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Synpunkten
Årets årsmöte i Arvika hade lockat
drygt 40 personer. Glädjande var
det en hel del nya ansikten som
dök upp. Fredagens studiebesök var
på Nya Arvika Gjuteri och Fundo
Components AB.
Lunchen efter studiebesöken var
på Thon Hotel i Charlottenberg. Jag
letade lite på nätet efter
ägaren Olav Thon, som
enligt busschauffören var
lite av en norsk Kamprad.
2011 hade Thon-gruppen
ett resultat på 833 milj.
NKR. Enligt Wikipedia
började Olav Thon att sälja
ekorr- och rävskinn som
ung. De köpcenter Thon-gruppen
har i Charlottenberg och Töcksfors
innebär också över 1000 arbetstillfällen som skapats på dessa orter.
Gränshandeln mellan Norge-Sverige
omsätter cirka 11 miljarder
kronor varav Thon-gruppen omsätter
7 miljarder. Imponerande.
Kvällens middag avlöpte bra. Rolig
underhållning samt att jag fick äran
att tacka av Per-Åke Fredriksson med

Trevlig sommar
önskar

Lättsmält

Omslagsbild: Båt i solnedgång
Foto: Gunnar H Svensson

att enligt ett tidigare styrelsebeslut
utse honom till hedersmedlem. Om
man läser Svensk Gjuterikalender så är
han den 3:e hedersmedlemmen i föreningen. Sen tidigare är Hans Jarmeby
och Bengt Nyzell hedersledamoter.
På lördagens årsmötesförhandlingar
fick jag förtroendet att bli omvald
ett år som ordförande. På
årsmötet tog vi även upp
resan i höst som går till
Berlin/Dresden. Det var ett
30-tal som visade intresse
att följa med. Även underleverantörsmässan på Elmia
var uppe för diskussion. I
dagsläget är vi 7 stycken.
som anmält intresse för att vara med.
Innan allt detta sker i höst så har vi
en semester att se fram emot. Det är
som vanligt mycket att göra de sista
veckorna innan semestern, men jag
hoppas att alla i föreningen får en
fin sommar med sol och bad så att vi
kommer stärkta till hösten.
Hälsar er ordförande
Stefan Eldin
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Företagsronden

Lättsmält
En stor del av omsättningen (cirka 50%) utgörs av produkter avsedda för petroleumindustrin. Produkterna är
framför allt kopplings- ventilhus. En viktig kund inom
dessa produkter är Todo AB.

Westermalms
Metallgjuteri AB
Westermalms Metallgjuteri AB är idag placerat i utkanten av Stockholm, närmare bestämt Norsborg
eller Botkyrka som man passerar på väg in till Stockholm.
När företaget flyttade till Botkyrka 1985 var det långt ifrån Stockholms centrum.
Nu är man omgiven av flera stormarknader såsom Bauhaus, Ica m.fl.
Företaget startades för mer än 60 års sedan

Företaget är verkligen ett familjeföretag. Nicke´s fru
Annika ansvarar för administration och ekonomi. Även
Nicke´s syster Lotta, jobbar i företaget och har gjort det i
över 20 år. Innan Nicke började jobba i gjuteriet 2004 var
hans bana utstakad inom militären såsom sjöofficer.

Nuvarande ägaren Nicke Greens morfar, Harald
Fernström kom från Skultuna därav starten på gjutarkarriären. Han började arbeta på ett mässingsgjuteri i
Skultuna. Han arbetade på olika gjuterier i hela sitt liv
(Skultuna, Oskarshamn m.m). På 1940-talet jobbade han
som kärnmakeribas på Vedaverken i Södertälje. Efter en
stor strejk i slutet av 1940-talet så startade han (med en
kompanjon) Westermalms Metallgjuteri på Bergsgatan på
Kungsholmen, med andra ord mitt i centrala Stockholm.

Ett annat bra samarbete är med gjuteriet och bearbetningsfirman AGE-Metall. AGE-Metall beställer gjutgods
av Westermalms och Westermalms beställer värmebehandling av AGE-Metall.
Den resterande delen av omsättningen består av ett antal
andra kunder som beställer olika typer av styckegods samt
en växande skara av konstnärer.
De senaste åren har man fått ett flertal nya uppdrag. Den
främsta anledningen är att aluminium är ett bättre och billigare alternativ för framför allt stora konstverk.
Ett riktigt prestigeuppdrag är en staty på Anna Lindhs
plats i Malmö. Denna plats ligger invid Malmös ombyggda
centralstation.
Forts sid 6

1955 så köpte Harald ett nedlagt gjuteri på Aspudden och
flyttade verksamheten dit. Ett flertal andra företag fanns
redan etablerade på Aspudden mest känd är nog Alfred
Nobel Nitroglycerin Aktiebolaget.
Förutom Nobels sprängämnesfabrik fanns även L.M.
Ericssons telefonfabrik (nuvarande Ericsson) på Aspudden.
Numera betraktar nog de flesta Aspudden som centrum av
Stockholm. Westermalms stannade på Aspudden i 30 år,
tills en stor brand 1985 ödelade stora delar av gjuteriet.

Efter branden till de nuvarnade lokalerna
i Norsborg
Harald Färnström (Nickes morfar) dog två år innan
branden 1985. I samband med flyttningen renodlade man
verksamheten till att enbart arbeta med olika aluminium
legeringar. De nuvarande lokalerna i Norsborg är specialanpassade för denna verksamhet.

Men hans pappa Hasse Green ville att han skulle följa sin
egen yrkesinriktning.

Idag omsätter företaget cirka 8 miljoner och har 7 anställda.
P g a de perfekt anpassade lokalerna och den maskinpark
man har, skulle man kunna klara en betydligt högre omsättning utan större investeringar.

