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Hej allihop! 
Som ni ser är det dags för vårt andra nummer av Lättsmält för i 
år och semestern står framför dörren, vårt årsmöte i Värnamo är 
redan historia! I förra Lättsmält skrev jag om vikten av föryngring i 
vår förening och därför vill jag redogöra lite om hur fördelningen var 
på årsmötet som vi hade i Värnamo. Det var ca: 5 % över 70 år, 20 
% 60-70 år, 32 % 50-60 år, 20 % 40-50 år 21 % 30-40 år och 2 % 
20-30 år. Man kan nästan se det som en kurva på hur man ansåg 
att betygskalan skulle fördelas mellan eleverna på grundskolan när 
jag gick där på 60-talet. Man kan tolka det som att det kunde vara 
värre. Vi har ju faktiskt deltagare över hela spannet t.o.m. under  
30 år. Jag tycker att det här är början på någonting som jag hoppas 
växer, att de unga ger sig själva en chans och kommer med oss 
nästa år så fördelningen blir ändå bättre. Ni kan läsa en intervju 
som tidningens skribent har gjort på årsmötets yngsta deltagare 
lite längre fram i tidningen. Det är hans första gång han är med oss 
men som jag kan läsa är det inte sista gången. Det tycker jag om. 
Jag har sagt det förr men det är värt att upprepas. Är det någon av 
er läsare som vill veta mer om oss så är ni välkomna att kontakta 
mig så ska jag berätta mer om oss. 

Årsmötet i Värnamo var mycket lyckat med besök på Lundbergs 
Pressgjuteri, APM ett modellverktygsföretag, och Reftele Gjuteri. 
Alla besöken var mycket intressanta men jag måste ge ett extra 
stort tack till Cajsa på Lundbergs Pressgjuteri som verkligen gav 
oss en fantastisk historia om hur hennes företag startades av 
hennes pappa 1947 med hjälp av hennes farfar. Precis som hon 
beskrev det men med vissa nyanser har de flesta av föreningens 
företag startat ofta direkt efter kriget. Så var det även med mitt före-
tag som mina föräldrar startade samma år 1947. Hennes berättelse 
gjorde mig riktigt nostalgisk och jag är säker på att det gällde fler än 
jag som kände så. 

Just den entusiasmen som föddes i många människor då och som 
skapade så många arbetstillfällen för ännu fler. Den borde vår rege-
ring värna om även idag. Det är den ”lilla människan” som vill framåt 
och som är villig att ta risker för att nå målet som man måste värna 
om. Jag anser att de som ska styra oss har lite svårt att förstå det. 
Idag skall det helst vara IT- företag eller någon administrativ verk-
samhet som skall belönas men det var inte de som byggde upp 
Sverige. Det var den ”lilla människan ” som ville försörja sig själv och 
när det började gå bra ville han/hon växa och börja anställa. Det var 
ett steg i taget. Värnar man om sådana människor och låter dem få 
lite kredit för sitt arbete behöver vi aldrig vara rädda för sysselsätt-
ningen i vårt land. Som ni märker har jag svårt för att inte komma in 
på sådana tankar men det är lätt att hamna där. När mina föräldrar 
startade sitt företag räckte det med att vara en duktig arbetare. 
Sedan dess har företagandet förändrats. När jag tog över 1975 var 
det visserligen mer byråkrati men nu 2017 är det helt andra krav 
för att driva ett sådant företag som mitt eller något av era. Man har 
enormt mycket mer byråkrati både från våra myndigheter och från 
en del av våra kunder. När man kalkylerar sina kostnader då och 
nu är det väldigt annorlunda. Det känns som att alla papper skall 
följa ett visst ”formulär A” idag för att det skall vara okej. Finns alla 
papper där rätt ifyllda då är det okej men om det som står stämmer 
med verkligheten är mindre viktigt bara papperet finns där. Jag som 
är 50-talist har svårt att kunna acceptera det. Jag vill att det skall 
vara praktiskt rimliga krav som också ska stämma med verklighe-
ten. Skall det vara så svårt för myndigheterna att förstå det? 

