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Det är tufft
just nu i gjuteribranschen. Sedan min senaste
synpunkt
har
man kunnat läsa
om nedläggningar inom branschen.
Den 22 april kunde man läsa om att
Blomstermåla Metallgjuteri hade försatts i konkurs, trots bra med order.
8 personer riskerar att förlora jobben.
I början på maj så meddelar Arkmek
koncernen att de flyttar deras bearbetningsenhet från Bussgatan 4 i Borås till
Ryssnäsgatan 14 i samma stad. Samtidigt så säger man att gjuteriet i Kolbäck, fd. Varnäsföretagen, läggs ner i
höst och flyttas till Borås. I Kolbäck så
är det 21 personer som förlorar jobben
i samband med flytten. Arkmek har
även verksamhet i Lidköping, fd. Suncab, genom deras bemanningsföretag
R-pool. Arkmek har begärt R-pool i
konkurs och i Lidköping är det 18 personer som riskerar att bli utan jobb. Ni
som har era gamla ”Lättsmält” kvar kan
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Gert-Ove Ellström
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jag rekommendera att läsa synpunkten
i nr 2 och 4 från 2009, där vår förra
ordförande Lars Sedenborg tog upp vad
han tyckte om Arkmeks metoder vid
uppköp av konkursbon.
Lite goda nyheter också. Eskilstunabaserade IAC, International aluminium
casting, har köpt Gjutal i Hultsfred av
Finnveden Bulten. Folke Sandvik, som
är vd på IAC säger att man med köpet
har för avsikt att utveckla verksamheten
inom aluminiumgjuteriet.
Detta är det sista numret innan semestern och när vi kommer tillbaka till
jobbet så står årets studieresa på schemat. Istanbul den 12-17 september.
Det står mer på hemsidan, sjmf.se, gå
in på den och anmäl er. När jag skriver
detta är inte studiebesöken klara men
vår förbundsdirektör Gert-Ove Ellström kommer att meddela detta så fort
det blir klart.
Ha nu en trevlig semester så hörs vi
i höst.
Hälsar er ordförande
Stefan Eldin

Trevlig sommar
önskar vi alla
läsare!

Produktion:
NÄRKETRYCK AB
Box 108, 694 23 HALLSBERG
info@narketryck.se
Bilder och artiklar är delvis hämtade
från Metal Supply och Gjuteriet

Omslag: Prästkragar
Foto:
Mattias Hildingh
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Meca-Trade OY
Meca-Trade OY är i huvudsak ett import- och handelsföretag som levererar varor till järn-, stål- och metallgjuterier. De
grundades i Björneborg i Finland 1984. För att förenkla leveranser inom Sverige och till Norge öppnades 1998 en filial
med ett lager i Jönköping.
Meca-Trade OY har idag 23 anställda och 4 av dem arbetar
i Jönköping. De senaste tillskotten i försäljningsorganisationen är Martti Nummisto. Martti, en välkänd profil i gjuteribranschen, samt Marlene Borts som utöver teknisk support
kommer att arbeta med order och administration.

Företagets marknad är huvudsakligen gjuterier och modellindustrier. Deras program har utökats successivt och idag
säger Mikael stolt att man har ett bra program som täcker det
mesta av kundernas behov. Men man har vuxit ur sina lokaler och flyttar inom kort till större och mera ändamålsriktiga
lokaler.
Meca-Trade OY har sin marknad, utöver Finland och Sverige, även Baltstaterna och Ukraina. Ansvarig för försäljningen totalt är Mikael Forsblom.

Martti Nummisto, välkänd profil i gjuteribranschen.

Mikael Johansson.
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Företagets marknad
är huvudsakligen
gjuterier och
modellindustrier.

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKINER samt
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL,
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT.
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
Hör gärna av er så berättar vi mer:
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se
Martti Nummisto, säljare, tel +46 706-328 331, martti.nummisto@mecatrade.se
Marlene Borst, order/administration, tel +46 735-319 173, marlene.borst@mecatrade.se
Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
Meca-Trade Oy
Momarken 7
556 50 Jönköping
www.mecatrade.se

Mikael och Anders Johansson.
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Webac och Nya Metallgjuteriet smider planer
Nya Metallgjuteriet i Halmstad erbjuder sina kunder kvalitetsprodukter i aluminium och arbetar kontinuerligt med
förbättringar och optimeringar av gjutgodsprocesser och rutiner.
och blandarhjul försätts komponenterna i en ständig rörelse
som ger den energi som behövs för aktiveringen mellan sand,
bentonit och vatten. En extra knådning som sker mellan
blandarhjul och blandarvägg har en avgörande betydelse för
slutresultatet, en väl blandad sand.

