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Hej igen!
Nyss hemkom-
men från drygt 
1  veckas semes-
ter så är det som 
vanligt fullt i 

e-posten med oönskad e-postreklam 
eller spam. Det är tillåtet att skicka 
reklam om det finns en kundrelation 
och kunden inte uttryckligen har be-
gärt att slippa få e-post reklam. Det är 
också lagligt om mottagaren skrivit upp 
sig på ett så kallat nyhetsbrev eller på 
annat sätt anmält att man vill ha erbju-
danden till sin e-postadress. Mottaga-
ren godkänner då att företaget skickar 
reklam via e-post. Enligt lag måste alla 
reklamutskick innehålla en giltig adress 
där mottagaren kan avskriva sig och 
slippa få fler meddelanden. Jag gör så 
med allt som jag inte vill ha, men det 
brukar inte dröja länge innan men är 
med på adresslistan igen. Mycket e-post 
som kommer rensar jag manuellt, man 
läser rubriken och står det då ett namn 
på ett blått potens höjande läkemedel 
eller något liknande så kastar jag bort 
det direkt. Likadant med de så kallade 
Nigeriabreven som är rena bedrägeri-
erna. Man blir ju uppmanad att po-
lisanmäla dessa men jag tror inte att 
det leder till något. Ibland kommer 
det också en inbjudan från ”attraktiv 
flicka” som vanligen också är en inled-
ning till bedrägeri eller att du ska ringa 
på ett telefonnummer som kan bli dyrt. 
Många av breven är ganska roliga att 
läsa då de har använt Google Translate 
för att översätta brevet. Det bästa sättet 
att slippa allt detta är nog att kontakta 

ett seriöst It-företag så kan få hjälp med 
en mer automatiserad metod att spärra 
dessa oönskade e-postbrev.

I november stod det klart att  Ukraina 
inte skulle skriva på avtalet med EU som 
man hade förhandlat fram. President 
Janukovitj vände sig i stället till Ryss-
land. Ukrainas ledning drog sig undan 
ett samarbete med väst och Putin fick 
president Janukovitj på sin sida genom 
ekonomiska och politiska löften. Men 
Janukovitj kunde inte hantera situa-
tionen och Ukraina har nu en regering 
som vill skriva på avtalet med EU och 
närma sig väst. Men den  ryska regering-
en och många vanliga ryssar tycker att 
Ukraina bör ingå i samma geopolitiska 
sfär som Ryssland, och ser Ukrainas 
närmande till väst som något onaturligt 
och orimligt. Ryssland har nu invaderat 
Krim under starka protester från EU 
och USA. Totalförsvarets forskningsin-
stitut här i Sverige ser allvarligt på ut-
vecklingen. De tror att Krim är förlorat 
för Ukraina. Ryssland säger ju också 
att de ska skydda ryska intressen utom-
lands, att skydda ” broderfolken”.

All världens börser föll efter inva-
sionen, sämst var det i Ryssland där 
börsen gick ner 12 %. Både dollarn och 
euron steg jämfört med svenska kronan 
och de flesta råvaror blev något dyrare. 
Den som lever får se hur detta slutar.

SJMF fyller 60 år i år och detta 
ska firas på årsmötet den 24–26 april. 
Stockholm och hotell Hasselbacken är 
platsen. Anmäl er via hemsidan, sjmf.se 
eller utskickad inbjudan. Vi ses.

Hälsar er ordförande 
Stefan Eldin

”SJMF fyller 60 år i år och 
 detta ska firas på årsmötet den 

24–26 april. Anmäl er via hemsidan, 
sjmf.se eller utskickad inbjudan.  

Vi ses!”
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Nytt svärd 
till  bestulen 
kung
Kung Karl XI i Karlskrona har tving-
ats vara utan sitt svärd sedan augusti 
förra året, då någon fräckt ryckte loss 
det. Sedan dess har det varit spårlöst 
försvunnet, men nu satsar kommunen 
80.000 kronor av skattebetalarnas 
medel för att åtgärda problemet, 
skriver Blekinge Läns Tidning.

Herman Bergmans Gjuteri i Enskede 
har fått det ärofyllda uppdraget att till-
verka ett svärd som ska fästas på kung-
ens bälte lagom till sommaren.

Det krävs mellan 15–20 kilo rent 
bronsmaterial för att gjuta svärdet, vil-
ket även kommer att patineras för att få 
samma färg som resten av statyn.

Skogslunds första 
 RoboJob-kunden i Sverige!
Skogslunds Metallgjuteri i Anderstorp blev premiärkund för RoboJob.

Den första maskinen som skall robotoseras med RoboJob blir en Mazak Nexus 250 
med dubbla spindlar. CNC Factory levererar en Turn Assist 250 med Fanuc M20 
robot för vikter upp till 20 kg.

Tack vare optionen ”Urladdning på pall” kan maskinen köras obemanna i över 
ett skift.

MÄSS-
AKTUELLT
7–11 april 2014 
Hannover Messe (Hannover) 
Hannover slår ännu en gång upp dörrarna 
till världens största industrimässa. Tusentals 
utställare och hundratusentals besökare 
från hela världen besöker mässan under 
4 dagar.

11–15 mars 2014 
Metav (Düsseldorf) 
Internationell för produktionsteknik och 
automatisering.

6–9 maj 2014 
Elmia Automation 2014 (Jönköping) 
Succémässor återkommer till Elmia 2014 
Elmia Automation och Elmia Svets och 
 Fogningsteknik tillbaka 2014.

6–9 maj 2014 
Control (Stuttgart) 
Internationell fackmässa för 
 kvalitetssäkring.

20–23 maj 2014 
Automatica (München) 
Internationell mässa i München för 
 robotautomatisering.

11–13 sept 2014 
Ankiros (Istanbul) 
Internationell Järn-Stål & Gjuteriteknik 
mässa. www.ankiros.com.

7–9 okt 2014 
Aluminium (Düsseldorf) 
Aluminium är världens ledande mässa och 
B2B-plattform för aluminiumindustrin och 
dess viktiga användningsområden.

7–9 okt 2014 
Scanautomatic (Göteborg) 
Nordens största mässa för tillverkande 
industri. Här samlas över 350 utställare och 
alla andra ledande aktörer på ett ställe.

28–30 okt 2014 
Metallurgy India (Mumbai, Indien) 
Internationell mässa i Indien om metallurgi.

JOHAN SKANS.
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Rosengrens 
 Metallgjuteri
Första gången jag kom i kontakt med Rosengrens Metallgjuteri var i början på 70-talet. Där träffade jag den dåvarande 
gjutmästare Björck och han hade vänligheten att erbjuda mig en namnskylt att sätta på min ytterdörr.