Efter den lågkonjunktur som jag upplevde förra året känns det 
som det har vänt ordentligt vilket har gjort att vi måste gå ut och 
söka nya medarbetare till oss. Då tror man ju att det skall gå hyfsat 
enkelt att hitta några lämpliga personer. Det har ju varit många 
gjuterier i mitt närområde som har lagt ned p.g.a. konkurser eller 
att ägarna valt att lägga ned av andra skäl. Döm om min förvåning. 
De som blev arbetslösa verkar ha försvunnit från jordens yta eller 
också får man svaret. Jag vill inte ha något jobb än för jag får ju 
ersättning från arbetslöskassan så och så länge och har jag riktig 
tur kanske jag kan dra ut på det lite till med några vidare utbild-
ningar för Sverige behöver ju se till att vi blir så högutbildade som 
möjligt eftersom vi inte tog skolan på allvar när vi var unga! Var det 
så vår regering tänkte när man skapade det skyddsnät som skulle 
hjälpa arbetslösa att komma tillbaka i arbetslivet igen. Jag tycker 
att det skall finnas ett skyddsnät för arbetslösa men det får inte 
vara så gynnsamt så man inte vill tillbaka till arbetslivet förrän man 
är absolut tvungen. Jag brukar ju inte vara någon förespråkare för 
kommunism men Vänsterpartiet hade en partiledare som hette C 
H Hermansson (1964-1975). Han ilsknade till på något tjabbel i 
riksdagen vid ett tillfälle och röt till där med orden ”NÅGON HJÄVLA 
ORDNING SKALL DET VARA” och jag tycker att de bevingade or-
den gärna fick användas igen av de som styr regelverket för arbete 
i Sverige mot de personer som bara försöker utnyttja systemet för 
egen vinning. 

Nu har jag tyckt färdigt för i dag och när ni läser det här är det bara 
ett antal dagar till vår alla välförtjänta semester. 

Ta väl vara på de veckorna och kom väl utvilade tillbaka efter er 
semester önskar er ordförande. 
Lasse Sedenborg 

SYNPUNKTEN  
Lasse Sedenborg, Förbundsordförande



    Lättsmält Nr 2. 2017    5

Besök på Lundbergs 
Pressgjuteri i Vrigstad 

Årsmötet för SJMF började på torsdag eftermiddag med 
ett studiebesök på Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad där 
ägaren Cajsa Lundberg tog emot. När alla besökande 
kommit samlades vi i företagets matsal där Cajsa höll ett 
mycket utförligt föredrag om företagets historia och hur 
verksamheten ser ut idag. Cajsa berättade att företaget 
grundades av hennes pappa med hjälp av hennes far-
far 1947 som ville att alla hans 6 barn skulle hitta en bra 
försörjning och för hennes pappa var det att starta ett 
gjuteri i en liten skala genom att köpa en pressgjutmaskin 
från USA. Maskinen finansierades genom ett banklån som 
är det enda lån företaget har haft. Efter det har det varit 
självfinansierat. 

Företaget fick utvecklas i sin egen takt steg för steg enligt 
den normen och det görs så än idag. 1984 blev Cajsas 
pappa sjuk och dog i cancer och Cajsa fick frågan om att 
mantla rollen men 23 år gammal kände hon sig varken kall-
lad eller mogen för det så hennes mamma drev det själv de 
nästkommande 10 åren. 70 år gammal var det dags för 
henne att tänka på att lämna över och då 1994 kände Caj 
sa att om hon skulle komma in i företaget så var det dags 
nu. 5 år senare 1999 gick hon in som VD i företaget. 

Idag har företaget drygt 25 anställda och 7 stycken press-
gjutmaskiner med automation och fler robotar än operatö-
rer. 8 stycken CNC-celler, en sliprobotcell och en kordinat-
mätmaskin, facktrumling och vanlig genomloppstrumling. 
industri och ultraljudstvätt för verktyg. Företaget använder 
Nova Flow& Solid och simulerar alla gjutförlopp. 

