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Nu erbjuder Karlebo kompletta lösningar inom värmebehandling.
Vi har ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, från nyinstallation
av anläggningar till underhåll och service.
Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför
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Läs mer på www.karlebo.se

Karlebo ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. www.beijertech.se
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utvecklas i olika ledarroller i de företag de arbetar i. Hon heter
Eva Kullgren och arbetar med ledarutveckling i ett företag som
heter BIZNIZTOOLS. Hon kommer att hålla ett vad jag är säker
på, inspirerande föredrag på lördagen om ledarroller förr och nu.
Vad som krävs för att vara ledare i dagens företag och i framtiden. Jag hoppas verkligen att ni som läser min ledare känner
att det här vill jag lyssna på och anmäler er till vårt årsmöte nu
19-21 april. Det gäller ju även alla medföljande som också kommer att få behållning av hennes föredrag. Ni som har varit med
ett tag, se till att informera era yngre kollegor i företagen att följa
med och ta chansen att få lyssna och ta in en hel del som kan
vara tankvärt när ni kanske ska få en viktig ledarroll i de företag
ni kommer att arbeta i nu och framöver.
Information om årsmötet finns på annan plats i tidningen där ni
också ser hur ni kan anmäla er. Jag ser fram mot at få se er där.

SYNPUNKTEN
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande
Tiden går och nu är vi redan en bit in i 2018 års verksamhetsår.
Årsmötet är nära och den här gången kommer vi att besöka
Örebro där Johnsson Metall och Guldsmedshyttan kommer att
besökas av oss. Jag hoppas att ni noterar den 19-21 april som
viktiga datum och att ni väljer att samvara med mig och alla
övriga som kommer att vara där.
När jag omvaldes till ordförande efter Stefan Eldin så påbörjade jag ju min andra period som ordförande. Jag hade ju varit
ordförande 5 år i rad vilket är vad man maximalt får göra enligt
våra stadgar. Jag tycker att 5 år i följd är en lång tid och att
vi borde finna medlemmar som är beredda att ta vid och föra
föreningen vidare både för nytänkande och konsolidering av
föreningen. Tyvärr verkar det vara lika svårt för oss som i alla andra föreningar. Jag ställde upp framförallt för att jag hoppas på
att kunna göra en insats för att föryngra föreningen. Jag deltog
på mitt första årsmöte 1991 och jag har deltagit i alla årsmöten
efter det. Jag har alltså om jag räknat rätt varit på 27 årsmöten i
rad som föreningen hållit. Det finns deltagare som fortfarande är
aktiva som började medverka på årsmötena redan på 70-talet
och på 80-talet. Ni förstår vilken livskraft som det innebär med
det. Men vi måste föryngras! Vi har de senaste åren upprepat
detta med en ”dåres” envishet och förra året upplevde vi en som
jag hoppas början på det nya. Vi hade fått några yngre personer
som deltog i gemenskapen och jag är säker på att de trivdes
och kommer tillbaka.
För att göra det ännu mer attraktivt för den yngre generationen
har styrelsen beslutat att bjuda in en kvinna som arbetar med
utveckling av ledare på olika nivåer i företag som våra. Hon
kommer att presentera hur hon arbetar med personer som vill
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Det var lite om vårt årsmöte. Jag brukar ju också kommentera
konjunktursläget och för dagen ser det mycket positivt ut. Det
stora problemet för oss nu är hur vi skall hinna med att leverera
i tid. Vi har fått in mycket nya jobb och försöker nyanställa men
det är tydligen det stora problemet. Hur skall vi hitta yrkesfolk i
dagens samhälle. Vi använder ett par olika bemanningsföretag
för att hitta det vi söker men det är som ett lotteri. Ibland drar
man en vinstlott men oftare hittar man nitlotterna. Det är ungefär
som om man köper en trisslott man utgår från att det blir en
nitlott men ibland hittar man ett guldkorn. Jag hade ju turen att
vinna 3 trisslotter i korsordet i förra Lättsmält och en av dem gav
faktiskt 60 kr i vinst så man ska ju inte vara pessimistisk. Man
vinner ju faktiskt ibland. Tack GOE!
Som ni läser i det förra stycket är det svårt att hitta människor
som söker sig till industrin ändå är Eskilstuna en typisk industristad med många underleverantörer till de stora industrierna. Vi
har ju också en gång i tiden varit det gjuteri tätaste staden i landet. I början på 1960-talet fanns det faktiskt mer än 20 gjuterier
i staden och jag tror att alla som bodde där antingen jobbade
själv där eller var släkt med någon eller kände någon som hade
kontakt med någon som hade koppling med gjuterierna. Nu
finns det bara 4 stycken gjuterier kvar som totalt sysselsätter
kanske drygt 100 personer. I början på 1960-talet bodde det
drygt 50.000 innevånare i Eskilstuna och under förra året visade
våra politiker stolt upp att man hade passerat 100.000. Det var
framförallt skapat av ett frikostigt mottagande av flyktingar som
gjorde att man för dem lyckades passera sitt målsnöre. För mig
borde 100.000 innevånare inte vara det viktigaste målet. För
mig vore det viktigare att man skapar ett meningsfullt liv med
utbildning och möjlighet till arbete för alla nytillkomna. Varför inte
arbeta för en riktig utbildning där man börjar med språket och
också utbildningar i praktiska yrken. Det kanske når två mål.
Våra nytillkomna kommer mycket snabbare att intrigeras i samhället och det kanske tillkommer en grupp människor som verkligen uppskattar de yrken som idag är så svårt att hitta sökande
till. Men då måste samhället också visa att det finns tydliga krav
som måste uppfyllas. De som vill nå dessa mål måste också
prestera och visa att de verkligen vill. Det politiska flummet måste bort för det skapar bara passivitet hos de berörda.
Med dessa ord slutar jag för den här gången och ser verkligen
fram mot att se er alla i Örebro i april.
Hälsar er ordförande.
Lasse Sedenborg

