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Hej igen!

Vi har nu haft vårt första styrelse-
möte med den nya förbundsdirektö-
ren, Gert-Ove Ellström. Jag får hälsa 
honom hjärtligt välkommen som för-
bundsdirektör i föreningen. Gert-Ove 
är ju ingen nykomling i SJMF, han 
har bland annat varit valberedning-
ens sammankallande de senaste åren. 
Själv träffade jag honom 1986 första 
gången, då jag började inom den här 
branschen.

Styrelsemötena brukar vara i Örebro 
men var denna gång i Gränna, då det 
geografiskt har blivit förändringar på 
var styrelseledamöterna bor.

Förra året så här dags var det 
fortfarande mycket snö kvar har i 
Eskilstuna. I år har det inte varit 
någon vinter att prata om. Jag gick 
och köpte mig ett par längdåknings-
skidor i början av januari, har ännu 
inte varit ute och åkt något. Och nu 
börjar snart golfsäsongen. Så nu åker 
skidorna in i förrådet och jag får leta 
fram golfklubborna istället.

Som jag skrev i förra ledaren var jag 
tveksam om Håkan Juholt skulle sitta 
kvar fram till valet, nu avgick han den 
21 januari och Stefan Löfven blev 
vald till ny partiordförande. Nästan 
alltid påverkas opinionssiffrorna posi-
tivt när det blir byte av partiledare 
och Löfven är inget undantag. Från 
de för Socialdemokraterna historiskt 
låga opinionssiffrorna på 23 %  lig-
ger de nu runt 27 %. Nu är det ju 
val 2014 och jag tror att Löfven 
sitter kvar fram till valet. En annan 
som har bra opinionssiffror är Putin 
i Ryssland. Han vann presidentva-
let nu i dagarna med cirka 64 % 

av rösterna, trots 
massor av rapp-
orter om val-
fusk. Jag tror det 
dröjer innan de 
ekonomiska och 
demokrat i ska 
frågorna får en 
lösning i Ryssland. Moskvabörsen har 
ju gått upp rejält i år och jag tror att 
den säkert fortsätter upp ännu mer 
tack vare resultatet i valet. Men det 
gynnar ju inte den vanliga människan, 
skillnaden mellan rika och fattiga är 
otroligt stor. 

När det gäller konjunkturen för 
min egen verksamhet så var novem-
ber 2011 den bästa månaden på året 
och december var den sämsta när 
det gäller omsättning/resultat. Det är 
snabba svängningar. Vi räknar med 
att omsätta 15-20 % mindre detta 
år. Det blir en nedgång men inte lika 
kraftig som 2008-2009. Vi har tyvärr 
varit tvungna att säga upp 4 stycken 
av personalen. 

När man får lite mindre att göra 
passar det ju alldeles utmärkt att städa 
upp lite på verkstaden. Vi gjorde som 
så att vi gick runt och räknade pal-
lar som stod överallt. När vi började 
räkna hade vi 326 halvpallar och av 
dem var det 61 med bara skrot. Nu 
är vi nere på 190 pall men det finns 
fortfarande mycket kvar att göra. Vi 
har många gamla kokiller och model-
ler som inte har använts på flera år. 
Det är svårt att få någon hos kunden 
att bestämma om de kan skrotas eller 
inte. En idé är att börja ta betalt för 
det utrymme de tar, för pallplatser 
kostar pengar.

INNEHÅLL

ANNONSÖRER

Syn- 

punkten

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego. 

• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar 
  metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning. 

• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:
• Tempområde: -150° - +200°
• Trycktäthet: 1000 bar
• Kemiskt motstånd
• Fluorescerande
• Korrosionsskydd
• Dokumentering

Godkännande:
• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se

Forts.

...kommer en ny reportageserie som vi kallar ”Konstens betydelse 
för gjuteribranschen”. Första reportaget kommer handla om Axel 
Ebbe, känd skånsk konstnär. Ni som har uppgifter om konstnären, 
kontakta  kansliet info@sjmf.se eller om ni har uppslag på liknande 
reportage, speciellt om ni själva varit deltagande i produktionen  
av gjuterikonst.

Axel Emil Ebbe, född 27 mars 1868 i Hököpinge i Skåne, död 
28 september 1941 i födelseorten, var en skånsk skulptör och för-
fattare. Verk av Axel Ebbe finns på flera orter i Skåne, bland annat i 
Lund. Ebbe var även illustratör och diktare på bygdemål.

Nästa nummer  
    av  
Lättsmält

ARBETETS ÄRA PÅ MÖLLEVÅNGSTORGET I MALMÖ
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Vi fick ett nytt avtal från den 1 februari. 3 % i höjning 
för Metall och litet mer för Unionen. Avtalet löper fram till 
den 31 mars 2013. Kostnadsökningen är hög i synnerhet 
då vi ser framför oss en nedgång i ekonomin. Men det är 
klart lägre än fackens krav på närmare 7 % som de hade i 
början av förhandlingarna.

SJMF’s årsmöte äger i år rum i Arvika den 26-28 april. 
Årsmötet är den 28 april och dagen innan har vi som van-
ligt en del intressanta studiebesök på agendan. Mer infor-
mation står på annan plats här i Lättsmält. Glöm nu inte 
bort att anmäla er till denna trevliga tillställning.

Väl mött i Arvika önskar er ordförande
Stefan Eldin

Håkan har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet trots 
att han bara är 50 år. Efter många år med många hotellnät-
ter har nu Håkan funnit sin lycka i Traryd med fru och två 
utflugna barn. Efter sin teknikutbildning  började han  på 
Ljungby stålgjuteri 1978. Därefter har han varit anställd på 
Beijer Industrier i 10 år, de sista 5 åren som försäljningschef 
för gjuteriavdelningen.

Sedan 1 januari 2010 är Håkan platschef och delägare till 
Traryds Metall. Den andra delägaren är Annti Lehtonen. 

Traryd säljer sina produkter företrädesvis i 
Sverige men även till Danmark. Deras produkter 
finns  i hela världen på oljefartyg, i kända byggnader. 
Omsättningen på 46 miljoner är fördelad på fyra nyckel- 
områden:

• Marint

• Bygg 

• Brand – brandventiler

• Fritid – svimmingpoolpumphus, jetstreamhus

Dessa fyra område är ungefär lika stora och står för mer 
80 % av omsättningen.

Man har lagt mycket tid på att säkerställa produktions-
processen vilket visar på deras flödeschema. En effekt av 
detta arbete är att man idag endast har en kassation på  
3,5%, målet är att kassationen skall minska med 25 % inom 
de närmaste året.

Första leverantörsbesöket för den nya redaktionen för Lättsmält gick till  
småländska Traryd. Där har vi besökt Traryd Metall AB.
Företaget har funnits på samma plats i mer än 60 år.
Vi blev mottagna av en känd profil i branschen nämligen Håkan Johansson.