Efter Cajas berättelse om företaget fick vi en mycket fin fö-
revisning av företaget genom en rundvandring ute i produk-
tionen. Efter rundvandringen avlutades studiebesöket med 
att SJMF:s ordförande Lasse Sedenborg tackade Cajsa för 
hennes mycket medryckande berättelse om företagets 
historia som är så typisk för många av oss som är med-
lemmar i föreningen. Som tack lämnade han över SJMF:s 
plakett i brons som ni kan se på ett av fotot här nedan.
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August Pettersson AB är ett anrikt företag med sitt 
ursprung i den konventionella modelltillverkningen. Idag är 
de verksamma inom de tre huvudområdena kontrollfixtu-
rer, CNC-fräsning och CMM-mätning. Deras kunder finns 
inom verkstads- och plastindustrin och de har cirka 35 års 
erfarenhet som leverantör till bilindustrin och dess underle-
verantörer. Kunderna finns i huvudsak i Sverige men också 
i ett flertal länder i övriga Europa såsom Irland, England, 
Finland och Tyskland.

Affärsidén är att med hög teknisk nivå och kvalitet kon-
struera och tillverka kontrollutrustningar, verktyg för proto-
typer och kortserietillverkning, modeller och prototyper till 
verkstadsindustrin.

För att vara en komplett leverantör av kontrollfixturer så 
krävs det inte bara idérika och duktiga konstruktörer utan 
även modern utrustning i form av CAD/CAM-system, 
CNC-fräsar och mätmaskiner. APM kan erbjuda våra 
kunder bearbetning i 5-axliga CNC-fräsar av olika storlekar 
i materialen plast, aluminium och stål. Med noggranna mät-
maskiner kan de alltid verifiera resultatet och vi utför även 
externa mätuppdrag för utfallsprovning.

APM en mall för ett bra 
studiebesök

 LÄS MER PÅ
www.apm.se
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APM i Värnamo

Peter Sandén tar emot SJMF:s bronsplakett.
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Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR,  MASKINER och 
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.  
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL, 
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINT-
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN. 
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: 

Michael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatrade.fi
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se

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

Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR,  MASKINER och 
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.  
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL, 
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINT-
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN. 
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: 

Michael Forsblom, marknadsdirektör, tel +358 40 139 7312, michael.forsblom@mecatrade.fi
Mikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se

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

Peter Sandén tar emot SJMF:s bronsplakett.
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Metallkrönika
Efter en stark inledning på året, till stor del med stöd av 
president Trump´s utlovade ekonomiska paket, har en stor 
del av optimismen dämpats. Visserligen är utsikterna för 
tillväxten globalt relativt goda men försvarar inte den relativt 
stora prisrörelsen uppåt som vi såg i slutet av förra och i 
början av detta år. Räntehöjningar i Kina lägger också sordin 
på stämningen. Basmetallernas utveckling är blandad, med 
aluminium som årets vinnare med en uppgång på 12 %, 
koppar och bly upp 5 %, medan zink är ned 3 %. Nickel är 
förloraren med ett tapp på 12 %.

Trots utbudsbegränsningarna i början av året vid världens två 
största koppargruvor; Grasberg i Indonesien och Escondida 
i Chile, steg inte kopparpriset nämnvärt. Marknaden tolkade 
detta som ett svaghetstecken vilket också avspeglades i 
fysiska premier som överlag noterades relativt lågt  
(ca $40-50 i Kina och Europa). När väl exportlicensen föll 
på plats för Grasberg och Escondidastrejken var avblåst, 
föll priserna. De senaste veckorna har utbudet kommit i 
fokus igen; återigen är det strejk, nu vid Grasberg, samti-
digt som väderproblem har påverkat produktionen i Chile. 
Fysiska premier har börjat stiga. Förra månadens import-
statistik visade sig starkare än väntat vilket också ger stöd 
till priset. Kinesiska räntehöjningar motverkar och markna-
den står och väger kring $5700/ton

Nyheter om kommande produktionsbegränsningar i Kina har 
dominerat nyhetsflödet kring aluminium. Finansiella aktörer 
har investerat i förväntad prisuppgång. Priset noterade en 
toppnivå i början av april på $1980. Kinesiska myndigheter har 
definierat ett antal produktionsanläggningar som ”olagliga”, 

i den meningen att de vid tidigare överenskommelser varit 
ålagda att stängas p.g.a. miljöskäl. Dessutom kommer stål-, 
cement- och aluminiumproduktion stängas över vinter- 
säsongen 2017/18 i storstadsområden som är särskilt 
utsatta för dålig luft. Vad detta kommer att innebära i 
utebliven produktion är ännu ytterst osäkert. Den senaste 
statistiken tyder på att producenterna försöker intäkts- 
optimera och kör för fullt så länge de kan, vilket har pressat 
tillbaka priset till dagens nivåer kring $1900/ton. 