2010 trappade Hasse ner och hans son Nicke övertog
Westermalms Metallgjuteri.
Hasse och Karin Green drev gjuteriet i 40 år.
4

MODELL AV ”SPECTRAL SELF CONTAINER” AV MATTI KALLIOINEN
BEDÖMNINGSGRUPPEN SÄGER BLAND ANNAT SÅ HÄR I SITT UTLÅTANDE: ”UNGDOMLIGHET,
GLÄDJE OCH SKAPARKRAFT SYMBOLISERAR DETTA SAMTIDA VERK. VERKET SKÄNKER ANNA
LINDHS PLATS ETT VARMT, OPTIMISTISKT OCH KAXIGT LEENDE”.
PRELIMINÄRT KOMMER KONSTVERKEN PÅ PLATS TILL VÅREN/SOMMAREN 2013.
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RIKARD FÅHRAEUS SKULPTUR ”GEYSIR”.

Lättsmält
En mycket speciell produktion från
Westermalms Metallgjuteri är Varpor. Varpa är
en sport som anses komma från Gotland, det
är i alla fall där som spelet är vanligast. Sporten
varpa är med i Riksidrottsförbundet.
Varpa liknar boule, men istället för klot använder man flata stenar som kallas för varpor.
Varpor kan vara gjorda av sten eller av aluminium. Banan markeras med en pinne (sticka) i
var ända. Sporten går ut på att få sin varpa att
stanna så nära pinnen som möjligt. I stenvarpa
får man även poäng om man slår ikull pinnen.
Varpan får i princip väga hur mycket som
helst, men mellan ett halvt och fem kilo är
praktiskt. Kastbanorna är olika långa beroende på kön, ålder och eventuella handikapp. TVÅ VARPOR DIREKT FRÅN GJUTFORMEN.
Herrseniorer kastar på 20-metersbanor, damer på 15 meters. hela centimeter. Vinner gör den kastare vars 36 kast samDet finns flera olika tävlingsformer för varpa: indivi- manlagt mäter minst antal centimeter.
Att handforma varpor, konstverk och olika styckegods
duell kula, lagkula, mix, centimeter och lagcentimeter.
Centimeter-tävlingar går till så att en tävlande kastar 36 utmanar en gjutares yrkesskicklighet enligt Nicke.
kast. Efter varje kast mäts avståndet till stickan och noteras.
Detta passar bra med Westermalms Metallgjuteri och
Avstånd längre än en meter från stickan noteras som 100 dess ledord ”Vi arbetar för hög kvalité och bra priser samt
centimeter. Mätetalet avrundas alltid nedåt till närmsta korta ledtider”.
INTRÄDET.
KONSTNÄR OLLE MAGNUSSON,
VÅRBY GÅRDSKOLA.

Lättsmält

Ny VD på
Stena Aluminium
Fredrik Pettersson, marknadschef
på Stena Aluminium, blir bolagets
nye VD från 1 september.

Stena Aluminium har under
de senaste åren upplevt en
snabbare utveckling än någonsin tidigare. Nya investeringar
i miljö- och produktionsteknik
på 200 miljoner gör bolaget
väl rustade för en rejäl produktionsökning de närmaste åren.
Parallellt har bolaget förfinat
produkterna och utvecklat helt
nya tjänster när det gäller teknisk support, utbildning med
mera som är unika på svenska
marknaden.

Ert alternativ
när det gäller gjuteriförnödenheter

– Framtiden ser mycket ljus
ut och vi står på stadig grund.
Bolaget har miljöinvesterat
för en ökad produktion samt
utvecklat produkter och nya
tjänster som efterfrågas starkt,
säger Fredrik Pettersson VD,
Stena Aluminium AB i ett
pressmeddelande.

”TYPER” TILL ”MOA MARTINSONS TORG” AV LINA NORDENSTRÖM.

Fortsatta framgångar och
hög närvaro
Stena Aluminium är långt
framme i att bidra till kundernas fortsatta framgångar. Det
är denna typ av tjänster som
gör det möjligt för kunderna
att spara energi, öka utbytet
av aluminiumlegeringarna och
minska kassationer.

HÄR VISAR NICKE EN TRYCKFORMSDEL. DET FÄRDIGA KONSTVERKET SKA BLI ETT HELT TRÄD I ALUMINIUM.
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– Som blivande chef för bolaget kommer jag såklart fortsätta den resan, säger Fredrik
Pettersson.

Svarvaregatan 10

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

Parallellt med skulpterandet producerade han även en
mängd grafiska blad och skrev dikter.
Samlingsverket Heterogenesis, med dikter, reproduktioner
och fotografier gavs ut 1922. Diktverket Bibelsk historie
utgavs postumt 1949.
1933 donerade han och hustrun samtliga verk till Trelleborgs
stad och två år senare uppfördes Axel Ebbes konsthall som
inhyste den donerade samlingen.

Axel Ebbe, vem var han?
Som utlovat i förra numret av Lättsmält är vår ambition att framöver publicera
artiklar som skildrar gjuteribranschen sett ur ett konstnärligt perspektiv.
Eftersom SJMF kansli är flyttat till Trelleborg är det därför naturligt att starta denna
artikelserie med en känd Trelleborgsprofil, nämligen Axel Ebbe.
Den mångfacetterade Söderslättskonstnären Axel Ebbe
föddes i Hököpinge 1868.
Föräldrarna som var lantbrukare
ägde och brukade den stora gården Gränja i Hököpinge.

ut på kontinenten. Mellan åren 1896 och 1909 befann
han sig i Wien, Berlin, Paris, London och Monte Carlo
med sin nya hustru, den förmögna norskan Elna Lund.
Några större skulpturer skapades inte under perioden, men
däremot föddes hans första litterära verk, Rijm o
Rodevelske. Dessutom lärde han sig olika grafiska
tekniker som han sedan kom att använda flitigt.

