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Årsmötet  i Växjö  
tillsammans med 
modelltillverkarna 
var lyckat, tycker 
jag. Vi var över 60 
personer som hade 
en trevlig och in-

tressant helg tillsammans. Det är defini-
tivt något att tänka på till nästa år igen.

Är på semester i Spanien en vecka, 
bra väder till skillnad från hemma.  
35 grader i luften och 26 i havet, skönt. 
Spanien har det inte lätt, med en total 
arbetslöshet på 25 % och ungdoms- 
arbetslöshet på närmare 50 % är det 
svårt att komma ur den ekonomiska 
krisen. Med ett invånarantal på närmare  
50 miljoner så är det en hel del som 
går arbetslösa. Om man ser tillbaka på 
BNP från 1970 så har Spanien halkat 
efter rejält hela tiden fram till nu. Nu 
visar dock nya siffror att den spanska 
ekonomin har gjort en stark återhämt-
ning, och att landet bör utnyttja till-
växten som väntas de kommande åren 
till att genomföra ytterligare reformer. 
Som vanligt pratas det mycket om att 
förenkla och reducera hinder för små 
och medelstora företag. Det är unge-
fär vad vi företagare i Sverige får höra  
under valrörelsen var 4:e år.

I Sverige har ju nästa års avtalsrörelse 
redan satt igång med vissa uttalanden 
om vilka nivåer som  löneökningarna 
ska ligga på. Teknikföretagen, som jag 
är medlem i, vill frångå principen att 
utgå från Riksbankens inflationsmål 
på 2 % som riksbanken misslyckas 
att uppnå. Nu har ju inflationen legat  
under inflationsmålet och det har lett 
till för stora löneökningar som har för-
sämrat svensk industris konkurrens-
kraft. Jag hoppas också att det ändras 
något på reglerna runt LAS, att anställ-
ningstiden ska få mindre betydelse och 
kompetensen större.

Det enda parterna i förhandlingar-
na är överens om är att synen på löne- 
utrymmet går isär mer än vanligt och 
att det talar för en kort avtalsperiod.

Nu är det snart semester och vi 
stänger i 4 veckor. Vi har alltid mycket  
att göra innan semestern för under 
dessa veckor som vi har stängt så har 
vi några kunder utomlands som har  
öppet. Det blir till att leverera allt de 
ska ha sista dagen vi jobbar. Vi får se 
hur vi gör nästa år, om vi delar semes-
tern för att hålla leveranserna. 

Med dessa ord önskar jag alla en 
skön sommar.

Er ordförande
Stefan Eldin

Hej igen!

Tr
evl

ig s
ommar önskar
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Vi inledde med att besöka Traryds Metall
Det är ett modernt sandgjuteri av rödmetall-, tennbrons 
och aluminiumbronsdetaljer. Produktionen är inriktad  
på korta serier med höga hållfasthetskrav. Specialiteten är  
aluminiumbrons med höga hållfasthetskrav, t.ex. blad 
och andra detaljer till ställbara fartygspropellrar. Övriga  
produkter är främst till verkstadsindustrin i bronslegeringar. 

2013 tog de över lokalen bredvid Traryds Metall,  
på 1 200 m2. Och ett avtal skrevs i slutet av året om övertagande  
av inkråmet av Frids Metall, samt konsultavtal avseende 
kompetensöverföring av kunnande i gjutning av Aluminium- 
brons. Företaget Frid Metall AB grundades 1945 och har dri-
vits av två generationer inom familjen Frid. I slutet av 2013 
övertogs företagets inkråm och namn av Traryds Metall AB.  
Den tidigare ägaren Bengt Frid arbetar idag som konsult åt 
Traryds Metall AB. 

Gjuteriet återfinns kanske en aning oväntat, i grann-
byn Strömsnäsbruk. De bägge nämnda orterna ligger dock 
båda längst med E4:an vid Lagan i Småland. Namnet  
Strömsnäsbruk är kanske för många, förknippat med  
den stora pappersindustrin som startade i slutet på 1880-talet 
och drevs fram till 1970-talet.

Det blev en intressant rundvandring och vi tackar för en 
trevlig stund.

Årsmötesspecial
Reportage: Mattias Hildingh och Peter Ellström
Text och bild: Mattias Hildingh

Så blev det äntligen tid för årsmötet. Som denna gång var förlagt i södra Småland. 
Det är med stor glädje som vi konstaterar att det blev lyckat med en fin uppslutning. 
Det var första gången som vi samarbetade med Sveriges Modelltillverkares Förening, 
SMF. Vilket var lyckat och vi ser fram emot fler möten.

