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Det är laget  
som gör målen   
Orbit One fick nyligen ta emot en fin ut-
märkelse på näringslivsgalan Guldeken som 
uppmärksammar framgångsrika prestationer 
inom näringslivet. Det fick mig att åter tänka 
på hur viktigt det är med kraften i ett lag. I vårt 
fall ”Team Orbit One”. För utan alla engager-
ade medarbetare hade vi omöjligt klarat av 
allt det vi gjort i år. Och det har hänt mycket 
inom Orbit One. Ronnebyenhetens samman-
slagning av två fabriker till en har fullföljts. 

Nya medarbetare i Stockholm. Expansionen 
vid våra enheter i Ryssland och Polen 
fortsätter. Vi har fått in flera nya, spännande 
och innovativa kunder och projekt. Om vi 
sedan lägger till det faktum att det är mycket 
kvalificerade tjänster med höga precisions- 
och kvalitetskrav som vi erbjuder, så förstår 
man att effektiv kontraktstillverkning är ingen 
enmansshow, det är ett lagarbete. Så jag hop-
pas att alla inom Orbit One tar åt sig av äran 
och att våra kunder fortsätter känna att vi är 
ett lag att satsa på. 

Vi hörs snart igen med fler nyheter från Orbit 
One. Och glöm inte att träffa oss på Elmia den 
14-17 november. Välkomna!

Your product is our mission

Mats Johansson
CEO Orbit One

Guldeken till Orbit One

Micael Ny lämnar vid årsskiftet över till Mats 
Eriksson som blir Orbit Ones nya Director Sales 
& Marketing med uppdraget att öka Orbit Ones 
närvaro på marknaden. Mats har tidigare arbetat 
inom Orbit One i Stockholm som både Account 
Manager och platschef.  
– Det blir kul att komma tillbaka till säljsidan som 

jag har lång erfarenhet av, både i Sverige och Polen. 
Vi har under de senaste åren haft ett bra uppsving 
med flera nya kunder. Nu fortsätter vi de satsnin-
garna som påbörjats och jag ser stora möjligheter. 
Vi upplever nu en allt större efterfrågan av totala 
helhetslösningar från NPI genom hela produktlivs-
cykeln till kompletta logistiklösningar. Det här är 
ett tydligt resultat av de senaste årens satsningar. 
Vi ser även en trend mot att allt fler kunder väljer 
Orbit One för tillverkning av mer avancerade och 

komplexa produkter vilket är spännande, säger 
Mats Eriksson. 
Micael Ny har sedan två år tillbaka lett arbetet 

med försäljning och lyckats mycket väl. Nu väntar 
dock nya utmaningar hemma på Gotland.
– Ja, nu drar jag hem till ön för nya projekt. Det 

har varit en spännande tid och jag har uppskattat 
de snabba och korta beslutsvägarna som inte låter 
den egna inre trögheten stå i vägen för kundens 
behov. Även om Orbit One idag är en av Skandina-
viens största kontraktstillverkare är man ett mycket 
snabbfotat och flexibelt företag som snabbt kan 
ställa om för att lösa kundens behov. Vi har fått 
många nya spännande uppdrag under de här åren 
och det känns som ett bra tillfälle att lämna över 
till Mats, säger Micael Ny. 

Orbit One stod som vinnare vid årets Guldekengala 
i Ronneby när priset i kategorin ”Made in Ronneby” 
delades ut. Priset går till ett Ronneby-företag som 
utmärkt sig speciellt vad gäller satsningar på ex-
portmarknaden. Juryns motivering löd: 
”Med rötterna i Ronneby och sin roll som aktiv 

i den lokala näringslivsutvecklingen, har företaget 
lyckats etablera sig internationellt och levererar 
produkter till stora varumärken över hela världen. 
När det kommer till ledande kontraktstillverkning i 
Skandinavien finns det bara en.”

Träffa Orbit One på  
Elmia Subcontractor 2017
Välkommen till Elmia Subcon-
tractor, norra Europas ledande 
underleverantörsmässa! Under fyra 
dagar i november möts runt 15000 
besökare med 1200 utställare från 
över 30 länder. Orbit One är på 
plats och berättar om det senaste 
inom effektiv kontraktstillverkning 
och hur vi kan hjälpa ditt företag 
att maximera avkastningen på dina 
produkter genom hela produktens 
livscykel.