Axel Ebbe gick i byskolan i Hököpinge och fortsatte sedan
sina studier vid Malmö högre allmänna läroverk (nuvarande
Latinskolan) och tog studenten 1888. Därefter skrev han in
sig i Lund och studerade språk och estetik. Vid sidan om
studerade han även måleri för konstnären Fredrik Krebs.
Det visade sig att det var konstnär som Axel Ebbe ville bli.
En överenskommelse gjordes mellan far och son. Axel Ebbe
skulle få ett års ekonomiskt underhåll och lyckades han etablera sig under denna period, så skulle han få fortsatt hjälp.

Trelleborgs mest berömda orm heter Sjöormen. Sjöormen
på Stortorget avtäcktes 1935 under pompa och ståt av
dåvarande kronprinsen Gustav Adolf. 1933 beställde
Torgfestkommittén, bildad just för att skaffa medel till
torgets prydnad, en skulptur av konstnären Axel Ebbe. Den
skulle ersätta den inhägnade gräsrundeln på Stortorgets
mitt. I mitten av 1990-talet renoverades skulpturen och efter
Sjöormens andra invigning kunde vattnet återigen spruta ur
ormens väldiga käftar. I utsträckt skick är ormen 50 meter
lång, endast 8 meter kortare än gamla Vattentornet intill.

Efter skilsmässan från sin andra hustru återvände Axel
Ebbe 1910 till Sverige och blev sedan sitt Hököpinge
trogen. Han byggde ateljé och hem på familjens ägor. Han
kallade det ”Villa Klythia” .
Hans första offentliga konstverk Solrosen invigdes 1912,
finns i Kungsparken i Malmö. En ny epok i konstnärens liv inleddes med intensivt skapande och stillsamt
familjeliv. 1916 gifte sig Axel Ebbe med sin Lillemor –
Andrietta Andersson från Dalsland. Snart fick paret döttrarna Elene och Lucia.

Hösten 1891 började Axel Ebbe som elev hos den norskdanske skulptören Stephan Sinding i Köpenhamn. Det var
under denna tid som Axel Ebbe skapade sin första skulptur
Solrosen.

Han hade nu gjort sig ett namn som
skulptör och beställningsarbetena
avlöste varandra. Mannen
som bryter sig ur klippan
vid universitetsplatsen i
Lund, Irrblosset i Trelleborgs stadspark, Snäckan
i Tivoliparken i Kristianstad,
Arbetets ära på Möllevångstorget i Malmö
– dessa är bara en bråkdel
av vad han skapade under
perioden. En av 3 modeller
för Famntaget i Smyge
huk var Uma Thurmans
mormor, Birgit
Holmquist.

Han gifte sig med en norsk skulptris, Menga Schelderup,
men paret separerade snart. Skulpturen Atlas dotter skapades 1892. Den ställdes ut på Charlottenborg, men refuserades eftersom den ansågs vara oanständig. Axel Ebbe ville då
ställa ut den i sin egen ateljé, men avråddes av Sinding. En
av dåtidens mest berömda kritiker, Georg Brandes tyckte
att det var en god idé och sände journalister till ateljén. Det
blev en succé.
Med framgången från Atlas dotter som bagage, gav sig Axel
Ebbe av till Paris. Han ordnade en ateljé och fortsatte att
skapa. Solrosen återuppstod och ställdes ut i ateljén. Den
antogs och belönades med hedersmedalj. Han hade lyckats.
Konstnären återvände till Hököpinge 1894 och fortsatte sitt skapande. Två år senare gav han sig återigen
8

Gipsmodellen av Sjöormen vägde sju ton,
och uppdraget att gjuta den i en bronslegering gick till Rasmusens Konstgjuteri
i Köpenhamn. Till Trelleborg färjestation
kom ormen i sju delar. Sju gjuteriarbetare
ledde arbetet med att foga samman de sju
delarna till en slingrande varelse. I juli 1935
var besten på plats. Ormens svans ringlar
sig femtio meter och bildar en bassäng som
generationer av Trelleborgsbarn har badat
i. En sjöjungfru med utslaget hår och ideligen översköljd av de kaskader av vatten
som sprutas ur odjurets mun, försöker att
tygla besten. Med jämna mellanrum, ofta
kring skolavslutningen i juni, får hon sig en
omgång av tvättmedel som hälls i gapet av
festglada studenter.
Forts. ¢

ARBETSÄRA
PÅ MÖLLEVÅNGSTORGET I
MALMÖ.

SJÖORMEN, TORGET I TRELLEBORG.
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Ett annat arbete av Axel Ebbe är Invalidmonumentet
som också finns i Trelleborg på Norra Kyrkogården.

KOMMANDE MÄSSOR

”Längtan blev deras arvdele”

Så lyder inskriptionen på stenen. Röda korset i Sverige
tog initiativet till förhandlingar mellan Sovjetunionen
och Tyskland om utväxling av invalidiserade krigsfångar
mellan de bägge länderna via Trelleborg. Den 12 augusti
1915 kom det första fartyget till Trelleborg med ryska
krigsfångar som frigivits från Tyskland. Många av dem var
svårt skadade, flera avled i Trelleborg. En gravplats måste
anläggas och en insamling startades. Gåvor strömmade in
till ett monument, som skapades av Axel Ebbe. Uppe på
stenblocket sitter en örnhona som visar sorg och nedanför med vitt utbredda vingar ligger hennes fallne hanne.
Axel Ebbe avled 1941.

22 aug - 25 aug 2012 Lastbil 2012

23 okt - 27 okt 2012 Euroblech

10 sep - 15 sep 2012 IMTS

(Göteborg)
Skandinaviens största förpackningsmässa går av
stapeln i Göteborg.