Mikael Wetterheim platschef
2007 blev jag VD. Jag började sommarjobba
här 1981 och anställdes tre år senare. Så det
har blivit några år nu. Jag kom aldrig ur sandlådan. Jag började med att packa loksand
på somrarna och extraknäckte på helgerna
under studietiden.

Unik sand som format sig
under tidens tand
Text & Foto: Mattias Hildingh

Loksand är bromssand till loken runt om i Sverige för att se till att de kan bromsa och inte slirar
när de kör. Största förbrukningen på den sanden
är på hösten vid lövfällningen och en del under
vintern. Vi packar fortfarande sanden. Fast nu är
det en robot som gör det i stället. Annars har det
inte förändrats så mycket. Det är samma format
på påsarna och samma tillvägagångsätt ute hos
kunderna och loken.

Stort område med unik sand
Sandbrytningen är dominerande i den lilla kommunen. Det beror på fyndighetens geologiska och mineralogiska beskaffenhet. Den har väldigt hög SiO2 halt och har väldigt lite av andra
delar som till exempel järn. Den har en väldigt hög sintringspunkt, som gör att den passar för gjuterier och exempelvis
värmeverk. Det är det som skiljer detta materialet från många
andra täkter runt om i landet.
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Området är förhållandevis stort, det är några mil upp härifrån
och ungefär en halvmil söderut längs Vättern.

en meter ovanför grundvattenytan, och åsen var väl närmare
30 meter som högst.

Olika sandkvaliteter

Vi har haft en geolog i många år som följde oss i våra täkttillstånd, och som tittade på de olika förändringarna som
skedde i täkten. Allt är dokumenterat.

Vi har ett tiotal standardfraktioner under 1 mm, och en massa
specialprodukter. Vi får egentligen ut mer i våra klasserare
inne i tvättanläggningen. Redan där blandar vi, så att vi får ut
önskade fraktioner. Vi har 17 olika fraktioner som vi blandar
ihop. Av detta får vi ut 10 standardfraktioner.

Tvätt och sortering
Efter brytning grovsorterar vi i ett sorteringsverk, och tar bort
sten över 16 mm. Därefter transporteras sanden med dumper
fram till vårt verk, och via en matartunnel går den in i tvättanläggningen. Där sorterar vi den och tvättar i ett antal olika steg
fraktionsmässigt. Så får vi ut färdigtvättade och sorterade
produkter. En del sand, cirka 30 procent, levererar vi direkt
vått och resterande torkas.

Tillstånd, brytning och efterarbete
Vi bryter sanden i en täckt som ligger 200 meter från kontoret
där vi sitter nu. Täkten är några hundra meter i omkrets. Vi
har täkttillstånd som reglerar hur vi ska bearbeta och hur vi
ska återställa. Det är en stor ås som det har försvunnit väldigt
mycket på genom åren. Vi levererar ut cirka 200 000 ton per år.
Vi har cirka en halvmeter med humusmaterial*. Skogen tas
ner och vi schaktar bort humusmaterialet och sedan är det
prima sand som ligger under. Vi är reglerade till att hålla oss

Det blir ingen återställning. Det blir en efterbehandling, och
det tillsammans med markägaren och länsstyrelsen. Vi har en
vision om att det skulle kunna bli en täktsjö med fina områden
omkring. Men det är Länsstyrelsen som tar de besluten.

Sandåtervinning
Vi tar inte tillbaka sand från gjuterier, men från andra branscher
är det möjligt för återvinning som vi kan sortera om. Det är
ingen stor affär. Det är mest för att det är svårt på vissa ställe
att bli av med den förbrukade sanden och då kan vi hjälpa till.
Vad framtiden säger, vet vi inte. Jag tror mycket på återvinning. Myndigheterna vill ha återvinning och ställer väldigt höga
krav på besparing av ”jungfrusand”. Kraven ökar.
Det har gjorts många försök på att återvinna sand. Sverige är idag ett förhållandevis litet gjuteriland, och det kostar
för mycket. Centrala återvinningsanläggningar bär sig inte
idag ekonomiskt. En del företag i Europa skapade centrala
anläggningar i bland annat Tyskland och Italien. Men det var
rätt länge sedan och kostnaderna blev stora. Det blev svårt att
sortera och företagen ville ha till baka sin sand. Med de priser
som fanns, blev det ohållbart.


