget.

Om ganske få dage begynder årets 
Mere end du tror-tour, og jeg glæder 
mig til at komme rundt i Sanistål og 
fortælle om vores resultater og ambi-
tiøse strategi og planer. Det er vigtigt, 
at du kommer, så du ved, hvad der 
sker i Sanistål, og hvad planerne er i 
fremtiden. I år sætter vi også fokus på, 
hvordan vi alle kan blive endnu bedre til 
at være mere end du tror overfor hinan-
den og kunderne. I den forbindelse er 
der kommet imponerende mange gode 
video-input fra jer alle sammen, som I 
kan se på intranettet.

Jeg glæder mig til at se jer.

V enlig hilsen

Christian B. Lund

  Farvel 
til besværlige fl apper 

Kommentarer og artikelforslag er meget vel-
komne og skal sendes til Pia A. Kristensen i 
marketingafdelingen  – pap@sanistaal.dk

Sani-Info er mærket med det nordiske 
miljømærke, Svanen, fordi vi tænker på 
miljøet. Svanen er en garanti for, at 
Sani-Info er produceret under 
miljø-kontrollerede forhold, 
og at der kun er anvendt 
materialer, som lever op 
til skrappe miljøkrav.

Den nye lågpåsætter gør på fl ere måder 
livet lettere for plukkerne i Billund

Papirfyldet er udskiftet med det mere 
effektive og miljøvenlige luftpudefyld

Lågpåsætteren klarer det meste selv

Kasserne kører lige igennem uden 
unødig ventetid

 Værdifuld 
indsats skaber resultater



Opdateret 
web-design 
øger fokus 
på salg

Saniståls website får nyt 
og moderne design, der øger 
fokus på salg af varer og 
giver kunderne en mere bru-
gervenlig og eff ektiv oplevelse

Det seneste år har Saniståls e-handelsfolk 
samarbejdet med eksterne konsulenter og 
Marketing om at re-designe sanistaal.com, 
så det fremstår mere nutidigt og moderne. 
Projektgruppen og fl ere kolleger fra bl.a. 
salgsorganisationen er i gang med de sid-
ste test, og snart åbner det nye website.
”Hidtil har udfordringen været, at sitet 
både har fortalt om vores koncern og har 
skullet sælge varer. Nutidigt webdesign 
gør det muligt at have et mere rent fokus 
på salg af varer, mens de øvrige infor-
mationer naturligt er samlet nederst på 
siden,” siger Claus Ejlertsen, E-handels- 
og marketingdirektør i Sanistål.

Mere brugervenligt
Websitet får bl.a. et særligt område til 
eksponering af kampagner og tilbud, 
webbutikkens funktioner og muligheder 
bliver mere synlige, og der kommer en ny 
og forbedret søgefunktion.
”Vi vil også gerne markere, at Sanistål er 
en servicevirksomhed, som skaber værdi 
for sine kunder. Derfor bliver det også 
nemmere at få overblik over vores service-
koncepter på sitet,” siger Claus Ejlertsen.
Derudover får sitet responsivt design, 
hvilket betyder, at sitet tilpasses den 
skærmstørrelse, som man ser det med.

Ét samlet site
En anden nyhed er, at Carl F frem-
over bliver en del af Saniståls site. 
Her får Carl F sit eget, meget synlige 
område. Tidligere har Carl F haft sit 
eget site, hvilket har været bøvlet og 
omkostningsfuldt. Desuden bruger 

Carl F- kunderne sanistaal.com fem 
gange mere end carlf.dk. Når kunderne 
fremover bruger adressen carlf.dk, vil 
de automatisk lande på Carl F-området 
på sanistaal.com.
”Vi vil også opnå en bedre placering i en 
Google-søgning ved at fl ytte carlf.dk til 
sanistaal.com og kommer samlet til at 
stå langt stærkere,” siger Claus Ejlertsen.
For ca. et halvt år siden blev der 
foretaget forskellige ændringer i det 
eksisterende design på Saniståls 
hjemmeside, bl.a. ny menu struktur, 
nyt stort søgefelt, log-in i øverste højre 
hjørne og en bund med de mange 
koncernoplysninger. 
”På den måde har vi på forhånd vænnet 
kunderne til nogle af de ting, der bliver 
ændret med det nye design. Der vil 
samtidig blive fulgt op med diverse 
guides og informationsmateriale,” siger 
Claus Ejlertsen.

Relevant hjælp 
til kunderne
Det nye website rummer en 
række muligheder for digital 
forretningsudvikling. Det vil 
give kunderne en bedre, mere 
relevant og individuel service.

Sanistål får en masse viden om 
kundernes adfærd, når de bruger 
sanistaal.com. Den viden bruges nu 
mere proaktivt til at udvikle forretnin-
gen og til at hjælpe kunderne bedst 
muligt.

”De mange data, vores systemer 
indsamler om kundernes adfærd, 
bruger vi til at give dem en mere 
personlig oplevelse på sanistaal.com, 
så de får præsenteret netop det, der 
giver mening for dem,” siger Morten 
Nielsen, der er digital forretningsud-
vikler i E-handel.
Det er hans opgave at udnytte mulig-
hederne for den digitale forretnings-
udvikling optimalt: ”Det handler om 
at give kunderne lige netop den viden 
eller vise dem netop de produkter, 
som de aktuelt står og mangler,” 
siger han.

