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Metallkrönika

Den positiva trenden från förra året har hållit sig under 
första halvåret 2021. Återöppnandet av ekonomierna har 
satt fart på den uppdämda efterfrågan vilket ger stöd till 
konjunkturen och inte minst till metallerna. Koppar och 
aluminium sticker ut med uppgångar på 25 % i år följt av 
nickel som stigit 16 %, medan zink ligger lite efter med en 
uppgång på 8 %. De senaste veckorna har metallerna fått 
viss motvind. Det finns en oro att råvaruprisuppgångarna 
skall filtreras ut i konsumtionsledet och skapa inflation. 
När ska centralbankerna börja strama åt? Det är markna-
dens fundering just nu, vilket skapar en viss tveksamhet 
och påverkar riskaptiten på de finansiella marknaderna. 
Vi bedömer en mer dämpad prisbild under andra halvåret. 
Samtidigt finns starka underliggande fundamentala krafter 
för metaller. De stora finanspolitiska stödpaketen är till 
stor del riktade mot klimatet och energiomställningen, 
vilket borgar för en stark efterfrågan de närmsta åren. 
Även före Corona-epidemin var investeringstakten i ny 
produktion relativt låg. Epidemin har knappast påskyndat 
investeringsviljan. Utbudet kommer i sinom tid, men det 
riskerar att bli ett glapp som kan vara i flera år då gruvin-
vesteringar har långa ledtider.

Kopparpriset noterade en ny rekordnivå den 10:e maj 
på USD 10 750; det tidigare rekordet noterades i februari 
2011 på USD 10 170. Därefter har priset pendlat i interval-
let USD 9000–10000. Kinesiska myndigheter har dekla-
rerat att de vill dämpa råvaruprisuppgången för att stävja 
inflationstendenser i den kinesiska ekonomin. Lokala 
premier i Kina är förvånansvärt låga vilket också oroat 
marknaden för hur det står till i den kinesiska ekonomin. 
Detta i kombination med oro för att amerikanska central-
banken åtminstone närmar sig en omsvängning av den 
stimulerande penningpolitiken bidrar till en mer dämpad 
prisbild. 

Aluminium står inför ett paradigmskifte. Kina har en lång-
siktig plan att bli CO2-neutralt. Via direktiv har de satt en 
gräns för produktionen. Marknaden har tidigare varit van 

vid att Kinas utbud svarar upp mot ökad efterfrågan, vilket 
ständigt har verkat dämpande på prisbilden. Energiom-
ställningen och ökad fokus från industrin talar för stark 
efterfrågan på ”grön aluminium” framöver. Kapacitetsök-
ningar utanför Kina kräver sannolikt högre priser. Lokala 
premier i Europa och USA närmar sig rekordnivåer. Det 
globala priset nådde årshögsta i maj på USD 2600.

Under Corona-året 2020 påverkades gruvproduktionen i 
varierande grad. För zink blev det extra tydligt med rejäla 
tapp under våren/sommaren. Återhämtningen och planer 
på stora infrastrukturprojekt har samtidigt ökat efterfrågan 
på galvaniserat stål under 2021. Detta har i kombination 
gett en stark prisbild. Nu börjar utbudet komma tillbaka 
och frågan är om det höga prisnivåerna i närheten av 
$3000 kan bibehållas. Vi tror det är tveksamt.   

Nickelpriset har under året stått för de största prissväng-
ningarna. I början av mars kom nyheten att det kinesiska 
företaget Tsingshan´s indonesiska smältverk gjort kontrakt 
med batteriindustrin. De uppges kunna konvertera s.k. 
pig-iron till nickel-matte för batteritillverkning. Detta skulle 
vara revolutionerande och innebära minskad efterfrågan 
av klass 1 nickel till batteriindustrin. Den nickelrika mal-
men i Indonesien skulle därmed lösa en del av den poten-
tiella utbudsproblematiken för batteriindustrin. Nickelpriset 
kollapsade från USD 20 000 till USD 16 000 på några 
dagar. Tekniken är ifrågasatt, bland annat p.g.a. ökade 
CO2 utsläpp. Den rostfria stålindustrin står än så länge 
för merparten av efterfrågan. Stålindustrin går starkt och 
efterfrågar mycket nickel. Priset har succesivt återhämtat 
hela raset och nosar återigen på 20 000 USD-nivån. 