* Humus är saprofytiskt nerbrutna växt- och djurdelar i förnan, vars ursprung inte längre kan identifieras med blotta ögat. Den viktigaste källan till humus är lignin som blivit modifierat av brunrötesvampar och mjukrötesvampar. På obrukade jordar utgör humus huvuddelen av det översta marklagret – den så kallade O-horisonten, också
kallad råhumus. Humuslager kan dock saknas på hälleberg, rasbranter, bergstoppar, glaciärbottnar etc. Humus kan delas upp i mull, mår, torv och dy.
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En teori är att det var under istiden som sanden
maldes ner och transporterades i underjordiska
floder. Den la sig i Vättern, när isen började smälta
så tryckte ismassan ner på Vättern så att sanden
trycktes upp. På Huskvarnasidan finns det berg,
så all sand la sig på västra sidan om sjön.
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Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se

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

Gjuteriet som håller formen
Hejargatan 3a
632 29 Eskilstuna

SAND- och KOKILLGJUTNING
BEARBETNING
i aluminiumlegeringar
Tel: 016-14 84 30
Fax: 016-12 45 62
Epost: info@agemetall.se
Hemsida: www.agemetall.se
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Brogårdsand – då och nu
Vi började 1954 som ”Firma sandprodukter”. 1963 köptes företaget av några killar, Max Johannesson och Ture Holmqvist,
som hade undersökt områdena, gjort provborrningar och
hjälpte kommuner att leta efter sand. De började titta på andra
branscher än vattensidan, och fann att gjuteribranschen var en
som låg nära. Då kontaktade de Beijers som hjälpte till att sälja
gjuterisanden på den tiden. Själv har Brogårdsand sålt direkt
till vattenverk och fritid. Sedan har det expanderat till andra
branscher, som exempelvis värmeverk och byggbranschen.
Beijers tog över 1992. De ägde detta fram till 2008, då Finja
Betong i Hässleholm köpte företaget.
De såg ett ökat behov för att säkra upp sand till sin process
och sina produkter. Det ställdes högre och högre krav inom
byggsektorn, och då ville de försäkra sig om kvalitén. Finja tar
idag 20 000 ton sand av produktionen. Ungefär 10 procent.
För vår del har Finjas köp av Brogårdssand varit lägligt. Vi är
väldigt självständiga och det är tryggt att ha en stark moder
bakom sig. Det sker mycket utveckling. Vi har varit det lilla
företaget i branschen och har levt mycket på vår flexibilitet.
Andelen gjuterisand är mindre idag än vad den var för 20 år
sedan, men den totala utvinningen har däremot ökat från ca

100 000 ton till 200 000 ton. Vi står på betydligt fler ben idag.
Gjuterisanden står för 25 procent. De andra sidorna står för
rätt så lika delar, vilket är positivt för oss när det blir svängningar i konjunkturen. Det är alltid någon hög- eller lågkonjunktur
på de olika branscherna. Värmeverk är inte så känsligt, men
fritid hade en ordentlig peak under 90-talet.
Vi har haft en liten men stadig uppgång varje år. Vi omsätter
ungefär 75 miljoner på 18 personer. Men då ingår frakten,
som vi köper in. Den är många gånger lika dyr som materialet.

Generationsskifte
Vi är inne i ett generationsskifte, både i driften och på kontoret. Bara för tre år sedan hade vi en medelålder på 57 år. Det
är ett stort arbete vi har framför oss. Det har varit förhållandevis lätt att få hit folk tidigare. Mycket far och son. Föräldrarna
har jobbat här i 30-40 år, sen kommer sönerna och tar vid.
Men det börjar bli lite tuffare att hitta bra personal i området.
Tidigare har det räckt att nämna det på byn, så dök det upp
folk. Det är ett väldigt fritt jobb. Eftersom vi byggt anläggningen under så många år, och anpassat den efter svensk
väderlek, är det väldigt få gånger som vi stoppat på grund av
kyla och problem med att bryta sand i täkterna. Vi kör tvätten
fram till 15 minusgrader. Torkar körs hela året oavsett väder.
Det finns inga stopp för klimatet. Anläggningen är byggd efter
många års erfarenhet.
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Efter 40 händelserika
år i branschen
tackar Elisabeth för sig
Text: Pontus Almén

Efter över fyrtio år på Stena Aluminium går säljaren Elisabeth Gustafsson i pension. När hon
blickar tillbaka ser hon en bransch som förvandlats i det mesta.
– Framförallt är jag lyckligt lottad som haft ett så
enormt stimulerande jobb. Alla möten med kunder har varit roligast av allt.

– Utbildning och teknisk support tillhör också servicen och
bidrar till partnerskap snarare än samarbeten. Leveranser av
flytande aluminium är ett annat exempel. En del kunder har vi
för övrigt haft sedan innan jag började så högt förtroende är
helt klart något viktigt i branschen.
Hon berättar också hur branschen kan samarbeta fint för att
stå starka.

En dag i maj 1978 började Elisabeth Gustafsson arbeta i
Älmhult, då fortfarande under Stena Gotthard-flagg. Under
årens lopp har hon arbetat med allt från produktionsplanering
till exportaffärer för att sedan ägna tiden åt att samarbeta med
gjuterier på den nordiska marknaden. Genom åren har hon
blivit en välkänd person på gjuterier runtom i Norden.