Under ett besök av representanter för Webac GmbH, VD
Richard Kairies och tekniske chefen Karl-Heinz Weber och
sammanträffande med Nya Metalls VD Dennis Englund fördes intressanta diskussioner om möjliga kvalitetsförbättringar
i befintlig sandberedning. Samtalet ledde fram till beställning
av en ny Webac blandare av typ WSM 66-B med en kapacitet av c:a 22 ton/tim och utrustad med det senast utvecklade
styrsystemet och automatisk injektion av nysand och bentonit.

Blandningshastighet är inget trolleri
Genom sin unika blandningsprocess är WSM blandaren
en av de snabbaste råsandsblandarna som finns på marknaden. Allra först tillförs vattnet i blandaren och därefter retursanden.Det i förväg tillförda vattnet exponerar en stor yta
som sandkornen homogent kan omslutas av. Därefter tillförs
bentonit och nysand automatiskt genom en injektionsenhet
utrustad med vågkärl. Genom knådningsarbetet med hjälp
av hjul och vägg sker en optimal blandning på kort tid. Blan-

Kort beskrivning av WSM blandaren
Nyckeln till en homogen sandkvalitet är att råsandens
ingående komponenter, sand, bentonit och vatten blandas
,knådas på ett kontrollerat sätt.Under blandningsförloppet
arbetas vattnet in i bentoniten och får den att svälla och binda samman sandkornen. Med hjälp av blandarens skovlar
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darens relativt långsamma rörelse ser till att blandningsförloppet sker på ett mjukt sätt som inte skadar sandkornen.

Webac
Sandblandare WSM

Lönsamhet är ett mått på effektivitet
Fördelarna med WSM blandaren avspeglar sig inte bara i
snabbheten, effektiviteten och uppnådd kvalitet utan också
i att den är lönsam. Blandaren har konstruerats så att underhållsarbetet kan utföras snabbt och okomplicerat. Blandarens väggar är gummibeklädda på de mest utsatta ställena
och blandarhjulen är försedda med gummiringar. Endast
med hjälp av en motor, en växellåda och en centralt placerad
roterande axel för blandarhjul och blandningsverktyg tillförsäkras en robust drift med minimalt underhåll.

• Pressgjutning • Blockformning
• Sandgjutning/Bullformning
• Bearbetning • Värmebehandling
www.nyametall.se | dennis@nyametall.se | 035-17 32 88

Gjuteribranschen har ett stort behov av utbildad
personal och nu kan arbetslösa bli lösningen
Arbetsförmedlingen och den svenska gjuteriindustrins utbildningsinstitut (Swerea Swecast) har inlett ett sammarbete för
att utbilda arbetslösa personer till ett jobb inom gjuteriindustrin.
- Gjuteribranschen i Sverige i dag har generellt jättesvårt
att hitta folk och ungdomar prioriterar ofta annat än industriarbete. Nu såg vi en möjlighet att kombinera två stycken
faktorer, dels att vi behöver folk och dels att det finns kategorier av människor som haft svårt att hitta ett arbete, säger
Conny Gustavsson, utbildningschef vid gjuteriindustrins utbildningsinstitut, Swerea Swecast.
I höst startar den första utbildningen för arbetslösa till ett
jobb inom gjuteriindustrin hos Swerea Swecast. Tillsammans
med Arbetsförmedlingen kommer deltagarna väljas ut och
inga förkunskapskrav finns. Utbildningen kommer vara individuell och vara i runt 30 veckor och sedan är det dags att
söka jobb.
- Fullt utbildade är de ju inte så till vida att många av dem
inte kommer att ha fullständigt gymnasiebetyg, men däremot
kommer de att ha en gedigen yrkesutbildning. Och det har
visat sig i tidigare projekt att det räcker väldigt långt. Har
man bara rätt inställning och har fått den här grundutbild-