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar

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
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Däremot skulle det vara önskvärt att vi fick in fler artiklar 
från våra medlemmar, allt kostnadsfritt. T.ex. om nyanställ-
ningar, investeringar eller annat som kan intressera läsarna, 
litet som stort.

Årsmöte 2021 24 - 25 september 
Vi har som nämnt nästa årsmöte i Malmö planerat, med ett 
nytt datum 24-25 september 2021. Reservera nu dessa 
dagar och anmäl er så vi får ett välbesökt årsmöte med 
intressanta besök. Se nästa sida för detaljerad information 
och agenda. Sista anmälningsdag 15 augusti. 

Kansliet/Gert-Ove

Vågar man säga att det äntligen är över och vi kan återgå 
till normal vardag..

Oavsett blir det ett nytt nummer av Lättsmält och ytterligare 
ett nummer är inplanerat för december i år. Vi gör ett nytt 
försök med ett årsmöte, 24 – 25 september i Malmö. Att 
vi valt ett kortare årsmöte beror naturligtvis på de kända 
omständigheter vi har levt i. Reservera och boka för ert del-
tagande på årsmötet snarast eller nu. Sista anmälningsdag 
för detta är den 15 augusti. 

Nyheter från kansliet finns det inte mycket att berätta om. 
Jag ser själv slutet på mitt förtroendeuppdrag som  
förbundsdirektör, det har varat i 10 år, mycket intressanta 
år och med många positiva minnen. I nästa nummer  
kommer jag tillbaka mer om detta.

Trevligt att annonsörerna inte har glömt bort Lättsmält, tack 
vare er som vi kan fortsätta med tidningen. De som inte 
svarat på min fråga om annonsering för som tidigare år, 
kan bara ses som ett positivt svar. TACK.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET  
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör
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Fredag 24 september 

13.00   Samling på Rosengrens Metallgjuteri 
              i Vintrie, därefter samling på Hotell 
              Clarion Hotel & Congress Malmö Live
19.30  Välkomstdrink, gemensamt 3-rätters 
             middag med dryck

Lördag 25 september

09.30   Företagspresentationer
10.00   Årsmötet
12.30   Gemensam lunch, därefter avslutning

Årsmöte 2021
Agenda

Clarion Hotel & Congress Malmö Live
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Pris i dubbelrum: 2.000:- per person
Pris i enkelrum: 2.500:- per person 

Önskas ytterligare övernattning, kontakta kansliet.



Traryds Metall har varit verksamma sedan 1948 
och grundkonceptet är sandgjutning av koppar-
legeringar. Fram till 2013 stod gjutning av röd-
metall för 90 % av den totala omsättningen men 
under 2014 förvärvades Frid Metall och gjutning 
i aluminiumbrons introducerades. Senare under 
året öppnades det även upp för gjutning i alu-
minium och idag står rödmetallen enbart för 50 
% av omsättningen. Genom förvärv och investe-
ringar de senaste åren har de utvecklats till att 
vara så mycket mer än ett traditionellt gjuteri.

Våren 2018 fick Traryds Metall beskedet att en av deras 
äldsta och största kunder skulle avvecklas, ventil- 
tillverkaren och bearbetningsverkstaden Armaturteknik i 
Osby AB. Till en början skapades en stor osäkerhet pga. ett 
stort omsättningstapp. Men när frågan om de ville förvärva 
Armaturteknik kom, vändes det snabbt till en möjlighet. Att 
bedriva bearbetning i egen regi skapade helt andra förut-
sättningar för att efterleva deras koncept om att erbjuda en 

helhetslösning till sina kunder. Att sedan på samma gång 
börja montera komplicerade ventiler sågs som en spän-
nande utmaning. De tog vara på möjligheten och även om 
vägen har varit turbulent så är Armaturteknik idag en del av 
Traryds Metall. 

I samband med förvärvet och en genomgång av maskinpar-
ken gjordes upptäcktes att en av fräsmaskinerna stod utan 
beläggning och var optimal för modellfräsning. All modellut-

rustning hade köpts externt och majoriteten av dem tillver-
kades av Martin Johansson i Västervik. Efter många funde-
ringar växte affärsidén fram om att ha modelltillverkning i egen 
regi med målet att även sälja 
externt till andra gjuterier. Beho-
vet av en konstruktör uppkom 
och då anställdes Martin, enligt 
Traryds Metalls VD Håkan är en   
av Sveriges bästa konstruktörer 
inom gjuterimodellering. 