- Den tragiska olyckan på Metallco i Norge i höstas var ett
exempel. Vi är ju konkurrenter men i sådana nödsituationer
kunde vi hjälpa till för att lösa deras kunders aluminiumbehov.
På våra kundevenemang har gjuterier fått direktkontakt med
varandra – sånt värmer! Men nu är det dags att gå i pension
och byta varma gjuterier mot fler resor till varmare länder. Tack
alla jag mött genom åren!

– Både vår egen verksamhet och gjuteribranschen har
förvandlats enormt. Färre och större gjuterier, ökad förädling,
mer automation med robotisering och hela hållbarhetstrenden
är bara några exempel. Och aluminium är ett fantastiskt material, rakt i en hållbarhetstrend som påverkar oss alla, säger
Elisabeth.
Den ökade förädlingsnivån har gjort både gjuterierna och
Stena Aluminium starkare. Numera levererar man inte bara
aluminium.
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Ersättaren heter Tony Lidberg som började sommaren 2017.
– Det har varit guld värt att få träffa alla kunder tillsammans
med Elisabeth. Det är en fantastiskt spännande bransch –
att se hur skrot kan bli prima produkter om och om igen.
Elektrifierade fordon med färre aluminiumkomponenter är en
utmaning för alla men det tillkommer också nya användningsområden. Aluminium har verkligen framtiden för sig och det
blir mycket spännande att få vara en del av den resan.

Metallkrönika
Metallåret 2017 avslutades starkt. December månad
visade uppgångar på runt 10 %. Fokus på miljörelaterade utbudsbegränsningar i Kina, en synkroniserad
global tillväxt samt en fortsatt dämpad utveckling för den
amerikanska dollarn gav en extra skjuts uppåt. Av de fyra
största metallerna som vi bevakar i krönikan är aluminium
förra årets vinnare med 35 % prisuppgång, följt av koppar
på 31 %, zink 29 % och nickel 25 %.
2018 har börjat lite mer trevande. De fundamentala faktorerna för starka metallmarknader finns där; en stark global
tillväxt med ett utbud som inte riktigt hänger med. På kort
sikt påverkas prisbilden mer av finansmarknadens riskaptit. Inflationsoro och ökad volatilitet spred sig till råvarorna
i förra veckan (v6), och vi såg ordentliga korregeringar
nedåt i prisbilden.
Stora behov av investeringar i energisektorn i kombination
med ökat fokus på elbilar, inte minst i Kina, utgör en stabil
grund för efterfrågan av koppar. Trots detta har inte de
fundamentala indikatorerna riktigt svarat. Fysiska premier
är relativt dämpade samtidigt som terminskurvan indikerar fortsatt god tillgång på material. Priset nådde en topp
vid årsskiftet strax över $7300/ton. Året har inletts med
svängningar i intervallet $7000-7200. Vi tror på en fortsatt
stabil marknad i år med ett genomsnittligt pris på $7175.
Kommande år ökar risken för underskott och vi förväntar
oss en stigande pristrend.
Aluminum noterade en topp strax före årsskiftet nära
$2300/ton. Därefter har priset pendlat mellan $2150-2250.
Lagret på den lokala kinesiska råvarubörsen har ökat vilket inte rimmar med de förmodade utbudsminskningarna.
Det oroar aktörerna. Om USA inför de befarade tullarna

riskerar det globala överskottet att öka igen. USA måste
återigen öppna primärproduktion och Kinas överskott
måste hitta andra mottagare. Efterfrågan är alltjämt stark.
Aluminium tar marknadsandelar i bilindustrins strävan till
lättare fordon. Vi tror på ett stabilt pris resten av året; i
genomsnitt $2175. Kommande år bör prisbilden plana ut
med en relativt balanserad marknad.
Den största zinkproducenten Glencore håller i taktpinnen.
Produktionen kommer gradvis att återkomma till marknaden efter stängningarna 2016. Det strukturella underskottet kommer såsmåningom balanseras ut. På kort sikt
kvarstår risken för nya pristoppar. Stålindustrin ångar på
och efterfrågan på zink till ytbehandling är stark. Vi tror på
ett genomsnittligt zinkpris om $3200/ton i år, som kommer
att sjunka kommande år när utbudet kommer ifatt.
Nickel är den metall som gått starkast så här långt i år.
Stålindustrin kör på för fullt. Andra legeringar till rostfritt
stål har visat stora prisuppgångar. Både molybden och
krom noterar nya prisstoppar. Nickelpriset noterade en ny
årshögsta i veckan som gick (v7) om $14200/ton. Ökat fokus på nickels potential i batteriindustrin gör sitt till att stärka prisbilden. Frågan hur långt det räcker. Nickeleneheter
till stålindustrin är det inte brist på. Lagret är fortsatt stort;
bara på LME ligger 340 tton (i förhållande till en årsproduktion om ca 2 milj. ton). Med tanke på utbudspotentialen
samt att batterikonsumtionen ligger långt fram i tiden,
tror vi på ett genomsnittligt pris 2018/ 2019 i intervallet
$10000-12000. På kort sikt finns risk att priset överraskar
på uppsidan. Det ryktas att stora delar av överskottslagret
ligger på fasta händer; frågan är hur högt priset måste gå
innan det friställs till den fysiska marknaden.
Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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Storebrogjuteriet AB marknadsför och tillverkar kvalificerat järngjutgods till svenska och utländska kunder. I en flexibel
produktionsapparat tillverkar vi genom handformning i furansand gods i grå- och segjärn samt specialjärnslegeringar.
Vi är idag 35 anställda med en omsättning på 80 miljoner SEK och vi finns i Storebro, ca 1 mil söder om Vimmerby.
Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004.

