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Metallkrönika

Sedan den senaste krönikan, som skrevs i mars när 
spridningen av Corona-virusets spreds över världen, 
har utvecklingen på metallmarknaden varit förvånans-
värt positiv. Efter det initiala raset i början av mars har 
återhämtningen varit dramatiskt. Priserna på koppar har 
stigit 47 % sen botten; zink och nickel med 40 % medan 
aluminium släpar efter med en återhämtning på 28 %.  
Kina står i princip för hälften av den globala konsumtio-
nen av basmetaller. Viruset startade i Kina och Kina var 
först att stävja spridningen. Därav den positiva effek-
ten. Pristrycket kom även från utbudssidan. I takt med 
spridningen utanför Kina påverkades gruvproduktionen 
negativt i Sydamerika, USA, Australien och övriga Asien. 
Således fick vi en dubbel effekt på de fundamentala 
balanserna.

Nu står vi vid ett vägskäl igen. Den andra virusvågen har 
drabbat USA och Europa. Gruvproduktionen är samtidigt 
mer eller mindre återställd. Det politiska läget i USA är 
osäkert (val idag 3:e november). Således en del oros-
moln. På den positiva sidan står fortsatt stimulanser över 
hela världen. En ny 5-årsplan i Kina som innehåller stora 
infrastruktur-satsningar relaterade till energiomställningen 
(dock ännu inte kvantifierad). Om den ”blå vågen” sköljer 
över USA med demokratisk majoritet i båda kamrarna för-
väntas ett gigantiskt klimatpaket med stora investeringar i 
omställningen. Om det positiva scenariot faller in kommer 
efterfrågan på metaller sannolikt att accelerera de närmsta 
åren. Frågan är om det investerats tillräckligt i ny gruv-
produktion. De flesta prognoserna tyder på att så inte är 
fallet, vilket kan leda till kraftiga prisuppgångar framöver.

Koppar är i centrum för energiomställningen. Positiva 
prognoser duggar tätt. Det har i många år pratats om 
risken för utbudsbrist. Gruvorna i Chile (20 % av världs-
produktionen) har länge brottats med låga halter och nya 
investeringar är klart begränsade. Risken är stor att det 
blir stora underskott av koppar de närmsta åren.  Det 
påminner lite om läget i början av 2000-talet när Kinas 
urbanisering och industriutbyggnad tog fart. Investering-
arna i ny produktion hade släpat efter i många år. Priserna 
rusade då upp till rekordnivån $10 500. Risken finns för ett 
liknande scenario detta decennium, där efterfrågan vida 
kommer överstiga utbudet.

Aluminium är energikrävande och 60 % produceras 
i Kina, till stor del är beroende av kolkraft. Kraven på 
CO2 neutralt aluminium, framför allt i Europa har lett till 
ökat fokus på ”Grönt Aluminium”. LME har planer på att 
introducera ett nytt kontrakt där endast material med en 
begränsad mängd CO2 per producerad ton av metall, 
skall vara godkänt att leverera till börsen. Risken finns att 
det uppstår två marknader; vilket kan komma att avspegla 
sig i stora skillnader mellan lokala premier.  Det globala 
priset tyngs av ett utbudsöverskott. Kina har fortsatt att 
producera och till och med ökat utbudet genom krisen. 
Priset släpar därför efter övriga basmetaller.

Zinkpriset har överraskat med en prisuppgång i linje med 
koppar och nickel. Detta trots ett prognostiserat stort 
utbudsöverskott nästa år. Effekten som beskrevs i ingres-
sen med Corona-relaterade gruvstängningar slog lite 
hårdare på zink vilket skapat en mer balanserad marknad i 
år, vilket är en delförklaring till prisbilden. 