ULf HÅKAnSSon HöLL i prESEnTATionEn Av TrArydS METALL

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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prodUKTionScHEfEn ricHArd JoHAnSSon LEdEr En Av GrUppErnA 
pÅ rUndvAndrinGEn

dErMir nEzirEvic & MArTinA HAGEn

ELvir förKLArAr för nicKE & pETEr HUr rEnSninG GÅr TiLL

Fortsättning "

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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pETEr SKoG övErLäMnAr En inBJUdAn TiLL SGf:S ÅrSKonGrESS

GEnEröST MinGEL HoS TrArydS METALL

MArTin LindqviST, SiBELco

pETEr STridqviST, LyrESTAdS GJUTEri

pLAKETTEn GJord HoS SEdEnBorGS METALLGJUTEri övErLäMnAd 
TiLL TrArydS METALL

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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Följande artikeltext är hämtad från Keycast Groups hemsida.

Under 2014 kommer en ny produktionsanläggning att 
 invigas i Ljungby. Det är gjuterikoncernen Keycast Group 
som investerar i en helt ny produktionsteknik och byggna-
tionen startar inom kort

- För att vi ska kunna konkurrera framgångsrikt på den 
internationella marknaden måste alla delar i vår verksam-
het vara optimerade, säger Fredrik Ivansson, koncernchef 
för Keycast Group.

Keycast och dotterbolaget Combi Wear Parts har fun-
nits i Ljungby under många år med sin gjuteriproduktion. 
Nu ökar företaget sin närvaro på orten genom att bygga 
ett nytt, toppmodernt gjuteri. Men satsningen är faktiskt 
större än så.

– Ja, i samband med byggnationen av den nya produk-
tionsanläggningen, passar vårt dotterbolag på att investera 
i två nya smältugnar i det befintliga gjuteriet, säger Fredrik 
Ivansson.

Gruvindustrin mycket viktig
Combi Wear Parts tillverkar och säljer slitdelssystem till 
anläggnings-, gruv- och muddringsindustrin, och det är en 
verksamhet som fortsatt kommer att expandera.

Ingen kan naturligtvis sia om framtiden, men det vi kan 
se i dag är att gruvmarknaden kommer att växa väsentligt, 
säger Fredrik Ivansson. Tack vare den här uppgraderingen 

vÅr GUidE LEif STÅHL

KEYCAST GROUP  
STORINVESTERAR  

I LJUNGBY

Fortsättning "

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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av vår kapacitet kan vi nu möta marknadens toppar och 
ökade krav på ett mycket bra sätt.

Fördubblad kapacitet ger ett riktigt lyft för både kon-
cernen och kunderna. Resultatet av den här satsningen blir 
att kapaciteten kommer att kunna fördubblas och både 
effektiviteten och flexibiliteten ökar markant. Ett måste i 
dagens konkurrensutsatta verksamhet.

– Ja, vi tillför nya dimensioner och möjligheter för hela 
koncernen. Nu kan alla våra bolag utveckla sina affärer 
med både befintliga och nya kunder. För att prata idrotts-
språk så blir både vår spets och bredd bättre. Vi moderni-
serar helt enkelt vår gjuterikoncern, vilket erbjuder ökade 
förutsättningar för innovation med den allra senaste tekni-
ken. Det kommer att vara bra för alla.

Det är en glädjens dag, både för Keycast Group och 
Ljungby, avslutar Fredrik Ivansson.

dAMBESöK  
pÅ KEycAST

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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Glödheta även 
inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp 
eldfasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom 
såväl Material som Installation & Tillverkning och Service 
& Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och 
samma ställe. Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet 
och ökad lönsamhet.

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

YHTIÖ

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

KorT inTrodUKTion innAn rUndvAndrinGEn
Fortsättning "

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära sam-
arbete med våra kunder. Målet är att öka kundens framgång genom ökad 
kvalitet och effektivitet. Vi tillhandahåller kundanpassad teknisk support 
som kan omfatta såväl materialanalys, process- och produktutvecking som 
rådgivning inom fl ertalet områden. 

Genom anpassade utbildningar inom områden såsom metallurgi, process, 
kvalitet, konstruktion med mera kan vi hjälpa dig att på både kort och lång 
sikt höja kvalitet och effektivitet. Att hjälpa våra kunder är vårt uppdrag! 
För mer information, ring 010-445 95 00.

www.stenaaluminium.com

Välkommen 

till Stena 

Aluminium!