ningen inom gjuteriyrket så kommer man att klara sig jättebra ute på företagen, säger Conny Gustavsson.
P4 Jönköping har tidigare berättat att bland annat gjuteriföretaget Bruzaholms Bruk känt av ett behov av mer personal, och Conny Gustavsson tror att sådana här satsningar
tillsammans med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen ligger
rätt i tiden.
- Med rätt förutsättningar och med rätt personer som vi
tar in till de här utbildningarna så är det sju personer utav
tio som kommer ut i arbete. Och det är många gånger fler än
vad som normalt sett kan slussas ut i arbete via de ordinarie
programmen som Arbetsförmedlingen kan tillhandahålla. Så
just de här sammarbetena med en bransch och Arbetsförmedlingen är ett framgångskoncept.
Therese Edin
therese.edin@sr.se
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Nyzells Metallgjuteri 1954

SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING 60 ÅR
I förra numret av LÄTTSMÄLT fanns en kort beskrivning med om föreningens första femtio år. Nu har 60-årsjubileet
firats, med en mycket lyckad och härlig tillställning i Stockholm, och tio år ytterligare kan läggas till föreningens
historia.
Det senaste tio åren har i stort sett förflutit som tidigare,
tidning LÄTTSMÄLT och Svensk Gjuterikalender har utkommit. Årligen har det enligt gammal god tradition varit
årsmöte & kontaktkonferens på våren och en studieresa
utomlands på hösten.

Under föreningens 60 år har följande varit
föreningens ordförande:

För tio år sedan satsade föreningen på att ha en gemensam
monter på Elmia Subcontractor för intresserade medlemsföretag. Satsningen slog väl ut och har framgångsrikt fortsatt
sedan dess.

Allan Hellman

Lysekil		1954-1957

Nils V. Andersson

Eskilstuna		1957-1972

Lage Tegnemo

Mönsterås		1972-1976

Walter Stridkvist

Lyrestad		1976-1978

Per-Åke Fredricksson

Arvika		1978-1983

Bengt Nyzell
Eskilstuna		1983-1988,
			1990-1992

När föreningen bildades 1954 var ett av målen att öka
kontakten mellan branschens företag och mässatsningen visar väl att det har lyckats bra. Medlemsföretagen har också
under åren getts möjlighet att teckna en mycket förmånlig
försäkring speciellt framtagen för branschen.

Lennart Skans
Anderstorp		1988-1990,
			2001-2006

Vid ett jubileum så tänker vi självklart bakåt och minns
säkert med glädje alla de personer vi träffat och lärt känna i
samband med föreningens arrangemang. För egen del så har
jag varit med sedan 1965 så det har blivit många fina och
bestående vänner, ingen nämnd och ingen glömd.
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Bengt Frid

Arboga		1992-1997

Torbjörn Alhällen

Eskilstuna		1997-2001

Lars Sedenborg

Kvicksund		2006-2011

Stefan Eldin

Eskilstuna		2011-
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SJMF
60 ÅR

Gjuteribranschen är och
har varit en tuff bransch där
många företag under föreningens 60 år har försvunnit
men detta till trots så är det
fortfarande ett mycket gott
deltagande vid föreningens
möten och resor. Föreningens medlemmar, gjuterier
och modelltillverkare, leverantörsföretag,
personliga
medlemmar, är i dag drygt
90 stycken.
Sammanfattar man de 60
årens verksamhet så har föreningen arbetat efter ett traditionellt koncept som man
varligt anpassat till modern
tid och har därmed bidragit
till branschens och medlemsföretagens utveckling på ett
framgångsrikt sett.
Jag är övertygad om att
Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening kommer
att medverka positivt för
medlemföretagen och gjuteribranschen i många år framöver och vi kan med tillförsikt redan nu se fram emot
nästa jubileum.
Bengt Nyzell