Ett par veckor senare skul-
le jag hämta namnskylten, 
men då visade sig tyvärr 
mitt efternamn vara felsta-
vat. 

”Inga problem” sa Björck 
och vi gick till oljeugnen 
där han la i namnskylten. 

En vecka senare fick jag 
fyra stycken. Rättstavade 
den här gången.

Nu till dagens Rosen-
grens: Sedan 1978 har man 
verkat i ”nya lokaler”, men 
finns fortfarande på Lim-
hamn. Sören Rosengren 
tillsammans med systern 
Christina Sundin är idag 
fjärde generationens ägare 
till gjuteriet. Man kommer 

inom kort att flytta ifrån Limhamn till Bunkeflostrand, strax 
utanför Malmö.

Idag har man förutom gjutning specialiserat sig på Z-prin-
ter och 3D-printer där man bygger upp modellerna i epoxi 
och blockmaterial.

Man arbetar hela tiden 
med CAD/CAM, från rit-
ning till färdig modell, och 
det sysselsätter nu fler per-
soner än vad gjuteriet gör. 
Dock är gjutning fortfa-
rande en viktig del av deras 
verksamhet; bland annat 
har man hjälpt till med un-
derredet till GEMLA sitt-
möbler, Bow Chair.

CHRISTINA SUNDIN.SÖREN ROSENGREN.

MODELL I EPOxI. GEMLA SITTMÖBLER, BOw CHAIR.

Företags-
besök

Forts.

FoTo: GEMLA.
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Elefanten som 
 försvann
Många konstverk har även 
passerat Rosengrens Metall-
gjuteri och nuvarande gjut-
mästare Roland Vaahtera har 
bland annat varit behjälplig 
med renoveringar av Carl 
Milles statyer i Malmö och 
även lagt in larm i statyer-
na, då koppar och brons är 
mycket stöldbegärligt.

På Södergatan i Malmö 
kan man se Optimistorkes-
tern av Yngve Lundell, gjuten 
i brons av Rosengrens 1985. 
Skulpturen sägs vara den 
mest fotograferade i Malmö.

Elefanten i bild skulle ha 
stått i slutet av orkestern men 
kom av okänd anledning inte 
med på Södergatan.

En stor renovering har 
även gjorts av Carl Milles Gud Fader på kyrkogården i Mal-
mö under 2013. 

Ett projekt av Rosengrens metall finns i Astrid Lindgrens 
park i Vimmerby med utsmyckningar bland annat av vatten-
skålar.

Man har även specialiserat sig på prototyper för inredning 
och design samt skyltar.

Vi tackar för vårt besök och lämnar Malmös kvarvarande 
gjuteri i Limhamn och önskar dem lycka till i Bunkeflostrand 
efter flytten.

Mer information finner ni på deras hemsida  
www.rosengrensmetall.se 

VATTENSkåL I ASTRID LINDGRENS PARk I VIMMERBY.
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Elementvägen 2,  437 36 Lindome
Tel: 031-99 14 77 • 070-620 00 67 • Fax: 031-99 14 78

E-mail: harry@hd-gjut.se     www.hd-gjut.se

Legeringar i följande 
material lagerförs

Mässing, Brons, Rödgods
Aluminium, Zink

Olegerad metall
Tenn, Bly, Koppar, Zink
Legeringsmaterial
Arsenik-Cu, Bor-Cu
Ferro-Cu, Fosfor-Cu

Även andra grund
ämnen och legeringar 

saluförs.
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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.

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

Frid Metall AB
Företaget startades 1945 av Harry Frid under namnet 
Fridhs Metallgjuteri som en avknoppning av Johnson 
 Metall. Verksamheten flyttade in i dagens lokaler 1957 
och antalet anställda var 6 personer. 

1979 ombildades företaget till Frid Metall AB och sysselsatte 
15 personer. Året därefter övertog sönerna Erik och Bengt 
företaget och aluminiumbrons kom helt att dominera pro-
duktionen. 1990 valde Erik att sälja sin andel till Bengt.

Propellerblad blev den största delen av produktionen och 
som mest var man uppe i 330 ton per år med en arbetsinsats 
på sju personer. 

Från 2010 har marknaden för Frid Metall minskat suc-
cesivt och till slut tog Bengt beslutet att stänga ner produk-
tionen. Ett samarbetsavtal slöts med Traryds Metall där nu 
Bengt bidrar med sina kunskaper inom aluminiumbronsgjut-
ning.

Håkan Johansson säger att denna överenskommelse med 
att Traryds Metall övertar Frid Metall och att Bengt fortsätter 
med att bistå med sina kunskaper kommer att gynna båda 
parter.
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Inbjudan
till årsmöte & kontaktkonferens 

24–26 april 2014

Du är inbjuden till SJMF´s årsmöte och kontaktkonfe-
rens 2014. Vi har gjort vårt yttersta för att sätta ihop en 
spännande  program just för dig.

Besök Westermalms Metallgjuteri på torsdagsefter
middagen, för att sedan möta upp alla  SJMF:are för en 
trevlig middag på Scandic Hotell Hasselbacken.

Fredagen är späckad med sighseeing och  underhållning!

På lördag rundar vi av konferensen med årsmötes
förhandlingar.

årsmötet i stockholm 
har följande program
torsdag 24 april
12.00–14.00 Öppet hus hos Westermalms 

 Metallgjuteri, i egen regi

17.00 Styrelsemöte

19.00 Middag,”kom som du är” Scandic Hotell 
 Hasselbacken

fredag 25 april
Frukost från 06.30

11.00 Avfärd till m/s Gustaf III 
Sighseeing i Stockholms skärgård med 
lunch

14.30 Besök ABBA museet

16.00 Beräknad ankomst till hotellet

19.00 3rätters middag med underhållning

lördag 26 april
Frukost serveras från 07.00

09.30 Företagspresentationer

11.00 Årsmötesförhandlingar (beräknad tid)

Ca 12.30 Avslutning

mer info på vår hemsida
www.sjmf.se
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SVENSKA JÄRN- OCH 
METALLGJUTERIERS 
FÖRENING 60 ÅR

Bildandet av SJMF togs genom att Sveriges Hantverks- och Småindustriorganisations Industrigrupp inbjöd landets 
gjuterier till en gjuterikonferens i Stockholm den 28 mars 1954. Därvid beslöt de närvarande att bilda en branschorga-
nisation för mindre gjuterier som skulle vara ansluten till SHSO:s Industrigrupp.