Traryds Metall AB är Sveriges ledande tillverkare i 
maskinformat sandgjutgods i kopparlegeringar. Den effek-
tiva och moderna HWS-Seiatsu-formningsanläggning gju-
ter man Rödmetall och Brons. En viktig del av  produktio-
nen är bl.a. trycktätt armaturgods till ledande tillverkare, 
men även detaljer till vitt skilda områden inom allmän 
verkstadsindustri i Sverige och Europa. Man arbetar med 
standardiserade legeringar och köper endast färdiglegerat 
och certifierat material i form av tackor.

Företaget har ett tillstånd att tillverka 2000 ton, idag 
levererar man 500 ton. Visionen är att inom 5 år skall 
tonaget vara fördubblat. Detta kan man göra med de inves-
teringar som redan är gjorda. För att klara dubbleringen av 
tonaget beräknar man att behöva anställa 8 personer.

Företagsronden
Traryds Metall 

Affärsidé
Traryds Metall ska vara marknadsledande inom kopparlegerat gjutgods i 
norra Europa.
Ledorden för företaget är:

• Kvalité, här kan nämnas att företaget innehar ett flertal kvalitetscertifikat  
 såsom Norske Veritas, Lloyd´s tillverkningscertifikat samt ISO 9001.

• Leveranssäkerhet

• Ekonomisk stabilitet, företaget väntar på att få sin    
 trippel A inom kort.

• Hög kompetens 

• Trivsel

Håkan framhåller att både den något kaxiga affärsidén och företagets led-
ord kan bara möjliggöras tack vare den personal som han har. Detta märks 
även vid rundvandringen i fabriken att all personal är stolta över sitt arbete 
och företag.

Håkan är även styrelsemedlen i SJMF. Han vill att denna förening skall 
flytta fram sina positioner på alla plan och därmed skapa förutsättningar 
som en daglig och naturlig informationskanal. SJMF skall även vara naturligt 
forum för regelbundna kontakter med kollegor och leverantörer. 

HÖG KVALITÉ I DEN EGNA VERKSTADEN.

HÖG KVALITÉ PÅ EFTERARBETET ÄR  
FÖRETAGETS LEDORD.

HÄR VISAR HÅKAN HUR TRARYDS METALL HAR UPPDATERAT PROCESS-
FLÖDET.

EXEMPEL PÅ LEVERANSKLARA PRODUKTER.
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FAKTARUTA
Traryd är ett litet samhälle, med runt 700 invånare, i  
natursköna Småland. Det hör till Markaryds kommun  
som i sin tur ligger ganska nära gränsen till både Skåne  
och Halland.

Omsättning 46 milj - 2011

Anställda 15 personer varav 11 i produktionen.

GJUTLEGERINGAR SOM TRARYDS METALL ANVÄNDER:
ÄLDRE SS/HANDELSBET SS-EN ISO
RÖDMETALL    
5204-03/RG 5 EN CC 491K-GS CU SN5 ZN5 PB5
5444-03/RG 9 EN CC 492K * CU SN7 ZN2 PB3
5458-03/RG 10 EN CC 482K-GS * CU SN11 PB2
TENNBRONS    
5443-03/90-10 EN CC 480K-GS CU SN10
5465-03/88-12 EN CC 483K-GS CU SN12
5475-03/86-14 - -
5640-03/80-10-10 EN CC 495K-GS CU SN10 PB1

VILKA FAKTORER ÖKAR 
DIN FRAMGÅNG?

Vi erbjuder både teknisk support och utbildning i nära 
samarbete med våra kunder. Målet är att öka kundens 
framgång genom ökad kvalitet och effektivitet. 
   Vi tillhandahåller kundanpassad teknisk support som 
kan omfatta såväl materialanalys, process- och produkt-
utveckling som rådgivning inom flertalet områden.

Genom anpassade utbildningar inom områden såsom 
metallurgi, process, kvalitet, konstruktion med mera 
kan vi hjälpa dig att på både kort och lång sikt höja 
kvalitet och effektivitet. 

Att hjälpa våra kunder är vårt uppdrag!
För mer information, ring 010-445 95 00.

www.stenaaluminium.com

Karlebo Gjuteriteknik AB har tecknat avtal om att 
förvärva verksamheten i VA Industriugnar AB (f.d. 
Nordic Metallurgy Eq. AB) i Uppsala. Tillträde sker 
omgående och verksamheten ingår i Karlebo per den 
1 mars 2012.

 Karlebo ingår i teknikhandelsgruppen Beijer Tech inom 
börsnoterade Beijer Alma. 

VA Industriugnar bedriver försäljning och handel av 
produkter, anläggningar, tjänster och service inom värme-
behandlingssektorn och representerar välkända europeiska 
varumärken. Verksamheten omsätter cirka 5 miljoner kronor. 
 ”Genom förvärvet av verksamheten breddas Karlebos tota-
la produkterbjudande. Det gör oss till en mer heltäckande 
partner, nu också med lösningar inom värmebehandling” 
förklarar Peter Skoog, VD i Karlebo.

I samband med övertagandet, övergår f.d. ägaren Håkan 
Engström till en tjänst inom Karlebo med fysisk placering 
på huvudkontoret i Sollentuna. 

”Som en del av Karlebo Gjuteriteknik hamnar VA 

Karlebo förvärvar  
VA Industriugnar

Industriugnar in i ett större och totalt sätt mer profes-
sionellt sammanhang. Detta ger oss fördelar som en mer 
omfattande kundbas och en större säljstyrka. Vi kommer 
nu också att tillhöra Beijer Tech-koncernen vilket ger våra 
lösningar en starkare närvaro på marknaden”, kommente-
rar Håkan Engström.  

Inom VA Industriugnar AB´s produktsortimentet åter-
finns bl.a.

• Alla typer av värmebehandlingsugnar såsom kammar-,  
 vakuum-, kontinuerliga, laboratorieugnar etc.

• Värmebeständigt gjutgods för fixturer och korgar
• Styrsystem
• Reservdelar
• Renovering
• Service & installation

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med både 
kunder och leverantörer.

FÖRETAGET HAR ETT STORT LAGER AV OLIKA 
FORMAR.

EN AV FÖRETAGETS PRODUKTER.
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• 17 apr > 20 apr 2012 PaintExpo (Karlsruhe) 
 Internationell mässa inom ytbehandling.

 • 17 apr > 22 apr 2012 SIMTOS (Seoul, Korea) 
 Seoul International Machine Tool Show.

• 18 apr > 19 apr 2012 EURO EXPO Kalmar (Kalmar) 
 I april samlas ledande leverantörer mot tillverknings- 
 industrin i Kalmar på EURO EXPO IndustriMässa. 