VAD GÖR DIG MER 
FRAMGÅNGSRIK?

diSKUSSionEn HETTAr TiLL vid dEGELn

rUndvAndrinG i nyA GJUTEriET

HEnriK, Bo, dEnniS & BELA

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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Vill du säkerställa att du får projektering och installation i världs-
klass? Då ska du vända dig till oss på PMU. Det är oss man ringer  
för att hantera de mest krävande projekten i branschen. Vårt 
samarbete med Combi Casting är bara ett exempel på detta.  
 Vi kart lägger dina behov och ser till att du får rätt, komplett  
utrustning som effektiviserar produktionsprocessen. Därefter  
installerar och testkör vi maskinerna på plats så att du får precis  
de förbättringar i volym och kvalitet som du förväntat dig.  
Resultatet? En produktion i världsklass. 

Ring oss på 0372-828 88 så berättar vi mer. 

Projektering och 
installation i en klass 
för sig. Världsklass!

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

STEfAn ELdin TAcKAr TorvALd 
STrAnd ocH övErLäMnAr 
SJMf:S pLAKETT

Fortsättning "

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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Efter studiebesöken, var vi tillbaka 
i Växjö. 
Det råder en uppsluppen stämning i 
den vackra spegelsalen på det anrika 
hotellet där festen snart ska äga rum. 
Skålar ska utbringas och tal hållas.

Vi passar på att powermingla med allt 
vad det innebär; gnugga armbåge med 
noblessen, samt att bekanta oss med 
nya ansikten. 
Vi ber dem presentera sig och vi frågar 
om de var med på studiebesöken.

Helena Taknelid 
Jobbar på Säkra Vätterstaden. Jag sköter försäkringarna för 
många här. Jag var tyvärr inte med idag, vi hade mycket att göra 
på kontoret. Jag kommer ifrån Sala egentligen. Vi har kontor där 
och i Jönköping. Jag har inte haft någon tid se så mycket här i 
Växjö. Vi kom idag.

Det är första gången jag är med här. Det har varit jättetrevligt. 
För mig är det kul att träffa många av kunderna. Jag kommer 
mest att ha telefonkontakt med kunderna som är här framöver, 
eftersom jag är ganska ny i den här konstellationen. Det är trev-
ligt att få sätta ansikten på rösterna.

Margaretha Pettersson
Min man har varit, eller är, modellsnickare. Han är med i  
modellsnickarföreningen som är här och har en festlighet till-
sammans på årsmötet. Vi har varit med i många många år, jag 
kan inte räkna dem, säkert trettio. Men det är första gången till-
sammans med SJMF. Det verkar väldigt trevligt, vi är ju så få 
medlemmar som ställer upp i föreningen. Så då blir det roligt 
med en sådan här sammankomst. Nej, jag var inte med på studie- 
besöken, då gjorde jag stan, haha. Mitt första barnbarn är fött 
här. Så jag var och tittade på honom. Vår son bor i Älmhult.  
Vi kommer i från Katrineholm.

HELEnA TAKnELid, SäKrA väTTErSTAdEn

MArGArETA pETTErSSon, KATrinEHoLM

SJMF ÅRSMÖTE 2015
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Tomas Larsson
Jag kommer i från Eskilstuna, Modellteknik. Där jobbar jag som 
konstruktör, ritar utrustningar och verktyg osv.
Vad tyckte du om studiebesöken?
Jag tyckte båda besöken idag var mycket bra, även om det inte 
är riktigt sådana grejer vi gör. Det är intressant att se, för att 
kanske kunna bredda sig och hitta andra kunder. Jag har inte 
varit på så många andra ställen än på hotellet än så länge. Men 
annars tycker jag det varit bra. Det är bra anordnat alltihop.  
Med mat, besök och allt annat runt omkring.

Mikael Heldt
Jag jobbar för Clariant, och är Sales Manager Nordic Region. 
Det är ett stort Schweitsiskt kemiföretag med allting som det 
innebär, olja, mineral etc. Finns i Malmö bland annat. Master 
Batches. De har en produktionsenhet där, där de gör pigment i 
plast. För min del handlar det om bentonit och stenkol. Själv bor 
jag i Skara. Ja, jag var med på bägge studiebesöken. Det är intres-
sant. Speciellt det första besöket på Traryd, jag är ju leverantör 
till gjuteriet, så det känns bra. Nu har det gått några år sedan jag 
var med senast, annars har jag varit medbjuden i många år. Fast 
jag har haft åtagande som gjort att jag inte kunnat medverka. 
Men den här gången, så i stället för att vara med på Norska Gju-
teriföreningens stämma nere i Tyskland, så valde jag SJMF här i 
Växjö. Det kan tyckas vara lite exotiskt då, men så är det.