En interimstyrelse tillsattes bestående av direktör Lars  Hilke, 
Metallfabriken Pumo AB, Viggbyholm, fabrikör Allan 
 Hellman, Lysekils Järn & Metallgjuterier, Lysekil,  ingenjör 
Ivan Ytterberg, Lättmetallverken AB, Norrtälje, fabrikör Nils 
V. Andersson, Firma Norr-Metall, Eskilstuna och  direktör 
Yngve Lööw, AB Kullens Gjuteri, Blomstermåla. Interim-
styrelsen fick i uppdrag att utarbeta stadgeförslag och sam-
mankalla till en ny gjuterikonferens vid senare tillfälle. 
 Denna konferens hölls i Stockholm den 25 oktober 1954 och 
då beslutades att bilda en gjuterisektion inom SHSO:s Indu-
strigrupp och därmed var nuvarande SJMF bildat. Till ord-
förande valdes fabrikör Allan Hellman, Lysekil och till sty-
relseledamöter valdes fabrikör Nils V. Andersson, Eskilstuna, 
fabrikör Axel Mohlin, Tenhult, fabrikör Mats Brate, Stock-
holm och fabrikör Sven Berglund, Stockholm. Till supplean-
ter valdes direktör Yngve Lööv, Blomstermåla, ingenjör Ivan 
Ytterberg, Norrtälje och fabrikör Sven Dahlqvist, Gävle. 

Efter några års försöks- och uppbyggnadsperiod var tiden 
mogen att ombilda sektionen till en självständig branschför-
ening inom SHIO, tidigare SHSO. Detta skedde vid års-
mötet 1959 då också föreningens nuvarande namn, Svenska 
Järn- och Metallgjuteriers Förening, fastställdes. 

Föreningens verksamhet inriktades redan från början på 
att genom ökad kontakt mellan branschens företag skapa 
ökad förståelse för varandras problem och genom samverkan 
söka hitta lösningar på de olika svårigheter och problem som 
fanns. Det viktigaste medlet härför har varit de årliga kon-
taktkonferenser som föreningen inbjudit till, i samband med 
föreningens årsmöten, där företagarna kunnat diskutera sina 
problem ”oss gjutare emellan”. För att så många som möjligt 
skall ges tillfälle att delta vid dessa konferenser har förening-
ens ambition alltid varit att ha en bra geografisk spridning 
och konferenser har hållits på en mängd olika platser från 
Östersund i norr till Malmö i söder. 

Den fråga som under åren, och framför allt under dess för-
sta hälft, diskuterats mest är tveklöst hur föreningen skulle 
kunna medverka till sundare konkurrensförhållanden inom 
branschen. Branschen hade under lång tid pressats av min-
dre tillfredsställande lönsamhet vilket i många fall berodde 
på brister i kalkylerandets konst. Kalkylering var för många 

gjuteriföretag ett stort problem och ofta låg offererade pri-
ser långt under vad de skulle ha gjort med en riktig kalkyl 
som underlag. I slutet av 1950-talet gjorde föreningen till-
sammans med SHIO:s ekonomitjänst en utredning för att få 
fram vissa gemensamma normer och anvisningar för kalkyle-
ring och bokföring.

Under 1970-talet var det strukturrationaliseringen inom 
branschen och framförallt då de mindre gjuteriernas möjlig-
heter att överleva som hamnade i fokus och Statens Industri-
verk startade sitt Branschprogram Gjuteri. Programmet, som 
drevs mellan 1973 och 1983, syftade till att driva på struktur-
omvandlingen mot bärkraftigare enheter som klarade miljö-
kraven och därmed kunde trygga den för verkstadsindustrin 
så viktiga basproduktionen. Industriverket ställde därför till 
branschens förfogande tre konsulenter med inriktning struk-
tur, järngjuteri och metallgjuteri. De anlitades flitigt av fö-
retagen och medverkade även vid flera av föreningens sam-
mankomster. Det förekom också inom Branschprogrammet 
ett omfattande utbildningsarbete för gjuteriindustrin. Ut-
bildningsprogrammet vände sig i första hand till mindre och 
medelstora gjuterier och arrangerades i gjuteriorganisation-
ernas regi med Industriverket som medarrangör. Även SJMF 
var vid något tillfälle medarrangör.

Tekniska problem har också väckt stort intresse vid 
sammankomsterna och mycket populära var de så kallade 
”Skrotkonferenserna” som inledde den långa raden av kon-
taktmöten. Under åren som gått har sedan en mängd olika 
tekniska frågor behandlats och ofta har leverantörsföretagen 
här getts möjlighet att presentera sina produkter, nyheter och 
tjänster. Även praktiska kurser har arrangerats bland annat 
i smält teknik. Vid kontaktkonferenserna så har oftast också 
studiebesök gjorts främst på olika gjuterier och därtill hö-
rande verksamhet men också inom områden helt utanför vår 
bransch vilket många gånger kan vara berikande. 

För att ge medlemmarna ytterligare möjligheter att vid-
ga sina vyer har föreningen, sedan den tredje internationel-
la gjuterimässan i London 1968, i stort sett årligen arrang-
erat studieresor utomlands. De flesta europeiska länder har 
 besökts och även längre resor till USA, Sydamerika, Kina och 
Syd afrika har gjorts. Under dessa ”gjutarresor” har  deltagarna 
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 givits goda möjligheter att se hur branschen utanför vårt 
lands gränser ser ut. Även såväl kulturella som sociala inslag 
och viss rekreation har också varit viktiga inslag i resorna.

LÄTTSMÄLT, föreningens tidning, som före 1987 utkom 
under namnet Gjuteriaktuellt, är och har alltid varit en viktig 
del i föreningens verksamhet. Den är till stora delar fören-
ingens ansikte utåt. Genom rapporter från föreningens oli-
ka arrangemang, företagsreportage samt artiklar och notiser 
av olika slag har tidningen alltid väl speglat vad som händer 
inom branschen. Speciellt stort intresse har alltid inslag om 
gjuteriföretagen rönt vare sig det har varit positiva eller nega-
tiva nyheter. 

Sedan 1979 har föreningen också givit ut Svensk Gjuteri-
kalender med några års mellanrum. Kalendern är till för att 
medlemsföretagen på ett enkelt sätt kort kan presentera sin 
verksamhet och den distribueras kostnadsfritt till verkstads-
industrin, gjuterier, modelltillverkare och andra intressenter 
i gjuteribranschen. 

Detta är en kort sammanfattning av föreningens för-
sta femtio år och fortsättning följer i nästa nummer av 
 LÄTTSMÄLT.