Välkomna!
Plats: Elmia i Jönköping
Datum: 14-17 november. 
Orbit One finns i monter B05:62

Öppettider:
Tisdag 14 november 09.00-17.00 
Onsdag 15 november 09.00-17.00 
Torsdag 16 november 09.00-17.00 
Fredag 17 november 09.00-15.00

Gratis entré! 
Registrera dig här: https://www.
elmia.se/subcontractor/ 
For-besokare/Entrebiljett/

Boka ett möte redan nu! 
Kontakta Director Sales & Market-
ing, Micael Ny så bokar vi en tid 
som passar. 
Telefon 0709-65 19 65 eller via 
mail: micael.ny@orbitone.se

Boka idag!

Inbjudan!Mats Eriksson 
blir ny Director 
Sales & Marketing

Mats Eriksson 
blir ny Director 
Sales & Marketing

Nyhe te r  f r ån  en  a v  S kand i na v i ens  s tö rs ta  kon t ra k t s t i l l v e r ka re  a v  e l e k t r on i k  och  e l e k t r omekan i k .
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Om Orbit One AB
Orbit One är en av Skandinaviens största 
kontraktstillverkare av kretskort, förpackad 
elektronik och elektromekanik. Orbit One 
skräddarsyr effektiva lösningar genom hela 
värdekedjan. Från konstruktion, prototyp, 
inköp, tillverkning och test till logistik och ef-
termarknadstjänster. Företaget är internatio-
nellt verksamt med fyra tillverkningsenheter 
i Sverige, Ryssland och Polen. 

I Sverige finns enheterna i Ronneby och 
Stockholm. Orbit One har idag runt 625 
anställda och omsätter cirka 1 miljard SEK. 
Orbit One ägs av medlemmar ur koncern-
ledningen och styrelsen vilket ger korta och 
snabba beslutsvägar som gynnar kunden. Orbit One AB

Ronneby Tel +46 457-742 00
Stockholm Tel +46 8-587 511 00
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Dennis Fredriksson tar över rollen som platschef 
för Orbit One i Stockholm. Dennis ersätter 
därmed Mats Eriksson som går vidare till att bli 
ny Director Sales & Marketing. Dennis har lång 
erfarenhet av elektronikindustrin och kommer 
närmast från Note. 
– Det här blir spännande! Jag började på Orbit 

One i somras, först som Account Manager och 
den förste november tar jag nästa steg och blir 
platschef. Jag har redan hunnit lära känna både 
organisationen och många av våra kunder och 
jag ser fantastiska möjligheter inom Orbit One. 
– Min karriär inom elektronikbranschen bör-

jade inom produktionen hos Note och jag fick 
sedan förfrågningar om större ansvar och gick till 

Dennis Fredriksson  
ny platschef i Stockholm

Orbit One stödjer Stiftelsen MinStoraDag

Hjälp oss att förverkliga en önskedröm!
Orbit Ones julklapp går i år till Stiftelsen MinStoraDag som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina  
önskedrömmar. En magisk dag kan göra stor skillnad för ett sjukt barn och Orbit One vill gärna hjälpa till.  
När dagarna är långa och behandlingarna är tuffa får barnen ett välbehövligt avbrott och något spännande  
att längta till. Att få sjunga med sin idol, simma med delfiner, träffa en fotbollsstjärna, åka på semester med  
sin familj eller att få bjuda vänner på kalas är bara några exempel på önskedrömmar som förverkligats  
tack vare MinStoraDags verksamhet.  

Du kan också  
hjälpa till! 
Läs mer på:  
www.minstoradag.com

att bli projektledare, team leader, vice produk-
tionschef och till sist kvalitets- och miljöchef. 
Jag har parallellt med arbetet lagt mycket kraft 
på att ständigt utbilda mig och jag har arbetat 
mycket med Kaizen, Lean och Six Sigma som är 
en hel verktygslåda för ständig förbättring.
– Som person är jag mycket målinriktad och 

har ett stort fokus på ständig utveckling och 
förbättring. Drygt 10 år inom elithockey har 
lärt mig att kämpa och ständigt sätta upp nya 
mål. Det kommer jag ta med mig in i mitt nya 
uppdrag och en viktig grundsten i mitt synsätt 
är att vi aldrig bara ska förvalta vårt uppdrag 
från kunden, vi ska alltid förbättra och utveckla 
kunden, säger Dennis Fredriksson. 