Lars Alfredsson
Jag kommer ifrån Brusaholms Bruk. Jag var tyvärr inte med 
på besöken idag, jag var tvungen att jobba. Det har varit ett  
spännande möte förutom vädret. Det har varit ett typiskt april-
väder här. Men jag ser mycket fram emot kvällen.

ToMAS LArSSon, ModELLTEKniK ESKiLSTUnA

MiKAEL HELdT, cLAriAnT

LArS ALfrEdSSon, SGf

Fortsättning sid 18 "
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Det första kvartalet kunde 
summeras med prisned-
gångar för basmetallerna 
på ca 5 % (undantaget är 
nickel som föll hela 18 %).   

Det var framför allt två faktorer som påverkade: 1. Oljeprisets 
kraftiga prisnedgång, som i och för sig var väntad, men inte 
att det skulle ske så snabbt och kraftigt. Varför ska metaller 
falla på oljan? För det första påverkas hela stämningsläget på 
råvarumarknaden negativt. Produktionskostnaden för gruvorna  
blir lägre. De flesta analyser gör dock gällande att effekten 
inte är så stor. Enligt oberoende, Commodities Research Unit 
(CRU) rör det sig mellan 2-10 % av beroende på metall.  
Koppar- och nickelproducenterna påverkas mest. 2. Dollar- 
uppgången. Den var också väntad, men precis som för oljan 
kom hastigheten och magnituden som en chock för marknaden. 
Det motsatta förhållandet mellan dollar och metaller är känt. 
Metallerna produceras och konsumeras huvudsakligen i icke 
dollarländer. Hög dollar/lägre lokal valuta innebär lägre kost-
nader. Även här har det varit svårt att ”räkna hem” effekterna.  
Både faktorerna samtidigt blev dock för mycket för stämnings-
läget på marknaden. 
Säsongsmässigt brukar Q2 vara starkt. Efter frågan i Kina bru-
kar komma igång efter deras nyårsfirande. De flesta industri-
rapporterna indikerar att efterfrågan var svagare än normalt i 
början av kvartalet. Det gäller också globalt. Kina har problem 
att behålla tillväxttakten. USA mattats efter en stark period. 
Europa oroas över Grekland, men hålls uppe av en svag Euro. 
Trots detta har priserna återhämtat sig under Q2. Men det 

är inte övertygande. Lagernivåerna är höga, och marknaderna 
i överskott. Det mesta tyder på en lite ”tråkig” marknad som 
rör sig mer sidledes under sommaren. 
Aluminium har varit ovanligt turbulent. Mycket kretsar kring 
fysiska premier. Med premier som motsvarats av ca 20 % av 
slutpriset, ökar naturligtvis fokus från industrin. LME:s för-
ändrade regler kring lagerhusens åttagande gällande uttagstid, 
förändrade förutsättningarna och har uppnått den önskade 
effekten. Material har kommit ut och är mer tillgängligt för 
marknaden och premierna har fallit snabbt; i Europa från 
$400/ton till ca $100.  Det ökade utbudet på marknaden har 
även satt press på LME-priset. Slutpriset; LME + premie är nu 
ca 20 % lägre. Med LME kring $1700 (cash) och en premie på 
”bara” $100, börjar svida för högkostnadsproducenterna. Kina 
fortsätter att öka produktionen med hjälp av subventionerad 
energi. Risken är att förra årets underskott övergår till ännu ett 
år av överskott och därmed lageruppbyggnad. Det blir jobbigt 
för aluminiumpriset att klättra mycket högre, om inte krafttag 
görs för att drastiskt minska utbudet. Detta trots att den globala  
efterfrågan fortfarande växer med minst 5 %. 
Zinken gick tidvis mot strömmen i börja av året. Utsikterna 
för en stramare balans, till stor del utbudsrelaterat, fick många 
investerare att hoppa på tåget. Priserna steg och höll sig bra 
när övriga metaller föll tillbaka. Det förväntade utbudsunder-
skottet p.g.a. gruvstängningarna kommer säkert. Problemet 
är att marknaden tenderar att ta ut det i förskott. När övriga 
metaller föll tillbaka i början av maj, tog även zinken stryk. En 
del investerare valde att ta hem vinsten. Det mesta tyder på en 
tight balans mellan utbud och efterfrågan. Zinken förväntas 