Bengt Nyzell

Carbones Holding GmbH
Mattiellistrasse 2–4
A-1040 Wien

Tel: 0043 1 523 50 10 17
Fax: 0043 1 523 50 10 50
www.carbones.at

Kontaktperson i Sverige
Gert-Ove Ellström
GTG Nordic AB

Mobil: 0046 705 95 90 20
Mail: goe@gtgnordic.se

Tackjärn av hög kvalité och med 
snabba leveranser från svenska lager
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Elpriset på bottennivå
På börsen Nasdaq Commodities handlas terminskontrakt som avser det genomsnittliga spotpriset på elektricitet per 
kalenderår i Norden. Det finns terminskontrakt för nästa år, just nu alltså år 2015, men även för följande år. Priset de 
senaste tio åren har varierat mellan som lägst 25.30 Euro / MWh och 70.20 som högst. Just nu handlas nästa år 2015 
på den lägsta nivån sedan början på 2009, vid 31.65 Euro / MWh. Vi tror att marknaden har mer risk på uppsidan 
än på nedsidan från den här nivån.

Hur fungerar terminskontrakten
Ett terminskontrakt (årskontrakt) avser fast pris hela kalen-
deråret på 1 MWh. År 2015 består av 8784 timmar. Med ett 
pris på 31.65 Euro / MWh, avser kontraktet elektricitet leve-
rerad under hela året 278,014 Euro. Låt säga att man köper 
ett kontrakt på 1 MWh för 31.65 Euro nu, och elpriset under 
år 2015 i genomsnitt hamnar på 40 Euro. Vinsten på termin-
skontraktet blir då (40 – 31.65) x 8784 = 73,346 Euro. Om 
man, som de flesta gjuteriföretag, då har drabbats av högre 
elkostnader, fungerar detta som en försäkring. Prissäkring 
minskar elprisets påverkan på kostnaderna och därmed på 
resultatet.

En rad krafter påverkar det nordiska 
 elpriset
Tyskland är den grundläggande referensen för det nordiska 
elpriset. I januari var 75% av elkraft i Europa prisintegrerad, 
vilket innebär att det är samma kalkylmetod som används för 
att beräkna elpriserna på daglig basis. Det här innebär också 
att priserna bestämmer transportriktningen mellan de olika 
områdena i Europa. Elpriset integreras allt mer med resten av 
Europa genom att nya kablar byggs. När det tyska elpriset går 
upp eller ner, gör det nordiska i regel detsamma.

Nordisk elektricitet prissätts €5/MWh 
 lägre än på kontinenten
Man kan ha fått uppfattningen att den stora utbyggnaden av 
sol- och vindkraft i Tyskland ligger bakom det stora prisfallet 
på el där sedan finanskrisen 2008. Den har visserligen gjort 
gaskraft olönsam, men det är fortfarande kolkraft som är 
prissättande och prisfallet på kol och utsläppsrätter för CO2 
är det som faktiskt förklarar prisfallet.

Fallet i priset på kol och CO2 har sänkt 
tyska elpriser
Vi tror att kolpriset har funnit en botten vid eller kring 
dagens nivå på 80 dollar per ton. Kolgruvor har lönsamhets-
problem och samtidigt ser vi högre ekonomisk tillväxt på 
global basis. Det blir antagligen inte någon stark uppgång i 

priset under 2014 eftersom globala lager är välfyllda. Det är 
emellertid liten nedsidesrisk och över tiden tror vi att priset 
kommer att gå upp något under året.
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12



Lättsmält

13

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter är en viktig komponent i kostnaden för att 
producera el. Priset på utsläppsrätter kollapsade i kölvattnet 
av finanskrisen. Från 2008 till botten förra året föll priset 
per ton från 30 Euro till 3. Marknaden för utsläppsrätter är 
dock politisk och undersökningar visar att det finns en bred 
politisk enighet i EU att ha en marknad för CO2. I januari 
beslutade således politikerna i EU att strama upp marknaden 
genom att ta bort rätter för 900 miljoner ton från statliga 
auktioner under 2014, 15 och 16. Det fick priset att stiga 
upp till dagens 7 Euro. Samtidigt som 3 Euro är för lite, tror 
vi också att 30 Euro är för mycket, med tanke på de skador 
på Europeisk industri detta skulle medföra. Men vi tror att 
ett politiskt motiverat pris ligger i intervallet 15–20 Euro, i 
alla fall givet vad som är politiskt acceptabelt idag. Det skulle 
tala för ett högre elpris.

Varm och våt vinter
Den här vintern har varit våt och varm med reducerad kon-
sumtion och rikligt med nederbörd för att fylla vattenmaga-
sinen. Detta har fört den nordiska hydrologiska balansen från 
ett underskott i oktober till nära normalnivå. Det är detta 
som ligger bakom prispressen just nu och som kan fortsätta 
att pressa priset den närmaste tiden, beroende på hur vädret 
utvecklas.

Ny elproduktion och nya kablar
Det byggs ny kraftproduktion i Norden. Förutom stadig till-
försel av ny vindkraft, färdigställs också det nya finska kärn-
kraftverket Olkiluoto 3 (1600 MW) om två år, med 7 års 
försening. Ett betydande nordiskt kraftöverskott på runt 20 
TWh / år väntas år 2020 (5% av konsumtionen). Samtidigt 
byggs dock nya kablar till England, Tyskland, Danmark och 
Litauen med kapacitet att forsla bort ytterligare 37 TWh / år. 
De nya kablarna kommer alltså att motverka den prispressan-
de effekten av produktionsöverskottet.

Sammanfattning
Summa summarum pekar de flesta faktorer på att priset på 
lång sikt måste anses lågt just nu och att prissäkring av elpri-
set med terminer kan ha mer uppsida än nedsida, samtidigt 
som det kan sänka risken i ett företag som har el som en av 
de största kostnaderna.

Torbjörn Iwarson 
Torbjorn.iwarson@seb.se

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

Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära sam-
arbete 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 produktutvecking som 
rådgivning inom fl ertalet 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

Välkommen 

till Stena 

Aluminium!

VAD GÖR DIG MER 
FRAMGÅNGSRIK?
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HYBE VÄXER!
Den 20 januari köptes HYBE Maskin AB av Hallands Vent- och Plåt AB och blev ett dotterbolag till densamma. 
Därmed förenas också HYBE med en gammal samarbetspartner - UC Svets & Maskinmontage i dotterbolaget. Den 
nya organisationen beräknas att sysselsätta c:a 40 personer med en omsättning på 50 miljoner kronor. Allt under fortsatt 
namn: HYBE Maskin AB.