Storebrogjuteriet AB söker en medarbetare med utbildning på gymnasie- eller högskolenivå
inom gjuteriteknik eller metallurgi som

KVALITETS- OCH MILJÖANSVARIG
Tjänsten innebär mycket kontakt med våra kunder
och samtliga medarbetare på företaget. Det är
viktigt att du är flexibel och att du har lätt för
att samarbeta. Som person är du målmedveten,
resultatinriktad och framåtsträvande.
Du ska ansvara för att vårt kvalitet- och miljösystem
efterlevs och uppgraderas. Detta innebär kontroll av
att råmaterial, charger, ämnen och levererat gjutgods
följer de uppsatta kvalitetskraven. Erfarenhet från
Garp eller liknande affärssystem är meriterande.
Det är en fördel om du kan hantera engelska i tal
och skrift. Erfarenhet från gjuteriindustrin och goda
praktiska kunskaper om problematiken inom detta
område är meriterande. Vi ser det även som en
fördel om du har erfarenhet från kvalitetskontroll,
processkontroll och oförstörande provning.
Vill du veta mer, gå in på vår hemsida
www.storebrogjut.se eller kontakta vår VD
Olle Ahlström, tel 0492-756 01 eller 070-569 44 34.
Din ansökan med meritförteckning skickar du via
post eller mail till olle.a@storebrogjut.se.
Vi kommer att bearbeta ansökningarna löpande,
sista ansökningsdag 2018-03-01.

Storebrogjuteriet AB, Box 1, 598 70 Storebro, tel 0492-75600
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Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com

Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKI
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES,
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN.
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kund
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKINER och
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL,
Hör gärna av er så berättar vi mer:
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINTMichael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatra
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN.
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
Hör gärna av er så berättar vi mer:
Michael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatrade.fi
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se

Meca-Trade Oy
Momarken 7
556 50 Jönköping
www.mecatrade.se

tel: 036-184 995
fax: 036-184 975
e-post: info@mecatrade.se

Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
Meca-Trade Oy
Momarken 7
556 50 Jönköping
www.mecatrade.se

tel: 036-184 995
fax: 036-184 975
e-post: info@mecatrade.se
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Traryds Metall AB
Text & Foto: Gert-Ove Ellström och Mattias Hildingh

Mitt första besök hos Traryds Metall var under
1970-talet där jag träffade en välkänd person
inom gjuterisverige, Göran O Persson. Idag i
december 2017 träffar jag Håkan Johansson
som leder Traryds Metall sedan slutet av 2009.
Håkans historia inom gjuteri världen i Sverige
har varit lång. Redan på 80-talet jobbade Håkan
på Traryds Metall med att stampa om ugnar, han
startade sin gjuteribana på Stålgjuteriet i Ljungby.
1998 började han på Beijer i Malmö som säljare
och tekniker.
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2009 var omsättningen på Traryds Metall 34 miljoner med
18 anställda, 2016, 57 miljoner med 21 anställda. Traryds
Metall huvudägare är Antti Lehtonen som även han har en
gjuteribakgrund. 2011 blev Håkan delägare och i februari
i år kommer även Håkans barn, Nathalie, ekonomi samt
Richard, produktionschef att bli delägare. Båda barnen har ett
förflutet inom gjuteri. Det finns även ett tredje barn, Jasmine,
som förstår att all trivsel och möjligheter finns i Malmö, där
hon har bosatt sig. Noterbart är att det inte Håkan som tagit
initiativet till den nya ordningen utan Antti.
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Affärsidén är merförädling och mer komplicerade produkter
och att tillsammans med kunderna redan på ritbordet göra en
rätt ”gjuterikonstruktion”. Under slutet 2013 började man med
Aluminiumbrons och utvecklingen har varit mycket positivt.
Aluminiumgjutning har också startats upp. Man har även
börjat med att leverera till kund leverans färdiga paket för slutmontering hos kund detta är mycket intressant, säger Håkan.
Färdigbearbetat gjutgods till kund ökar också.
Vi vill fortsätta att växa, men under kontrollerande former där
investeringar skall ligga i hand med vår policy, säger Håkan.
De senaste åren har man investerat ca 20 miljoner i byggnader, kärnskjutmaskiner/sliperi och uppdatering av deras
styrsystem i HWS formmaskin. Man har ökat produktiviteten
med 100 %. Alla anställda skall cirkulera i olika arbetsuppgifter, t ex kärnmakarna skall även slipa/rensa gods, förståelsen
är mycket större att förstå noggrannheten på ex tillverkning av
kärnor, när man sedan skall slipa bort de felaktigheter som en
sämre sandkärna innebär.