Individuelle produktanbefalinger
Sanistål har en meget bred produkt-
palette, som det kan være svært for 
kunderne at få overblik over. Ved at 
bruge data aktivt, vil sitet anbefale og 
vise produkter, som er målrettet den 
enkelte kundes behov på en meget 
mere relevant og intuitiv måde.

Målrettede e-mails
Udover at data bruges til at give 
målrettede produktanbefalinger på 
websitet, giver informationerne om 
kunderne også Saniståls marketing-
afdeling mulighed for at sende langt 
mere målrettede e-mails til kunderne.
”Systemet kan helt automatisk sende 
netop de kampagner og tilbud til de 
kunder, som de er relevante for,” for-
tæller Morten Nielsen.

›

›

Projektet med opdatering af webdesign er 
primært blevet drevet af Mette Pilgaard og 
Morten Fredsgaard Pedersen fra e-handel.
De har bl.a. samarbejdet tæt med Saniståls sælgere, 
som har testet sitet gennem hele udviklingsfasen.

”Det har været en rigtig god proces, og vi har fået 
utrolig mange gode input fra sælgerne, som jo ser 
tingene fra kundernes synsvinkel,” siger 
projektleder Mette Pilgaard.
Et vigtigt fokusområde har været forbedring af 
søgemaskinen, og en ny er derfor blevet lavet helt 
fra bunden. De data, der indgår i søgemaskinen, 
er blevet grundigt udvalgt. 

”Dermed er søgemaskinen blevet langt hurtigere, 
og den kommer med et mere præcist resultat,” 
siger konsulent Morten Fredsgaard Pedersen. 
Dertil er der kommet en ny fi lterfunktion, så man 
kan præcisere sin søgning og fx afgrænse den 
til bestemte fabrikater og primære egenskaber.

web-design

›

til bestemte fabrikater og primære egenskaber.

›
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I seneste nummer af Sani-Info sendte Brian Hansen 
stafetten af sted til Jens Erik B. Pedersen, intern 
sælger i VVS, Odense C

Hvad er din hobby/interesse? 
Det er fodbold. Jeg spiller i en lille klub, der hedder Holluf Pile, men 
jeg smadrede desværre korsbåndet sidste år i maj. Jeg er målmand 
og hoppede op efter en bold, og så sagde det knæk i knæet. Med en 
markspiller i målet gik det endnu værre end galt, og vi tabte den kamp 
6-0. Jeg går nu til genoptræning. 

Hvad er det største, du har været med til i din fritid 
eller ved Sanistål?
Det var selvfølgelig mine børns, Frejas og Jeppes, fødsler. Ellers var det nok, 
da jeg kørte til Tjekkiet for at se Jeppes debut på U16-fodboldlandsholdet.
Ved Sanistål  har det været en stor oplevelse at være med til at få os ud 
af krisen, så vi kunne beholde vores arbejde. Vi forsøgte at få solgt så 
meget som muligt og at spare på omkostningerne – sådan noget. 

Hvor ser du dig selv om 10 år?
Jeg har altid drømt om at komme til USA og tage Road 66, enten i bil 
eller på Harley, og så køre tværs igennem landet et halvt års tid. Gerne 
sammen med børnene og min kæreste Tina. Opleve USA indefra og 
besøge nogle af nationalparkerne som Yellow Stone og Grand Canyon. 
Jeg vil også gerne til New York, der har jeg aldrig været. Det kunne 
være fedt. Og man ved aldrig, hvor længe man lever. 

 Jens Erik B. Pedersen sender stafetten videre til Jesper D. Petersen, 
butikssælger Slagelse, med disse tre spørgsmål:
1. Hvis du skulle vælge uddannelse i dag, hvad ville du så vælge?
2. Hvis du skulle bestemme, hvad vil du så lave om i Sanistål?
3. Hvad er det bedste råd, som du har fået – eller nogen har sagt til dig,
    som har gjort en stor forskel?                                                                                                                                    

Sta
fetten

”Vi vil rigtig gerne sørge for, at PSI ikke 
blot er noget, vi går og siger, men rent 
faktisk bliver til en ændret adfærd,” forkla-
rer salgsdirektør Claus Jæger Nørbjerg.
Selvom der måske var lidt skeptiske 
miner forud for forløbet, har Claus 
Jæger Nørbjerg kun oplevet begej-
strede medarbejdere efterfølgende.   

Husk tilbehøret
Søren Andreasen fra Sanistål-butikken 
i Frederikshavn var glad for at komme 
ud og få ny inspiration.
”Vi skal fylde noget mere i vores 
kunders kurve, når vi alligevel er i 
gang med at sælge til dem. Og det fi k 
vi nogle værktøjer til. Det var meget 
inspirerende,” siger han.
Det kan være et nyt godt tilbud, man gør 
kunden opmærksom på, men det kan 

også være en komplementærvare, som 
kan spare kunden for en ekstra indkøbstur.
”Hvis nu kunden køber et kopbor, kan 
jeg spørge, om de har den specielle 
holder det kræver, og om de ligger inde 
med ekstra bor, da borene til kopbor let 
knækker,” forklarer Søren Andreasen.