Ny VD, och Tonny Robarths efterträdare, är Peter 
 Andersson. Peters bakgrund är närmast i Hallands Vent- och 
Plåt AB och i styrelsen för Entreprenörföretagen, med över 
900 medlemmar. Peter anser att satsningen med den nya or-
ganisationen ligger helt rätt i tiden, och tror på en expan-
sion inom industriservice. Främst för den tyngre industrin 
och återvinningssektorn. ”Här finns fortfarande marknad för 
fullservice och helhetsgrepp på underhåll och systembyggna-
tion”, säger Peter. Med sina 20 service- och kranbilar kommer 

man att fylla upp det som tidigare saknades hos HYBE Ma-
skin AB. Därmed kan man leverera den service som kunder-
na kräver idag.

Även om gjuterier fortsättningsvis kommer att utgöra en 
stor del av verksamheten, så tror HYBE Maskin AB på till-
växt inom återvinningsindustrin. Energianalyser, filter, venti-
lation och stålbyggnation är några av de kompetensområden 
som med moderbolaget tillförts den nya organisationen.

NY VD, OCH TONNY ROBARTHS 
 EFTERTRÄDARE, ÄR PETER ANDERSSON.

Företags-

besök
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LENNART VID UGN FÖR RENOVERING (UGNEN inte LENNART!).

Energin finns kvar och man ser den nya organisationen 
som en utmaning.

HYBE förändrar inte allt med en ny organisation. Själv-
klart kommer vi att få se både Tonny Robarth och Lennart 
Schagerlöv i många år till. Med en odödlig energi och glädje, 
står de båda redo för ett nytt HYBE!

Lennart berättar: ”Går vi tillbaka i tiden, till 1849 då Mal-
cus startade, troligtvis en av de största innovatörerna inom 
svensk gjuteriindustri, har många företag knoppats av. Bland 
annat HYBE 1968. Fram till dagens förändring har man varit 
med om både uppgång och nedgång.”

Ute i deras maskinhall träffar vi Marcus, son till Lennart, 
som ger oss en uppskattad rundtur. Lättsmält får ta del i de 

pågående projekten, som både består av nyproduktion och 
gammalt för renovering.

Under rundturen dyker Lennart upp. Marcus, som har en 
del att göra, återgår till sitt arbete och Lennart avslutar rund-
turen och besöket med att visa en ugn som står på tur för en 
renovering.

Besöket har nått sitt slut för denna gång och vi tar farväl.
”HYBE Maskin AB har varit en trogen medlem i SJMF 

och annonsör och kommer så att förbli” avslutar Lennart. 
Han hälsar och tillägger ”Vi ses i Stockholm.”
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Ny bok om Alunda gjuteri
Kersti Kollberg och Björn Ullhagen släpper i juni en bok om Alunda gjuteri,  
där både industrihistoria och konstverk dokumenteras.

På en gjuten trädgårdssoffa bland vulkanformade urnor och 
större krukor med emblem från både Lövstabruk och Carl 
von Linne, träffar vi författaren och tidigare UNT-medar-
betaren Kersti Kollberg och fotografen Björn Ullhagen. De 
har varit ofta på gjuteriet under arbetet med boken och haft 
många pratstunder med Göran, Bo och Mia Mattsson som 
driver gjuteriet. Boken är både en skildring och en kartlägg-
ning av en historisk industrimiljö som bevarats sedan 1946 
då gjuteriet grundades.

Boken är den andra i en serie. Den första boken handlade 
om Oljeön, ett oljeraffinaderi i Engelsberg där Kersti Koll-
bergs farfar arbetat. För bilder bad hon den tidigare kollegan 
Björn Ullhagen om hjälp. Efter Oljeön ville Björn fortsätta 
samarbetet i en bok om Alunda gjuteri, där han tidigare foto-
graferat och fångats av den spännande och riskfyllda miljön 
under järngjutningsprocessen.

– Sprakandet av glöd då järnet tippar utanför formen ger 
häftiga fotografiska effekter. Men människorna på gjuteriet 
ville egenteligen inte att järnet skulle skvätta utan rinna i en 
jämn ström rakt ned i formen, säger Björn Ullhagen.

Från den lilla butiken går en upptrampas stig ner till gju-
terilokalen. Ett berg av järnskrot breder ut sig framför trä-
dörren in till loftet där järnet skyfflas in i kupolugnen. Nere 
i gjuterilokalen är jordgolvet täckt av svart sand som stam-
pats genom många års arbete. Göran Mattson och hans bror 

Bosse Mattsson som arbe-
tar, bär blåställ och Bosse 
är svart av sot och damm 
i ansiktet. De förbereder 
formar för nästa gjutning. 
Det är framförallt trädgård-
surnor som produceras men 
även beställningsjobb från 
konstnärer eller företag. 
Framför våra fötter ligger 
en del av en trädgårdssoffa 
som ska stå i Öregrund.

– Järn är ett tåligt materi-
al, en sådan här soffa låg på 
sjöbotten en lång tid innan 
den hittades oförstörd, be-
rättar Mia Mattsson.

I boken skildras hur brö-
derna Mattsson bara genom 
att byta en blick samarbetar, 
då de balanserar det tunga 
kärlet med järnsmältan som 

ska ner i formarna. Processen är komplicerad och kräver kun-
skap om fysiska lagar och tekniska detaljer. Kersti Kollberg 
utmanades av att få språket i boken att passa både en mer och 
mindre insatt läsare.

– Järngjuteri är ett skådespel i sig och det har varit intres-
sant att följa hur människorna i gjuteriet arbetar. Jag kände 
också att jag ville sätta hantverket i ett större sammanhang. 
Det känns viktigt att dokumentera kulturminnen som annars 
försvinner, säger Kersti Kollberg.

”Alunda gjuteri. Handen, ögat och järnet” släpps den 14 
juni på Balkong Förlag.

FoTo: BJöRN ULLHAGEN

I östhammars kommun har 95 procent av alla företag 
fem eller färre anställda. Alunda gjuteri är ett av dem, 
där arbetar Göran, Bo och Mia Mattson. De har tagit 
över verksamheten efter Edvin Wallberg, som var den 
som byggde gjuteriet tillsammans med Ivar Ericsson och 
olle Mattsson som är brödernas far. Alunda gjuteri var 
länge en sydlig utpost för järnhanteringen i Uppland.

1950 fanns 295 stycken gjuterier i Sverige och 1970 
fanns 153 stycken. I dag finns 30 gjuterier kvar, av vilka 
två fortfarande använder kupolugn. Till gjutningen 
används 85 procent järnskrot och 15 procent rent järn i 
tackor.
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Lyrestad –
orten vid Göta kanal som är ett bra 
 exempel på en levande landsbygd!

PETER STRIDqVIST OCH ESKIL ERLANDSSON FRAMFÖR  
SANDÅTER VINNINGEN FRÅN OMEGA DÄR ÖVER 90% AV SANDEN ÅTERVINNS.