Detta skapade ytterligare ett led 
i produktionskedjan och idag 
besitter de internt kunskapen 
från konstruktion till färdigbear-
betad, tryckprovad detalj. 

”...förutsättningar för att efterleva 
deras koncept om att erbjuda en 
helhetslösning till sina kunder.”

- deras utveckling senaste åren
Text & Foto: Nathalie Johansson

Traryds Metall AB

Utvecklingsingenjör CAD/ 
CAM, Martin Johansson. 

Ventil i produktion på Armaturteknik, en del av Traryds Metall AB.
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De levererar idag ut mer än 100 olika typer av kompletta 
certifierade ventiler mot marina, brand och VVS-industrin.

2018 togs beslut om att genomföra en övergripande inves-
teringsplan, för att säkra framtiden för Traryds Metall både 
gällande arbetsmiljö och produktivitet. Mitt i uppstarten av 
en nybyggnation våren 2019 kom pandemin med sin oro 
för framtiden och med en förväntad nedgång. Det togs 
dock ett snabbt beslut i ledningen om att fortsätta enligt 
plan och våren 2020 stod en lagerbyggnad på 600 m² klar 
med två nya filteranläggningar. 

Filteranläggningarna är av modern teknik och har ökat 
den nuvarande ventilationskapaciteten väsentligt. Detta 
har förbättrat den inre arbetsmiljön, vilket var det primära 
målet då de måste bemöta de förändrade lagkrav gällande 
arbetsmiljö de står inför. En annan anledning var behovet 
av större lageryta vilket har skapat bättre struktur och 
logistik av förbrukningsmaterial. 

Andra arbetsmiljörelaterade investeringar är en central 
industridammsugare samt en automatiserad slipmaskin 
från PS Auto-grinding. Den sistnämnda har även varit 
en bidragande faktor till att deras produktivitet har höjts. 
Andra genomförda investeringar är två smältugnar som har 
gjort att de har mer än dubblerat kapaciteten för smält-
ning av aluminiumbrons och aluminium. Den senaste sats-
ningen som har hänt i bolaget är att samtliga byggnader 
idag värms upp med fjärrvärme. 

Ytterligare en investering, en automatiserad slipmaskin. 

Nya lagerbyggnaden med filteranläggning. 

Nya ugnar samt gjutning i aluminium. 
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PROJEKT: ”FLYGARMONUMENT
HUFVUDSTADSJAKTEN”
Text & Foto: Nicke Green Redigering: Jasmine Johansson

Rondell i kvarteret  
Vakten, Tullinge

10    Lättsmält Nr 1. 2021



Från flygentusiasterna i F 18 Kamratförening kom en idé 
om att gjuta två styck gjutna Drakenplan och placera dessa 
i en rondell i Tullinge, söder om Stockholm. 

Det började med frågor från boende i området: ”Kan vi inte 
göra något som minner om F 18?” 

Gunnar Persson i F 18 Kamratförening berättar: ”Efter 
föreningens försök att sätta upp en fullskalig modell av en 
Acro Deltas J 35 B Draken har frågan om ett minnesmärke 
levt kvar i Tullinge. Det är många av de boende i området 
som undrar och ställer frågor till oss i kamratföreningen om 
varför det inte skulle kunna gå att göra något som minner 
om den gamla jaktflygflottiljen F 18. En bra plats skulle 
kunna vara i den rondell som ligger utanför kvarteret Vakten 
och ICA Riksten.”

Westermalms Metallgjuteri fick jobbet att gjuta de två pla-
nen i förminskad skala, detta i aluminium. 

Tillverkningen och dess utmaningar
Varje plan består av 13 delar som har handformats var för 
sig och sedan svetsats ihop. Originalmodellen var tillverkad 
i trä och plast. En av utmaningarna under tillverkningen var 
att se till att de ömtåliga modellerna inte tappade formen 
under formtagningen. När vi lyckats med det så gick svets-
arbetet relativt bra.

En annan utmaning var att svetsa ihop flygplanen med alu-
miniumrören, pelarna som bär upp flygplanen. Det knepiga 
med det var att få till alla vinklar. Roten (formationen) av 
flygplanen skall se ut som de stiger 15 grader, girar vänster 
10-15 grader samtidigt som de ligger parallellt med en viss 
höjdskillnad. När den ekvationen var löst skulle ytterligare 
ett moment adderas. Att luta pelarna. Detta för att få till 
uttrycket att planen är i rörelse framåt.