(Hannover, Tyskland)
Omkring 1.500 företag ställer ut på världens
största mässan inom plåtbearbetning.

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

23 okt - 26 okt 2012 Scanpack

(Chicago)
International Manufactoring Technology Show.

När vi arbetat med denna artikel har vi försökt få fram
vilka gjuteri som tillverkat Axel Ebbes konstverk, men
vi har endast funnit knapphändiga uppgifter. Den tidigare nämnda Sjöormen är gjuten av Hovkonstgjutaren
Lauritz Rasmussens bronsgjuteri i Köpenhamn. Detta
bronsgjuteri har även gjutit den kända Milles-statyn på
Götaplatsen i Göteborg. Detta i stark konkurrens med
Herman Bergmans Konstgjuteri i Stockholm.

1 nov - 6 nov 2012 Jimtof

(Tokyo, Japan)
Japans ledande mässa inom metallbearbetning.

12 sep - 22 sep 2012 Husum Wind

(Husum, Tyskland)
Husum Vindenergi är den ledande mässan inom
vindkraftsindustrin.

6 nov - 8 nov 2012 Scanautomatic

(Stuttgart, Tyskland)
Internationell mässa inom metallbearbetning.

(Göteborg)
Scanautomatik 2012 avhålls i Göteborg.
Scanautomatik är mässan för företag inom
industri- och processautomation.

9 okt - 11 okt 2012
Aluminium, Düsseldorf 2012

6 nov - 9 nov 2012
Elmia Subcontractor 2012

18 sep - 22 sep 2012 AMB

Vi vill uppmana samtliga läsare att kontakta SJMF´s
kansli om Ni har information om vem som har tillverkat
Axel Ebbe´s övriga konstverk.
Vi vill samtidigt rikta ett speciellt tack till Bjaerne
Persson på Trelleborgs Museum som varit väldigt hjälpsam med bakgrundsmaterial till denna artikel.
Om Ni i sommar skall åka båt från Trelleborg till kontinenten vill vi uppmana Er att besöka Axel Ebbe´s
konsthall. Sommartid är konsthallen öppen vissa dagar.
Ring 0410-73 30 45 eller gå in på museets hemsida om
Ni vill få aktuella öppettider
www.trelleborg.se/museum.

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

(Jönköping)
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande
underleverantörsmässa och arrangeras på Elmia i
Jönköping. Här samlas årligen 1.200 utställare .

9 okt - 11 okt 2012 ProcessTeknik

13 nov - 16 nov 2012 Hybridica

Läs mer om SJMF´s deltagande på sid 15.

(München, Tyskland)
Internationell mässa för utveckling och produktion
av hybridprodukter gjorda av metall, plast
och keramik.

(Svenska Mässan, Göteborg)
ProcessTeknik är Nordens ledande processteknikmässa och visar den senaste kunskapen och
tekniken inom processindustrin. Mässan arrangeras
parallellt med Scanautomatic.

27 nov - 29 nov 2012 Valve World

(Düsseldorf, Tyskland)
Världens ledande mässa för ventiler och ventilutrustning.

23 okt - 27 okt 2012 EuroBLECH 2012

AXEL EBBES KONSTHALL, TRELLEBORG.

(Hanover, Tyskland)
EuroBLECH är mässan för alla som arbetar med
plåtbearbetning och är den största mässan inom
området med 1.400 utställare från 40 olika länder.

17 mar - 20 mar 2013 Blech India

(Mumbai, Indien)
Indisk mässa inom plåtbearbetning.

23 okt - 26 okt 2012
Manufacturing & Automation Expo

Nästa reportage skulle vi gärna vilja göra på ett
konstgjuteri. Därför är vi tacksamma om Ni som
är intresserade kontaktar kansliet.

16 sep - 21 sep 2013 Sweissen & Sneiden

(Stockholm)
Manufacturing & Automation Expo är Stockholmsmässans nya industrievent med premiär i
oktober 2012. Eventet lanseras för att möta
industrins önskan.

SJMF, Box 137, 231 32 Trelleborg
Tel: 070-595 09 20
info@sjmf.se
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(Essen, Tyskland)
En av världens största mässor inom svetsning.
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Användning av
metallskrot ökar
Användningen av metallskrot av bland annat koppar, nickel och bly ökar.
Det framgår av årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen
och Statistiska Centralbyrån.
År 2010 användes drygt 60 000 ton avfall och skrot av
koppar i Sverige. År 2006 var motsvarande siffra endast
cirka 15 000 ton. Det är främst importen av kopparskrot
som ökar. Importen av avfall och skrot av rostfritt stål ökade
från cirka 60 000 ton år 2009 till drygt 80 000 ton år 2010.
Av rapporten framgår också att dieselanvändningen har ökat.
Den var drygt 5 miljoner ton år 2010 jämfört med cirka
3 miljoner ton året innan.

Stora mängder kemikalier används inom arbetslivet, dock
är skillnaderna stora mellan olika branscher. I kemisk industri – framställning av petroleumprodukter och läkemedel
– används mest, cirka 920 ton kemikalier per anställd.
Eftersom petroleumprodukter är kemikalier i sig är det inte
så förvånande. Även inom andra branscher är användningen
stor per anställd. Inom jordbruket är exempelvis användningen cirka 40 ton kemikalier per person och år, även här
ingår petroleumprodukter.

Även användningen av etanol som bränsle ökar, från
320 000 ton år 2009 till 420 000 ton år 2010.