Levande landsbygd
Det är en sliten klyscha som dock gäller 
för de människor som väljer att i n t e 
bo i en kommuns centrumkärna.

Det är människor som vill känna den 
frihet som landsbygden kan erbjuda, 
men samtidigt ingå i bygemenskapen 
och hjälpas åt att utveckla bygden.

Lyrestad är ett bra exempel på en 
bygd som lever.

– Bara för några år sen var det annor-
lunda, men det har hänt väldigt mycket 
på senare år, säger sågverksägaren Per 
Govertzon, som tillsammans med Peter 
Stridqvist på Lyrestads gjuteri gärna vill 
att Lyrestad tar ytterligare ett steg i ut-
vecklingsfasen.

– Tillsammans går det att uträtta un-
derverk, menar Peter Stridqvist.

Egentligen är allt landsbygdsminister 
Eskil Erlandssons ”fel”.

När han besökte Lyrestad i januari, 
för att tala om just en levande lands-
bygd, passade Peter också på att bjuda 
in honom till gjuteriet.

Över en kopp kaffe diskuterade de 
förutsättningarna för landsbygden, vil-
ket gjorde att Peter tände och nu till-
sammans med Per Govertzon vill lyfta 
landsbygdsfrågan ytterligare.

Vad är en levande 
 landsbygd?
Frågan de nu ställer sig, och som Eskil 
Erlandsson också tog upp, är vad som 
behövs för att ett samhälle ska vara le-
vande. Vad är en levande landsbygd?

– Vi har kommit fram till att skolan, 
butiken och idrottsföreningen är vikti-
ga hörnstenar, menar Peter Stridqvist, 
och Per Govertzon fyller i:

– Allt det där har vi. Plus ett  nedlagt

äldreboende som nu innehåller kom-
munal verksamhet för i första hand 
ungdomar med funktionshinder. Och 
så finns Göta kanal, som genererar tu-
ristjobb.

Han tar Norrqvarns hotell och res-
taurang som ett lysande exempel. Ka-
nalbolaget satsade hårt på den nedlagda 
kvarnen, som i många år var något av 
en knarkarkvart, och i dag har det näs-
tan året-runt-öppet. Sommartid kryllar 
det av turister och där finns också en 
minikanal.

Viktigt med fungerande 
näringsliv
Men ett samhälle måste naturligtvis 
också ha ett fungerande näringsliv, och 
även det har Lyrestad. Många av invå-
narna har sin utkomst i någon av in-
dustrierna, som egentligen har sitt ur-
sprung i – Småland.
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           PRESSMEDDELANDE 2014-01-20 
 

HYBE Maskin AB växer och blir dotterbolag till Hallands Vent&Plåt AB! 
 

Som ett led att förstärka HYBEs organisation och möjligheter har avtal träffats med en trogen samarbetspartner. UC Svets&Maskinmontage AB (UC), idag helägt av Hallands Vent&Plåt AB (HVP), tar över verksamheten fr o m den 20/1 2014. 

Företaget kommer fortsatt att heta HYBE Maskin AB med samma adress, telefon nummer, bank- giro men under nytt ORG NR 556734-3859.  Bank blir fortsatt SHB, men med nya kontonummer. Sammanslagna HYBE och UC blir således ett dotterbolag till HVP med Peter Andersson (ägare) och VD.  UC/HVP besitter stor erfarenhet av maskin-, prototyptillverkning, tung industriservice, svets, skär och plåtbearbetning kommer som ett komplement till HYBEs redan kända resurser på maskin-reparationer, bearbetning, underhåll och industriservice samt maskin- och agenturprogram för systemlösningar inom tung industri som järn-, stålverk, gjuterier och återvinningsindustri, mfl.  
Härvidlag får vi nu också tillgång till HVPs ventilations- och plåtslagerikunnande och tillsammans blir vi nu totalt c:a 40 anställda ett 20-tal servicebilar, egna lastfordon mm för de större entreprenaderna och projekten. 
HYBEs gamla ägare och trotjänare Tonny Robarth och Lennart Schagerlöv blir fortsatt verksamma i bolaget. 
 
Vi hälsar våra gamla och nya kunder och leverantörer varmt välkomna till vårt företag, med nu samlad kompetens och erfarenhet att ta oss an kommande utmaningar under mottot INGENTING ÄR OMÖJLIGT! 
 
Bästa hälsningar 
 
HYBE Maskin AB    

 VD Peter Andersson    Tonny Robarth   

Det var nämligen så att 
det fanns idésprutor redan 
i början på 1950-talet i då-
varande Lyrestads kommun.

Detta mynnade bland 
annat ut i en annons i Jön-
köpings-Posten 1954, med 
följande innehåll:

”Är ni yrkesman? Önskar 
ni egen rörelse? Tillskriv oss 
då. Idealiskt läge vid riks-
väg, järnväg och kanal. 
God tillgång på arbetskraft. 
Låg kommunal uttaxering. 
Vi biträder Eder i lokal- 
och bostadsfrågan. Svar till 
Trivsam bygd”.

Tre smålänningar svarade:
•	Yngve Thelander
•	Valter Stridqvist
•	Allan Levinsson

Smålänningar startade företag
De flyttade till Lyrestad och grundade företagen Industriell 
plåtproduktion (Thelander) och Lyrestads gjuteri (Stridqvist 
och Levinsson).

Industrierna finns fortfarande kvar och utgjorde för 60 år 
sen starten på ett mer industrialiserat Lyrestad, även om det 
tidigare hade funnits ett sågverk vid kanalen.

Efter en tuff tid togs Industriell plåtproduktion (IPP) över 
av AQ Group och därmed räddades ett 30-tal arbetstillfällen. 

Gjuteriet drivs av Valters son Peter och hans fru Marie. 
Gjuteriet har tio anställda med en medelålder på 35 år, men 
Peter poängterar den yrkesskicklighet som finns, eftersom de 
flesta började i gjuteriet som unga och har många års erfa-
renhet.

IPP jobbar mot fordonsindustrin med bland annat 
ljuddämpare.

Nya företag som på senare dykt upp är en norsk båtfirma 
som etablerat sig i före detta Preems lokaler, och så Moois 
antikvariat

– Moois antikvariat drar mycket folk till byn, konstaterar 
Per.

Exakt hur många företag som finns i Lyrestad är ingen rik-
tigt säker på.

– Men det är nog fler än man tror om man räknar enmans-
företag och dom med bara en anställd.

Andas stor optimimism i Lyrestad
Det som både Peter och Per har märkt är att det andas stor 
optimism i Lyrestad. Båda känner också att de som har rötter 
i bygden en gång kommer tillbaka.