Tätning av gjutgodset görs i egen regi med
Soundseals vakande öga.
Man har många nya projekt på gång som kommer att kräva
ytterligare investeringar, ny smältugn och blästrar är på gång.
Underleverantörsmässan ELMIA ställde man ut tillsammans
med Nya Metallgjuteriet i Halmstad och Suomi Valimo, som är
ett grå/segjärnsgjuteri och som Antti Lehtonen är delägare till.

Det finns ett stort idrottsintresse
i familjen och man är sponsor till
Troja-Ljungby.

1959
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Pantern i Malmö som spelar i samma division
behöver också sponsorer
Redaktionen anmärkning.

Varför ska man då vara med i SJMF? Det ger ett kontaktnät som kan utveckla branschen. Årsmötet och studieresan, samt våra besök på andra gjuterier ger fantastiska
tillfällen att knyta nya kontakter på. Årets kongress i Örebro,
med besök hos Johnson Metall och Global Casting är utmärkta exempel på detta. Mer information om kongressen
hittar du i detta nummer av Lättsmält. Har du inte redan
anmält dig, så gör det nu!
Höstresan håller på att planeras, och till årsmötet kommer
ett färdigt förslag presenteras. Danmark ligger mycket bra
till i år och vi tror att många kommer att anmäla sig. Trevlig!
Jag vill också göra er uppmärksamma på att Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2017 finns på vår hemsida www.sjmf.se.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör
Ingen har väl missat den information som når oss om hur
bra det går för Sverige, EU och större delen av världen.
Högre sysselsättning, minskad arbetslöshet och en bra lönsamhet. Tyvärr är det inget vi har fått känna av i föreningen.
Inte än i alla fall.
Allt är naturligtvis inte mörkt. Under 2017 har vi välkomnat två nya medlemmar, och under detta år hoppas vi på
ytterligare tillskott!

Jag vill även be er att meddela kansliet om ni vill uppdatera
och ändra kontaktuppgifter, eller om ni vill ha era fakturor
skickade med e-post.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram SJMF:s hemsida där våra
medlemmar, utan kostnad, kan göra inlägg och informera
om exempelvis gjorda investeringar, anställningar eller omorganisationer. Det är bara att kontakta kansliet. Hemsidan
finns till för medlemmarna!
Glad Påsk!
VI SES I ÖREBRO

Kansliet/Gert-Ove

Kostnadsfritt entrékort
till HANNOVER MESSE den 23–27 april 2018
Genom ett samarbete med HANNOVER MESSEs
svenska representant, Trade Fair Agency, har SJMF
det stora nöjet att erbjuda dig som läsare gratis
entrékort till mässan. Entrékortets värde uppgår till ca
700 kr och gäller för mässans alla dagar. För att få ditt
kostnadsfria entrékort, vänligen kontakta Trade Fair
Agency på biljetter@tradefairagency.se.
HANNOVER MESSE är världens ledande industrimässa och kommer under 2018 för första gången arrangeras parallellt med CeMAT, den ledande mässan för intralogistik och supply chain maganement. HANNOVER
MESSE är indelad i fem huvudsegment och kommer
under fem intensiva dagar fokusera på internationellt

viktiga frågor inom industriteknik. HANNOVER MESSE
är ledande både gällande kvalitet och internationell
omfattning och teman kommer under 2018 års mässa
b.la. vara de högaktuella ämnena Industri 4.0, energieffektivitet, smarta material & komponenter, Cobots, AI
och digitala tvillingar samt CeMATs Logistics 4.0.
Ditt entrékort till HANNOVER MESSE gäller även för
inträde på CeMAT, www.cemat.de.
Vid frågor, vänligen kontakta Trade Fair Agency på
info@tradefairagency.se.
Varmt välkommen till HANNOVER MESSE
23–27 april 2018!
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ÅRSMÖTE 2018
19 – 21 april Clarion Hotell i Örebro.
Anmäl dig senast 16 mars, gärna tidigare.
Anmälningsavgift 800:-/person

Clarion Hotel Örebro ligger på restaurangtäta Kungsgatan i Örebro. Med 300
meter till slottet och en kort promenad till historiska Wadköping bor du så
centralt det går. Välkommen till ett modernt hotell med färgstarka rum och
Kitchen & Table-restaurang!
Clarion Hotell
Telefon: +46 19 670 67 00
Fax: +46 19 670 67 50
E-post cl.orebro@choice.se
Org. nr: 556571-6601
Kungsgatan 14
70211 Örebro , Sverige
“Det är lätt att bli förälskad i Örebro
Att bli kär i en stad som Örebro är enkelt. Allt
som behövs är ett trevligt sällskap att förälska
sig i, en vacker stad som hjälper kärlekskemin
på traven och (om vi ska vara ärliga) en utsökt
personlighet. Ja precis, det är din personlighet
vi pratar om nu. Vi har staden och den värmande kärleksvinden, om du tar med dig det
andra så kommer allt att ordna sig. Boka en
helg i kärleksstaden Örebro – en weekend som
förändrar livet.
En fantastisk restaurangstad. Det är så tätt
mellan matupplevelserna att ni på en enda gata
kan välja mellan italienskt, indiskt, tapas, fisk
och skaldjur, brasserie, burgare, närproducerat,
vegetariskt, sushi, asiatiskt och mycket mycket
mer.
Rådet är enkelt och rådet är rätt – starta er
bästa kärlekskväll med en fantastisk måltid. I
kärleksstaden Örebro finns det högsta klassens
mat för alla smaker”.
www.visitorebro.se/karleksstaden