Nickelmarknaden är intressant. Den traditionella konsu-
menten är den rostfria stålindustrin som förbrukar nickel i 
olika former; både primärvara, skrot och nickel i tackjärn. 
Batteriindustrin köper andra specifika former, än så länge 
i begränsad omfattning för att egentligen påverka den 
fundamentala balansen och därmed prisbilden. Den för-
väntade efterfrågan till batteriindustrin kopplat till elektri-
fieringen av fordonsflottan skapar emellertid stora effekter 
på den finansiella marknaden. Kinas nya 5-årsplan ryktas 
innehålla stora satsningar på elbilsutveckling, vilket ökar 
den strategiska positioneringen av kritiska metaller som 
nickel. Samtidigt går den rostfria stålindustrin starkt i Kina. 
Mycket talar för en fortsatt stark efterfrågan på nickel. 

Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se

– en del av Finja

GJUTERI
SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL

Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
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Efter mötet och innan lunch hade vi en sightseeing vid 
kanalslussarna under ledning av Peter Stridkvist, vi fick 
även bevittna en slussöppning.

Lättsmält kommer inte ut med fyra nummer i år, då det 
även råder besöks- och reseförbud. Dock skall vi få ut ett 
nummer till i år. Förenklat, det är det nummer ni håller i 
handen.

Årsmöte 2021
Vi planerar för nästa årsmöte i Malmö 15-17 april 2021. 
Reservera redan nu dessa dagar så vi får ett välbesökt 
årsmöte med intressanta besök. Naturligtvis är det  
restriktionerna beträffande Covid-19 som gäller.

Kansliet/Gert-Ove

Kansliet har mer eller mindre legat i träda och avvaktat 
utvecklingen för pandemin.

Det planerade årsmötet i Malmö 16-18 april fick vi ställa 
in pga. Covid-19. Istället beslöt styrelsen att senare lägga 
årsmötet och beslut togs att göra ett nytt försök i augusti. 
Läget försämrades inte och en kallelse gick ut till våra 
medlemmar att årsmötet skulle genomföras 21-22 augusti. 
Cirka  20 personer anmälde sitt intresse att närvara på 
mötet och det genomfördes med ett bantat program:
 
Vi samlades på Lyrestads Gjuteri på fredagen och där gui-
dade Peter Stridkvist oss runt i gjuteriet. Se sparat artikel 
om detta besök och Lyrestads gjuteri på kommande sidor. 
Årsmötet genomfördes på Norrqvarn Hotell & Konferens i 
Lyrestad vid Göta Kanal och därmed naturligtvis vid en av 
de många slussarna i trakten. På kommande sida ges en 
tillbakablick med bilder från årsmötet.
  
På kvällen var det tid med en gemensam middag. Lörda-
gen 22 augusti hade vi årsmötet, se separat protokoll, där 
det valdes en ny ordförande, Lars Nilsson, Soundseal AB, 
Getinge. Mötet avtackade avgående ordförande Lasse 
Sedenborg för lång och trogen tjänst, men Lasse kommer 
att synas och höras även i framtiden som styrelsemedlem.

AKTUELLT FRÅN KANSLIET  
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

Tillbakablick
till årsmötet

bild 1 Vid Norrqvarn, Peter informerar om orten 

Det traditionsenliga årsmötet för 2020 blev till en början 
inställt på grund av rådande omständigheter. Den 21-22 
augusti sågs SJMF äntligen gemensamt på plats i Sjöstorp, 
Lyrestad. 

Årsmötet påbörjades med ett besök hos Lyrestads Gjuteri 
AB, en separat artikel är skriven på sida 8. Efter detta 
besök var det dags för incheckning. På Norrqvarn Hotell & 
Restaurang möttes vi av deras rofyllda, avslappnande miljö 
med ett tydligt fokus på närodlat och närhet till natur. Res-
taurangen har märkningen ”Smaka på Västsverige” innebä-
rande producenter som erbjuder matupplevelser baserade 
på säsongsbetonade lokala råvaror. Vilket föreningen minst 
sagt fick smaka på under årsmötets middagar. 

bild 2 Middag på Norrqvarn Hotell & Restaurang bild 2, 3 Produktion på Lyrestad Gjuteri AB 
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I Lyrestad brinner man för materialet och en hållbar till-
verkning, cirka 90% av järnet återvinns vanligtvis från dels 
eget gjuteri men även från plåtklipp, brunnslock, bromsski-
vor, järnvägsräls och annat som inkommer från de lokala 
skrothandlarna. De återvinner även cirka 95% av deras 
formsand som går direkt in i produktionen igen, resterande 
5% läggs idag som terraseringsmaterial men pågående 
projekt är att försöka få in den sista delen av sanden till 
en närliggande betongfabrik som kan återvinna den i sin 
produktion.