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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Paradigmskifte
Man ser ofta att sambandet lägre lager – högre pris etablerar
sig under en period. Sedan händer något som fundamentalt
flyttar marknaden till en ny jämviktsnivå. Vid den här nya
jämviktsnivån börjar priset röra sig med förändringar i lager
igen. Allt var till exempel frid och fröjd på 90-talet och fram
till juni 2005. I juni 2005 hade Kinas boom minskat lagren
till 29 tusen ton och det gick inte längre. Kinas boom var
inte någon vanlig högkonjunktur utan en motor för en råvaruboom och prisrevolution, en klassisk ”industrialisering”.
Från att under 90-talet ha pendlat mellan 1400 dollar per ton
och 3300 dollar år 2005, ”lossnade” marknaden och började
pendla mellan 3300 dollar och 10,000 dollar med förhållandevis låga lagernivåer, fram till finanskrisen 2008.
Under år 2009 börjar centralbankerna och främst bland dem
producenten av dollar, FED, att öka penningmängden. Från
2008 till nu ökar penningmängden mätt som disponibla
pengar i sedlar eller på konto från 1400 till 2800 miljarder
dollar. I julas började minskningen i takten på den här expansionen. Här ligger nog anledningen till varför lager (som
haft finansiering av billiga pengar) börjat minska och varför
detta sker utan att priset stiger. Det kan helt enkelt handla
om en minskning av skuldsättningen i samhället. Det som på
engelska kallas för ”de-leveraging”.

Koppar
De senaste kvartalen har lagren av koppar på LME sjunkit
samtidigt som priset gått ner. Det hör inte till vanligheterna. Normalt sett finns ett samband som gör att lägre lager
innebär ett högre pris – och vice versa. Lager fylls i regel på
när priset– och efterfrågan – är lågt. Det töms när efterfrågan – och priset är högt. Ett sjunkande lager är ett tecken på
att efterfrågan är större än utbudet. Sedan juni förra året har
lagren av koppar på LME minskat från 666 tusen ton till 167
tusen ton och priset har gått ner.
Varningsklockorna om att något onormalt är i görningen är
uppenbara, och då tänker jag inte främst på den ovanliga lagernivån som minskningen började från. Med den lagerminskning vi har sett det senaste året, borde vi under normala
omständigheter ha fått en prisuppgång på koppar till mellan
8,000 och 10,000 dollar per ton. Priset borde inte ha sjunkit
från 6750 dollar till 6670 dollar sedan juni förra året. Vad
kan vara orsaken till detta?

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
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Dubbelpantsättning i Kina?

Snart ett nytt paradigm

Det är typiskt att prisnedgången på koppar i juni sker efter
att hamnen i Qingdao i Kina har inlett en undersökning om
koppar i lager har pantsatts mer än en gång i de ”finansieringsaffärer” som är så populära i Kina. Vi förstår inte motivet till att köpa koppar, hyra lager och sälja den på termin,
när det inte finns någon terminspremie i kopparmarknaden,
men det har uppenbarligen varit en populär transaktion i
Kina. Ungefär 1 miljon ton koppar kan ligga ”låst” i kinesiska finansieringsaffärer (utanför LME:s och Shanghaibörsens
lager) enligt Goldman Sachs. Kopparpriset faller eftersom
marknaden befarar att en stor del av den här metallen nu
kommer att tvingas ut på marknaden.

Kina-boomen är definitivt över. Förutom att tillväxten minskar, är även den mest råvaruintensiva delen av ”industrialiseringen” avklarad. Finanskrisens penningmängdsexpansion är
förmodligen på väg att ta slut, även om ECB kanske måste
slå in på samma väg när priserna i Eurozonen inte vill stiga,
utan snarare sjunka. Att priserna sjunker är kortsiktigt förmodligen en funktion av den skuldminskning som sker i
samhället. Keynesianskt fixerade centralbanksekonomer kan
tolka detta som ”deflation” vilket kan få vem som helst av
dem att trampa på gaspedalen igen. När producenter som
Codelco med över 20% av gruvproduktionen oroar sig för
kortsiktigt kassflöde på bekostnad av framtida produktion,
finns sammantaget förutsättningar för en prisuppgång i
framtiden. Den börjar säkert inte nu. Lagren i Kina måste
avvecklas också, men frågan är hur många kvartal vi måste
vänta? Koppar för leverans om tre månader kostar just nu
6670 dollar, för leverans om 27 månader 6638 dollar och om
123 månader 6605 dollar. Det kan förmodligen vara en god
idé att köpa dessa om extra gynnsamt tillfälle ges.