”Allt blev bra till slut, kunden blev nöjd!” säger Nicke på 
Westermalms Metallgjuteri. 

Tillverkare: Westermalms Metallgjuteri 
Plats: Tullinge
Material: Aluminium

Bild på Acro Deltas J 35 B Draken 35221 Bild från tillverkningen 
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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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400 g torskfilé

300 g laxfilé

1/2 purjolök

1/2 gul lök

1 msk smör

1 vitlöksklyfta

2 tsk tomatpuré

1 tsk salt

1 tsk timjan

Lättlagad festgryta

1. Tina fisken. Skölj, strimla purjon. Skala och hacka löken.

2. Smält smöret i en stor gryta. Fräs löken ett par minuter tills den blir

genomskinlig.

3. Pressa i vitlök. Rör ned tomatpuré, salt, timjan, basilika. Låt detta

fräsa med en stund.

4. Tillsätt vin och buljongtärning. Koka ett par minuter.

5. Rör ned grädde, créme fraiche, vatten och saffran. Sjud i 15 minuter.

6. Skär fisken i munsbitar, lägg i grytan och sjud ytterligare 7 minuter.

7. Tillsätt räkorna och ev musslorna. Hetta upp och servera genast. Gärna med 

vitlöksmajonäs och varmt bröd.

Tips! Vitlöksmajonäs kan man göra genom att smaksätta 2 dl vanlig majonnäs 

med 3 pressade vitlöksklyftor, 1 tsk tomatpuré, 1 tsk vitvinsvinäger, 1 krm salt och 

lite cayennepeppar.

Lättlagad festgryta

Recept för 4 personer.

Detta behöver du:

Foto: Konrad Wojciechowski via Unsplash

Annika på Westermalms Metallgjuteri AB delar med sig av recept på en fiskgryta,

1 tsk basilika

2 1/2 dl vitt vin

1 fiskbuljongtärning

2 dl vispgrädde

1 dl créme fraiche

2 dl vatten

1 pkt saffran

100-200 g skalade räkor

ev 1 burk musslor
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Bästa läsare! Då var det dags för nästa Synpunkten.

Det har väl hänt lite under våren och sommaren 2021, 

Covid-19 finns kvar i vårt samhälle och kommer säkert så 

förbli, men en viss avmattning är att se då vaccineringen 

tagit fart ordentligt och att sommaren med värmen hjälper 

till, hörde vid skrivande stund 24/6 att det är 70 personer 

som ligger på intensiven i Covid-19, skönt för våra med-

människor i vården som får lättnader i sitt arbete.

Lättnader i restriktionerna har nu gett våra restauranger 

möjligheten att ha öppet till 22.30, det man undrar över nu 

i fotbolls EM tider är varför man inte tänkt på matchtiderna, 

hade det gjort mycket skada att låta restaurangerna ha 

öppet till 23.00. Våra nöjesparker har också fått öppna upp 

med reducerat antal besökare, jag hoppas nu på att det 

håller i sig så de slipper stänga igen. 

SJMFs årsmöte ser ut att kunna gå av stapeln 24-25 sep-

tember i Malmö med samma upplägg (som ni kan läsa mer 

om på tidigare sida nr 7) som Gert-Ove lagt upp tidigare, vi 

hoppas på bra uppslutning.

Politiken fortsätter att förundra, nu har vi ingen regering, fri 

hyressättning har vi väl redan på sätt och vis, speciellt när 

fastighetsägare kan höja hyran efter renoveringar. Stefan 

Löfvens regering var väl ett gungfly redan från början och 

inget som jag tror svenska folket ville ha, för egen del 

tycker jag att MP satt alldeles för många tråkiga spår efter 

sig på ett fanatiskt sätt, otroligt när man är ett fyra- 

procents parti. Idag tisdag sätter återigen Stefan Löfven 

ihop en regering med MP och hoppas på att han ska rös-

tas igenom utan en budget….. vilken röra.  

Annars rullar tiden på, många företag i verkstadsindustrin 

har mycket att göra, detta är positivt. Jag är glad att i 

dessa tider verka i rätt bransch och marknad. Vi har fullt 

tryck nu innan semestern, många kunder vill ha sitt gods 

innan de stänger. 