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
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• US Navy MIL-II-17563 B
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vara stabil under sommaren, för att mot slutet av året stiga på 
egna meriter.
Nickel har varit en stor besvikelse för de som hoppats på en 
fortsatt uppåtgående trend. Priset ligger nu på ungefär samma  
nivå (t.o.m. lite lägre) som årsskiftet 2014/15 strax innan In-
donesien införde exportstoppet av nickelmalm, med syfte att 
”tvinga fram” investeringar i förädling inom landet. Filipinerna 
tog istället tillfället i akt och ökade exporten till Kina, som är 
den stora förbrukaren av nickelmalm. Den förväntade bristen 
på material i Kina uteblev därmed. Det stora frågetecknet är 
LME-lagret. I veckan notera-
des att lagret i tonnage är stör-
re än det för zink. 465 Kt lig-
ger i LME-lager jämfört med 
450 kt zink. Detta är anmärk-
ningsvärt med tanke på att 
det produceras 2 Mt nickel  
och 14 Mt zink! 25 % av en 
årsproduktion av nickel ligger 
i lager. Frågan är om nickel 
håller på att göra en ”alumi-
nium” och material ”stoppas 
undan” i syfte att höja pre-
mierna. Svårt att sia natur-
ligtvis. En sak värd att nämna 
är introduktionen av ett nytt 
nickelkontrakt på Shang-
hai-börsen; ännu en börs att 
lägga in metall på. Faktum 
kvarstår oavsett var metallen 
lagras; överskottesmaterialet  
är extremt. Nu ser det ut 
som att Indonesien-stoppet 
till slut börjar verka. Nickel-
marknaden kommer att vara 
i underskott de närmsta åren. 
Det kommer dock att ta tid 
att beta av lagret.
Den ovan nämnda Shanghai-
börsen börjar alltmer kom-
ma i fokus. Det är ju inte så 
konstigt med tanke på att 
Kina idag konsumerar när-
mare hälften av all metall! 
Frågan är när börserna ska 
sammankopplas. Aktiebörsen 
i Hongkong äger numer 
LME, inte att förglömma. 
De senaste kommentarerna 
från ägarna om ambitionen 
att samarbeta med Shanghai 
Futures Exchange (SFHE) 
fortgår. Koppar har tradi-
tionellt varit den stora Kina- 
metallen. Statistik från SHFE 
visar att finansiella aktörer 
är massivt korta, d.v.s. de 
spekulerar i ett lägre koppar- 
pris. Samtidigt visar statisti-

ken från LME och Comex att finansiella aktörer är långa! Ett 
intressant läge. Spontant noteras att Kineserna förmodligen 
baserar sin uppfattning på den inhemska industrin. Samtidigt 
är den kinesisiska marknaden traditionellt väldigt spekulativ. 
Den officiella statistiken för koppar visar en marknad i över-
skott, dock med en helt annan lagersituation jämfört med ovan 
nämnda metaller. Det krävs inte mycket för att marknaden ska 
gå från överskott till underskott.  Precis som sades i förra kröni- 
kan; det enda man med någorlunda säkerhet kan sia är att pris-
rörelserna kommer vara fortsatt stora! 

Lättsmält

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

Pär Melander
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Vi söker  en teknisk säljare

Vi vill stärka vår organisation med en teknisk säljare. Vi söker en 
person med erfarenhet från gjuteribranschen och som har en stor 
förmåga att se affärsmöjligheter. Försäljningen bygger på långsiktighet 
och relationsbyggande och innebär till stor del att hjälpa kunder i 
Norden med problemlösning och utveckling. 

Kompetens
•  Teknisk utbildning eller motsvarande •  Erfarenhet från gjuteribranschen   
•  God engelska i tal och skrift •  Bra på problemlösning

Personlighet
Vi söker dig som tycker om kundkontakt och som är bra på att bygga 
långsiktiga relationer. Vi tror att du har en bred teknisk bakgrund inom 
gjuterinäringen tillsammans med en önskan att utveckla din sälj- 
erfarenhet alternativt att du redan har säljerfarenhet. Säljerfarenhet är 
inget krav, men att du har en vilja att utveckla denna är viktig. Arbetet 
innebär att hjälpa kunderna genom att vara bra på problemlösning och 
support, vilket du måste trivas med. Arbetet innebär kontinuerliga resor 
i Norden.

Ansökan
Vi arbetar med ett löpande urval, för att söka tjänsten gå in på  
www.pspartner.se och registrera ditt cv samt ett personligt brev.  För 
frågor och information kontakta rekryteringskonsult Anna Petersson, 
0761-71 76 45.