• 23 apr > 27 apr 2012 Hannover Messe (Hannover,  
 Tyskland). Hannover slår ännu en gång upp dörrarna  
 till en av världens största industrimässor. 

• 23 apr > 27 april 2012World Foundry Organization  
 (WFO) Monterrey, Mexico. 70:e World Foundry  
 Congress. Svenska Gjuteri Föreningen ordnar resa.

• 24 apr > 26 apr 2012 Metal 2012 (Fredericia,   
 Danmark) METAL 2012 kommer att vara den ledande  
 mötesplatsen för beslutsfattare och experter från till- 
 verkningsindustrin. METAL 2012 har fokus på auto 
 matisering.

• 8 maj > 11 maj 2012 Elmia Automation (Jönköping) 
 Sveriges nya automationsmässa arrangeras parallellt med  
 Elmia Polymer. På mässan Elmia Automation kommer  
 branschens ledande företag att visa upp sig.

• 22 maj > 25 maj 2012 Logistik & Transport med Truck  
 (Svenska Mässan, Göteborg) 
 Nordens ledande mässa och konferens inom logistik och  
 transport och genomförs 2012 för fjortonde gången.  
 Här möter du hela branschen och skapar de rätta  
 kontakterna.

• 22 aug > 25 aug 2012 Lastbil 2012 (Elmia, Jönköping) 
 Lastbilsmässan arrangeras under transportveckan i  
 Elmia, Jönköping. På Lastbil 2012 kan du skapa nya  
 kontakter, hålla dig ajour med utvecklingen och hämta  
 inspiration inom transportsektorn.

• 12 sep > 22 sep 2012 Husum Wind (Husum, Tyskland) 
 Husum Vindenergi är den ledande mässan inom vind- 
 kraftsindustrin.

• 18 sep > 22 sep 2012 AMB (Stuttgart, Tyskland) 
 Internationell mässa inom metallbearbetning. Stuttgart. 

• 9 okt > 11 okt 2012 Aluminium, Düsseldorf 2012  
 (Düsseldorf, Tyskland). 
 Världens största utställning med fler än 715 utställare,  
 från 40 olika länder. Mässan har tidigare arrangerats i  
 Essen, men flyttar i 2012 till Düsseldorf för att få mera  
 plats. 

• 6 nov > 9 nov 2012 Elmia Subcontractor, Jönköping.

Välkommen till världens ledande fackmässor för branschen! 
Här kan du möta den internationella världen av experter, specialister, innovatörerna mm

Mässaktuellt

Arvika

Lasse Åberg är 55 år och kommer närmast från 
Hagaberg, ett företag som tillverkar gaffelspridnings-
aggregat för truckar.

Tidigare har Åberg arbetat inom bland annat Bodycote, 
ett engelskt företag med verksamheter som provning och 
konsulting inom materialområdet på dagordningen. I 
och med den nya tjänsten flyttar Åberg till Arvika från 
Hasselfors i Laxåtrakten.

– Det känns riktigt bra, en spännande utmaning, säger 
Åberg.

Har hänt mycket 
Den avgående vd:n Christina Gabrielsson har varit chef 

på Arvika Gjuteri i cirka fyra år och har under dessa år 
upplevt både med- och motgång. Under de omvälvande 
åren har hon haft att tackla både goda tider, en mycket 
kraftig konjunkturnedgång, en konkurs, en efterföljande 
återhämtning men även en viss nedgång på senare tid. 
Christina Gabrielsson kommer nu att söka sig nytt arbete, 
men ska ingå i styrelsen för Arvika Gjuteri.

– Det har varit fyra intressanta år, intensiva, roliga år 
men även tuffa år, säger hon. Nu är det dags för nästa steg 
för mig.

Normal förändring 
Med Lasse Åbergs tillträde ska Arvika Gjuteri få ny ener-

gi för göra sig ännu mera attraktiva på gjuterimarknaden.
Ett självklart mål för det tilltänkta produktionslyftet är 

att nå lönsamhet. Där är man ännu inte efter konkursen. 
Nedgången i slutet av 2011 på grund av orderminskningar 
från storkunder bidrog till att lönsamhet inte nåddes för 
fjolåret. Att skälet till förändringen beror på att lönsamhet 
inte nåtts, eller att det finns konflikter med i bilden, stäm-
mer inte, säger Mats Bergsjö, styrelseordförande i Arvika 
Gjuteri.

– Nej, vi är absolut nöjda med Christina. Det finns inget 
konstigt i det här bytet, vd:ar ska inte sitta för länge. Det 
känns rimligt att byta efter fyra år och det känns bra att 
hon stannar i styrelsen.

Växlar över 
Bergsjö beskriver vd-bytet som en lugn och fin stafett-

växling nu när dirigentpinnen överlämnas från Gabrielsson 
till Lasse Åberg.

– En väldigt spännande utmaning, säger den nya vd:n. 
Arvika Gjuteri är ett företag med stort kunnande inom 
branschen och med bra ägare. Det finns goda möjligheter 
att göra något bra av det här.

Hans-Åke Henriksson 

CHRISTINA  
GABRIELSSON  
LÄMNAR ÖVER  
TILL LASSE ÅBERG

SJMF´s kansli vill tillsammans med Er göra Lättsmält 
mer aktuellt och därmed öka läsvärdet. Därför skulle vi 
uppskatta att Ni skickar in förslag till hur Ni vill förbättra 
Lättsmält och dess nyhetsvärde.
Vi är övertygade om att alla i branschen vill läsa mer om 
vad som händer hos medlemmarna, men även händelser 
hos leverantörerna och allmänt i branschen.
Som ett steg i detta ber vi Er kontinuerligt skicka in aktuell 
information.

Det kan vara
• Personalförändringar
• Rekrytering av personal
• Nya produkter
• Företagsförändringar
• Tips på reportage i kommande Lättsmält
• Förslag på studie- och kontaktkonferenser
Skicka ett mail till SJMF´s kansli info@sjmf.se  
eller ring 070-595 09 20.

Lasse Åberg efterträder 
Christina Gabrielsson  
som vd för  
Arvika Gjuteri
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Omega blandare
och återvinnings-
system – starka kort för
miljövänlig produktion!
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Box 2099, 191 02 Sollentuna
Tel 08-566 313 00. Fax 08-566 313 25
E-mail: info@karlebo.se • www.karlebo.se

Omega – klart ledande
specialist på kallhärdande
gjuteriutrustningar
Karlebo Gjuteriteknik
AB marknadsför hela
programmet i Sverige

och Norge. Omega
Foundry Machinery Ltd

erbjuder bland annat:

• Sand Mixers typ Spartan från 1-100 ton/h, enkelar-
made, dubbelarmade, mobila och höjbara.