100 kroner her og der
Søren Andreasen er ikke i tvivl om, at 
han kan sælge for 100 kroner mere om 
dagen, og det er sød musik i salgsdi-
rektørens ører.
”Ved det her alene vil vi i princippet 
kunne sælge for fi re millioner ekstra i 
2016. Samtidig yder vi kunden en bedre 
service, ved at han bl.a. er fri for at køre 
forgæves, hvis han ikke selv husker det 
nødvendige tilbehør til den købte vare”, 
siger Claus Jæger Nørbjerg.

Som sine kolleger glæder Richard Loua 
sig til at se fremad: ”Noget af det bedste 
ved kurset var at få indprentet, at det der 
salg slet ikke er så farligt at snakke om. Vi 
skal ud af vores komfortzone. Flytte os fra 
at være ekspedienter til at være sælgere.”

Butikschef Richard Loua har udstillet 
en æske med AA-batterier på disken i 
sin butik på Nørrebro. 
”Er du sikker på, at din remote virker, nu 
hvor det er weekend?” spørger han kun-
den foran sig og peger på batterierne. 
Og hvis kunden svarer, at han bruger 
AAA-batterier, så går Richard Loua uop-
fordret hen og fi nder AAA-batterierne på 
hylden. ”Og så køber de”, fortæller han. 

Mening bag ordene
Som samtlige af sine butikskolleger 
har Richard Loua været på kursus 
for at lære at yde kunderne en bedre 
service og samtidig øge sit salg. 
Salgsorganisationen har de seneste 
par år arbejdet med PSI – positiv 
salgsindstilling og  var nu nået til 
næste step.

 

Åbyhøj 
løb med titlen, æren og 
lagkage til 125 personer

Med fl otte resultater både omsætnings-
mæssigt og på de bløde værdier 
vandt Åbyhøj titlen som Årets Butik 2015

Butikschef Claus Gustafsen fi k den 
gode nyhed på et kædemøde i Nyborg. 
Og da mødet sluttede fredag middag, 
fi k han travlt: ”Jeg drønede hele vejen 
fra Nyborg til Aarhus, selvom det var 32 
km ekstra for mig, og nåede butikken 
en halv time før lukketid, hvor jeg kom 
hoppende frem med pokal og diplom. 
Det var fedt,” fortæller han. 

En tand bedre
Årets butik kåres af salgsdirektør Claus 
Jæger Nørbjerg i samarbejde med de tre 
regionschefer. ”Det var svært, når de alle 
sammen var så gode, men der var én, 
der lige var en tand bedre. Åbyhøj har 
bl.a. landets største disk-omsætning pr. 
medarbejder, der er altid en fl ot butiks-
standard, og butikken klarer sig fl ot i 
PSI-målingen om positiv salgsindstilling,” 
fortæller Claus Jæger Nørbjerg. 

I Åbyhøj glæder de sig over anerkendel-
sen, og Claus Gustafsen har fl ere bud 
på, hvorfor de løb med titlen:
”I personalegruppen er vi ret enige om, 
i hvilken retning vi skal gå, og vi hjælper 
hinanden med at få hjulene til at køre. 
Desuden har vi et exceptionelt godt 
samarbejde med de interne sælgere, 
der sidder i samme  bygning.” 

  Årets kategorivindere 2015

 › Butikker med 3 ansatte: Hillerød

 › Butikker med 4-6 ansatte: Amager

 › Butikker med 7+ ansatte: Åbyhøj

Den butik som har klaret sig bedst 
af de tre, kåres som  Årets Butik

I øjeblikket smider mange af Richard Louas kunder 
lige en pakke batterier i indkøbskurven

Personalet fi k hurtigt hænderne op, 
da de fandt ud af, at de var røget helt til tops i år

Fra 
ekspedient   

 til sælger
Sælg for 100 kroner ekstra 
om dagen pr. medarbejder. 
Det er motivationen til 
Saniståls butiksansatte, 
som har været på 
skolebænken for at 
blive endnu bedre til 
at sælge  Årets butik2015
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Søren Andreasen 
fra Sanistål-butikken 

i Frederikshavn har 
også fået salgs-
værktøjerne ind 

under huden.



meget skarpt, og de er imponerede 
over, hvor stor en operation det egent-
lig er, og hvor mange anstrengelser vi 
gør os for at kunne yde den allerbedste 
leveringskvalitet. Og så er de glade for 
at kunne møde en masse leverandører, 
der har nogle gode tilbud med,” siger 
Flemming Krighaar, salgsdirektør i 
Byg. Han bemærkede også, at fl ere af 
kunderne sad og hyggede sig med at 
udfylde bestillingslister efter frokosten.

Tid til at snakke
Men også leverandørerne står i kø 
for at komme med til Kick off, og 
antallet af leverandør-stande blev i år 
udvidet fra 40 til 55, fortæller Henrik 
Rasmussen, markedsdirektør i Byg.
”Det har ikke været svært at få fl ere 
leverandører med – faktisk blev vi nødt 
til at sige nej til nogle af dem. I år har 
vi sat ekstra fokus på nogle områder, 
hvor vi gerne vil gøre en forskel i mar-
kedet fremadrettet. Vi har blandt andet 
nye leverandører og produktområder 
med inden for tag og facade og VA, 
ligesom forbrugsvarer fylder mere end 
hidtil,” siger han. 
Hovedfokus på arrangementet er sta-
dig at give leverandørerne og Sanistål-

medarbejderne mulighed for at møde 
hinanden. Og det er i høj kurs blandt 
leverandørerne, fortæller Per Carlsen, 
der er salgskonsulent i Geberit:
”Det er alle tiders arrangement, for jeg 
får mulighed for at komme i kontakt 
med alle Sanistål’ere på én gang. De 
har god tid til at snakke her, og jeg 
kan præsentere dem for vores pro-
duktnyheder. Samtidig er det jo også 
hyggeligt,” siger han.