Kortsiktig lösning på långsiktigt problem

Den andra stora nyheten på kopparmarknaden just nu är ett
klassiskt exempel på en kortsiktig lösning på ett långsiktigt
problem; Kanske också ett exempel på varför politiker inte
ska styra företag. Chefen för det chilenska statliga koppargruvebolaget Codelco fick sparken av styrelsen i början av juni.
Styrelsen representerar den nya socialistiska regering som tillträdde i april under ledning av Bachelet.
VD:n för Codelco, Thomas Keller, som tillträdde
för två år sedan ville effektivisera gruvdriften, hålla lönekostnaderna under kontroll och genomföra
det största investeringsprogrammet sedan Codelco
bildades 1976 med syfte att behålla produktionen
intakt. Bland annat ville han utveckla underjordsdrift vid dagbrottsgruvan Chuquicamata, en gruva som dåvarande presidenten Salvador Allende
exproprierade år 1971 från de båda amerikanska
gruvbolagen Anaconda Corp och Kennecott Corp,
vars namn dyker upp i filmklassikern Wall Street
från 1987 som ”Anacott Steel Loves Blue Horseshoe”.
Vinsterna från Codelco (med av ovan beskrivna
en
Välkomm
förklarliga skäl låga ”capex”) har till mindre del gått
till Stena
!
till återinvestering i gruvproduktionen. HuvudAluminium
delen har gått till sociala projekt i landet och en
viss del har fonderats, på liknande sätt som många
oljeländer gjort. Priset på koppar har dock sedan
Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära samarbete med våra kunder. Målet är att öka kundens framgång genom ökad
2011 fallit så lågt att Codelco bara nätt och jämnt
kvalitet och effektivitet. Vi tillhandahåller kundanpassad teknisk support
går runt, vilket skapat en politiskt svår situation.
som kan omfatta såväl materialanalys, process- och produktutvecking som
Den nya regeringen prioriterar uppenbarligen ett
rådgivning inom flertalet områden.
kassaflöde från bolaget på bekostnad av framtida
Genom anpassade utbildningar inom områden såsom metallurgi, process,
intäkter.

VAD GÖR DIG MER
FRAMGÅNGSRIK?

kvalitet, konstruktion med mera kan vi hjälpa dig att på både kort och lång
sikt höja kvalitet och effektivitet. Att hjälpa våra kunder är vårt uppdrag!
För mer information, ring 010-445 95 00.
www.stenaaluminium.com
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Melins
Metall AB

Melins Metall AB

i Anderstorp

från vänster: Henrik, Erik, Bengt, Jan, Ulla och Pia.

Företaget fyllde 100 år 2008 och drivs idag av fjärde generationen, syskonparen Ulla och Bengt Melin samt Jan och Pia
Hellquist, och femte generationen håller på att arbeta sig in i företaget, Erik Melin och Henrik Hellquist .
Mina första kontakter med företaget var med Sixten Melin,
välkänd profil inom SJMF. Sixten gick tyvärr bort 2008. De
produkter som var dominerande då var bland annat bobiner
till pappersmassa-industrin.

sker idag på HWS-linje samt mindre serier i handformning.
Blockformning vid större detaljer.
Hela produktionen är baserad på ett ”självgående ”order- och
MPS system.

Idag är det förpacknings-, livsmedels-, samt verkstadsindustrin som är de stora kunderna.
Melins har satsat på små serier och stora detaljer. Formning

Det som utmärker Melins Metall är deras satsning på personal. Man har bland annat en träningshall/gym, stora samlingslokaler samt en massör som kommer dit var fjortonde
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Här på gymmet har de anställda möjlighet att träna

dag. Jan Hellquist påpekar att han tycker att det är viktigt att
behålla bra personal så de vill göra det attraktivt att jobba på
företaget

Idag är man
13 anställda och
ser med optimism
inför 2014

Historien inom företaget är också viktig och därför inredde
man ett eget museum vid deras 100-års jubileum Idag är man
13 anställda och ser med optimism inför 2014, då man har
en bra beläggning i gjuteriet. Investeringar har gjorts fortlöpande och idag är man ett modernt gjuteri. Nya investeringar
är på gång, både i produktion och miljö: ”Det är ett måste för
att trygga framtiden”, säger Jan.
Melins Metall är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001
samt AFS: 2001 arbetsmiljö.

Kunglig glans
hos Melins Metall.