• Formutrustning – pa-
lett- och karusellsystem,
specialdesignade för varje
enskilt projekt för flask-
storlekar 800 x 600 till
3000 x 2000 mm.

• Sandåtervinning –
mekanisk återvinning
från 1-20 ton/h, termisk
återvinning från 0,25-1
ton/h, mekanisk återvin-
ning i två steg från 3-10
ton/h.

• Kärnskjutmaskiner i storlekar
från 25-100 liter för korta och
långa serier.

• Nyckelfärdiga helhetslösningar.

Vi representerar även Momentive
– en av världens ledande tillverka-
re av kallhärdande bindemedel för
järn-, aluminium- och stålgjute-

rier, och som erbjuder Alphaset – Betaset – Furan –
Blacker.

Gå gärna in på www.karlebo.se för mer information!

Swerea SWECAST din samarbets-
partner när det gäller utbildningar!

Swerea SWECAST utbildar 
dagens och morgondagens

• Ingenjörer
• Operatörer
• Konstruktörer
• Produktionstekniker
• Metallurger
• Kvalitetsansvariga
• Miljöansvariga
  
och många fler.....

Swerea SWECAST  
erbjuder kurser inom  
områderna

• Konstruktion
• Material
• Miljö och energi
• Process- och  
  produktionsteknik

Vi erbjuder schemalagda kurser 
hos oss och företagsan- 
passade kurser på ditt företag

För dig som köper gjutna  
komponenter erbjuder vi 

• Kurser i gjuteriteknik 
• Konstruktions-, simulering-  
   och beredningskurser
• Materialkurser inom gjutjärn,  
   stål och aluminium

Swerea SWECAST har ett 
nära samarbete med 
högskolor och universitet
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Suncab  
begärs  

i konkurs
Suncab AB i  Lidköping försattes i konkurs vid 
Skaraborgs tingsrätt 2012-02-15.

- Skälet är bristande likviditet. Vi kan inte betala 
våra räkningar i tid, säger företagets vd Per-Olof 
Wetterlind.

Suncab har funnits som företag i Lidköping sedan 
40-talet. Bolaget bedriver aluminiumgjuteri och har 
huvudkunder som ABB och Rolls Royce. Antal 
anställda beräknas till cirka 30 personer.

 I måndags lämnade Per-Olof Wetterlind in en kon-
kursansökan vid Skaraborgs tingsrätt och en dag 
senare gick han ut med information

 till de anställda.

 – Vi informerade dem för en liten stund sedan, säger 
Per-Olof Wetterlind under tisdagen.

 Han menar att verksamheten i grunden är frisk och 
lönsam men att bolaget haft ett tapp i leveranserna 
under december månad vilket resulterade i ett likvi-
ditetsunderskott. Det fick bolagets bank att reagera 
– följden blev en konkursansökan.

Banken har fryst våra konton. Verksamheten fort-
går dock och en konkursförvaltare Advokatfirman 
Lindgren von Hofsten AB, Erland von Hofsten är för-
ordnad konkursförvaltare och har inlett arbetet med 
hitta nya ägare till bolaget. Ett flertal intressenter har 
anmält sitt intresse och det finns goda förutsättningar 
för fortsatt drift i Lidköping.

GI-Support
GI-Support, fd Rani AB i Kolback är under rekon-
struktion och ägaren är förhoppningsfull om fortsatt  
drift i Kolbäck.

PRESSTOPP!
Till kunder och leverantörer  

till Suncab AB, Lidköping 

Verksamheten vid Suncab AB  

i konkurs övertas 2012-04-02  

av Undenäs Verkstad AB.
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Skicka ett mejl till info@sjmf.se med dina kontaktuppgifter,  
så kan du också bli medlem! Ett personligt medlemskap kostar bara 250:- per år. 

Välkommen  
som medlem!

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 

JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

NR 4/2011 • BOX 116 • 671 23 ARVIKA • TEL 0570-100 90

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 

JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

NR 1/2011 • BOX 116 • 671 23 ARVIKA • TEL 0570-100 90

ÅRSMÖTE & KONTAKTKONFERENS I ESKILSTUNA 28-30 APRIL. 

VÄLKOMNA!

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 

JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

NR 2/2011 • BOX 116 • 671 23 ARVIKA • TEL 0570-100 90

Studieresa till Rom och Milano 23 – 28 september

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 
JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

NR 3/2011 • BOX 116 • 671 23 ARVIKA • TEL 0570-100 90

R E T U R M AT C H E N

Detta erbjuder vi bland annat

Studieresor och kontaktkonferenser

Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening SJMF

mail@fridmetall.se

www.fridmetall.se

Ny OES spektrometer för optisk materialanalys: 

Karl Deutsch Nordiska AB i Västerås introducerar 
en ny unik OES spektrometer från BRUKER-AXS, 
Q2 ION, den minsta, lättaste och mest kompakta 
spektrometern på marknaden idag. 

Q2 ION är idag den minsta 
och lättaste gnistspektrometern på 
marknaden. Instrumentet har en 
robust design. Den väger mindre än 
20 kg och kan lätt flyttas omkring. 
Q2 ION är speciellt designad för 
att vara mycket lätt att använda. 
Placera provet i en gnisthållare, 
tryck på startknappen och inom 30 
sekunder presenteras en fullständig 
elementanalys av provet. 

Instrumentet har ett lågt pris och 
är idealisk för mindre och med-
elstora företag inom tillverkande 
industri, gjuterier, recyclingföretag 
och kontrollföretag. 

Q2 ION täcker de flesta metall-
legeringar och lämpar sig för en rad 
olika applikationer som t.ex. analys 
av stållegeringar, aluminium, kop-
par och mycket mer. 

Nämnvärda fördelar: 
• Pattenterad CCD dektektor 
• Spektrum mellan 170--685 nm 
• Upplösning 30 pm 
• Koppling för Argon 
• Lättanvänd mjukvara 
• Kan användas i temperaturom-
rådet 10-45 ºC 

För ytterligare information  
kontakta oss på 021-35 70 00 
Med vänlig hälsning 
KARL DEUTSCH NORDISKA AB 
Thomas Ringvall

Spektrometer  
för optisk  
materialanalys



14

Lättsmält

15

Lättsmält

 
 

Gjuterihistoriska Sällskapet 
 

har drygt 200 personliga medlemmar och ca 20 företag, gjuterier och  
leverantörer, som stödjande medlemmar. Sällskapets målsättning är bl a att  
följa upp och dokumentera gjuteriteknikens och svenska gjuteriers historia 

 
Medlemsavgiften för personliga medlemmar är 200 SEK per år. För stödjande 

 medlemmar är avgiften 2 000 SEK per år.  
 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 
 