God tid til kunder og 
leverandører
For de fi re mænd fra Slagelse er 
rundturen på lageret nu slut, og forude 
venter en god frokost og besøg hos 
leverandørerne. 
For ekstern sælger Peter Raun og 
butikschef Martin Sørensen er Kick off 
en rigtig god mulighed for at nå fl ere 
vigtige ting:
”Arrangementet giver os mulighed for 
at pleje vores kunder, fordi vi tilbrin-
ger en helt dag sammen med dem. 
Samtidig har vi god tid til at møde 
leverandørerne og få en snak med 
dem, hvilket godt kan knibe i en travl 
hverdag,” siger Martin Sørensen.

”Jeg er godt nok imponeret over den 
orden, der er her. Der er ryddet op, og 
alt ligger snorlige. Det er rart at se,” siger 
Claus Christensen fra VVS-fi rmaet H.P. 
Christensen og sønner i Slagelse.
Han er ny kunde i Sanistål og har benyt-
tet lejligheden til at komme bag murene 
på centrallageret i Billund sammen med 
Saniståls eksterne sælger i Slagelse, 
Peter Raun. Med i bilen fra Slagelse har 
Peter Raun også Saniståls butikschef 
Martin Sørensen og Allan Kjær Andersen, 
der har sit eget VVS-fi rma i byen.

Lige imponerende hver gang
Lige nu er de fi re mænd iklædt orange 
veste og på rundvisning på det 90.000 
kvadratmeter store lager, der indeholder 
omkring 130 .000 varenumre. Her intro-
ducerer rundviser og afdelingsleder Ejgil 
Nielsen dem både for Danmarks største 
slangelager, StockMaster-konceptet, 
det udendørs VA-lager og automaterne, 
der alene indeholder 28.000 varenumre.
Allan Kjær Andersen var også med 
Peter Raun til Kick off for to år siden, 

men han prøver gerne endnu en rundtur 
på lageret:
”Det er lige imponerende at se hver 
gang, og så er det også rart at få mulig-
hed for at møde en masse af Saniståls 
leverandører og høre om de nyeste 
produkter,” siger han.

Glade kunder
Hvert andet år bliver lageret i Billund 
forvandlet tre dage i februar til Bygs 
Kick off arrangement. Oprindeligt var 
det tænkt som et arrangement, hvor 
leverandørerne kunne møde Sanistål 
medarbejderne. Sådan er det stadig, 
men forrige år blev arrangementet 
udvidet, så butikschefer og sælgere 
den sidste dag også kan invitere deres 
kunder med.
Forrige år var der 150 kunder med, 
mens antallet i år var oppe på godt 
200.
”Kunderne vil meget gerne investere 
tiden i at deltage, hvilket jeg synes er 
en cadeau til vores arrangement. De 
synes, at de ser et centrallager, der står 

Kick off     slog nye rekorder
Saniståls Kick off  arrangement i Billund var i år en stor succes 
med deltagelse af rekord mange leverandører og kunder
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Flemming Krighaar, ny 
salgsdirektør i Byg, var for 
første gang til Kick off.

Ejgil Nielsen viste 
rundt på det 90.000 
kvadratmeter store lager. 

55 leverandører havde valgt 
at have en stand på årets Kick off.



Igen i år har Arbejdstilsynet 
vendt alle tommelfi ngre opad 
med grønne smileyer til Sanistål 

Et stort fokus på arbejdsmiljø og sikker-
hed må siges at bære frugt. For andet 
år i træk høstede Sanistål udelukkende 
grønne smileyer – denne gang syv 
stk. af de små eftertragtede smil fra 
Arbejdstilsynet. Derudover har lagrene 
i Taulov og Billund kronesmileyer, som 
viser, at de er arbejdsmiljøcertifi ceret – 
en anerkendelse, de kun deler med én 
procent af alle danske virksomheder.

Trygge forhold
Ifølge arbejdsmiljøkoordinator Clifton 
Deane skyldes det fl otte resultat en mål-
rettet indsats. Blandt andet gennemgår 
alle afdelinger løbende et detaljeret skema 

for at sikre, at forholdene er i orden. Og 
de grønne smileyer betyder meget både 
for virksomhed og for medarbejdere:
”Medarbejderne er utroligt glade, når de 
får den grønne smiley. Den er et bevis 
på, at der er tryghed på arbejdspladsen 
– og det giver stolthed,” siger han.

Fortsat fokus 
Selvom arbejdsmiljøet kører på skinner, 
kan Clifton Deane og hans kolleger ikke 
bare læne sig tilbage og nyde synet af 
de grønne smil, påpeger han:
”Vi har et klart mål om at være blandt 
de bedste i landet og kan hele tiden 
forbedre os.” 