Den positiva undertonen för zink har märkbart dämpats 
de senaste två månaderna. De stora gruvstängningarna 
har delvis kompenserats av nytt utbud, samtidigt som 
Trump-effekten har klingat av. Priset har kommit ned från 
toppnoteringarna i februari i närheten av $3000 till dagens 
mer rimliga nivå kring $2500. Trots den nya produktionen 
är marknaden i underskott. Priset bör stabiliseras, med 
förutsättningar för högre pris mot slutet av 2017. 

I början av maj annonserades att Filipinernas miljöminister 
Gina Lopez inte blev omvald. Hon har drivit processen att 
städa upp i gruvindustrin vilket förväntades leda till att 23 
nickelgruvor skulle stängas. Åtgärdena stötte på patrull i 
parlamentet vilket således ledde till hennes avgång. Läget 
är nu mycket osäkert. Marknaden tecknar in ett allt större 
utbud; dels av Indonesiens utbyggda förädlingsindustri och 
uppmjukat exportstopp av nickelmalm. Med ett fortsatt 
stort utbud från Filipinerna kommer sannolikt marknaden 
åter hamna i överskott och bygga på den redan höga 
lagernivån.  Priset på nickel har kontinuerligt fallit sedan 
februari och handlas på årslägsta nivåer kring $8800/ton.

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se
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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

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego. 

• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar 
  metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning. 

• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:
• Tempområde: -150° - +200°
• Trycktäthet: 1000 bar
• Kemiskt motstånd
• Fluorescerande
• Korrosionsskydd
• Dokumentering

Godkännande:
• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se
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”JAG HAR VELAT SKAPA EN 
PLATS ATT FÖRUNDRAS ÖVER, 
SOM ÄR LOCKANDE BÅDE FÖR 

KROPPEN OCH FANTASIN 

”Matti Kallioinen



Jag har velat skapa en plats att förundras över, som är 
lockande både för kroppen och fantasin. Den bygger 
på enkla regelbundna former med släta organiska ytor. 
Formdelarna upprepas på ett sätt som blir mystiskt och lite 
absurt. Man kan uppleva dem med ögonen, händerna och 
hela kroppen.Skulpturen kröker sig genom sig själv på ett 
sätt som för tankarna till en virvel.

Det skulle kunna vara en livsform på besök från yttre -eller 
inre- rymden. Ytan liknar en slät hud i pärlskimrande färger. 
Insidorna är intensivt röda och rosa medan färgen kyls ner 
ju längre ut man kommer, ytterst ligger grönt och turkost.
Man kan man röra sig genom den stora formen som bildar 
sammanflä- tade rumsligheter. Jag kan se framför mig hur 
barn dels klättrar upp på den men också rör sig in genom 
öppningarna. och försöker följa formens rundgång.

ETERVIRVEL
av Matti Kallioinen 

Som barn var jag väldigt fascinerad av gamla stensatta 
labyrinter och jag tänker att denna form kan ha en liknande 
dragningskraft. Dess gåtfullhet kan fungera inspirerande 
och stämningsskapande i leken.

Platsen är Mariatorget i Helsingborg, intill Mariakyrkan som är 
från 1400-talet. Beställare är Helsingborgs stad och uppdraget 

bestod i att göra en skulptur som inbjuder till lek.

Storleken är ca 3 x 3 x 3 m.
Vikten ca 1000 kg.
Skulpturen är nu skickad på lackering.
Invigningen är beräknad till 30:e Augusti.

Matti Kallioinen
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Fakta om Matti
Matti Kallioinen är född 1974 i Sundsvall, och  
är en svensk konstnär och performanceartist.

Kallioinen utbildade sig vid Konstfack i Stockholm 1995 
- 2000 och vid Konsthögskolan i Stockholm 2001 - 2002.  
Han har haft ett flertal separatutställningar bland annat 
på Galleri Susanne Pettersson i Norrköping 2002, Milli-
ken Gallery i Stockholm 2007 och 2009 samt Teatergal-
leriet i Uppsala. Även Moderna museet och Magasin III 

har visat hans konst genom åren. Internationellt har han 
bland annat ställt ut på Rental Gallery i New York och Al-
baniens nationalmuseum i Tirana. Bland hans offentliga 
utsmyckningar finns Fokuserat här för ett koncentrat nu 
i Sandbäcken i Karlstad, Spectral Self Container på Anna 

Lindhs plats i Malmö.