Publikationer 
 

 15 skrifter har hittills getts ut, bland annat följande:  
 Skrift nr Författare och titel   Pris (SEK) 
 10  K Rindstål: Näfveqvarns Bruk – Monografi om ett    150:- 
   gammalt anrikt bruk i södra Södermanland 
 13  Metallgjutningens och några metallgjuteriers historia    200:- 
 14  En gjutmästare tänker tillbaka – J G Söderlund –     150:- 
   Mästaren som blev Volvo och Penta pionjär 
 15  Några järngjuteriers historia     200:- 
 
 Dessutom har Sällskapet publicerat 11 Meddelanden, bl a följande: 
 Meddelande nr 4 C Möller: På gesällvandring i slutet på 1800-talet    100:- 
  
 Fraktkostnad tillkommer på angivna priser 

 
Information om Sällskapets verksamhet 

Fyra till fem gånger per år ger Sällskapet ut ett medlemsblad till sina medlemmar. På 
detta blad informeras om aktuella händelser på det gjuteritekniska området 

 
Sekretariat  
 Gjuterihistoriska Sällskapet 
 Kullgatan 17, 561 46 Huskvarna 
 Tel: 036 – 50 456, Mobil: 070 – 690 76 08, Fax: 036 –50 424 
 e-post: sgf-ghs@telia.com 
 Hemsida: www.sgf-ghs.com 

 

Gjuterihistoriska 
Sällskapet

Gjuterihistoriska Sällskapet har drygt 200 personliga medlemmar och 
ca 20 företag, gjuterier och leverantörer som stödjande medlemmar. 

Sällskapets målsättning är bl a att följa upp och dokumentera gjuteri-
teknikens och svenska gjuteriers historia.

Medlemsavgiften för personliga medlemmar är 200 SEK per år.  
För stödjande medlemmar är avgiften 2 000 SEK per år. 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

Information om Sällskapets verksamhet
Fyra till fem gånger per år ger Sällskapet ut ett medlemsblad till sina medlemmar.  
På detta blad informeras om aktuella händelser på det gjuteritekniska området.

Sekretariat Gjuterihistoriska Sällskapet, Kullgatan 17, 561 46 Huskvarna
 Tel: 036-50 456  • Mobil: 070-690 76 08 • Fax: 036-50 424
 e-post: sgf-ghs@telia.com •Hemsida: www.sgf-ghs.com

I det följande återges utdrag ur artikeln ”Huru man bör anordna ett mindre metallgjuteri  
och den erforderliga utrustningen för detsamma” publicerad i Skandinavisk  

Gjuteritidning mars 1911, en föregångare till Tidskriften GJUTERIET.

BYGGA ETT METALLGJUTERI -  
VAD GÄLLDE FÖRR?

…Naturligtvis är det alltid fördelaktigast om man kan få uppföra 
en byggnad särskilt konstruerad och planerad för ändamålet, men 
det är dock ingalunda nödvändigt, utan kan en redan befintlig 
lokal ganska lätt apteras till ett passande metallgjuteri.
 
…Den första och viktigaste åtgärden är att bestämma plats för 
och typ af smältugn. Finnes en skorsten af tillräckliga dimensioner 
böra ugnarne eller ugnen placeras tämligen nära densamma eller, 
om detta ej af utrymmesskäl låter sig göra, måste en rökkanal af 
minst samma dimensioner som skorstensröret byggas från detta till 
ugnarne. Det är viktigt, att såväl rökkanal som skorsten äro till-
räckligt grofva och den sednare tillräckligt hög, för att lämna ett 
tillfredsställande drag, hvilket är af vikt vare sig om ugnen bygges 
för naturligt drag eller med bläster.....

...Om gjuteriet skall förläggas i andra eller ännu högre upp belä-
gen våning i ett hus, bör om möjligt en plåtbrunn med öfver-
kanten i golfplanet nedsättas i golfvet för ugnens murande inuti 
densamma, ty eljes komme ugnen att stå på golfet, derigenom, om 
den ej är konstruerad för tippning, görande det obekvämt att lyfta 
degeln ur densamma...

...Till de för formningen erforderliga verktygen räknas rammare, 
pustar, siktar gröfre och finare, samt större och mindre, skyfflar, 
borstar, tänger, flaskor och bottenbräder. Till inredningen hör 
vidare formbänkar, antingen i form af tråg i hvilka formsanden 
lägges, eller såsom enkla bänkar. 

Publikationer
15 skrifter har hittills getts ut, bland annat följande: 

Skrift nr Författare och titel Pris (SEK)

	 10	 K	Rindstål:	Näfveqvarns	Bruk	–	Monografi	om	 150:- 
  ett gammalt anrikt bruk i södra Södermanland

 13 Metallgjutningens och några metallgjuteriers historia 200:-

 14 En gjutmästare tänker tillbaka – J G Söderlund –  150:- 
  Mästaren som blev Volvo och Penta pionjär

 15 Några järngjuteriers historia 200:-

Dessutom har Sällskapet publicerat 11 Meddelanden, bl a följande:
Meddelande nr 4 C Möller: På gesällvandring i slutet på 1800-talet 100:-

Fraktkostnad tillkommer på angivna priser.
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En välkommen satsning 
som kan leda till både fler 
företag och att befintliga 
kan utvecklas, kommente-
rar Science Parks vd Therese 
Sjölundh. 

”Framtidens innovativa 
Småland Blekinge” var 
namnet på ett stort dia-
logmöte under onsdagen 
på Högskolan i Jönköping. 
160 representanter från 
regionförbunden, högsko-
lor, näringsliv och andra 
berörda strålade samman 
för att bidra med inspel till 
den nationella innovations-
strategin och det framtida 
regionala tillväxtarbetet. 

Annie Lööf var speciell 
gäst, som de senaste dagarna 
fått svara på frågor om både 
vikande opinionssiffror och 
arbetslöshet, och hon passade på att meddela att regeringen 
nu beslutat att bevilja Innovationsbron AB totalt 70 miljoner 
kronor under 2012 och 2013 med möjlighet till ytterligare 
30 miljoner 2014. I höst presenteras också ett nytt nationellt 
innovationsprogram och handlingsplan från näringsdeparte-
mentet. 

Nystartade företag 
En av de 40-tal inkubatorer, som beskrivs som en entre-

prenöriell miljö där nystartade företag får hjälp med bland 
annat sin affärsutveckling, finns på företagsbyn Science Park 
i Jönköping. 

– Den här satsningen är mycket välkommen. En konkret 
effekt av denna förstärkning är att inkubatorerna och dess 
företag kommer att få ökad möjlighet att arbeta med tidig 
internationalisering och att jobba med fler företag, som i 
förlängningen också skapar nya arbetstillfällen, säger Therese 
Sjölundh. 