Fortsättning
13
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Glödheta även
inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp
eldfasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom
såväl Material som Installation & Tillverkning och Service
& Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och
samma ställe. Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet
och ökad lönsamhet.
Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på
www.beijerind.se och läs mer om vårt glödheta erbjudande
inom eldfast.

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

YHTIÖ
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Årets höstresa med SJMF

Istanbul
12–17 september

Pris per person i delat dubbelrum

9.475 kr
2.835 kr

Enkelrumstillägg
Reseförsäkring & Avbeställningsskydd

339 kr

I priset ingår:
• Flyg från Stockholm alt. Göteborg eller
Köpenhamn
• Ankomsttransfer med egen buss och guide
• 5 nätter i delat dubbelrum på
The Peak Hôtel ****
• 5 frukostbuffé på hotellet
• Sightseeing med egen buss och engelsktalande
guide. Lunch ingår
• Tre middagar exkl. dryck
• Besök på gjuterimässan - Ankiros
• Gjuteribesök
• Hippodromen
• Blå Moskén
• Topkapipalatset
• Hagia Sophia Kyrkan
• Grand Bazaaren

Peter Stridqvist och Eskil Erlandsson framför
sandåtervinningen från Omega där över 90% av sanden återvinns.

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

Lättsmält
Mer information
finns på hemsidan

modellservice.com
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Modellservice i Norrtälje!
Samtidigt som vi firar SJMF 60 - års jubileum i Stockholm så passar Lättsmält på att besöka Norrtälje där en av våra
tre medlemmar som är modellsnickare finns. Ägaren, Peter Holm övertog Modellservice år 2001 och äger 100% av
företaget.
Idag
sysselsätter
man sju personer och
har 1300 kvm lokaler till sitt förfogande. Som många andra
modellsnickerier har
man genomgått en
modernisering. Idag
gäller det 3 D-print
mot
industridesign
och friformstillverkning, och förra året
gjordes en satsning på
en egen produktionsenhet för tillverkning
av vakuumformning
av alla förekommande
thermoplaster.
Turboinsug med inbyggd intercooler, Cheva Duramax 6,6 l
Detta är bara en del av de nyheter som har kommit till
de senaste åren. Bild Chris Henne

Gjuterierna är fortfarande den största och viktigaste kundkretsen, och i deras närhet ligger ett flertal gjuterier som man
samarbetar med.
Peter Holm som har kommit upp i 60-årsåldern brinner
fortfarande mycket för modelltillverkning. På sin fritid gäller
båtar och bor man vid Vaxholm är det kanske ett måste. Peter
är också styrelsemedlem i Modellföreningen.

Som många andra
modellsnickerier har
man genomgått en
modernisering
Chris Henne
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Norrtälje rådhus

Modellserviceverkstad

Nils Ferlin, modellutrustning finns också här.

Vacuumformning ger helhetsgreppet
-Plastteknikmässan är som klippt och skuren för oss,
eftersom vi samlat kan visa våra resurser inom allt från
design till färdig slutprodukt, säger Peter Holm på Modellservice AB. I företagets lokaler i Norrtälje tar man
hand om hela processen - från design/konstruktion/
framtagning av modell till tillverkning av verktyg och
slutprodukt. Förutom vacuumformning erbjuds även
3D-printing i fyrfärg, som lämpar sig utmärkt för arkitektmodeller, mindre prototyper och åskådningsmodeller. Modellservice grundades redan 1956, med inriktning
på tillverkning av prototyper, designmodeller, formar

17

till glasfiberkompositer och modeller (verktyg) till gjuteri-industrin. Genom åren har verksamheten utökats
med bland annat fyrfärgs 3D-printing. kortare serier
av vakuuminjicerade produkter i glasfiber och en egen
kontruktionsavdelning. Under förra året gjordes en större satsning på en egen produktionsenhet för tillverkning
av vacuumformade produkter i olika termoplaster. - Vi
har specialiserat oss på att forma detaljer med höga krav
på transparens, som exempelvis medicinsk utrustning,
berättar Peter Holm.