Torsdag 19.4
14.00 Studiebesök hos Johnson Metall i Örebro
(www.johnson-metall.com)
Anmälan till studiebesöket göres i samband
hmed anmälan till årsmötet.
19.00 Gemensam middag på kvällen ”kom som du är”
Fredagen 20.4
08.00 Bussresa med studiebesök hos Global Castings
(www.globalcastings.com)
12:00 Lunch på vägen
Tre Sjöars Kök och Mejeri AB.
14.00 Rundvisning Wadköping i Örebro
15.30 Åter på hotellet
19.00 Välkomstdrink och därefter tre rätters middag
Lördag 21.4
09.00 Föredrag av Eva Kullgren.
- ”Ledarskap och färdigheter”
10.00 Årsmöte samt information från våra medlemsföretag.

Välkomstdrink, tre rätters med dryckespaket, kaffe och avec
Ankomst 19.4
Pris i dubbelrum 2.624:- per person
Pris i enkelrum 3.664:- per person
I priset ingår två nätter med frukost, buffé inkl 2 gl vin eller öl
Ankomst 20.4
Pris i dubbelrum 1.435:- per person
Pris i enkelrum 1.955:- per person
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gertove@sjmf.se
SJMF c/o Gert-Ove Ellström,
Einar Hansens Esplanad 71,
211 13 Malmö
Vid eventuella frågor, ring
0705-95 09 20
Mer information om årsmötet finner du på
vår hemsida www.sjmf.se
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Gjuteriförnödenheter och Gjuterimaskiner.
Marcus har bl a arbetat som smältare vid
Sandvik SRP’s stålgjuteri i Svedala och nu
senast som säljare inom verkstadsindustrin.
Vi säger välkommen och lycka till Marcus!
Marcus når du på marcus.persson@beijerind.se,
direktnummer 040-358347 samt mobil 070-2832518
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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

serade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk
industri att bli ännu mer konkurrenskraftig.
beijertech.se
YHTIÖ
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Våra produkter förbättrar era
Ympmedel Segjärnsbehandling Legeringstråd
FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

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

”Träkatedralen
vid Vättern”
Text & Foto: Mattias Hildingh

Habo kommun är med sin stora sandbrytning unikt
i Sverige. Det är två stora företag som ger arbete åt
orten. Det är en traditionell jordbruks- och industriort,
vackert beläget vid Vättern. Närheten till Jönköping
bidrar till att kommunen ökar stadigt i befolkning.
Marken här är - som nämnt tidigare- unik och skeppas ut i hela världen.
Habo kyrka ligger en bit utanför Habo, på landsbygden.
Centrum flyttades från den gamla kyrkans omgivningar när
järnvägen byggdes en halvmil bort. Kyrkan berättar om den
gamla jordbrukstiden med sitt klassamhälle. Det var loger för
det finare folket, bänkar för bönderna och läktare för torpare,
drängar och pigor. Kyrkan ska vara omnämnd i skrifter redan
under den senare tiden av 1200-talet men sitt nuvarande
utseende fick den 1723. Den är byggd av slätbilat liggtimmer
som hos en katedral. Formad som en basilika, med högt
mittskepp och två sidoskepp och med läktare runt hela kyr-

kan. Den äldsta delen är sakristian av sandsten som tillhörde
kyrkan som Habo kyrka byggdes ovan. Kyrktornet saknar
klockor. Den fristående klockstapeln vid sidan av kyrkan har
tre klockor, gjutna av Elias Fries Thoresson i Jönköping runt
1760.
Det var två lokala konstnärer som under 1740-talets början
fyllde byggnaden med målningar från golv till tak.Målningar
som huvudsakligen illustrerar Luthers sammanfattning av den
kristna läran. Katekesen som tema är unikt. Troligen var det
församlingens kyrkoherde som kom med idén. Målningarna
hjälpte till i undervisningen, och gjorde det lättare att komma ihåg katekesens innehåll. Tio Guds bud är målade på
sidoväggarna. Herrens bön på väggarna ovanför läktarna.
Nattvarden samt trosbekännelsen återfinns i taket bland de
andra bibliska händelserna. Ulrika Eleonora, som var Sveriges
drottning under tiden när målningarna gjordes tros vara en av
damerna som är målade på orgelläktaren, något som skulle
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förklara att de inte verkar höra ihop med de annars religösa
motiven. Konststilen kallas ibland för “bondbarock”. Det är
sagt att målarna fick tusen riksdaler för sitt arbete tillsammans
över de två år som arbetet tog och i priset ingick att de skulle
tillverka sina egna färger. Vanligtvis gjordes sådana av metalloxider, växter och jord.
Dopfunten i sandsten är det äldsta föremålet i kyrkan. Den
är från mitten av 1200-talet. I början på 1900-talet bestämde
man sig för att sätta in en ny dopfunt. Den gamla ställdes
ut i en bod och glömdes med tiden bort. När det var oklart
vad det var för något som stod i boden användes den bland
annat som mortel för att blanda rödfärg med. Nu används
åter den 800 år gammla dopfunten och det finns fortfarande