– Jag vill vänta med den här nyheten till det här besöket i 
Jönköping, inkubatorn på Science Park är ett föredöme som 
bidragit med många bärkraftiga företag genom åren som i 
sin tur skapat jobb och tillväxt. Nu skapas det nya förutsätt-
ningar, säger Annie Lööf. 

Nya miljoner för tillväxt

Gjuterinäringen 
Hon besökte även industriforskningsinstitutet Swecast/

Swerea som också benämns som Svenska Gjuteriföreningens 
forsknings- och utbildningsinstitut.  Institutet går bland 
annat i spetsen för en ny satsning som ska leda till lättare 
bilar, lastbilar, båtar och flygplan. 20 miljoner kronor tillde-
lades nyligen av forskningsmyndigheten Vinnova som lyder 
under näringsdepartementet. 

– Swerea och verksamheten i Jönköping ger prov på inno-
vativ kraft och deras forskningsinsatser kommer att få stor 
betydelse för många företag i Jönköpings län med nya arbets-
tillfällen. En annan utmaning är då att dagens ungdomar 
ännu mer ska få reda på att framtidens jobb i Jönköpings län 
till stor del finns inom industrin och att dessa jobb lyfts fram 
som både spännande och utvecklande, säger Annie Lööf.

Näringsminister Annie Lööf kom till Jönköping spred hon ut  
100 miljoner kronor för att landets tillväxtföretag ska utvecklas och kunna bli fler.  

En del av pengarna går till Science Park i Jönköping. 

BENGT NYGREN OCH JÖRGEN BLOOM FRÅN GJUTERISKOLAN I JÖN-
KÖPING DEMONSTRERAR OCH HANTERAR DEN VARMA GRÅJÄRNS- 
MÄLTAN FÖR NÄRINGSMINISTER ANNIE LÖÖF, TILL HÖGER GJUTERI-
FÖRENINGENS VD MATS HOLMGREN.

Årets studie‐ och kontaktresa går i år till Berlin och Dresden 14—19 september. 

Preliminärt program 

14 sept Fredag     Ankomst till Berlin 

15 sept Lördag     Sightseeing med båttur på floden Spree 

16 sept Söndag    Fri förmiddag i Berlin, eftermiddag tåg till Dresden 

17‐18 sept      Studiebesök med buss runt Dresden 

19 sept        Hemresa  

Anmälning om resan kommer skickas ut i början på maj men du kan redan nu anmäla ditt 

intresse till info@sjmf.se 

 

 

 

 

 

 

Dresden är en storstad med drygt en halv miljon i östra delen av Tyskland och en av landets viktigaste 

turiststäder. Med sitt vackra läge på båda sidorna om floden Elbe och sitt milda klimat, sin 

barockarkitektur och sina världsberömda museer och konstsamlingar kallas Dresden ofta för ” (Florens 

vid Elbe).  

 

 

Berlin är huvudstad i Tyskland och dess folkrikaste stad med 3,4 miljoner invånare (2009). Med förorter har staden 4,4 
miljoner invånare. Berlin utgör förbundslandet Berlin och är med sina 892 kvadratkilometer Tysklands största stad till 
ytan. 

Berlin är genom sitt kulturella och historiska arv en av Europas mest kända och besökta metropoler.[3] Berlin är en bety-
dande trafikknutpunkt och ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centrum i Tyskland och Europa.[4] Institutioner som univer-
sitet, forskningscentrum, teatrar, museer men också festivaler, nattlivet och arkitekturen i Berlin har ett världsrykte. Hi-
storiskt har Berlin varit huvudstad i flera tidiga historiska tyska stater, som Mark Brandenburg, Preussen, Tyska kejsar-
dömet, Weimarrepubliken, Nazitysklandoch Östtyskland. Berlin är sedan 1991 det återförenade Tysklands huvudstad. 
Från krigsslutet hade Bonn fungerat som huvudstad iVästtyskland och Östberlin som huvudstad i Östtyskland 

Boka in 14‐19 september i Din almnacka redan nu! 
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storiskt har Berlin varit huvudstad i flera tidiga historiska tyska stater, som Mark Brandenburg, Preussen, Tyska kejsar-
dömet, Weimarrepubliken, Nazitysklandoch Östtyskland. Berlin är sedan 1991 det återförenade Tysklands huvudstad. 
Från krigsslutet hade Bonn fungerat som huvudstad iVästtyskland och Östberlin som huvudstad i Östtyskland 

Boka in 14‐19 september i Din almnacka redan nu! 

Årets studie- och kontaktresa går i år till 
Berlin och Dresden 14-19 september
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Välkommen till Arvika 26‐28 april 2012 

     Årsmöte och kontaktkonferens 

                     Scandic Arvika  

Inbjudan och program! 

Anmälan o.s.a senast 1 april 

info@sjmf.se  

Svarvaregatan 10 302 50 Halmstad Tel 035-10 64 84 Fax 035-10 64 89
info@giab.nu www.giab.nu

Ert alternativ
när det gäller gjuteriförnödenheter

Under den senaste veckan har 
stålpriset stigt i norra Europa. 
Ökningen beräknas ligga på cirka 
en procent, enligt Dagens Industri 
och The Steel Index. Norra Europa 
fortsätter att ha de högsta stålpri-
serna, mycket av det beror på att 
stålproducenterna håller tillbaka 
på kapaciteten samt att det är en 
stor del stillatående masungar. 

Svag konkurrens
Att priserna kan pressas uppåt 

beror också till stor del för att det 
inte finns någon större konkur-
rens på utanför den europeiska 
marknaden för tillfället

I norra Europa  
har stålpriset  
stigit den senaste  
veckan
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Våren är här!

Percy Ekblad lämnar VD poster efter 17 år, han kommer 
även framöver vara hälftenägare. Men kommer framöver 
vara produktionschef.
Andra hälften av företaget ägs av Sonny Dahlberg som 
står kvar som ägare.

Ny Vd på Norrhults Stålgjuteri blir Stefan Korzonek. Närmast kommer Stefan från  
Midtrailer där han varit koncernchef liksom han varit koncernchef på Sävsjösläpet AB.

Norrhults Stålgjuteri
KARLEBO-NYTT

2012-03-05

Karlebo har förvärvat
VA Industriugnar (f.d.
Nordic Metallurgy Equip-
ment AB) i Uppsala.

KARLEBO GJUTERITEKNIK AB
Box 2099, SE-191 02 Sollentuna
Tel +46 8 566 313 00. Fax +46 8 566 313 25
E-mail: info@karlebo.se • www.karlebo.se

Karlebo Gjuteriteknik AB – som ingår i
teknikhandelsgruppen Beijer Tech inom
börsnoterade Beijer Alma – har tecknat
avtal om att förvärva verksamheten i VA
Industriugnar AB (f.d. Nordic Metallurgy
Equipment  AB) i Uppsala. Tillträde sker
omgående och verksamheten ingår i
Karlebo per den 1 mars 2012.