ETERVIRVEL
av Matti Kallioinen 

Strax utanför en av rektangelns kortsidor är en mindre 
skulptur placerad. Den sitter på en stång ca 100 cm över 
marken. Det är en miniatyr av den stora formen som går att 
rotera med handen. I denna skala inverteras leken: Barnet är 
större än formen, och det är barnet som stillastående kan få 
formen att röra sig. Här kan uppmärksamheten vila och åter 
fokuseras efter att ha virvlat runt i den stora formen. 

”– Jag kan inte berätta mer än att det är det andra stora 
konstverket som vi har tillverkat till Matti Kallioinen. Det första 
levererades till Malmö. Modellen är tillverkad av spacklad 
friggolit. På gjuteriet så delade vi sedan upp modellen i  
ca 40 st delar. Varje del formades och gjöts var för sig. 
Godstjockleken är ca 10-12mm. Sedan svetsades de ihop 
till 3 stora ”ringar”, för att till sist svetsas samman till ett stort 
sammanhållande verk. Efter det så blev det några dagars 
slipning och finlir. Vi arbetade till och från med skulpturen  
i ca 3 månader, säger Nicke Green på Westermalmsmetall-
gjuteri.

Anna Lindhs plats i Malmö
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Reftele Gjuteri
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Turen gick senare till Reftele Gjuteri. Där vi blev välkomnade 
av Lars-Gunnar Sandberg och David Stenberg. Så sent 
som i januari 2016 brann det i stora delar av den stora 
byggnadens väggar och tak. Reftele Gjuteri startades 
1947 av bröderna Gunnar och Arthur Sandberg. Idag 
drivs företaget av Lars-Gunnar Sandberg tillsammans 
med Henrik Harrysson och David Stenberg.

När verksamheten startades på 40-talet var mjölkkylare 
den främsta produkten. Under åren som gått har både 
produktutbud och kundantal ökat. De vänder sig idag till 
kunder inom olika verksamhetsområden såsom fordons-
industrin, pumpindustrin och livsmedelsbranschen.
De har lång erfarenhet av aluminiumgods och olika 

metoder såsom handformning, blockformning och 
kokillgjutning. Ekbergs Metallgjuteri är ett systerbolag 
till Reftele Gjuteri. De tillverkar förutom sandgjutgods i 
aluminium och kopparlegeringar även presentartiklar och 
prydnadssaker i brons.

Reftele Gjuteris affärsidé är att erbjuda våra kunder en 
komplett lösning, från ritbord till färdig produkt. De har 
ett välutvecklat nätverk med olika företag som bygger 
modeller, utför skärande bearbetning och ytbehandling.

Bakom kulisserna på 
Reftele gjuteri

 LÄS MER PÅ
www.reftelegjuteri.se
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Reftele Gjuteri

Samuel Fröler är skådespelaren som växte upp i Reftele  
Han föddes i slutet på 50-talet och kom som 10-åring från Madesjö i Kalmar län till prästgården 
i Reftele. Hans far Lennart var en mycket omtyckt och folklig kontraktsprost och hans 
mamma Anna-Greta Fröler var lågstadielärarinna närliggande Västboås. Efter gymnasiet 
flyttade han till Västerås och utbildades senare på Göteborgs scenskola. Fröler blev ett 
namn för svenska folket när han medverkade, i Ingmar Bergmans och Billie Augusts 
”Den goda viljan”, Lars Molins tv-serie ”Tre kärlekar” och framför allt i den folkkära  
tv-serien Skärgårdsdoktorn på slutet av 90-talet.

Lars-Gunnar Sandberg tar emot SJMF:s bronsplakett.
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AKTUELLT FRÅN KANSLIET  
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

Vår årskongress med årsmöte i Värnamo 2017 är över, 
vad jag tycker ett mycket trevligt möte med tre intressanta 
studiebesök. Lundbergs Pressgjuteri i Vrigstad på torsda-
gen, som följdes upp med besök hos APM i Värnamo samt 
Reftele Gjuteri dagen efter samt förtäring med ölprovning på 
Bredaryds Wärdshus. På kvällen när vi avnjöt vår tre rätters 
middag var vi 46 personer som hade anmält sig till kon-
gressen, samt några inbjudna gäster. Underhållningen stod 
förutom deltagarna, en duo bestående av lokala förmågor 
för. Tyvärr var det tvingade att ge sig av när spontandansen 
stod högt i tak. Beroende av elektricitet fick jag veta, speciellt 
när man åker hiss. Räddningstjänsten fixade allt, TACK! 