Hvid maling, led-pærer, lyd-
dæmpende plader, udven-
dige persienner og tæpper 
er nogle af de ingredienser, 
der har været med til at øge 
medarbejdertilfredsheden på 
det fysiske arbejdsmiljø

Tilfredsheden med det fysiske arbejds-
miljø er ifølge seneste medarbejderana-
lyse steget fra 80 til 86 procent. Det er en 
stigning, der går fi nt i tråd med Saniståls 
mål om at være et godt sted at arbejde.

Input om problemer
Arbejdsmiljøkoordinator Clifton Deane 
er ikke i tvivl om, hvad det fi ne resultat 
skyldes: 
”Vi lytter til, hvad folk siger, og tager action 
på de ting, vi kan.” Forslag til forbedringer 
kommer ofte fra medarbejderne selv. 
Enten via deres arbejdspladsvurdering eller 
ved direkte henvendelse til fx Clifton Deane 
eller property manager Per Thorsager.

Temperatur og lyd
”Vi fi k lavet mange ting sidste år. 
Eksempelvis har vi på fl ere kontorer 

installeret ventilationsanlæg, og andre 
steder sørget for støjdæmpning  med 
lydisolerende gulvtæpper og loftsplader. 
I en butik, hvor der var ekstremt varmt om 
sommeren, løste vi bl.a. problemet ved at 
male deres sorte tag hvidt,” fortæller Per 
Thorsager. Han mødes et par gange om 
året med Clifton Deane, HR-chef Charlotte 
Akselsen og adm. direktør Christian Lund 
for at gennemgå de rejste problemstillin-
ger og udarbejde handlingsplaner.

Flere GLADE 
medarbejdere

Per Thorsager viser et af de 
nye gulvtæpper, der fungerer 

som en fi n støjdæmper
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En perlerække af 

GRØNNE SMIL

Flere GLADE
medarbejdere

I løbet af januar måned er fl ere hund-
rede Sanistål-ansatte blevet målt, vejet 
og evalueret. Nogle er vejet og fundet 
for tunge, andre har en bodyage med 
alt for mange år på bagen, og andre 
sover dårligt om natten. Vidt forskellige 
udfordringer, som der bliver arbejdet 
med over de kommende måneder.
 
Motion, kost og 
Julemærkehjem
”Vi har stor fokus på 
trivsel og arbejds-
glæde i Sanistål og 
på, hvordan små 
skridt kan gøre en stor 
forskel. Derfor har vi i år 
valgt at sundhedsprofi len ikke skal stå 
alene, men følges op af et tilbud, som 
gør det nemmere for medarbejderne 

at komme til at leve sundere,” siger 
HR-chef Charlotte Rye Akselsen.
Forløbet er inddelt i tre faser. Den første, 
er skudt i gang, og fokuserer på motion, 
mens den anden er rettet mod bedre 
kostvaner. Den tredje giver medarbej-
derne mulighed for – gennem motion og 
bevægelse – at skrabe penge sammen til 
Julemærkehjemmene pr. tilbagelagt kilome-
ter. Medarbejderne bevæger sig, Sanistål 
betaler. Der kommer mere information om 
den tredje fase, når tiden nærmer sig.

Bruno Frahm, 52 år, intern 
sælger – løber en del, men vil gerne 
have ny inspiration:
”Jeg vil gerne lære at træne på en ny 
måde, hvor jeg bruger noget mere af 
kroppen. Og måske skulle man også 
lige kigge lidt på kolesteroltallet.” 

Og så regner han med, at Sundt Boost 
kan hjælpe ham med at fastholde 
træningen. 
”Du har én, der sparker til dig – eller der 
kommer i hvert fald løbende mails, der min-
der dig om, at du har tilmeldt dig noget.”

Thomas Jørgensen, 43 år, 
intern sælger – var allerede godt i 
gang med at tabe sig sammen med sin 
kone, da Sundt Boost blev skudt i gang.
”Men jeg regner med, at der kommer 
nogle gode råd til, hvordan vi kan fast-
holde det. Det er ikke så svært at tabe 
sig. Kunsten er at holde det.” siger han.
Han døjer lidt med ryggen, så han har 
også kastet sig over rygøvelserne:
”Jeg synes, det er gået okay. Det er ret 
sjovt at prøve,” konstaterer han.

        

Sundt Boost er et tilbud til alle Saniståls ansatte, som 
ønsker gode råd til et sundere liv. Målet er bl.a., at de 
tilmeldte tilsammen reducerer  taljemålet med tre me-
ter inden Sanistål Træf til sommer. Og så kan indsat-
sen oven i købet medføre ekstra god samvittighed…

   3 meter 
smallere om livet

dInfo

Sundt Boost er inddelt i 3 faser af ca. 