Styrelsen i Ostnor AB har idag utsett Claes
Seldeby till ny VD och koncernchef.
Claes efterträder Håkan Olson som under
nästan sex år som VD och koncernchef i
bolaget, med stor framgång, genomfört ett
omfattande förändringsarbete vilket resulterat
i en kraftig förbättring av både rörelseresultat
och kassaflöde.
Industriell bakgrund och erfarenhet

KeyCast stoppas av
Länsstyrelsen
Skälet är för stora hälsorisker och miljöpåverkan.
BESLUT. Länsstyrelsen avslog KeyCasts ansökan om
fortsatt gjuteriverksamhet i Ljungby. Orsaken är hälsorisker
i samband med metallutsläpp.
Beslutet innebär att KeyCast Ljungby inte får fortsätta
att bedriva verksamhet efter årsskiftet. Det huvudsakliga
skälet är hälsorisker för boende, skolelever och äldreomsorg
i närheten.
I Boverkets allmänna råd anges ett rekommenderat
skyddsavstånd till gjuterier motsvarande det KeyCast driver
i Ljungby. Rekommenderat skyddsavstånd är 500 meter.
KeyCasts verksamhet är lokaliserad i ett bostadsområde med
två förskolor, en grundskola och ett äldreboende inom en
radie av 300 meter.
Avståndet till närmsta boende är 50 meter. Enligt
Statistiska Centralbyrån fanns det 31 december 2009 cirka
2000 boende inom en radie av 500 meter från verksamheten.
Buller, lukt och transporter i kombination med skolor,
äldreboende och bostadsområden inom skyddsområdet

VD-skifte
i Ostnor AB

är andra faktorer som beaktats under prövningen. Men
metallutsläpp som innebär hälsorisker och under åren kan
ackumuleras i miljön runt den aktuella verksamheten är
Länsstyrelsens starkaste argument till att avslå ansökan.
Särskilt som riskerna, rent tekniskt, inte kan minskas av
KeyCast genom ytterligare skyddsåtgärder.
KeyCast svarar:
KeyCast Ljungby har beslutat att både överklaga det olyckliga
beslutet och att ansöka om ett temporärt tillstånd under tiden.
Mot den bakgrunden, är vi av förhoppningen att inom kort
erhålla tillstånd för fortsatt produktion även efter att det existerande tillståndet upphör vid årsskiftet. Såsom vår aktade och
mycket uppskattade partner var så säker på att vi kommer att
göra allt i vår makt för att behålla Ditt fortsata förtroende för
KeyCast Ljungby AB och personalen.

Claes Seldeby kommer närmast från en befattning
som Vice VD, Marknads- och försäljningsdirektör i
Ostnor AB och var dessförinnan VD för ProfilGruppen
AB. Claes har en industriell bakgrund med flera ledande
befattningar inom Schneider Electric i Sverige och
Danmark samt AB Wibe i Mora. Claes Seldeby är bosatt
i Mora.
– Med Claes Seldeby får Ostnor en VD som har en
gedigen industriell bakgrund med internationell erfarenhet och ett marknadsinriktat ledarskap av stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Jag önskar Claes
lycka till i sin nya befattning” säger Christer Lenner,
styrelseordförande i Ostnor AB i ett pressmeddelande.

Strategiskt ledning
Under Håkan Olsons ledning har Ostnor AB genomgått en betydande utveckling genom att de tidigare fristående verksamheterna FM Mattsson, Mora Armatur,
Ostnor Production och Ostnor har slagits ihop till ett
gemensamt bolag. Sammanslagningen har givit stora
synergieffekter vilket påverkat resultatnivån positivt.
Lean-principer har införts i stora delar av företaget och
samtliga väsentliga nyckeltal har kraftigt förbättrats.

Gjuteriet som håller formen
Hejargatan 3a
632 29 Eskilstuna

SAND- och KOKILLGJUTNING
BEARBETNING

– Bolaget är redo att gå in i en ny fas, vilket gör det
naturligt för mig att lämna över till en ny kraft efter
närmare sex år som VD, säger Håkan Olson.

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

Koncernchef Iika Martinpalo, Keycast Group
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Välkommen till

Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening SJMF

Detta erbjuder vi bland annat
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Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa och
arrangeras på Elmia i Jönköping. Här samlas årligen 1 200 utställare från cirka
30 länder. 2011 besöktes mässan av drygt 14 500 besökare. Sällan har du chans
att på så kort tid träffa så många som är knutna till underleverantörsindustrin!
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Studieresor och kontaktkonferenser

Att mässan är viktig är uppenbart. Här grundläggs varje år affärer för närmare 18 miljarder
kronor. Underleverantörer verkar på många marknader, inom många olika branscher. För att
göra match-makingen så lönande som möjligt, oavsett på vilken marknad just du befinner dig,
består Subcontractor Connect av tre olika kontaktytor:
B2fair – Bearbetande företag inom metall- och fordonsindustrin knyter kontakter för framtida
affärer och samarbeten.
Automotive Supplier Days – Underleverantörer inom fordonsindustrin gör affärer med Tier
1- och Tier 2-leverantörer.
General Industry match-making – övrig svensk verkstadsindustri och dess inköpare matchas i
effektiva möten med fokus på affärer. Denna gren av Subcontractor Connect är ny för i år - ett
utmärkt tillfälle för alla underleverantörer och beställare att bredda sina marknader och hitta
nya kunder och leverantörer.
Självklart hjälper vi dig att hitta den match-making som passar bäst för dig och ditt företag.
Subcontractor Connect 2010 i siffror:
• 140 företag från 17 länder deltog (78 förestag från Sverige)
• 21 inköparföretag
• 1340 möten under två dgar - 6,6 möten per företag
• 49,2% av mötena planeras att följas upp (+ 4,2% -2009)
• 28 företag uppskattade ett värde på framtida affärer = 17 733 500
SJMF har som vanligt egen monter i hall D. Det är samma monter som tidigare år.
I montern kommer följande företag representera SJMF.
Westermalms Metallgjuteri • Sedenborgs Metallgjuteri • Nya Metallgjuteriet
AGE Metall • Soundseal AB • GIAB • Lyrestads Gjuteri

Skicka ett mejl till info@sjmf.se med dina kontaktuppgifter,
så kan du också bli medlem! Ett personligt medlemskap kostar bara 250:- per år.
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Som vanligt kommer vi ha möjlighet att servera våra kunder kaffe m.m.
Vi har tryckt ett antal extra exemplar av vår kalender som vi kan lämna ut till intresserade.
Vidare kommer vi ha Lättsmält nr 3 klart att dela ut på mässan.