Vid Göta Kanal ligger ett av vad som idag har kommit 
till att bli ett av de mest högkvalitativa gjuterierna i 
landet, Lyrestads Gjuteri. Sedan 1955 har gjuteriet 
legat på samma plats, med samma utseende om än 
i väl underhållet skick. De gamla äldre kollegorna 
som idag kommer över på en kopp kaffe muttrar med 
glimten i ögat över att arbetarna minsann har det 
alldeles för bra idag. 

Peter Stridkvist, tillsammans med fru Marie och sonen 
Andreas driver idag det familjära gjuteriet med målet att all-
tid erbjuda ett högkvalitativt gjutgods i nära samarbete med 
kunden. Även i produktionen är det en familjär stämning 

med väldigt liten personalomsättning varav några i per-
sonalen är av andra generationen och har genom tidigare 
generationer varit med sen starten av Lyrestads Gjuteri.

Med sin 65-åriga tradition har gjuteriet mycket kunskap 
och driv att luta sig tillbaka på. För att nå sitt mål på 
kvalitet och miljö har det skett många förändringar under 
åren. Under 2008 inträffade en större incident på gjuteriet, 
då instrumentet för termisk analys bröt samman och en kris 
fall in för företaget. 

Novacast hade parallellt med det gamla instrumentet instal-
lerat ett nytt instrument som var under test och som tur var 
snabbt kunde ersätta det pågående haveriet. Utan vetskap 
var denna nyinstallerade produkt en stark investering och 
lösning för både den tillfälliga krisen och en mycket viktig 
komponent för den framtida utvecklingen på Lyrestads 
Gjuteri. 

”Vi har tack vare vår goda kvalitet 
lyckats knyta ett bra samarbete med 
stora svenska verkstadsföretag med 

höga krav på gjutgodset.”

Tillverkningen i Lyrestad består till cirka 80% av maskin-
delar, reservdelar och prototyper till verkstadsindustrin. 
Resterande del av produktionen går till offentlig utsmyck-
ning, restorering av t.ex. staket till k-märkta byggnader 
samt exklusiva prydnadsföremål. Där de bland annat gjuter 
Jönssons katt, Alfa Omega och gnistgallret ”Slottet brinner” 
åt Svenskt Tenn. I detta nu pågår spännande projekt till 
både Slottsträdgården i Oslo samt Nationalmuseet i Stock-
holm. Peter förklarar sin glädje kring samarbetena och 
påpekar vikten av att säkra sina kontakter. 

Ett vinnande koncept för detta gjuteri verkar vara ett beta-
gande sätt att se på konkurrenter. Konkurrenter som säljer 

liknande typer av varor och tjänster ser Lyrestad istället 
som betydelsefulla kollegor. Starka samarbeten är det som 
stärkt Lyrestads plats på marknaden idag. 

Den pågående pandemin slog hårt i början på våren och 
även kring de internationella affärerna med såväl Norge 
som med bland annat Italien, Holland, Turkiet, Estland och 
Litauen. Men nu under hösten har det varit full fart framåt 
igen med fulla orderböcker och gjuteriet går på högvarv. 
Under årets gång har man lärt sig mer än någonsin att 
allting kan vända snabbt och det är viktigt att ständigt vara 
alerta påpekar Peter.

En 65-årig 
gjuteritradition
i Lyrestad

Text: Jasmine Johansson & Andreas Stridkvist, Foto: Andreas Stridkvist

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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ODE 707 / ULLA WEST
Text & Foto: Ulla West

ODE 707 rymmer något som passerat, men även framtidsidéer och utveck-
ling. Ulla Wests monumentala verk väcker tankar kring trycktekniker, mång-
faldigande av text och en språklig kommunikation. Gestaltningen hyllar det 
fria ordet och uppmanar till skrivande och läsning.