Sibelco Europe
Box 14142

400 20 Göteborg
T: 031 733 22 00 

info.molndal@sibelco.com

www.sibelco.eu

Sibelco är ett globalt företag grundat 1872. Vi har idag över 200 produktionsanläggningar i 41 länder och är ett team på cirka 10.000 
personer. Vi levererar avancerade industrimineraler till en mängd olika applikationer, såsom glas, keramik, bygg, verkstadsindustrin, 
metallurgi, gjuteri, olja, gas, återvinning och miljöskydd.  

gjuteriet 195x130m + 5mmbleed.indd   1 4/30/2015   10:24:16 AM

Genom en utbyggnad kommer Unnaryd Modell att kunna 
gjuta i både aluminium och järn. Nu är ombyggnaden 
snart klar och enligt företaget är kombinationen unik i 
Europa.

Det var i november månad som Metal-Supply först rappor-
terade om företagets satsning. Utbyggnaden med 2 000 kva-
dratmeter innebär mer än en fördubbling av produktionsytan 
för gjutning och bearbetning.

- Det här blir unikt. Vi känner inte till någon annan aktör  
i Sverige, eller Europa, som gjuter både aluminium och 
järn på samma produktionslina, säger vd Daniel Larsson till  
Metal-Supply. 

 Genom att gjuta i järn på egen hand får företaget en bättre 
kontroll över hela produktionskedjan, och den fördubblade 
produktionskapaciteten ska även korta ledtiderna.

Unnaryd Modell närmar sig 
slutet på unik investering

Klart i maj månad
Målet är att företaget om fem år ska ha förbättrat processen 
och produktionsflödet, fördubblat gjutgodsproduktionen 
och ökat den totala omsättningen med 50 procent. Bolaget 
omsatte drygt 50 miljoner kronor under 2013, enligt Retrei-
vers bolagsinfo, och gjorde en vinst på 9,2 miljoner kronor.

Den nya produktionslinan väntas stå klar i maj månad. 
Daniel Larsson räknar med att satsningen även kommer att 
leda till nyanställningar. Men exakt hur många rekryteringar 
det kan bli tal om är i nuläget ännu oklart. Företaget har i 
dagsläget drygt 40 anställda.

- Vi har inlett året på ett bra sätt och vi är nöjda med 
orderstocken. Vi räknar med att med vi kommer blir några 
stycken fler till hösten, säger Daniel Larsson.

Erik Mattsson
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”Det var en härlig publik ikväll! Alla tillställningar är 
ju olika och det här var en jättebra publik. Lyssnande 
och glada”, säger Jessica Persson, som var kvällens under
hållning. Tillsammans med sambon Lasse och vännen 
Peter reser de runt i södra Sverige i sina arbeten som stand 
upkomiker och musiker.

Det var jättetrevligt, jätteglad och härlig publik. Alla tillställ-
ningar är olika och det var jätteroligt.

Det var en jättebra publik. En blandning av lyssnande 
och ändå glada människor. Ibland kan det vara så att de bara  
lyssnar eller att de bara är glada. Men här var det en bra 
blandning.

Har ni varit i branschen länge?
Ja, det har vi. Peter har hållt på i många år, 20-25 år unge-fär. 
Lasse också som är stand-upkomiker i vanliga fall. Idag fick 
han vara tekniker, nej filmare fick han vara, och textskrivare. 
Han har också hållt på i 20 år. Vi har alla hållt på länge, vi är 
gamla i gamet. Vi jobbar där vi får jobb. Skrattar de.

För mig går det från Malmö till Norrköping, säger Jessica 
och de andra håller med. Det är väl så som det sträcker sig.

Varför Norrköping?
Där finns det ett bokningsbolag, så då brukar det bli att man 
landar där.

Jobbar ni tillsammans annars?
Vi jobbar som frilands både jag och Lasse, som också är min 
sambo. Peter frilansar också. Vi jobbar mycket ihop, men 
även som egna artister så att säga. Peter är mycket ute med 
quiz, Lasse och jag som stand-up. Vi jobbar mycket både 
ihop och isär.

Var kan man få reda på mer om er?
Då kan man gå in på min hemsida som är 
www.jessicapersson.com
Min heter standupkomikern.se säger Lasse, för att  
markera att det finns bara ”en”. På Facebook finns jag ju också, 
berättar Jessica, J Entertainment heter jag där.