Välkomna till mässan!
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Välkommen
som medlem!
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BEIJER INDUSTRI AB
- Från historia till vision
En ny tids era inleds – satsning på gjuteri och stålverk

Lättsmält

150 år av erfarenhet
och nytänkande
Idag står vi starkare än någonsin
Försäljningschef Anders Jansson berättar att idag är Beijer
Industri ett teknikorienterat handelsbolag som levererar förnödenheter, råvaror, maskiner och utrustning till industrin
i Norden. Vi tillför erfarenhet och teknisk kompetens till
våra kunders dagliga verksamhet. Naturligtvis är vi både
miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och 9001,
tillägger Anders.
Beijer Industri AB ingår i Beijer Tech AB. Beijer Tech
representerar några av världens ledande tillverkare och
erbjuder genom sina dotterföretag förädlade, kundanpassade
lösningar inom affärsområdena flödesteknik/industrigummi
och industriprodukter.

Fem starka produktområden
Verksamhet bedrivs inom fem produktområden:
•
Gjuteri
•
Eldfast
•
Stål- och smältverk
•
Ytbehandling
•
Stålprodukter

Vi vet inte bara vad du vill ha utan även vad
du behöver

Anpassade för framtiden

Målet var att knyta till sig agenturer med ett komplett
Sedan 1860-talet, då bröderna Gottfried och Lorenz Beijer
började handla med kol, koks, stål och spannmål har både program för maskiner och anläggningar samt förnödenheter
världen och vi förändrats drastiskt. Många av våra konkur- till gjuterier och stålverk.
I Beijers bärande och som det skulle visa sig mycket framrenter har kommit och gått. Men Beijer Industri är starkare
än någonsin. Tack vare vår förmåga att anpassa oss är ett av gångsrika koncept, ingick inte enbart rollen att agera säljare
marknadens äldsta bolag också det mest uppdaterade. För utan även att, vilket var nytt på den nordiska marknaden,
dig som kund betyder det en unik kombination av erfaren- bygga upp en egen expertis. Beijers anläggningsavdelning,
som sysselsatte ett femtontal personer, var en viktig del i
het, trygghet och nytänkande.
Åren efter andra världskrigets slut innebar i många avseen- detta arbete. Beijer fick härigenom snabbt ett försprång genden början på något nytt. Nya vindar svepte fram inom han- temot sina konkurrenter och blev efter några år den domidel och industri. 1950 innehöll Beijers försäljningsprogram nerande aktören på den nordiska marknaden.
Under årens lopp hämtade Beijers många idéer från utlanett fåtal produkter, som omsattes i stora kvantiteter. Kärnan
i detta sortiment utgjordes av kol, koks, olja samt tackjärn det och introducerade dem på sin hemmamarknad. Detta
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp eldfasta applikationer.
var av yttersta vikt. Marknaden var sedan många år mogen.
och handelsstål.
Med oss som totalleverantör inom såväl Material som Installation & Tillverkning
Men Beijers ledning var angelägen om att bredda verk- Antalet gjuterier och stålverk snarare minskade än ökade
och Service & Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och samma ställe.
samheten ytterligare. Det naturliga valet föll på gjuteri- och till antalet, bl. a beroende på den ökade konkurrensen från
Resultatet
blir bättre
trygghet
ökad lönsamhet.
kontinenten.
Beijers kunde trots detta, tack vare sin offensiva
stålverk, områden
där företaget
varitöverblick,
verksamtmer
sedan
slutet och
Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå strategi,
in på www.beijerind.se
och läsposition.
mer
upprätthålla en ledande
av 1800-talet.
om
vårt
glödheta
erbjudande
inom
eldfast.
Mycket hände inom stålhanteringen på 1950-talet och ett
tjugotal år framåt. Elektrostålugnarna kom, stränggjutningsanläggningarna introducerades och Norrbottens Järnverk
byggdes ut i Luleå. På Bruksorterna runt om i landet var
investeringsviljan stor. Så läget för expansion var gynnsamt.

Glödheta även inom eldfast

Beijer Industri AB representerar specialiserade och väletablerade företag över hela världen. I många fall har vi
byggt upp långa relationer som ger oss en specialservice våra
kunder kan dra nytta av. Dessutom förfinar och förnyar vi
ständigt vårt växande nätverk genom våra leverantörsutvärderingar så att vi alltid kan lösa även de svåraste utmaningar.
Ibland är det den dyraste produkten på marknaden, ibland
en billigare – men alltid den mest relevanta.
Kort sagt: Beijer är katalysatorn/länken mellan våra kunders behov och marknadens bästa lösning. Dina möjligheter
att hitta exakt rätt produkt stannar inte vid vår förmåga att
hitta den. Ibland måste vi hjälpa till att skapa den också. Om
inte rätt produkt finns på marknaden kan vi hitta leverantörer som hjälper till att ta fram en specialanpassad lösning.