Alltid roligt att vara med och arrangera dessa möten när 
vi får ett så stort intresse, 46 anmälda! Naturligtvis är vårt 
mål att till nästa kongress skall vi vara ännu fler. Ni som var 
med, passa på och ”sälj” in nästa kongress! 

Varför skall man gå med i SJMF? 
Därför att man får ett utomordentligt kontaktnät. Vi är 
drygt 40 gjuterier och modellsnickare, samt ca 30 leve-
ransföretag och ett stort antal personliga medlemmar. 

”I samband med elfelet har räddningstjänsten ryckt ut på åtminstone ett 
larm, det gällde en hiss som fastnade på Scandic hotell i Värnamo till följd  
av strömavbrottet, skriver Värnamo Nyheter.”

SJMF anordnar, förutom kongress med årsmöte och 
intressanta studiebesök, en höstresa per år. Oftast inom 
Europa med ett flertal gjuteribesök. Vi har även tillgång till 
vår förbundsjurist Per-Åke Fredricksson, samt ett samar-
betsavtal med Säkra Vätterstaden AB som har hjälp många 
gjuterier till en betydligt lägre försäkringspremie. Tidskriften 
Lättsmält som kommer ut fyra gånger per år. Den kan ni 
använda er av för att få ut era egna nyheter. Tidningen når 
samtliga gjuterier i Sverige!

Kostnaden är endast en medlemsavgift på 250: - samt en 
serviceavgift beroende på antal anställda. T.ex. åtta anstäl-
lda, 300 per anställd och år. Ni som inte är medlemmar, ta 
kontakt och anmäl er redan idag.

Många rätta svar på Kryzzet har kommit in. Nytt rekorddelta-
gande och det ökar hela tiden. De lyckliga vinnarna blev Inge-
gerd o Rolf Norström, Marie Stridkvist och Ulla-Kikki Hellkvist. 
Det är bara att önska dem lycka till med skrapningen.

Just nu planeras årets studieresa. Bland förslagen finns 
Birmingham, och tidpunkten är satt till 22 – 27 september.  
Mer information kommer efter hand.

Med vänlig hälsning från kansliet i Malmö

Gert-Ove    

ÖLPROVNINGEN PÅ 
BREDARYDS WÄRDSHUS
Efter studiebesöken var det dags för lunch. Bussen tog oss till 
Bredaryds Wärdshus, där vi bjöds på en gratinerad kantarell-
macka. Till maten serverades smakprov på en rad olika ölsorter, 
bland annat Tjuvbryggaröl från deras egna bryggeri i källaren.

Personalen presenterade varje ölsort på ett trevligt sätt med lite 
historik och tillverkningssätt. Ölsorterna som vi bjöds på var:

■	Banana bread beer, Wells, Storbritannien

■	Tjyvbryggaröl, Bredaryds Wärdshus & Bryggeri, Sverige

■	Blonde ale, Cerveza de los muertos,  
 Mexico

■	Indianviken Pale ale, Nynäshamns  
 Ångbryggeri AB, Sverige

■	Young’s Double Chocolate Stout,  
 Young’s & Co, Storbritannien
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SJMF:s medlemsnätverk
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J ag har officiellt jobbat på gjuteriet i 9 år, idag är jag är  
 28 år. Jag började ganska tidigt, direkt efter gym-
nasiet. Två dagar efter studenten så började jag att 

jobba. Jag gick samhällsvetenskaplig linje med inriktning 
företag. Det fanns ingen specifik utbildning i min närhet 
då och jag började tidigt att jobba i stället. Gjuteriarbetet 
är ingenting du läser till, det är något man lär sig genom 
jobb och erfarenhet. Sen är jag mer eller mindre uppvuxen i 
företaget. Det har varit sommar jobb och så vidare. Det blir 
tredje generationen i företaget. Farfar startade gjuteriet och 
farsan tog över, tror han var 21 då.