– Kanske var det skolupproret för några år sen som svetsa-

de samman folk. Då hängde skolans framtid på en skör tråd. 
Nu är den faran förhoppningsvis över och vi kan fokusera på 
annat, säger Per Govertzon.

Peter Stridqvists tanke är att samarbetet ska knytas ännu 
hårdare i nätverk, kanske inte bara just i Lyrestad, utan även 
med industrier i andra samhällen utmed Göta kanal.

– Det är viktigt att företagen jobbar tillsammans. Det har 
alla nytta av. Istället för att vi skinnar varann på pengar kan 
vi istället skapa förutsättningar för varann. Vi vill också väcka 
tanken på att starta en företagarförening. Det är viktigt att få 
veta vem som är vem, säger Peter Stridqvist.

Fokusera på det lokala
Organisationen Företagarna finns i Mariestad men där kän-
ner sig inte Peter så hemma.

– Vi vill fokusera mer på det lokala och det skulle göras 
bäst i en egen, lokal organisation.

Turismen är naturligtvis en viktig men säsongsbetonad 
del av företagsamheten, men där är grannbyn Sjötorp mer i 
framkant.

– Det viktiga är att vi inte är rädda för framtiden, säger 
Peter Stridqvist.

Mariestads kommun har sagt att den vill satsa på landsbyg-
den och på kransorterna, men både Peter Stridqvist och Per 
Govertzon menar att det är kraften underifrån i bygden som 
skapar de rätta förutsättningarna. Kommunen ska naturligt-
vis ansvara för samhällstjänsterna och stötta när föreningar 
och organisationer ber om hjälp, men de bästa idéerna kom-
mer från invånarna själva.

Håkan Larsson

PETER STRIDqVIST OCH PER GOVERTzON FRAMFÖR EN 
TOM KANAL SOM RUSTAS FÖR EN NY TURISTSÄSONG.
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           PRESSMEDDELANDE 2014-01-20 
 

HYBE Maskin AB växer och blir dotterbolag till Hallands Vent&Plåt AB! 
 

Som ett led att förstärka HYBEs organisation och möjligheter har avtal träffats med en trogen samarbetspartner. UC Svets&Maskinmontage AB (UC), idag helägt av Hallands Vent&Plåt AB (HVP), tar över verksamheten fr o m den 20/1 2014. 

Företaget kommer fortsatt att heta HYBE Maskin AB med samma adress, telefon nummer, bank- giro men under nytt ORG NR 556734-3859.  Bank blir fortsatt SHB, men med nya kontonummer. Sammanslagna HYBE och UC blir således ett dotterbolag till HVP med Peter Andersson (ägare) och VD.  UC/HVP besitter stor erfarenhet av maskin-, prototyptillverkning, tung industriservice, svets, skär och plåtbearbetning kommer som ett komplement till HYBEs redan kända resurser på maskin-reparationer, bearbetning, underhåll och industriservice samt maskin- och agenturprogram för systemlösningar inom tung industri som järn-, stålverk, gjuterier och återvinningsindustri, mfl.  
Härvidlag får vi nu också tillgång till HVPs ventilations- och plåtslagerikunnande och tillsammans blir vi nu totalt c:a 40 anställda ett 20-tal servicebilar, egna lastfordon mm för de större entreprenaderna och projekten. 
HYBEs gamla ägare och trotjänare Tonny Robarth och Lennart Schagerlöv blir fortsatt verksamma i bolaget. 
 
Vi hälsar våra gamla och nya kunder och leverantörer varmt välkomna till vårt företag, med nu samlad kompetens och erfarenhet att ta oss an kommande utmaningar under mottot INGENTING ÄR OMÖJLIGT! 
 
Bästa hälsningar 
 
HYBE Maskin AB    

 VD Peter Andersson    Tonny Robarth   
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Glödheta även 
inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp 
eldfasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom 
såväl Material som Installation & Tillverkning och Service 
& Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och 
samma ställe. Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet 
och ökad lönsamhet.

 Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på  
www.beijerind.se och läs mer om vårt glödheta erbjudande 
inom eldfast.

YHTIÖ

Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.   beijertech.se

Dugic 
 Konsult AB
Dugic Konsult AB är ett konsultföretag 
för gjuterier, leverantörer och företag som använder 
gjutna komponenter i sina produkter eller processer. 
Företaget bedrivs av docent dr   Izudin Dugic som 
har avlagt doktorsexamen i juni 2006 vid Jönköping 
Tekniska Högskola. Izudin har mer än 20-års erfa-
renhet från gjuteribranschen såväl från Sverige som 
internationellt.

Exempel på konsulttjänster:
•	 Konsultverksamhet inom gjuteriteknik,
•	 Utbildningar inom gjuteriteknik ”skräddarsydda” 

för ert företag på alla nivåer,
•	 Kompetensinventering av nyckelpersoner inom 

företaget,
•	 Defektanalyser med åtgärdsförslag samt haveri- 

och  skadeutredningar,
•	 Bedömning och analys av struktur hos gjutgods,
•	 Genomgång av tillverkningsprocesser för att 

minimera kassationsnivåer,
•	 Rådgivning till gjutgodsköpare med bedömning 

av gjuteriers kompetens och förmåga att uppfylla 
ställda kvalitetskrav.

Kontakt:
Izudin Dugic
Mobil: 070 628 40 66
E-mail: izudin.dugic@telia.com

Sparbanksstiftelsen 
 Kronans stipendiater
När Sparbanksstiftelsen Kronan delade ut 2013 års stipendier till de bästa ex-
amensarbetena vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge 
 Tekniska Högskola, gick två stipendier till studenter vid Institutionen för maskin-
teknik vid Linnéuniversitetet.

Det största stipendiet, om 100 000 kr, gick till Magnus Holmgren för hans 
examensarbete ”Rening från väte vid återvinning av aluminium”. Magnus har 
studerat till högskoleingenjör i maskinteknik och har som handledare haft  Izudin 
Dugic vid Institutionen för maskinteknik på Linnéuni-
versitetet och Tomas Liljenfors på Stena Aluminium AB. 
Magnus har utarbetat en metod att avlägsna vätgas från 
återvunnet aluminium. Vätgasen är ett stort problem efter-
som den gör metallen mindre hållfast. Förbättringsförslagen 
innefattar åtgärder som kan genomföras utan några större 
investeringar och dessutom kan de leda vidare till ytterligare 
utveckling.