Zachrisbergsparken, Årsta

I ett utvecklande område i Årsta,  än mer specifikt i 
Zachrisbergsparken har konstnären Ulla West under 
2019 skapat en skulptur i form av ett bokstavsklot. 
Skulpturen är en sfär, gjuten i aluminium på Wester-
malms metallgjuteri.

Verket är en uppförstorad typsnittskula från en IBM 
Selectric-skrivmaskin som introducerades 1961. Det 
var den första skrivmaskinen med utbytbart typsnitt. 
Selectric-maskinen utvecklades vidare med ett litet minne 
för direkt redigering av text, en teknik som framöver skulle 
bli den digitala ordbehandlaren, datorn. Ordklotet är såle-
des en länk mellan den analoga och digitala tekniken. 

En typsnittskula från skrivmaskinen, 35 mm i diameter har 
3D-scannats och en förstoring har byggts upp i 3D, förde-
lats i 26 delar som sedan frästs i polyuretan. Dessa delar 
har varit gjutförlagor. 22 delar har gjutits och svetsats sam-
man till sfärens kropp och de övriga delarna har passats 
ihop till sfärens lock med en öppningsbar lucka.

Bokstäver, siffror och tecken på skulpturen är spegelvända 
– liksom på en skrivmaskins typsnittskula. Stämplade, 
avtryckta blir de rättvända, liksom i betongen i marken runt 
skulpturen. 

Alfabetets 29 bokstäver i versaler förekommer två gånger 
tillsammans med siffror och ett urval av skiljetecken. Place-
ringen och urvalet följer typsnittskulan till en Selectric-skriv-
maskin. Ett för skulpturen nydesignat typsnitt ODE SANS 
är formgivet av den grafiske formgivaren Christopher West. 
Bokstäverna ligger i relief på ytan. Vissa bokstäver är 
ihåliga och upplysta med LED-belysning inifrån, vilket gör verket synligt under dygnets mörka tider. Belysningen är 

kopplad till parkens utomhusbelysning. Skulpturen medver-
kar till att lysa upp i parken. De lysande bokstäverna lockar 
till ordbildande och mening. 707 står för bokstävernas 
grad, dvs storleken på skulpturens bokstäver. I den plats-
gjutna betongmarken som omger skulpturen är ett antal 
ord stämplade som fördjupningar. Orden är prepositioner, 
de små ord som sammanbinder språket och anger position 
och läge. FÖRE  EFTER  BAKOM  UNDER  PÅ  TILL  FRÅN  
NU  SEDAN  INUTI  ÖVER

Ulla West , född 1954, är utbildad på Konstfack och Konst-
högskolan i Stockholm. Hon är bildkonstnär och har även 
arbetat med scenografi- och kostymuppdrag för teater, 
film och tv. Sedan 1980-talet har hon haft en rad gestalt-
ningsuppdrag för offentlig miljö och ett flertal utställningar i 
Sverige och internationellt.  bl a i Japan, Ryssland, Thailand 
och USA. Hösten 2020 ställer Ulla West ut på Konstnärs-
husets i Stockholm. Ulla Wests konst berör ofta genom-
brottshändelser som påverkar vårt sätt att leva och tänka. 
För att läsa mer om Ulla West och alla hennes verk: besök 
hemsidan www.ullawest.com 

Konstnär: Ulla West 
Plats: Zachrisbergsparken
Material: Aluminium

ODE 
7 0 7
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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 Ljunghäll påbörjade sin resa mot en, för företaget ny mark-

nad för ca två år sedan. Under dessa två år har mycket 
hänt. I början av året färdigställdes den 4 månader långa 
installationen av nya linor med det tyska maskinmärket 
GROB, som även uppdaterades i slutet av sommaren till att 
kunna producera med dubbel hastighet.

Installationen av denna produktions-linen har medfört både 
”blod, svett och tårar”, och det är väldigt tillfredsställande 
att se den nya linan redo att producera med full hastighet, 
menar Lars Hagelberg, tillförordnad CEO. 