Detta nummer av Lättsmält utkommer som planerat 

efter semestrarna, jag då hoppas då att ni haft en härlig  

avkopplande ledighet med många trevliga upplevelser.

Vi ses väl i september och sköt om er!

SYNPUNKTEN 
Lars Nilsson, Förbundsordförande

14    Lättsmält Nr 1. 2021



    Lättsmält Nr 1. 2021    15



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 återvinner en stor del av Sveriges 
använda aluminium. Allt vi tillverkar i Älmhult är 
gjort av 100 % återvunnet aluminium. På så sätt 

hjälper vi industrin att tillverka mer klimatsmarta 
produkter. Det används bland annat i fordon,  

möbler, trädgårds- och köksprodukter.

Genom åren har vi även g jort stora satsningar på miljöteknik  
i Älmhult för att också minska vårt eget klimatavtryck.

Läs mer på vår hemsida: www.stenaaluminium.com

K L I M AT S M A R T  
A L U M I N I U M  

F Ö R  S A M H Ä L L E T

Fyra glimtar av pågående konstprojekt
gjutna på Westermalms Metallgjuteri

Text & Foto: Annika Green

Helsingborg

Kärrtorp, Stockholm

1.

3.
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Fyra glimtar av pågående konstprojekt
gjutna på Westermalms Metallgjuteri

Text & Foto: Annika Green

1. Kattungar
Konstnär: Hanna Behling
Plats: Helsingborg
 
2. Pelare
Konstnär: Patrick Nilsson
Höjd: 4,80 m

3. Kärrtorpsplan
Konstnär: Anna Persson
Plats: Kärrtorp, Stockholm

4. Songline, Sävlången
Konstnär: Giny Vos
Längd: 32 m
Plats: Årsta, Stockholm

Årsta, Stockholm
4.

2.
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TÄNK FRAMÅT.
TÄNK LOKALT.

Ta hjälp av Carbomax för öka din konkurrenskraft
– vi är en lokal leverantör med resurserna och
kunnandet som krävs för att förse din process
med precis rätt kolprodukter och legeringar.
carbomax.se

Hitta rätt lösning  
ihop med våra 
utvecklare. 
carbomax.se 



Ja, vad hände där? Vart tog dessa åren 
vägen? De flesta av Lättsmälts läsare 
känner väl till oss och vår bakgrund, men 
för de som inte gör det så kan vi väl dra en 
snabb genomgång av historien igen. 

Vi startade 2001 i liten skala med varsitt hem-
makontor och ett lager i Lasses garage. Den 
första tiden var tuff, måste medges, men efter-
hand visade det sig att vår tanke och satsning 
började bära frukt och beställningarna började 
rulla in. 

Lasses garage växte vi snabbt ur och vi hittade 
en liten lokal som vi flyttade in i 2003. I denna 
veva gjorde vi även ett stort inköp: en begagnad 
truck. Ett, för oss, stort men ack så nödvän-

digt steg. Nåväl, efter några år hade vi växt ur 
även denna lokal och flyttade runt hörnet till 
en mer anpassad lokal med lager samt kontor, 
där huserar vi än idag, nära Östra stranden i 
Halmstad. 

2017 anställde vi Nicklas som nu tar hand om 
lager och kontor för att avlasta oss så vi kunde 
fokusera på att vara ute hos er kunder, men en 
viss pandemi har ju bromsat upp detta. Med 
tiden har vi blivit en etablerad leverantör med 
många strängar på vår lyra, där fokus ligger på 
kund och deras krav på kvalitet och service. 
Vi lagerhåller mycket material, men kan även 
erbjuda utrustningar som ugnar och pressgjut-
ningsmaskiner. 

TÄNK FRAMÅT.
TÄNK LOKALT.

Ta hjälp av Carbomax för öka din konkurrenskraft
– vi är en lokal leverantör med resurserna och
kunnandet som krävs för att förse din process
med precis rätt kolprodukter och legeringar.
carbomax.se

Hitta rätt lösning  
ihop med våra 
utvecklare. 
carbomax.se 

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

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel  Segjärnsbehandling  Legeringstråd

FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

GiAB fyller 20 år!