Vad förväntas av oss i framtiden?
Trots en tuff konjunktur och omvärld har nordiska gjuterier
lyckats vara framgångsrika, mycket tack vare hög kvalitet,
teknologi och andra konkurrensfördelar i form av kunskap,
närhet till kunden, leveranssäkerhet och rådgivning.
Gjuterier från låglöneländer som tidigare stod för låga priser och låg kvalitet börjar nu allt mer konkurrera med samma
kvalitet som de nordiska. För att kunna behålla ett teknologiskt försprång och samtidigt möta den ökade prispressen
från kunderna måste nordiska gjuterier därför hela tiden
arbeta med att effektivisera och automatisera sin produktion.
För att göra det krävs det senaste inom maskinutrustning,
rätt insatsvaror samt bra och regelbundet underhåll.
Jonas Abrahamsson, VD på Beijer Industri, förtydligar att
genom en handelsplattform som partner kan enskilda gjuterier få tillgång till en kombination av råvaror, insats- och förbrukningsvaror, samt maskiner och utrustning till alla delar
av produktionen som de annars tvingas söka hos ett stort
antal leverantörer. Om handelsplattformen representerar
flera av världens ledande tillverkare och personalen dessutom
har god kunskap om gjuteriernas processer kan de tillföra
idéer för att finna och erbjuda den lösning som kan effektivisera, automatisera och underhålla gjuteriets verksamhet.

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

Rapport från SJMF´s
årsmöte 2012

Den 8 maj invigdes den största satsningen i Stena Aluminiums historia. 200 miljoner kronor satsas för
att öka produktionen och samtidigt minska miljöpåverkan. – Kronoberg är glada och stolta över att lyfta
fram modern och högteknologisk industri, sa landshövdingen Kristina Alsér innan hon tillsammans med
Stenas ägare Dan Sten Olsson, förklarade satsningen invigd.

I år samlades vi i Arvika för SJMF´s årsmöte och
kontaktkonferens. Vi kan glädjande konstatera att
det kom 44 personer till årsmötet.

– Vi gör det här för att vi vill minska miljöbelastningen
och se till att vi är en god granne – att ingen har ont av vår
verksamhet, sa Staffan Persson, VD Stena Aluminium.

Under kvällen underhöll Stellan Olofsson.
Många hade säkert ont
i skrattmuskeln dagen
efter hans
framträdanVälkommen till Arvika 26‐28
april
2012
de, men vi avstår att ta
med någon vits i tidÅrsmöte och kontaktkonferens
ningen. Ni som var där
Scandic Arvika
har säkert full förståelse
för detta beslut.

Merparten av deltagarna samlades första kvällen under
mottot ”Kom som du är” för en social gemenskap och
för att ventilera senaste nytt i branschen. De som deltog
framförde sin uppskattning över att få möjlighet att under
trivssamma former träffa kollegor utan agenda och tidspress.
Fredagen den 27 april började vi med ett studiebesök hos
Nya Arvika Gjuteri där vi mottogs av VD Lars Åberg
Några fakta om Nya Arvika Gjuteri;
Antal anställda: 240 anställda
Omsättning: 350 milj.

DAN STEN OLSSON OCH LANDSHÖVDING KRISTINA ALSÉR LA TILLSAMMANS DEN SISTA BITEN I PUSSLET SOM VISAR STENA ALUMINIUMS
ANLÄGGNING MED NYA RÖKGASRENINGEN OCH FJÄRRVÄRME
ANSLUTNINGEN I FOKUS.

Inbjudan
program!
Ordförande och
Stefan

Eldin avtackade förre
Anmälan o.s.a senast 1 april
förbundsdirektören,
Per-Åke Fredriksson
info@sjmf.se
för hans många förtjänstfulla år inom
föreningen, närmare
bestämt 14 år.
Per-Åke invaldes som
hedersmedlem och
SJMF´s stora plakett överlämnades, samtidigt avtackades
Per-Åkes högra hand Eva Tidemand med SJMFs plakett.

Nästa studiebesök under dagen gjorde vi i Charlottenberg
där besökte vi Fundo AB
Några fakta om Fundbo;
Startade1951 i Charlottenberg av Johnsson Metall AB
• Ägare: Perfekta Holding AB & Martinwall Invest AB
• Kunder: lastbil, marine och bilindustrin I norra Europa
• Antal anställda cirka 130
• Omsättning 2011: ~23 Mio Euro (MSEK 220)
• Produktionsyta: 16 000 m2

– Vi är Sveriges enda anläggning som återvinner aluminium. Vi investerar för miljön och för framtiden. När vi
är helt klara med utbyggnaden kommer Stena Aluminium
stå för två tredjedelar av produktionsvolymen i Norden.
Samtidigt kommer miljöbelastningen bli mindre än vad den
är idag. Det känns bra, mycket bra, summerade VD Staffan
Persson vid invigningen.
Omkring 140 gäster samlades hos Stena Aluminium i
Älmhult för den officiella invigningen av den senaste tidens
omfattande investeringar. Den toppmoderna rökgasreningsanläggningen är på plats och provkörs redan med gott resultat. Det betyder att man nu är redo att successivt öka produktionen av aluminium ur återvunnet material från dagens
50 000 ton till 90 000 ton per år. För nordiskt näringsliv
innebär det tryggad tillgång på en eftertraktad råvara. Detta
betonades också av Stenas ägare Dan Sten Olsson.
– Det som vi gör i Älmhult nu tryggar den svenska framtida produktionen. Vi ser också hur den globala efterfrågan
på aluminium ökar ständigt. Aluminium är förträffligt för
produkter med stränga krav på hållfasthet, miljöanpassning
design med mera.
Utöver ökad produktion av aluminium från återvunnet material innebär investeringen också mer värme till
Älmhultsborna. Från och med i sommar kommer spillvärmen från smältugnarna att tas tillvara och levereras ut på
Eons fjärrvärmenät i Älmhult. Energin som levereras motsvarar den årliga uppvärmningen av 1200 småhus (cirka 25
GWh).