spår av rödfärg i den. Altaret är också av sandsten och när de
byggde om kyrkan på 1700-talet, hittade de här en ask som
innehöll ett pergament från 1300-talet. Här stod det att altaret
var invigt av Biskop Sigge som var verksam i Skara 1340 till
1352. Klockan i altartavlan byggdes i Jönköping 1750 och har
bara timvisare. Varje hel timma slår pojken, som sitter ovanför
klockan, på de två halvkloten med sina hammare. Tickandet
från klockan tillsammans med doften av trä och tjära sprider
ett nästan andligt lugn över besöket. Det finns idag få så väl
bevarade träkyrkor i landet. De flesta har fått ge vika för bränder och tidens tand. Habokyrka är ett utsökt vackert exempel
på allmoge och romantik sammanflätat genom tiden, väl värt
ett besök.

Habo kyrka är en av fyra kyrkor som finns avbildade på Postens julfrimärken till utlandet år 2002 under rubriken: “Romantiska kyrkor i juletid”. De övriga kyrkorna var
Kiruna kyrka i Norrbottens län, Tensta klockstapel i norra Uppland och Sundborns kyrka i Dalarna.

22 Lättsmält Nr 1. 2018

KRYZZA

Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn
och telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast 30 april. Vi drar tre vinnare, lycka till!
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SAMFÖR
FILMMAN- MISSIS- KUROTRÄDET SIPPI SAWA

I KOKSALT

VÄTE

RINGLEKAR
LETAL
DOS

3

RYSK
FLOD
TÄCKER
MADRASS

TVÅL

ESSÄERNA

DANSPALATS
VÄSTER

DRYCK
PLATSFRÅGA
ORKAN

METER

ÖGRUPP
KLICKSPRÅK
1

ARABISK
PRINS

DOFTANDE
BUSKE
LIGGER
ÅLAND
I

STÅR
FÖR
NICKEL

KANALBOLAG
SKILJER
AGNAR
FRÅN
VETE

HÄRARNA

2

MILLIAMPERE

LÄGE
DRIVER
MYCKET

ANISSPRIT

KRIGISK
KVINNA

SKRÄCK
ÄGIRS
MAKA

KOLJUD

YTA

5 IDEAL LÄGGA
5
PÅ PÅ HÖG
GREEN LUKTA
6

KUNGSFISK

BABIANER

NIGERIA

BLY

PIANO
FÖR
FEM

HAR
FJÄLLIGT
SKAL
RÄTTSPROCESS

LOCKAR
KUNDER

JÄGERSRO
HAR EN

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 4, 2017
©
MASKTÄCKT
KLURIK ROSOR ÄR VAGN DÅ
PRESS SÅDANA BEREDDA
LIGGER
LILLE I
STRÅLGLANS
TYCKT

A

STARTTAL
LOCKA

Ni är vinnarna i Kryzzet
nr 4/2017 i Lättsmält!
Lars Sedenborg, Kvicksund
Familjen Stridkvist, Lyrestad
Dogan Tekiner, Malmö
Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!

JOULE
TITTHÅL GALLER

Ö
A N G Ö R
R J A
I
T A
O S
I L M S T
G
U T

VÖRD- ÄR VIS I
GRIPA NADS- ISLÄNDSK
SAGA
FULL

H
A
O F
F
A

SAIJONMAA
IDELIGEN

SKÅDISDYRKAN

SILVER

LUKTA

DE ÄR
HALA
GREVÉ

KOLJUD

1

LÄNGTAR
FÅNGE

LÄGGER
SKYTT

J
E
S
A
J
A

D

VIS I ASAHAR BOK
GÖR
TRON
I GT
MUNKAR
GREPPA
BUSKE

T T E
A R N
O
Ä R N
N
T

KÄNNA
SIG
BIBELDEL

FORTFARANDE

SES
HÄST PÅ
SOLVALLA

F
A
N
E
R
O
G
A
M
E
R

R
U
S
T
A
D
E

3

ENAR
ARKITEKTER

FARA

Å
K
A

KILO
MÖRK
TID

K
E
A N K R
R A
I
E T T
T
U T
I N S
E N
A
T F Y R
S A R
L A S
U L T
V A
E

TRÄD
RHODE
ISLAND

FÖLJER
FAN

GÅRDSPLATS

V
I K E
D O L
P O
S E
E K T
R
O
V E R
I N K
T
E
U E R
T U I

YVIG SPELADE
RUBEL- JEFF
LYNNE I
DEL

2

6

DRAG I

LEDDE ITALIEN
RYSSAR RÄTTIGHET

KORA

KOMMA

SYRSAN
ÄR EN
FRÄTER

ARGON
TALAT
VIRRIGT

PLÅGAR
HÄSTAR

BÖRDA
FLYGER
TYST

4

FINARE
ASK

KUNGSFISK

KAN DRA
FUKT UR
FRUKT

5

SYRE

NÅGON

NATIONSUNION
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more from

minerals

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