”Lasses garage växte vi snabbt ur”

Text: Johan & Lars
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YHTIÖ

Är du på jakt efter en erfaren leverantör med nytänkande lösningar 
inom gjuteribranschen? Vi på Karlebo Gjuteriteknik har försett indu-
strin med maskiner och förnödenheter i mer än åttio år. Med mer än 
tusen lyckade installationer i bagaget kan vi erbjuda såväl hög kvalitet 
som leveranssäkerhet. 
 Oavsett om du är verksam inom pressgjutning eller sandgjutning har 
vi lösningen du söker. Vi hjälper dig med allt från planering och analys 
till installation och service. 

Läs mer om oss på www.karlebo.se

Störst på små och
stora maskiner

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

En sammanslagning som sträcker sig från  
Småland till Skåne 

Sedan årsskiftet har Vetlanda Gjuteri AB och 
Rosengrens Metallgjuteri AB gått samman och 
bildat Rosengren & Nilsson Group AB: ett bolag 
som nu sträcker sig från Småland till Skåne. 

Historian för det nybildade bolaget grundar sig via Rosen-
grens Metallgjuteri AB hela vägen tillbaka till 1909, samt 
Vetlanda Gjuteri sedan år 2001 när Jimmy tillsammans med 
sin far Rolf köpte Höglandsverken. Tillsammans driver 

Jimmy Nilsson och Robin Wallén Nilsson utanför fabriken i 
småländska Vetlanda. 

Text & Foto:  
Gert-Ove Ellström & Jasmine Johansson
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detta företag nu verksamhet inom tre områden: gjuteri, 3D 
och kristall. Verksamheten för de båda fabrikerna               
kommer fortgå som vanligt och det nya bolaget bidrar 
till ett samarbete från småland ner hela vägen till Malmö 
i skåne. Styrelseordförande i det nybildade företaget är 
Jimmy Nilsson och Sören Rosengren som VD, där ägande-
förhållandena är 50/50. 

Lättsmält har varit på besök på den småländska fabriken 
i Vetlanda och träffat Jimmy Nilsson samt Robin Wallén 
Nilsson. Produktionen i den småländska orten Vetlanda 
består till 75% av skyltar, där resterande 25% är maskinde-
taljer. En viktig del för framtagning av produkter är enligt de 
båda att designa produkterna tillsammans med kunderna, 

att skapa från idé till färdig vara. Den största marknaden för 
dem är produkter inom golf samt detaljer till kyrkor. 

En sammanslagning som sträcker sig från  
Småland till Skåne 

”Från idé till färdig vara.”

År 2019 kom idéerna om sammanslagningen, då det 
fanns goda synergieffekter med ett samarbete. År 2021 
och framåt ser bolaget att det finns möjlighet att bredda 
gjutningen från dagens aluminum och mässing, till att 
även börja gjuta i brons. Framtiden ser mycket positiv ut 
då efterfrågan för skyltar successivt ökar, förklarar Jimmy 
och Robin. Utöver en stor efterfrågan finns det planer på 
att expandera ut i Europa genom olika agenter, samt inom 
modell- och prototypframtagning i 3D samt utökning av 
produkter inom kristall. 

Blir årsmötet för SJMF som planerat i september i år finns 
det en stor chans att vi kan besöka den skånska fabriken 
i Malmö, som då är den andra delen av Rosengren & Nils-
son Group AB. 
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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 september 2021. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 2, 2020

Ni är vinnarna i KRYZZA  
nr 2/2020 i Lättsmält! 
Rätt lösning: SNÖVIT
Marie Munkberg, Helsingborg
Gunnar Johnson, Mölndal
Björn Persson, Malmö

Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!
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Just add Foseco
Vi förverkligar kraften som uppstår ur ett nära partnerskap. Genom 
ett nära samarbete med er kan vi förstå era behov, skapa mervärde och driva 
utvecklingen för att kunna möta morgondagens behov. 

Denna fi losofi  om samarbete genomsyrar allt vi gör och bygger starka, produktiva 
och långvariga relationer. Ett resultat av detta är de lösningar vi kommer 
med, som i sin tur ger upphov till nya, fräscha idéer och som vidareutvecklar 
marknadens mest omfattande service och produktportfölj.

Så, släpp lös din fulla potential: just add Foseco.

+ Partnerskap

+ Global teknologi – levererad lokalt 

+ Kreativa, innovativa lösningar

+ Expertrådgivning

+ Tillförlitlighet

+ Kunskapsledande

+46 532 607730

order.sweden@foseco.com

www.foseco.se