Exjobbarna Erik Svärd och Anders Johansson belönades 
med 50.000 kr för sitt examensarbete ”Planhetsförbätt-
ringar av pressgjutna aluminiumdetaljer”. Handledare var 
Izudin Dugic, Institutionen för maskinteknik på Linné-
universitetet, och Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgju-
teri. Erik och Anders har jobbat kring problem planhets-
toleranser av plana tunna detaljer åt telekomindustrin. 
En serie tester genomfördes för att kartlägga hur detaljens 
planhet var beroende av olika faktorer. Resultatet visade att 
man med en alternativ kylning av detaljerna kunde minska 
planhetsavvikelserna markant. Företaget rekommenderades 
att genomföra fortsatta tester med kylning i fixtur.

MAGNUS HoLMGREN

ERIk SVäRD

ANDERS JoHANSSoN
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Pris per person i delat dubbelrum 9.475 kr
Enkelrumstillägg  2.835 kr

Reseförsäkring & Avbeställningsskydd 339 kr

Årets höstresa med SJMF

Istanbul
12–17 september

I priset ingår:
•	 Flyg från Stockholm alt. Göteborg eller 

 Köpenhamn
•	 Ankomsttransfer med egen buss och guide
•	 5 nätter i delat dubbelrum på  

the Peak Hôtel ****
•	 5 frukostbuffé på hotellet
•	 Sightseeing med egen buss och engelsktalande 

guide. Lunch ingår
•	 Tre middagar exkl. dryck
•	 Besök på gjuterimässan - Ankiros
•	 Gjuteribesök
•	 Hippodromen
•	 Blå Moskén
•	 Topkapipalatset
•	 Hagia Sophia Kyrkan
•	 Grand Bazaaren

Anmäl dig via hemsidan, www.sjmf.se  
eller skicka ett mejl till info@sjmf.se

Anmäl 
dig nu!
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Gjuterierna ser  positivt på 2014
Trots marginell nedgång under 2013 är den svenska gjuteribranschen full av framtidstro.

Produktionen av gjutgods har gått ner 
marginellt under det gångna året. Sam-
tidigt är den svenska gjuteribranschen 
full av framtidstro inför 2014 och 90 
procent av gjuterierna tror på en för-
bättrad eller oförändrad orderingång.

Exporten ökar och flera stora sats-
ningar görs för att stötta de små företa-
gen i sina exportsatsningar. Branschen 
står väl rustad för en uppgång, säger 
Mats Holmgren, VD för branschorga-
nisationen Svenska gjuteriföreningen, 
i en kommentar till föreningens senast 
branschrapport.

Järngjuterierna tror på 
ökad orderingång
Rapporten visar bland annat att nio 
av tio gjuterier tror att orderingången 
kommer att vara oförändrad eller för-
bättras. Störst är optimismen hos järn-

gjuterierna, som också står för en klar 
majoritet av den svenska gjutgodspro-
duktionen. Bland dem tror 40 procent 
att orderingången kommer att öka det 
närmsta kvartalet. I undersökningen 
säger dessutom mer än vart tionde gju-
teri att de räknar med att nyanställa.

Rapporten visar också att den tota-
la svenska gjutgodsproduktionen var 
284  000 ton under förra året. Det är 
en marginell nedgång jämfört med 
2012 då produktionen låg på 287 000 
ton. Produktionen i järn har ökat något 
medan den har minskat för stål och för 
övriga metallslag.

Satsningar och 
 investeringar
De nära 300 000 ton gjutna kompo-
nenterna används i allt från möbler till 
vindkraftsverk och fordon. Branschen 

står dessutom inför en intressant fram-
tid då flera större forsknings‐ och inn-
ovationsstrategier har godkänts under 
2013, bland annat med inriktningar 
mot metalliska material och lättvikt.

– Svenska gjuteriindustri är i abso-
lut världsklass med företag som Volvo, 
Scania, SKF, Sandvik och Husqvarna. 
Flera svenska gjuterier har under 2013 
investerat i nya smältverk för att kunna 
utöka kapaciteten och effektivisera en-
ergianvändningen.

Dessutom har stora satsningar ge-
nomförts inom forskning och utveck-
ling i samverkan med industriforsk-
ningsinstitutet Swerea SWECAST AB 
och Tekniska Högskolan i Jönköping, 
säger Mats Holmgren.

18 februari 2014 - Av Charlotte Wotz Ader
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Våren är här!
Det blev vår i år igen?! I alla fall 

metrologiskt sett. För då kom våren 
till sydligaste Sverige 15 februari i år. 

För oss som spelar golf, och därmed följer den metrologiska 
kalendern, är våren och spelet i full gång. Alla andra, icke gol-
fande metrologer, använder förmodligen andra mätmetoder 
och avvaktar ett tag till.

24–26 april är det tid att fira SJMF´s 60-års jubileum. Det 
har gått ut anmälan och kallelse till årsmötet separat. Hittills 
har 43 personer anmält sig, hoppas på fler. Sista anmälnings-
dagen är satt till 15 mars, vi har fler rum tillgängliga, så an-
mäl er omgående.

Höstresan planerad!
Vår höstresa är planerad till Istanbul 12–17 september, och 
vi har reserverat 36 flygbiljetter. Det går bra att anmäla sig re-
dan idag. Ju tidigare desto bättre! Mer om programmet finner 
ni inne i tidningen, eller på hemsidan.

Från kansliet
Fyra gjuterier har slutat i år. Vi tackar för deras mångåriga 
medlemskap. Idag är vi totalt 93 medlemmar.

Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att läg-
gas in på vår hemsida www.sjmf.se i god tid innan årsmötet. 

Att annonsera i Lättsmält hjälper till att möjliggöra utgivning 
av fyra nummer per år. Kontakta kansliet för prisuppgifter. 

Vi ses i Stockholm till årsmötet och kontaktkonferensen!

Hälsningar Gert-Ove
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Exempel på annonsut-
rymme som kan användas på 
olika tidsperioder med olika 
 budskap.

Enkel koppling till föreningens 
 medlemmar.

Förtroendevalda, annonspris-
lista, kontaktinfo till kansli mm.

Aktuellt just nu. Detta ut-
rymme kan framöver använ-
das till annan  information.

Här finns tidigare nummer av 
 Lättsmält för nedladdning.

Protokoll årsmöte mm.

Inbjudan studieresor, mässor.

Här kan ni använda olika sök-
begrepp såsom olika namn, ort, 
produktion, mail, telefon mm.

Skriv enkelt ut adresser,  
protokoll mm.

www.sjmf.se

AKTUELLT  
FRÅN KANSLIET



Vår omfattande produktportfölj med 
ursprung från hela världen hjälper oss 
att möta våra kunders behov av råvaror 
och mineraler. 

Dessutom har vi medarbetare med 
många års erfarenhet och teknisk 
kompetens som finns där för dig . 

+46 31 733 22 00 
info.molndal@sibelco.com

www.sibelco.eu

more from
minerals
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