VA Industriugnar bedriver försäljning och
handel av produkter, anläggningar, tjänster
och service inom värmebehandlingssektorn
och representerar välkända europeiska varu-
märken. Verksamheten omsätter ca 5 miljo-
ner kronor.

”Genom förvärvet av verksamheten breddas
Karlebos totala produkterbjudande. Det gör
oss till en mer heltäckande partner, nu också
med lösningar inom värmebehandling”
förklarar Peter Skoog, VD i Karlebo.

I samband med övertagandet övergår
tidigare ägaren Håkan Engström till en
tjänst inom Karlebo med fysisk placering
på huvudkontoret i Sollentuna.

”Som en del av Karlebo Gjuteriteknik
hamnar VA Industriugnar in i ett större
och totalt sätt mer professionellt samman-
hang. Detta ger oss fördelar som en mer
omfattande kundbas och en större sälj-
styrka. Vi kommer nu också att tillhöra
Beijer Tech-koncernen vilket ger våra
lösningar en starkare närvaro på markna-
den”, kommenterar Håkan Engström.

Inom VA Industriugnar AB:s produkt-
sortimentet återfinns bland annat
• Alla typer av värmebehandlingsugnar

såsom kammar-, vakuum-, kontinuer-
liga, laboratorieugnar etc.

• Värmebeständigt gjutgods för fixturer
och korgar

• Styrsystem
• Reservdelar
• Renovering
• Service & Installation

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samar-
bete med både kunder och leverantörer.

För mer information gå in på
www.karlebo.se eller www.beijertech.se
Du kan också ringa Peter Skoog, VD
Karlebo Gjuteriteknik +46 733 518 310
eller Håkan Engström +46 70 534 87 97.

Peter Skoog och Håkan Engström.

Företaget omsatte 2011 ca 54 miljoner men ett litet 
minus i resultat. Däremot visade företaget 2010 ett posi-
tivt resultat på 1,8 milj med ca 52 milj i omsättning.

SMHI definierar meteorologisk vår som när dygns-
medeltemperaturen är stigande och över noll grader i 
minst sju dygn i följd, förutsatt att dessa infaller efter 
den 15 februari. Denna definition gäller dock enbart 
i Sverige, då årstiderna inte ser likadana ut i andra 
delar av världen. Någon internationell meteorologisk 
definition av vår finns därför heller inte. Enligt kalen-
derindelningen av året börjar våren i Sverige den 1 
mars, oavsett väder.

Ankomsten av vissa flyttfåglar och blommande 
örter brukar av många anses som tecken på att våren 
har kommit. I Sverige är sädesärla ett typiskt exempel 
på ett sådant vårtecken. Vårens normala ankomst 
enligt SMHI:s definition:

Malmö: 22 februari
Stockholm: 16 mars
Östersund: 11 april
Kiruna: 1 maj

SAND- och KOKILLGJUTNING 
BEARBETNING 
i aluminiumlegeringar 
Tel: 016-14 84 30 
Fax: 016-12 45 62 
Epost: info@agemetall.se 
Hemsida: www.agemetall.se

Gjuteriet som håller formen

Hejargatan 3a       
632 29 Eskilstuna
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Målsättning är att alla skall med nyfikenhet läsa Lättsmält 
framöver, en del nyheter är planerade. Bland annat en del 
återkommande artikelrubriker mässaktuellt, aktuellt från 
branschen mm.

För att öka aktualiteten uppmanar vi Er att skicka infor-
mation till info@sjmf.se alltid när Ni har ny information om 
Ert företag såsom nyanställda, nyinvesteringar, nya produk-
ter/kunder etc. Lättsmält skall vara ett naturlig informations-
källa för alla Era kunder vad som händer i branschen.

Som alla vet är SJMF en förening med mycket begränsade 
resurser som helt bygger på dess medlemmars samverkan. 
Därför vill vi uppmana Er att svara snabbare på mail mm. 
Tiden har inte varit på vår sida inför det första numret av 
Lättsmält, då vi på kansliet innehar även annat arbete några 
månader framöver innan vi har möjlighet att ha full fokus 
på detta arbete.

Årsmötet kommer vara i Arvika 26-28 april som framgår 
att inbjudan i tidningen på sid 18 och 22. Där hoppas vi på 
lika god uppslutning som tidigare årsmöten. Till årsmötet 
kommer även en uppdatering av Svensk Gjuterikalender 

Aktuellt från kansliet

Som många redan vet har kansliet för SJMF flyttat 
från Arvika till Trelleborg. Anledningen till detta 
är att Gert-Ove Ellström är ny förbundsdirektör 
från årskiftet. Eftersom Gert-Ove bor i Trelleborg 
sedan 1 år tillbaks, är det naturligt att även kans-
liet finns i Trelleborg.

 
vara klar. Distributionen av denna kommer att breddas till 
ännu fler kunder till Er samt för branschen viktiga besluts-
fattare.

För att kunna dels arbeta effektivare men även hålla nere 
kanslikostnaderna framöver hoppas vi kunna skicka fakturor, 
inbjudningar mm på mail istället för med ”snigelpost”. Det 
är dessutom miljövänligare. Ni som inte har möjlighet att 
mottaga informationen digitalt kommer givetvis även framö-
ver kunna få materialet på annat sätt.

Nästa Lättsmält utkommer innan semestern. Då hop-
pas vi den är fullproppad med intressanta nyheter från alla 
medlemmar. I detta nummer kommer även vara med inbju-
dan till årets kontaktkonferens som är planerad till 14-19  
september. Boka in dessa dagar redan nu i Din almanacka.

Kansliet vill även framföra vårt tack till Per Åke Fredricksson 
för alla år han varit förbundsdirektör och all den hjälp vi fått 
med uppgifter om SJMF. Vi skall göra vårt yttersta för att 
även framöver, göra Lättsmält med lika högt läsvärde.

Inbjudan till årsmöte och kontaktkonferens 

                       26‐28 april  2012 

SJMF´s årsmöte äger rum på Scandic Arvika. 

Program 
Torsdag 26 april 

Ankomst till Arvika. 