1,5 måneds varighed: 

 › Fase 1:  Fokus på at komme godt i 

gang og den rette træning 

 › Fase 2:  Få tips til sundere kostvaner 

og evt. råd om vægttab 

 › Fase 3:  Gennem motion og bevæ-

gelse skrabes penge sammen til 

Julemærkehjemmene

Lyddæmpende plader har på fl ere 
kontorer skruet ned for støjen

Hvidmaling af et sort tag har været med til at afhjælpe 
problemer med varme om sommeren
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KLAR til forandringer
Forandringer og nye arbejdsgange venter forude. 
Derfor har PRIMUS-programmet et stort fokus på 
at skabe tryghed blandt Sanistål’erne

”Der er ingen tvivl om, at når vi begyn-
der at implementere det nye forretnings-
system, vil det betyde nye processer og 
ændringer i arbejdsgangene i Sanistål,” 
siger Line Wille, der er ansvarlig for 
PRIMUS-programmets kommunikation 
og Change Management. 
Det er afgørende, at implementeringen 
og forankringen af det nye SAP-system 
bliver så optimal som muligt.
”Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at 
alle medarbejdere er trygge ved proces-
sen og klædt på til forandringerne. Vi vil 

bl.a. understøtte forandringsprocessen 
med et højt kommunikationsniveau, 
uddannelse og direkte dialog,” siger 
Line Wille.

Rundrejser og intranet
I maj måned bliver alle ledere i Sanistål 
inviteret på en PRIMUS-rundrejse, hvor 
de skal høre om, hvor programmet er 
lige nu og hvilke strategiske tiltag, der er 
i gang. De t er også planen, at de r skal 
holdes rundrejser, som er mere målret-
tet medarbejdere i Sanistål.

”På intranettet vil vi desuden fortælle de 
seneste nyheder om programmet, og 
det bliver også muligt at stille spørgsmål 
og kommunikere direkte med os. Vi vil 
også gerne komme ud i organisationen, 
præsentere PRIMUS  og høre medarbej-
dernes tanker,” siger Line Wille.

PRIMUS PARTNER 
                  er på plads
Sanistål har nu færdigforhandlet kontrakten med den partner, 
der skal levere det nye forretningssystem

PRIMUS-programmet har brugt årets 
første måneder på at få aftalen med den 
partner, som er valgt til at levere det nye 
forretningssystem, helt på plads. Det er 
virksomheden itelligence, som skal 

levere et SAP-baseret system til Sanistål.
”itelligence blev bl.a. valgt, fordi de 
har et stærkt team, og de viste den 
største forståelse for vores forretning. 
Det er vigtigt, at de ikke bare leverer 

et IT-system, men at 
de også er med til at 
sikre, at løsningen løfter 
Saniståls forretning, så 
vi opnår det, som vi 
ønsker,” siger pro-
gramdirektør Torben 
Spaabæk.

Ensartet styring
PRIMUS-programmet består af interne 
medarbejdere fra Sanistål, og det er nu 
deres opgave i samarbejde med itelligence 
at få det nye system sikkert implementeret.
Nu, hvor der er styr på prtogrammets 
organisering, tidsplaner, projektplaner 
osv., bliver næste skridt at gøre klar til 
at igangsætte projekterne.
”For at sikre en ensartet styring og synergi 
mellem projekterne, er der også etableret 
en række tværgående spor bl.a. inden for 
kommunikation, test, stamdata og change 
management,” siger Torben Spaabæk.
Planen er, at PRIMUS -programmet  er 
afsluttet medio 2018. 

Mere 
tid til 
SALGET

Holdet bag PRIMUS-programmet har 
i månederne op til valget af et nyt for-
retningssystem arbejdet målrettet på 
at formulere, hvad det helt præcist er, 
det nye system skal tilføre Sanistål af 
værdi. Nu er leverandøren og det nye 
system valgt, og næste skridt bliver 
udviklingsfasen (Solution Design og 
Solution Build), hvor det skal sikres, at 
SAP-systemet netop tager hånd om 
de processer, som Sanistål har beslut-
tet skal optimeres.
”Forarbejdet har været meget grun-
digt, o g vi er helt skarpe på, hvad der 
vil skabe mest værdi for Saniståls for-
retning,” siger Rasmus Christjansen, 
der er procesejer i PRIMUS-
programmet og ansvarlig for salg. 

Eff ektiv opfølgning
For salgsorganisationen er det overord-
nede mål, at de mange optimeringer, 
som det nye system vil skabe, skal 
frigive tid til salget og dermed give øget 
omsætning og vækst.
”Vi vil fx blive bedre til at følge op på 
tilbud og salgsaktiviteter. Tidligere har 
det været svært at overskue, og mange 

af kundernes forespørgsler har måske 
været gule lapper. Nu bliver vores viden 
samlet op i systemet, og det skal vi 
udnytte optimalt til at skabe salg og 
vækst,” siger Rasmus Christjansen.
I det nye system skal data også let 
kunne genbruges, så forespørgsler og 
tilbud hurtigt kan ændres til ordrer.
”I dag sidder vi og taster oplysninger 
ind to gange. Sådan bliver det ikke 
fremover,” siger han.

Ingen tidsrøvere
På samme måde skal det nye system 
sikre, at bestillingen af skaffevarer ikke 
længere er en tidsrøver. I dag bliver 
der brugt meget tid på at fi nde frem 
til skaffevarerne, fordi de ikke bliver 
gemt i systemet. Det nye system skal 
gøre det lettere at oprette varer i data-
basen og vedligeholde dem. 
”Vi får mere viden om varerne og kan 
hurtigt fi nde frem til dem. Det vil igen 
spare os for tid, som vi kan bruge på 
salg,” siger Rasmus Christjansen.
Når fl ere og fl ere processer bliver 
digitaliserede, er det samtidig vigtigt, 
at kunderne får adgang til nogle af de 

opsamlede data i webbutikken, så de 
kan gøre mere og mere selv.