Var får ni inspiration ifrån?
Oj, jag brukar säga det, när jag kör längre standup så pra-
tar jag just om det där, att det finns så otroligt mycket runt 
omkring oss i vardagen, bara man tittar på det med de roliga 
ögonen.

Mycket av mitt material handlar om det, som det jag kör-
de nu om hon som bryter på finska, nyhetsuppläsaren, hon 
där... låter ju som... och så får man spinna vidare på det.

Men då måste jag fråga, ni som är tillsammans. Om ni 
sitter tillsammans och kommer på något finns det en överens-
kommelse vem som får första tjing på skämtet?

Haha, det tycker jag att du kan tala om Jessica, skrattar 
Lasse.

SJMF ÅRSMÖTE 2015

Bakom kulissen tillsammans 
med kvällens underhållning

JESSicA pErSSon, J-EnTErTAinMEnT

fÅnGAd Av En STorMvind

Årsmötesspecial
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Jag snor ofta skämt av Lasse faktiskt, skrattar Jessica. Men 
min hjärna är snabbare än hans.

”Va! ”skrattar Lasse.
Haha, jag har hållt på i så många år, och Jessica har inte 

gjort ren stand-up så länge, därför blir det en förhandling. 
”Men det här passar mig, kan jag ta den?”

Sen är det så att man kommer på en sak, så kan man disku-
tera det och så kan man utveckla den. Sen ser man vem som 
det passar bäst för in i akten. Man har sin egen stil och allt 
passar inte in i akten.

SJMF ÅRSMÖTE 2015

Mycket av hennes grejer kan inte jag köra, 
säger Lasse. Det med gynekologen, den kör-
de jag inte ikväll. Den kan Lasse inte berätta.

Vem inspireras ni av?
Det är svårt, jag har inget svar. Men jag 
älskar Johan Glans och jag älskar Mia  
Skäringer. Rent komiskt så tycker jag att de 
är jättebra. Jag tycker om de komiker som är 
enkla och har vardag. Inte så politiskt kor-
rekta, de bara är roliga. Det tycker jag om.

Hur länge har du jobbat med 
ren stand up?
Det har jag inte gjort länge alls, två år. Ren 
standup har jag fördelen att kunna lägga in i 
sådana här tillställningar. Men jag tycker att 
det är jätteroligt och kommer att fortsätta.

Är det svårare att som kvinnlig komiker 
möta en publik? Ser ni skillnader?

Det finns en debatt i Sverige om att 
kvinnliga komiker har svårt att komma fram och har svårt 
att få jobb. Många kvinnor har haft det svårt. Men jag har 
aldrig upplevt det så.  För mig handlar det om att underhålla 
en publik, oavsett om det är standup eller om det är sång eller 
vad det är. Så ska jag underhålla de som sitter där ute.

Jag körde ett gig för ett litet tag sedan, för 70 personer, det 
var en kvinna med. Spelar ingen roll. Jag måste möta dem 
och hitta den humorn som var rolig på det sätt som de tycker 

Fortsättning "

www.carbomax.se, tel 021-15 03 00, fax 021-15 03 18

Vill du veta mer om hur Carbomax anpassar rätt kol eller legering 
för din process? Hör av dig, vi berättar gärna mer.
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SJMF ÅRSMÖTE 2015

om. För mig är det viktigast att vara rolig. Är man 
rolig så är man rolig, då spelar det ingen roll om 
man är kvinna eller man, som talar för en kvinnlig 
eller manlig publik.

Går detta även över i åldrar?
Där får man tänka, där måste man känna av. Jag 
har många skämt som jag inte dragit ikväll för att 
jag känner att det inte funkar. Ålder snarare än 
kön.

Speciellt ålder. Jag hade en föreläsning för en 
högstadieklass om standup (Lasse). Där märker 
man direkt om att referensramarna är totalt skilda. 
Sånt jag tycker är naturligt att veta, gick rakt över 
huvudet på dem. Och de kan så mycket som jag 
inte har en aning om. Där är skillnad.

Tänk om du skulle köra biten om ”hack i ski-
van” för 00-talisterna?

Haha, ja, nää. Grejen med Gulli, tanten då, hon 
är ute mycket. Hon är omtyckt av både barn och 
ungdomar. Hon är så naken och bara kör på hon 
anpassar sig också lite efter vilken publik det är.

En friSK fLäKT för KväLLEn vAr nicKE

Ta chansen och följ med!

Först till kvarn!