17.00 Styrelsemöte  

19.00 Middag ”Kom som du är”  

Fredag 27 april 

08.00  Frukost 

08.30   Studiebesök ”Nya Arvika Gjuteri” 

10.30  Studiebesök ”Fundo Components AB”   

13.00   Lunch Thon Hotel Charlottenberg  

19.00  3 rätters middag 

Lördagen 28 april 

08.30  Frukost 

09.30  Föredrag Säkra  

10.00  Företagspresentation  

10.30  Företagspresentation  

11.00  Årsmötesförhandling 

12.30     Avslutning   

Kostnad ;  26‐28/4 ‐ 2175:‐ inkl moms p.p i dubbelrum ,logi  inkl frukost , två middagar 

       26‐28/4 ‐ 2475:‐ inkl moms i enkelrum, logi inkl frukost, två middagar 

       27‐28/4 ‐ 1225:‐ inkl moms p.p i dubbelrum logi, frukost, middag 

       27‐28/4 ‐ 1375:‐ inkl moms i enkelrum logi, frukost, middag 

Studiebesök inkl buss samt lunch ingår i anmälningsavgiften. 

Entré till hotellets SPA avdelning ingår i priset, massage kan beställas separat! 

Anmälningsavgift 800:‐ kr per peson debiteras i samband med anmälan. 

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego. 

• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar 
  metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning. 

• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:
• Tempområde: -150° - +200°
• Trycktäthet: 1000 bar
• Kemiskt motstånd
• Fluorescerande
• Korrosionsskydd
• Dokumentering

Godkännande:
• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality
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Metallimpregnering

• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego.

• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och  
sintergods med miljövänlig regenererbar metakrylatplast i  

Caskade-processanläggning med återvinning.

• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar  
i olika versioner och storlekar.

För dig som köper gjutna  
komponenter erbjuder vi 

• Kurser i gjuteriteknik 
• Konstruktions-, simulering-  
   och beredningskurser
• Materialkurser inom gjutjärn,  
   stål och aluminium

Swerea SWECAST har ett 
nära samarbete med 
högskolor och universitet

Samarbete med Tekniska  
högskolan i Jönköping sker 
bland annat genom  
Casting Innovation Centre

www.castinginnovationcentre.se

Läs mer om  
Swerea SWECAST och 

vårt kurs- och  
utbildningsutbud på  

www.swereaswecast.se

 
 

Gjuterihistoriska Sällskapet 
 

har drygt 200 personliga medlemmar och ca 20 företag, gjuterier och  
leverantörer, som stödjande medlemmar. Sällskapets målsättning är bl a att  
följa upp och dokumentera gjuteriteknikens och svenska gjuteriers historia 

 
Medlemsavgiften för personliga medlemmar är 200 SEK per år. För stödjande 

 medlemmar är avgiften 2 000 SEK per år.  
 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 
 

Publikationer 
 

 15 skrifter har hittills getts ut, bland annat följande:  
 Skrift nr Författare och titel   Pris (SEK) 
 10  K Rindstål: Näfveqvarns Bruk – Monografi om ett    150:- 
   gammalt anrikt bruk i södra Södermanland 
 13  Metallgjutningens och några metallgjuteriers historia    200:- 
 14  En gjutmästare tänker tillbaka – J G Söderlund –     150:- 
   Mästaren som blev Volvo och Penta pionjär 
 15  Några järngjuteriers historia     200:- 
 
 Dessutom har Sällskapet publicerat 11 Meddelanden, bl a följande: 
 Meddelande nr 4 C Möller: På gesällvandring i slutet på 1800-talet    100:- 
  
 Fraktkostnad tillkommer på angivna priser 

 
Information om Sällskapets verksamhet 

Fyra till fem gånger per år ger Sällskapet ut ett medlemsblad till sina medlemmar. På 
detta blad informeras om aktuella händelser på det gjuteritekniska området 

 
Sekretariat  
 Gjuterihistoriska Sällskapet 
 Kullgatan 17, 561 46 Huskvarna 
 Tel: 036 – 50 456, Mobil: 070 – 690 76 08, Fax: 036 –50 424 
 e-post: sgf-ghs@telia.com 
 Hemsida: www.sgf-ghs.com 
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Karlebo har förvärvat
VA Industriugnar (f.d.
Nordic Metallurgy Equip-
ment AB) i Uppsala.

KARLEBO GJUTERITEKNIK AB
Box 2099, SE-191 02 Sollentuna
Tel +46 8 566 313 00. Fax +46 8 566 313 25
E-mail: info@karlebo.se • www.karlebo.se

Karlebo Gjuteriteknik AB – som ingår i
teknikhandelsgruppen Beijer Tech inom
börsnoterade Beijer Alma – har tecknat
avtal om att förvärva verksamheten i VA
Industriugnar AB (f.d. Nordic Metallurgy
Equipment  AB) i Uppsala. Tillträde sker
omgående och verksamheten ingår i
Karlebo per den 1 mars 2012.

VA Industriugnar bedriver försäljning och
handel av produkter, anläggningar, tjänster
och service inom värmebehandlingssektorn
och representerar välkända europeiska varu-
märken. Verksamheten omsätter ca 5 miljo-
ner kronor.

”Genom förvärvet av verksamheten breddas
Karlebos totala produkterbjudande. Det gör
oss till en mer heltäckande partner, nu också
med lösningar inom värmebehandling”
förklarar Peter Skoog, VD i Karlebo.

I samband med övertagandet övergår
tidigare ägaren Håkan Engström till en
tjänst inom Karlebo med fysisk placering
på huvudkontoret i Sollentuna.

”Som en del av Karlebo Gjuteriteknik
hamnar VA Industriugnar in i ett större
och totalt sätt mer professionellt samman-
hang. Detta ger oss fördelar som en mer
omfattande kundbas och en större sälj-
styrka. Vi kommer nu också att tillhöra
Beijer Tech-koncernen vilket ger våra
lösningar en starkare närvaro på markna-
den”, kommenterar Håkan Engström.

Inom VA Industriugnar AB:s produkt-
sortimentet återfinns bland annat
• Alla typer av värmebehandlingsugnar

såsom kammar-, vakuum-, kontinuer-
liga, laboratorieugnar etc.

• Värmebeständigt gjutgods för fixturer
och korgar

• Styrsystem
• Reservdelar
• Renovering
• Service & Installation

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samar-
bete med både kunder och leverantörer.

För mer information gå in på
www.karlebo.se eller www.beijertech.se
Du kan också ringa Peter Skoog, VD
Karlebo Gjuteriteknik +46 733 518 310
eller Håkan Engström +46 70 534 87 97.

Peter Skoog och Håkan Engström.

Det är vi som annonserat och gjort Lättsmält möjlig

Er nya förbundsdirektör har landat!



minerals 
engineered to perform
Vi vet vad som krävs. Vi har ett brett sortiment till gjuterier,  
stål- och metallverk.  Men vi har också medarbetare med många 
års erfarenhet och teknisk kompetens som finns där för dig. 

Box 14142, 400 20 Göteborg
T: 031-733 22 00    F: 031 - 733 22 01
info.molndal@sibelco.com  
www.sibelconordic.com
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