Vi vill framföra
föreningens stora
tack till båda företagen för intressanta och informativt besök.
Lunchen intogs
på Thon hotell i
Charlottenberg.
STAFFAN PERSSON, VD STENA ALUMINIUM, ELIZABETH PELTOLA,
KOMMUNALRÅD ÄLMHULTS KOMMUN, DAN STEN OLSSON, ÄGARE,
KRISTINA ALSÉR, LANDSHÖVDING KRONOBERGS LÄN, ANDERS
JANSSON, KONCERNCHEF STENA METALL.

Fakta/Stark miljönytta
• Energivinsten i att producera aluminium ur skrotråvara är 95 procent
jämfört med att utvinna primäraluminium.
• Produktionen i Älmhult sparar varje år koldioxidutsläpp på 450 000 ton
om man jämför med att producera samma volym primäraluminium.
Det kan jämföras med uppvärmningen av 900 000 småhus under ett helt år
(baserat på svensk elmix och 0,5 ton Co2 per hus).
• Stena Aluminiums produktion har ökat med 150 procent sedan 1993.
Samtidigt har energiförbrukningen minskat med mer än 50 procent.
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Lördagen hölls 3 föredrag
1) SÄKRA, Jan-Åke Classon
2) Martti Nummisto, Karlebo Gjuteriteknik
3) Jan Sällström, Foseco AB var den tredje föredragshållaren på lördagsförmiddagen.
Stefan avslutade mötet och kontaktkonferensen med att
tacka alla närvarande för en trevligt genomförd konferens.
Vid pennan
Gert-Ove
På fredagskvällen hade
vi den årliga
gemensamma
middagen.
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Årets
studieochgårkontaktresa
i år till
Årets studie‐
och kontaktresa
i år till Berlin och Dresden går
14—19 september.
Årets studie‐ och kontaktresa går i år till Berlin och Dresden 14—19 september.
Berlin
och
Dresden
14-19
september
Årets
studie‐program
och
kontaktresa
går i år till Berlin
och Dresden
14—19 september.
Preliminärt

Preliminärt program
Preliminärt
program
14 sept Fredag
Ankomst till Berlin
14 sept Fredag
Ankomst till Berlin
14
Ankomst
till med
Berlin
15 sept
sept Fredag
Lördag
Sightseeing
båttur på floden Spree
15 sept Lördag
Sightseeing med båttur på floden Spree
15
Sightseeing
med
båttureftermiddag
på floden Spree
16 sept
sept Lördag
Söndag
Fri förmiddag
i Berlin,
tåg till Dresden
16 sept Söndag
Fri förmiddag i Berlin, eftermiddag tåg till Dresden
16
septsept
Söndag
Fri
förmiddagmed
i Berlin,
17‐18
Studiebesök
busseftermiddag
runt Dresdentåg till Dresden
17‐18 sept
Studiebesök med buss runt Dresden
17‐18
Studiebesök
med buss runt Dresden
19 septsept
Hemresa
19 sept
Hemresa
19 sept
Hemresa
Anmälning
om resan kommer
skickas ut i början på maj men du kan redan nu anmäla ditt
Anmälning om resan kommer skickas ut i början på maj men du kan redan nu anmäla ditt
intresse
info@sjmf.se
Anmälning
resanskickades
kommer skickas
ut i början
på maj men du kan redan nu anmäla ditt
Anmälantill
resan
ut i början
av maj.
intresse
tilltillom
info@sjmf.se
Anmäl ditt
intresse till info@sjmf.se
intresse
till info@sjmf.se

Aktuellt från kansliet
Tackar alla som gjorde det möjligt
att arrangera mötet i Arvika.
Rapport från årsmötet
Som framgår av reportaget från
årsmötet var det som vanligt ett
mycket trevligt möte på alla sätt
i Arvika. Tackar alla som gjorde
det möjligt att arrangera mötet i
Arvika.
Givetvis ett speciellt tack till
avgående förbundsdirektören
Per-Åke Fredricksson och hans
högra hand Eva Tidemand. Vi
önskar er båda en underbar tid
framöver.

Allmänt
Eftersom SJMF;s kansli inte har någon fast personal, är vi tacksamma för all hjälp vi
kan få för att klara av arbetsuppgifterna framför allt gäller det att fylla Lättsmält med
läsvärda reportage. Tveka därför inte att kontakta kansliet om du är intresserad av ett
reportage från just Ditt företag.
Trevlig sommar önskar jag Er alla
Gert-Ove Ellström

Kalendern
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Anmäl DIG omgående!

Har skickats ut till fler mottagare
än tidigare samtidigt skickades
också ut ett erbjudande att erhålla
Lättsmält framöver till samma
mottagare. Vi är väl inte imponerade över intresset men vi har
fått ett antal personer och myndigheter som är intresserade att
få Lättsmält framöver. Det är allt
från ambassader till EU-samordnare. Här finns säkert betydligt
mer att göra för att sprida information om SJMFs verksamhet.

Hemsida
Som tidigare framgått pågår planeringen med att sjösätta en hemsida för SJMF under hösten. Ett
mål kan vara att få denna klar till
Elmia Subcontractor 6-9 nov. Vi
återkommer med mer information
om detta projekt efter sommaren.

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.

Studieresan i september till
Berlin och Dresden
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Nu är det nästan 30 stycken
anmälda till studieresan i höst. Det
var det antal som var preliminärt
bokade så därför kan vi med glädje
konstatera att resan blir av.

Beijer Industri ingår i Beijer Tech, en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk
industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. beijertech.se
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Vi erbjuder både teknisk support
och utbildning i nära samarbete
med våra kunder. Målet är att öka
kundens framgång genom ökad
kvalitet och effektivitet.
Vi tillhandahåller kundanpassad
teknisk support som kan omfatta
såväl materialanalys, process- och
produktutvecking som rådgivning
inom flertalet områden. Genom
anpassade utbildningar inom om-

www.stenaaluminium.com

råden 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.

