
 
 

 

 

Olle Nordström lämnar över stafettpinnen efter 41 år!  

  
Den sista mars går Olle Nordström i pension efter hela 41 år på ELKO. Olle inledde sin 

bana på ELKO 1974 och har sedan 1987 ansvarat för installationsmateriel, som utgör 

en viktig del av ELKOs verksamhet. Ansvaret för installationsmateriel går nu vidare till 

nya krafter och vi välkomnar Alexander Svärd som nu tar över efter Olle. 

Olles karriär tog sin början som offertingenjör, i företaget som då hette Elagenturer, med 

huvudinriktning på elverksmateriel bestående av allt från transformatorstationer till 

jordningsverktyg och skarvklämmor. Anställningen som offertingenjör övergick senare till 

säljarroll, innan Olle 1987 blev ansvarig för installationsmateriel. Att det blev just 

installationsmateriel berodde till stor del på 70- och 80-talets stora byggboom, då mycket 

uttag och strömställare behövdes.  

Olle har varit delaktig i en mängd spännande projekt under sin tid på ELKO, där framtagandet 

av ELKOs välkända Elbok, som nu är inne på sin 19:e upplaga, samt hörnboxarna utgör några 

av höjdpunkterna.  

– Jag har haft en fantastisk tid på ELKO och kommer framförallt att sakna alla mina 

kollegor, säger Olle. Men jag ska inte sticka under stolen med att jag ser fram emot en hel del 

fritid, där jag och min sambo kan ägna oss åt segling, sommarställe och långa resor samt ett 

gäng barnbarn. 

Rollen som produktchef för installationsmateriel går dock inte vidare till någon helt obekant 

person, utan det blir Alexander Svärd – tidigare utesäljare på ELKO med Stockholm som 

ansvarsområde – som tar över stafettpinnen efter Olle. Alexander har redan sju år bakom sig 

inom ELKO och besitter en gedigen erfarenhet från branschen med goda kontakter med 

flertalet större grossister. Utöver sin bakgrund på ELKO har Alexander även ett antal år i 

grossistledet bakom sig, har arbetat som installatör samt har allmän behörighet. Viktigt inte 

minst i kontakten med installatörer och förståelsen för deras vardag.  

Alexander är hemmahörande i Stockholm, där han bor tillsammans med sin fru, och ägnar 

fritiden främst åt jakt och träning. Resor, nya upptäckter och erfarenheter utgör även det ett 

stort intresse. Vi är övertygade om att Alexander med sin bakgrund och erfarenhet kommer att 

bidra till att ELKOs fortsatta utveckling. 

– Att fylla skorna efter Olle blir inte helt lätt med tanke på hans enorma kunnande och 

erfarenhet, säger Alexander Svärd. Jag tror dock att min breda erfarenhet i kombination med 

min djupa elkunskap kommer att vara värdefull i min nya roll. 

Olle har varit en väldigt uppskattad medarbetare och vi tackar för 41 fantastiska år och önskar 

honom en härlig och välförtjänt pension och passar samtidigt på att hälsa Alexander varmt 

välkommen till nya utmaningar och uppgifter inom ELKO! 