Bedre overblik
Det er også Saniståls mål, at det nye 
system skal give et tydeligt billede af 
pengestrømme og følgeomkostninger 
ved ordre, ligesom planlægningen af 
indkøb skal forbedres, så varerne er 
på lageret så kort tid som muligt.
”Vi har et klart billede af, hvor vi vil 
hen, og hvilke forbedringer vi vil opnå 
– nu bliver det spændende at se, 
hvordan SAP kan løse opgaven,” siger 
Rasmus Christjansen.

PRIMUS-programmet er nu 
parat til at tage det næste 
vigtige skridt, som for alvor 
vil styrke Saniståls forret-
ning og frigive tid til salg og 
vækst

Rasmus Christjansen er klar til at 
tage de næste vigtige skridt mod et nyt 
forretningssystem i Sanistål.

Pernille Larsen og 
hendes kollegaer i Industri kan 

glæde sig til at få mere tid til salget, 
da PRIMUS bl.a. sparer tid ved 

bestilling af skaffevarer.

Kontrakten med virksomheden 
intelligence underskrives.
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MÆRKEDAGE 
1. maj til 30. juni 2016

10 års jubilæum

25 års jubilæum

50 års fødselsdag

60 års fødselsdag

65 års fødselsdag

70 års fødselsdag

Jens Pedersen
Marketingchef, 
Aalborg 
Januar

Nyansættelser

Butlerne 
stak af 
med sejren

Et stort tillykke til vinderen 
af årets holdnavn 2016: ”Miss 
Sophie and her butlers” fra 
Industri i Aalborg

Holddeltagerne på ”Miss Sophie and her 
butlers” skal nok være lidt mere friske til 
bens end deres navnebror fra den briti-
ske nytårs-sketch, hvis de skal have en 
chance for at vinde nogle af konkurren-
cerne til Sanistål Træf 2016. Men titlen 
som årets holdnavn er i hvert fald i hus.

Holdet bag vindernavnet
Miss Sophie selv har ikke givet sig til 
kende endnu, men her butlers er:
Morten Kristensen, Preben Nyholm og 
Steen Christensen, Industri, Aalborg

Ifølge dommerkomitéen 
var der igen i år mange gode forslag, men 
butlerne løb med sejren, fordi holdnavnet 
hænger godt sammen med årets tema og 
udstråler sammenhold og teamwork.   

En butler værdig
Præmien til det vindende hold er ikke 
same procedure as last year. De er blevet 
beæret med et passende kostume i form 
af handsker, vest og butterfl y samt en 
90 år gammel godtepose med Blomme 
i madeira, småkager, sherry, kongen af 
Danmark og Citronmåne. Og så er der 
kun tilbage at glæde sig til juni. Hvem 
ved, om Miss Sofi e dukker op … 

 Sanistål’er 
 blandt Danmarks 

3 bedste 
 til Excel

Lars Simoni Frederiksen, Business Controller i Sanistål, 
nåede fi nalen i DM i Excel og er en af Danmarks 
allerbedste 

Egentlig havde Lars Simoni Frederiksen en aftale med sine kolleger i 
Reporting og Controlling om, at de alle ville stille op, da Microsoft for 
nyligt holdt DM i Excel. Men så var han alligevel den eneste, der nåede 
at gøre det til tiden. Der var mere end 1.000 tilmeldte, og Lars Simoni 
Frederiksen gik både videre til semifi nalen og fi nalen, som blev holdt i 
Microsofts danske hovedkontor i Lyngby.

1000 meter Excel 
”Det var en sjov oplevelse, men jeg vandt ikke,” siger han lidt skuffet. Om 
han blev nummer to eller tre ved han ikke, for der blev kun kåret én vinder i 
det tætte felt:
”Så jeg går da ud fra, at jeg blev nummer to,” griner han.

Ikke særlig nørdet
Lars Simoni Frederiksen afviser, at han er specielt struktureret og nør-
det, bare fordi han synes, at Excel er et godt redskab til overblik over 
store mængder data.
”Jeg tror faktisk, at der er andre her på kontoret, som er større Excel-
nørder end mig,” siger han.
I sit privatliv hiver han dog aldrig en lommeregner frem:
”Jeg fi nder i stedet et Excel-ark, når jeg skal sammenligne forskellige 
bud på ferierejser eller afgøre, hvilket tv jeg skal købe,” fortæller han.

  INFO

Andre fantastiske kandidater til 

bedste holdnavn: Same procedure as 

last year, Banghår (fordi det rimer på 

petangue og 90 år), Another round 

James og De grå guldkorn.