Jag tycker att det är roligt, jag brinner för det här och är 
uppväxt med det, så det föll mig naturligt. Jag vill gärna ta 
över en dag. Farsan får ju hålla på så länge han vill dock. 
han brukar skoja och säga att han ska driva det i sju år till 
så att han blir 71 år…. Man vet aldrig? Men det tror jag 
skulle vara bra, Då har jag en period till som jag kan utbilda 
mig ännu mer. Jag har hålla på länge men jag tror att man 
kan hålla på bra länge till innan man tar över. Jag var med 
farsan på jobbet när jag var liten, jag stod inte och barn ar-
betade bör understrykas.. Men eftersom farsan har jobbat 
mycket med att bygga upp företaget har det varit naturligt 
att man varit med. Det har inte varit något konstigt för mig.
Jag har aldrig blivit tvingad till något, men det föll sig natur-
ligt. Sen när jag började jobba med det på riktigt så var det 
roligt.Nu har jag fått ta över en del ansvar och då blir det 
ännu roligare. Jag har tagit över gjuteridelen sedan snart 
två år tillbaka. Vi har gjort om mycket i företaget lednings-
mässigt. Vi har infört gruppchefer och jag är en av dem. 
Det känns bra, jag har fått jobba in mina idéer och vi får in 
lite annat tänk. 

Möte med Thomas Sedenborg
Jag vet egentligen väldigt lite om föreningen SJMF, jag har 
tänkt att vara med tidigare. Men det har inte funnits tid, jag 
är småbarnsförälder och det är mycket som ska hinnas 
med. Jag har en dotter som fyller tre i höst. Det är fullt upp.
Men det är roligt att vara med här på mötet. Kul att se an-
dra gjuteriet. Jag har egentligen inte haft något att jämföra 
med. Jag har ju bara sett det jag jobbar på. Det är klart att 
det känns som en äldre bransch när man är här. Men kun-
skapen kommer ju därifrån  och jag känner att det är viktigt 
att kunskapen härifrån, förs vidare. Det är nog det svåra. 
Jag tror att föreningen är bra och kommer att vara det för 
nästa generation. 

Det hade varit perfekt om det kunde anordnas barnpass-
ning och kunna bjuda in hela familjen. Det hade varit lättare 
att följa med då. Det tror jag hade lockat många yngre. 
Det är väl egentligen bara en kille till här som är i samma 
åldersgrupp. Det är vi som är 80-talisterna. Jag tror absolut 
att jag kommer att delta på fler möten framöver. Det är ro-
ligt när man väl kommer iväg. Jag tror absolut på utrymme 
för samarbete i framtiden med modellbyggare,  De har en 
helt annan kapacitet för att kunna göra väldigt komplicera-
de fixturer. 

När det kommer till nätverk för de yngre i branschen, tror 
att vi kan jobba annorlunda marknadsmässigt. Hos oss 
finn det väldigt mycket att utveckla på marknadssidan och 
kunna synas mer. Det måste vi jobba med.
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Lördagkvällens underhållning stod  
The Experience för. De beskriver sig själv 
som två levnadsglada sångare som gjort 
gemensam sak av sina drömmar. 

Efter showen sitter Lättsmält backstage iden lilla logen på 
hotellet. Vi tar ett eftersnack med Annelie Jonsson och Weine 
Rapp som tillsammans bildar den skönsjungande duon.

Vi är här ifrån trakterna, ett par mil norr om Värnamo, Klevshult 
och Skillingaryd. Vi startade Experience 2003 och sedan 
dess har vi harvat runt. Vi är lite på sluttampen nu känner vi. 
Vi har familj båda två, med barn och så att vi tänker väl gå ner 
mer och mer. Vi börjar bli gamla och båda är gifta på varsitt 
håll. Det är inte alltid så populärt att dra iväg på fredag- och 
lördagskvällarna och lämna familjen hemma. Det är oftast så. 
Man packar in i bilen redan vid 11 på morgonen och sedan 
roddar vi vid fyra fem, innan gästerna kommer. Så ska man 
soundchecka, sen sitter man och väntar på att få börja spela. 
Oftast är vi inte färdiga förrän efter midnatt och då är man i 
säng runt tre fyra på natten. Det är inte värt det längre. Man 
börjar bli lite bekväm.På senare tid har vi spelat på pianobarer, 
tillsammans med en pianist. Det är ett annat sätta att jobba. 
Ofta får man en önskning på en låt, då googlar vi upp texten 
och sedan drar vi igång. Det är lite så vi har jobbat. Vi kan väl-
digt lite om väldigt mycket. Om man tittar på hur många låtar 
vi har spelat och sjungit under åren, så är det väldigt många.  
Säkert uppåt en 700 stycken!