Lättsmält
Mer information
finns på hemsidan

www.sibelconordic.com
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SIBELCO NORDIC
Det är alltid roligt att få besöka tidigare arbetsplatser. Stora förändringar i organisation har skett sedan jag arbetade
där, men det kändes fortfarande som hemma.
Peter Hedlund tog emot mig tillsammans med Martin
Lindqvist. I den nya organisationen som gäller från årsskiftet
2013/14 är Peter Hedlund ansvarig för Foundry Europé som
består av 14 personer. Detta innebär för Peter att ha resväskan
packad, då man alltid behöver vara tillgänglig snabbt.

Kjell Olausson och Sanna Jonson Karlander

Totalt har man sex olika kvartssander och med detta täcker man marknadens behov. Peter Hedlund tillägger att man
även levererar en siktkurva för varje kvartsandskvalitet enligt
kundspecifikation.
Trading är också en del av Foundry Divisionen med bland
annat Soreltackjärn, blacker och specialsander såsom Zirkon
och Kromit.
På Sibelco’s customservice arbetar för tillfället 6 personer,
men man söker nu fler personer för att tillgodose marknadens krav.
Efter besöket blev det en tur till Gamla Ullevi och fotboll.
Hur det gick? Nå...

Peter Hedlund och Martin Lindqvist

I Skandinavien arbetar, förutom Peter och Martin, Thomas Lindstedt med försäljning och teknisk support. Magnus
Kihlström har tagit över ansvaret för produktionen i Västerås.
Egen produktion har alltid varit viktigt för Sibelco och
idag har man produktion av vattenglas i Lödöse, (se separat
artikel på sida nr 20) och i Baskarp sand - som alla gjuterier
och golfare känner väl till.
I Västerås producerar man skalsand, vermikulit och finjusterar olivinsand, kvartsand och olika blästersander till kundspecifikationer.

Jeanette
Jerez
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Peters dotter Tilde applåderade när di himmelsblå gjorde mål!

Pernilla Frank

I Sibelco Nordic arbetar
idag ca 500 personer
och företaget är en av
de ledande leverantörerna av mineraler i
Europa.
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Sand, soda och vatten ...

... vattenglas
Det är knappt att den syns i sin position mellan Göta Älv och den gamla 45:an.
Men levererar gör den – stabilt år efter år – och har en till synes god framtid.

Sibelco-fabriken torde dock vara en av Nestor står vid filtreringen och skrapar
kommunens mera okända arbetsplatser bort rester efter kokningen.
med tanke på att den är en global leve– Jag har aldrig trivts så bra på någon
rantör. Här produceras en tämligen svår- annan arbetsplats, säger han bestämt.
definierbar produkt – vattenglas – men
För att tillverka vattenglas krävs tre prodess beståndsdelar är betydligt enklare att cesser – råglaset körs genom ett transportgreppa, sand, soda och vatten.
band in i fabriken och fylls på i jättelika
Det geografiska läget kan inte vara bättre tankar. Där kokas den upp samt filtreras
för Sibelcofabriken i Lödöse. Med tre olika från orenheter. Efter det fyller man på det
farleder alldeles runt knutarna har man de färdiga vattenglaset i nya förvaringstanbästa förutsättningarna för transporter.
kar i väntan på transport. Basvaran är lite
– Vi får hit råvaran – som kallas råglas – trögare än vanligt flytande vatten och kan
via båt på älven alldeles intill oss här borta, korrigeras till ett 30tal olika varianter besäger Sibelco Europe marknadschef Mar- roende på kundens önskemål.
tin Leman och pekar bort mot hamnen.
– Mycket av jobbet i fabriken handlar
Efter tillverkningen i fabriken hämtas om att övervaka processen, den är i stort
vattenglaset med tankbilar och transpor- sett automatiserad, säger Mattias Hedteras bort via nya E45:an. Alternativt den ström, en av arbetarna. Försäljningen går
gamla järnvägen som i utkanten av Alv- uteslutande till andra fabriker eller företag.
hem kan koppla på den nya dubbelspåriga I konsumentledet ute i butikerna existerar
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SJMF
60 år!
Vilket jubileum det blev, och ett nytt rekord
med antalet anmälda, 68 personer!

Vaxholm. Stockholms skärgård är en fantastisk upplevelse.
Den tycks aldrig ta slut. Ombord på båten åt vi en Wallenbergare som gick hem hos deltagarna. Sjön suger! Öl och vin
stod Stena för.
När vi väl kom iland väntade nya äventyr. ABBA Museet
stod på programmet. Vi tog alla olika tid på oss för att begrunda ABBAs historia innan vi samlades på caféet utanför
och njöt av solen.