Jubilæum

Kim Rødhus Aalborg 1.05.2016 10

Jens F. Brodersen Taulov 1.05.2016 10

Keld E. Andersen Silkeborg 1.05.2016 10

Anders Christiansen Glostup 2.05.2016 10

Ebbe Nielsen Aalborg 15.05.2016 10

Michael Mark Aalborg 1.06.2016 10

Knud Rasmussen Vejle 1.06.2016 10

Henriette M. Thomsen Billund 12.06.2016 10

Jeppe Aggerholm S&T 26.06.2016

a

Gert Nielsen Silkeborg 1.05.2016 25

Dorthe B. Bjerregaard Vejle 4.05.2016 50

Lis M. Nors Nyborg 29.05.2016 50

Jens H. Sørensen Taulov 15.06.2016 50

Lene Sterner Aalborg 30.06.2016 50

Jan Henriksen Åbyhøj 7.05.2016 60

Gert Nielsen Silkeborg 3.05.2016 65

Preben T. Knudsen Tåstrup 8.05.2016 70

”Jeg kender større Excel-nørder end mig selv,” siger Lars Simoni Frederiksen.

1. maj til 30. juni 20161. maj til 30. juni 20161. maj til 30. juni 20161. maj til 30. juni 2016
I forbindelse med ”mere end du tror”-
ugerne 10-11 er der kommet en masse 
spændende fi lm og ideer til, hvordan vi 
kan være ”mere end du tror” over for 
hinanden og vores kunder. Ideerne skal 
vi dele og inspireres af, når vi mødes, 
så vi kan styrke og udvikle måden, 
vi er ”mere end du tror” på. 
Vi glæder os meget  til at se dig.

Program
 16.00 Kollegial hygge og snacks
17.00  Strategi, økonomi og 

markedsudvikling
18.00  ”Mere end du tror”-ideer 

og resultater
19.00  Spisning

Hvor og hvornår
11. april Region Midt
12. april  Region Nord
13. april Region Øst
14. april Region Syd
15. april Specialarrangement 
 Taulov/Billund

Mere end
       du tror

 -Tour

Til- eller 
afmelding 

senest den 4. april 
på intranettet

SANISTÅL TRÆF 2016

1926-201
6

Snart ses vi til Årets mere 
end du tror-tour, hvor du 
bliver opdateret på Saniståls 
strategi, økonomiske nøgle-
tal og markedsudviklingen
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Vinderne af titlen som 
årets bedste holdnavn i 

konfettiregn og passende 
påklædning.



At hænge vasketøj op 
er ikke lige Casper 
Broen Nielsens kop te.

De 10 
spørgsmål 
Casper Broen Nielsen er 
e-handelskonsulent i Sanistål. 
Det er et udadvendt job, der 
passer ham godt, for han elsker 
at skabe relationer og snakke 
med alle slags mennesker 

1. Familie?
Jeg er faktisk lige ved at fl ytte sam-
men med min kæreste, Anne. Indtil 
nu har jeg boet sammen med fem 
kammerater i en 400 m2 stor villa midt 
i Aalborg. En rigtig drengehybel med 
stort festlokale, poolbord, dartskive og 
barområde. Det bliver en omvæltning. 

2. Hvad laver du i din fritid?
Jeg er en habil playstationspiller, og 
sammen med gutterne har jeg set ual-
mindeligt meget fodbold i fjernsynet. 
Vi har en fjernsynsstue, hvor der bliver 
sat tre fjernsyn op, så vi kan sidde 
og se tre kampe på én gang. Eller to 
kampe og så spille playstation på det 
sidste. 

3. Har du nogen skjulte 
talenter?
Jeg kan spise en cheeseburger fra 
Mac Donalds i én bid. Dengang jeg 
var en 17–18 år tjente jeg faktisk 
penge på det efter byture, hvor der var 
folk, der ville vædde 50 kroner på, at 
jeg ikke kunne det. 

4. Hvad hader du allermest 
at lave?
At hænge vasketøj op. Hvis jeg fi nder 
en opfi ndelse, der kan gøre det, så vil 
det være mit livs bedste øjeblik. Det er 
kedeligt og hårdt, og så skal man stå og 
ryste det, og så falder strømperne ned, 
fordi man kommer til at hænge en T–shirt 
i den anden ende, og så tipper hele stati-
vet. Nej, jeg kan slet ikke have det.  

5. Hvilken kendt person ville du 
helst tilbringe en aften med?
Preben Elkjær. Han siger altid tingene 
ligeud, det kan jeg godt lide. Og så har 
han jo scoret uden støvle på. Fantastisk. 

6. Hvad brænder du mest for?
At have det godt sammen med mine 
kammerater og min familie. 

7. Hvis du vandt 10 millioner 
i Lotto, hvad ville så være det 
første du gjorde?
Så ville jeg helt klart putte et par 
millioner i én eller anden, der kunne 
hjælpe mig med at lave en maskine, 
der kunne hænge tøj op. Uden tvivl. 

8. Hvis du skulle leve dit liv 
om, hvor ville du så bo, og 
hvad ville du lave?
Måske ville jeg bo i London, det er 
en rigtig fed by. Og være kommu-
nikationschef for fodboldklubben 
Tottenham. 

9. Hvis du i dag skulle gøre 
noget, der gør dagen god for 
dine kolleger, hvad skulle det 
så være?
Jeg ville tage alle med på en éndags 
skitur. Det kan give frisk luft og en 
masse grin.

10. Hvordan ser din ønske-
fremtid ud? Hvor er du karrie-
remæssigt om 10 år? 
Jeg har altid godt kunnet tænke 
mig at have mit eget, og jeg har et 
par hemmelige småidéer, jeg går og 
pusler med i min fritid. Så om 10 år 
er jeg chef – enten for én eller anden 
afdeling eller for mit eget fi rma.