Vi lärde känna varandra genom ett musikprojekt som vi gjorde 
ihop, sedan så startade vi gruppen tillsammans med två 
andra artister, så vi var fyra från början. Vi spelar ju allt från 
schlager till Rock´n Roll. Från Frank Sinatra till visor och pop. 
Vi försöker ta hela bredden, så att alla ska vara nöjda med 
kvällen. Det är våran grej. Kvinnorna är A och O i en publik. 
Spelar du bara för män så sitter de bara ner. De behöver inte 

”ut och flänga”. Medan kvinnorna reagerar ”ooh en schlager-
låt” och då flyger de upp direkt och vill dansa. Då drar de upp 
karlarna och sedan är allt i gång.

I Värnamo är det inte så mycket covermusik. Det är mycket 
band dock. Men finns inte så många ställen som har live mu-
sik. Det är här på hotellet, på gästgivaregården och på Harrys. 
Musikstilen är nog väldigt varierad, mycket hårdrock tror jag. 
Paradnumret är ”Proud Mary”, mest som Ike och Tina Turner 
gjorde den. Creedence Clearwater Revival och Bon Jovi går 
alltid hem. Vi brukar kolla innan vilken publik vi får. Sätter upp 
fingret i luften och ser vad det är för folk. Är det rockenrollare, 
dansband eller är det bugg. Det blev mycket Jerry Williams 
denna kväll. Annelie har haft influensa i två veckor innan och 
det styrde uppträdandet. Då kan hon inte klippa de högsta 
tonerna, så då fick Weine jobba lite hårdare ikväll. Så vi kan 
styra varandra på det sättet. 

Men Weine har haft en större publik en så, berättar Annelie, 
han har varit med i TV. Fast det var många år sedan, svarar 
Weine. Man börjar bli gammal, det var 94… ”95!” rättar  
Annelie. Framträdandet med låten ”Mustang Sally” i TV4:s 
”Sikta mot stjärnorna” hade över 2,2 miljoner tittare. Han kom 
tvåa i folkomröstningen berättar Annelie. Ja, jo, men kom man 
tvåa i programmet gick man inte vidare till finalen, säger Weine, 
och sen skiner han upp. Men procentuellt hade jag mest 
röster av alla tvåorna. Det känns fortfarande bra.   

Det fantastiskt roligt när allt är uppe och man kör. Så tack 
SJMF, ni var en fantastisk publik!

Erfaren duo med stjärnglans stod 
för kvällens underhållning
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YHTIÖ

Nu erbjuder Karlebo kompletta lösningar inom värmebehandling.  
Vi har ett heltäckande produkt- och tjänsteutbud, från nyinstallation 
av anläggningar till underhåll och service.

Karlebo representerar flera ledande leverantörer och kan därför 
erbjuda kvalitetsprodukter för alla typer av processer. Dessutom 
tillhandahåller vi reservdelar och styrsystem. Söker du en pålitlig 
partner inom värmebehandling? Vänd dig till Karlebo.

Läs mer på www.karlebo.se

Heta lösningar inom 
värmebehandling

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



KRYZZA

Ni är vinnarna i Kryzzet  
nr 1/2017 i Lättsmält!  
Ingegerd & Rolf Norström, Borås
Marie Stridkvist, Lyrestad
Ulla-Kikki Hellkvist, Hammarö 

Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!

Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 5 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn 
och telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast 30 juli. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 1, 2017



Vår omfattande produktportfölj med 
ursprung från hela världen hjälper oss 
att möta våra kunders behov av råvaror 
och mineraler. 

Dessutom har vi medarbetare med 
många års erfarenhet och teknisk 
kompetens som finns där för dig . 

+46 31 733 22 00 
info.molndal@sibelco.com

www.sibelco.eu

more from
minerals
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