
 

ADRESS ORG.NR TELEFON WEB 

Rinkebyvägen 19B 556337-9717 08-446 56 00 www.ekpower.se 

182 36 Danderyd   www.kraftdoktorn.se 

SVERIGE   www.emc-problem.nu 

 

Till kunder, leverantörer och samarbetspartners 

Stockholm den 19 januari 2018 
 

Sedan starten 1978 har vi varit kända under namnet Elektronikkonsult eller enbart EK. Vårt fulla 
bolagsnamn har dock varit Elektronikkonsult Ernberg & Schöld AB. I möten med kunder och 
intressenter har vi ofta fått förklara att vi inte är ett traditionellt resurskonsultbolag, utan ett företag som 
tillhandahåller en utvecklingsavdelning med expertkompetens och ett modernt och välutrustat 
elektroniklabb. Som kund köper man inte en resurskonsult – utan vi levererar en lösning. Fördelen är att 
man som kund får tillgång till hela vår samlade kompetens även efter projektavslut – för uppföljning, 
förvaltning och support.  

För att tydligare återspegla vad vi gör och levererar byter vi därför nu företagsnamn till: 

EK Power Solutions AB 

Detta innebär följande: 

Vi ändrar bara bolagsnamnet, den juridiska personen med organisationsnummer 556337-9717 är densamme. 
Det betyder att: 

 Alla nuvarande avtal gäller oförändrat. 

 Alla överenskommelser i samband med pågående uppdrag gäller oförändrat.  

 Alla avtal om inköp gäller oförändrat. 

 Alla uteliggande offerter gäller den tid som anges i offerten. 
 
Mail: Våra nya mailadresser är från och med nu: förnamn.efternamn@ekpower.se 
Notera att du även fortsättningsvis når oss på våra gamla mailadresser: 
förnamn.efternamn@elektronikkonsult.se. 
 
Hemsida: Nytt domännamn är www.ekpower.se. Vår gamla adress www.elektronikkonsult.se pekas om till 
den nya domänen. 
 
Adress: Om du inte redan noterat detta finns vi sedan 1 augusti 2017 adressen Rinkebyvägen 19B, 182 36 
Danderyd.  
 
Har du frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta mig. 
 
 
Med vänliga hälsning 
EK POWER SOLUTIONS AB 

Vidar Wernöe 
CEO 
vidar.wernoe@ekpower.se 
+46 8 446 56 15 
  

mailto:förnamn.efternamn@ekpower.se
http://www.ekpower.se/
http://www.elektronikkonsult.se/
mailto:vidar.wernoe@ekpower.se


 

ADDRESS ORG.NO TELEPHONE WEB 

Rinkebyvägen 19B 556337-9717 +46 8 446 56 00 www.ekpower.se 

182 36 Danderyd   www.kraftdoktorn.se 
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To customers, suppliers and partners 

Stockholm on January 19th, 2018 
 

Since we were founded in 1978 we have been known as Elektronikkonsult or only EK. However, our full 
company name has been Elektronikkonsult Ernberg & Schöld AB. In meetings with customers and 
stakeholders, we often have to explain that we are not a traditional consulting firm that provides personnel. 
Instead we should be viewed as a subcontractor that resolves specific tasks in our own facilities with expert 
competence and a modern and well-equipped electronics lab. As a customer, you do not buy a resource 
consultant - we deliver a solution. The advantage is that, as a customer, you have access to our entire 
competence even after project completion - for follow-up and support. 

In order to reflect more clearly what we do and deliver, we have changed our company name to: 

EK Power Solutions AB 

We only change the company name; the legal entity with organization number 556337-9717 is the same. 
This means: 

 All current agreements apply unchanged. 

 All agreements in connection with ongoing assignments apply unchanged. 

 All purchase agreements apply unchanged. 

 All quotation quotes apply for the time stated in the quotation. 
 
Mail: Our new email addresses are from now: firstname.lastname@ekpower.se.  
Please note that our old email addresses: firstname.lastname@elektronikkonsult.se still works. 

Homepage: New domain name is www.ekpower.se. Our old address www.elektronikkonsult.se is pointed 
to the new domain. 

Address: If you have not already noted this, we are since August 1st 2017 located at Rinkebyvägen 19B,  
182 36 Danderyd, Sweden. 

If you have any questions please feel free to contact me. 
 

Best Regards 
EK POWER SOLUTIONS AB 

Vidar Wernöe 
CEO 
vidar.wernoe@ekpower.se 
+46 8 446 56 15 
 

mailto:firstname.lastname@ekpower.se
http://www.ekpower.se/
http://www.elektronikkonsult.se/
mailto:vidar.wernoe@ekpower.se