Anmälan ska ske till 
info@sjmf.se
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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 tel: 036-184 995 
Momarken 7  fax: 036-184 975 
556 50 Jönköping e-post: info@mecatrade.se 
www.mecatrade.se

Under Jessicas show visa-
de några av våra medlemmar 
oväntade färdigheter i under-
hållningsbranschen. Det har 
dansats, trollats och fläktats 
ordentligt. Lättsmält är im-
ponerade och stolta av insat-
serna. Stämningen var under 
kvällen väldigt god.

Ska vi vara ärliga kan vi inte 
säga det samma om maten. 
Grillad kattfisk med spagetti 
var ett märkligt val för ett så 
stort sällskap. Det finns en del 
att önska.

Kvällen fortsatte in på pu-
ben, som ligger i hotellet, och 
Växjö har säkert inte varit med 
om ett sjöslag av denna kaliber 
sedan Dackefejden.

SJMF ÅRSMÖTE 2015

”GULLi” KApAr ELiSABETH

BEnGT Gör TApprA förSöK ATT  
TA övEr KväLLEnS UndErHÅLLninG

Först till kvarn!
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Lättsmält
KRYZZA

Tre vinnare erhåller tre  trisslotter vardera

Bengt Nyzell, Eskilstuna 
Harry Dahlgrn, Lindome 
Roger Edström, Ljungskile 

Lycka till med Lottvinsterna!

Skicka in ditt svar till Lättsmält! 
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Mejla detta ord, tillsammans med namn och telnr till:  
gertove@sjmf.se senast 26 augusti 2015. Tre insända mejl med rätt svar vinner tre trisslotter vardera!

Vinnarna från  
Lättsmältkryzz  
nr 1, 2015 blev:

Grattis
!

RäTT LöSNiNG Lättsmältkryzzet nr 1, 2015
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Tre vinnare erhåller tre  trisslotter vardera

årets kontaktkonferens och årsmöte hölls i Växjö 16 – 18 april.  
SJMF höll den tillsammans med Sveriges Modelltillverkares Förening 

och över 60 personer var anmälda till mötet.

AKTUELLT  
FRÅN KANSLIET

Ett större reportage finns i tidningen om konferensen.

Med över 60 personer på våra möten är det bara att hoppas 
vi kan arrangera nästa årsmöte tillsammans med SMF.

Årets studieresa går till Lyon, 25–30 september, studie-
besök sker som vanligt på måndagen och tisdagen. Mer in-
formation finner ni i tidningen. Anmäl er nu. 

Än en gång uppmanar jag er till att använda er av SJMF’s 
hemsida, www.sjmf.se för att få ut nyheter och annan infor-
mation till våra medlemmar, tidningen Lättsmält når samtli-
ga gjuterier i Sverige, passa på att annonsera och kostnadsfritt 
informera gjuterimarknaden om era nyheter, produkter och 
personalförändringar.

Nu är det sommar, oavsett väder, ha det bra och redaktio-
nen önskar alla läsare en skön sommar.

GertOve Ellström

Flertalet samlades redan på torsdagen för en gemensam mid-
dag och samvaro. På fredagen gjordes två studiebesök,  Traryds 
Metall där Rickard Johansson tog emot oss, då  Håkan var 
upptagen på annat håll. Besöket börjades med mat och dryck 
och därefter en rundvandring i gjuteriet och visning av den 
nya tillbyggnaden. Därefter åkte vi till Ljungby, Combi 
 Casting/CWP och möttes upp av platschefen Torvald Strand. 
Efter information och rundvandring i gjuterierna var det tid 
att åka tillbaka till Växjö för en gemensam lunch.

Lördagen avslutades med årsmöte och företagspresen-
tationer. Säkra Vättterstaden, Jan Åke Classon och  Peter 
 Taknelid informerade om olika försäkringar, därefter höll 
Magnus  Andersson från Emuge Franken en presentation om 
sitt företag. Christian Wollenberg, Nusconsulting erbjöd sina 
 tjänster för att minska energikostnaderna. Lars Alfredsson 
avslutade presentationen med att förklara Sveriges Gjuteri-
tekniska  Förenings verksamhet.

Redaktionen önskar alla läsare  
en skön sommar!

www.sjmf.se



At Sibelco we offer a wide range of moulding 
sands and refractory linings for induction furnaces, 
specializing in silica and olivine-based products that 
perform under the most demanding conditions.  
We’ll help you select the right product to meet your 
needs against a range of criteria including chemical 
composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

multiple minerals 
  from a single source

See us at 

METEC 
2015 
16-20 June

Hall 3 Stand C55
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