De flesta av oss träffades redan på torsdagen hos Westermalms Metallgjuteri där Nicke tog emot oss och visade gjuteriet.
På kvällen hade vi en gemensam middag i all enkelhet,
med rätt jubileumsstämning hos deltagarna. Humöret var på
topp!

Besök Westermalms Metallgjuteri

På fredagen samlades vi efter frukost till en gemensam
promenad till Wasa-bryggan. Där väntade M/S Enköping.
Någon där uppe måste tycka om oss, för vi fick bara sol och
lugna vindar. Hasse hade lagt ut kursen och den gick till

GIAB hos Westermalms Metallgjuteri
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Lunch på MS Enköping

Mikael Forsblom

På kvällen var det då dags! Först en välkomstdrink, som vi tackar GIAB för,
Därefter SJMF´s jubileumsmiddag. Det serverades mycket fisk, och drycken därtill stod SJMF för. Bengt Nyzell, som sin vana trogen höll ett tal till föreningen,
delvis med hjälp av Lasse S. (se sep. artikel). Det hela avslutades med dessert och
kaffe med avec: Vi tackar Soundseal för avecen.
Underhållning stod också på programmet, vilket Stefan Rapo stod för. Han
bjöd på mingelmusik och middagsunderhållning med musikfråga, vilket uppskattades av alla.
Lördagen hade ett nytt program som började med företagsinformation. Först
ut var Meca-Trade där Michael Forsblom presenterade sitt företag. Därefter tog
Richard Larsson, Carbomax, över scenen. Säkras representant, Jan-Åke Classon,
fick avrunda företagsinformationen innan det var dags för årsmötet. Protokollet
från årsmötet hittar ni på SJMF:s hemsida!

Richard Larsson Carbomax

Jan-Åke Classon, Säkra AB

GLÖM EJ STUDIERESAN TILL
ISTANBUL. Information om den, finns
även den, på vår hemsida.
Efter intensiva och roliga dagar tillsammans med kollegor tackar jag för
visat intresse och hoppas vi ses till nästa
årsmöte.
Gert-Ove

Elisabeth overlamnar blommor till SJMF ordf. Stefan

jublileumsfest
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AKTUELLT
FRÅN KANSLIET
Efter SJMFs årsmöte - och tillika 60-årsjubileum - i Stockholm konstateras att det var nöjda deltagare som for hem efter den helgen.
Mer om årsmötet finns i tidningen.
Tyvärr så tappar vi några medlemmar i år på grund av konkurser och nedläggningar, detta belyses av vår ordförande
i Synpunkten. Det positiva är att vi får in nya medlemmar
också. Alla ni som läser Lättsmält och inte är medlemmar,
BLI MEDLEM, kontakta kansliet för ytterligare information. Ni är välkomna. Idag är vi drygt 90 medlemmar.
Vår hemsida får fortfarande många besökare och vi försöker att hela tiden hålla den uppdaterad. Som vanligt ber
jag er att annonsera i vår tidning Lättsmält, då den helst ska
finansieras genom annonsintäkter.

Det finns fortfarande platser kvar till Istanbul! Anmäl er
genast om ni vill följa med. Se separat informationsblad om
höstresan.

Nu är det semestertider så njut av sommaren.
Kansliet önskar er alla en riktig skön sommar.
Hälsningar Gert-Ove

www.sjmf.se
1
3
9

2

7

5

6
8

1

Exempel på annonsut
rymme som kan användas på
olika tidsperioder med olika
budskap.

2

Enkel koppling till föreningens
medlemmar.

3

Förtroendevalda, annonspris
lista, kontaktinfo till kansli mm.

4

Aktuellt just nu. Detta ut
rymme kan framöver användas till annan information.

5

Här finns tidigare nummer av
Lättsmält för nedladdning.

6

Protokoll årsmöte mm.

7

Inbjudan studieresor, mässor.

8

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

9

Skriv enkelt ut adresser,
protokoll mm.

4
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om
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Carbomax
Carbomax
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process?
process?
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Hör
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mer.

www.carbomax.se,
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