I GROB-linan producerar Ljunghäll elmotorer till Mercedes 
Benz nya elbilar. Att få det här att snurra är viktigt för oss 
för att kunna växa och visa att vi är en leverantör att räkna 
med på elmotor-marknaden.

Ljunghäll i Södra Vi har kämpat hårt för att hålla jämna 
steg med den växande e-mobility marknaden, och den nya 
GROB-linan är definitivt ett steg i rätt riktning. Den har inte-
grerad gradning, tvätt och läcktestning i ett, vilket innebär 
en högre repeterbarhet och noggrannhet.

De nya maskinerna kräver mycket utbildning för operatö-
rer och tekniker som jobbar i denna minifabrik, säger Bert 
Schiöld, Production Manager LJSE. Det är en möjlighet 
för våra medarbetare att lära sig mer tekniskt avancerade 
maskiner och utvecklas i sin roller.

Under denna process har Ljunghäll kämpat hårt för att 
uppnå en god kvalitet på detaljerna, som med många nya 
projekt får man lära sig längs med resan. Under tiden har 
företaget haft ett gott samarbete med Soundseal, som 
hjälpt att nå kvalitetsmålen. 

Investeringen av dessa maskiner är ett viktigt steg för oss i 
vår strävan att fortsätta vara ett konkurrenskraftigt och inn-
ovativt företag inom fordonssektorn och även fortsättnings-
vis kunna svara mot framtida behov, säger Lars Hagelberg.   

Flygfoto över Ljunghäll som visar den investering 

och utbyggnad på ca 10 000 kvm som har genom-

förts under 2019-2020. Detta för att ge plats till nya 

produktionslinjer.

Bert Schiöld (Production Manager) och Hugo Petersson (Value 

Stream Leader ZF) framför en av de nya GROB-maskinerna.

”Att producera motorer till elbilar är 
starten på en ny era för Ljunghäll.”

E-mobility 
Starten på     en ny era för Ljunghäll

Genom att Ljunghäll har stark och stabil ägare i ryggen, 
Gnutti Carlo Group, har investeringen av nya maskiner och 
utbyggnad av fabriken varit möjlig. Trots svårigheter under 
våren till följd av Corona-pandemin, har Ljunghäll återhäm-
tat sig bra och ägarna ser ljust på framtiden.

Vi på Ljunghäll vill också passa på att hälsa GOD JUL till 
alla läsare av Lättsmält!
 

Text: Lisa Bauer Foto: Ljunghäll 
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Vår omfattande produktportfölj med 
ursprung från hela världen hjälper oss 
att möta våra kunders behov av råvaror 
och mineraler. 

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

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

www.sibelco.eu

more from
minerals

A4_1406.indd   1 2014-02-11   16:05:16

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

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

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

+ Partnerskap

+ Global teknologi – levererad lokalt 

+ Kreativa, innovativa lösningar

+ Expertrådgivning

+ Tillförlitlighet

+ Kunskapsledande

+46 532 607730

order.sweden@foseco.com

www.foseco.se



SYNPUNKTEN 
Lars Nilsson, Förbundsordförande

Hur blev våren/sommaren 2020? 

Bästa läsare, jag vill först tacka föreningen för det förtro-

endet jag fått att axla ordförandeposten i denna så goa 

och trevliga förening. Vill också passa på att tacka Lars 

Sedenborg för de åren han suttit som ordförande, och 

Gert-Ove Ellström för tålamodet som förbundsdirektör i 

dessa struliga tider. 

Covid-19 har satt sitt spår mer eller mindre överallt, direkt 

och indirekt. Jag hoppas verkligen att ni alla har klarat 

er bra från både orderbortfall och virusdrabbade med-

arbetare. Det positiva är att jag tror Sverige trots allt gått 

rätt väg tack vare Anders Tegnell med medarbetare på 

Smittskyddsinstitutet. Nu är det våra ungdomar som måste 

skärpa sig och ha koll på vad de gör! Håll ut, och som de 

engelsmän vi jobbar med uttrycker sig: Stay safe! 

SJMF fick ställa in årsmötet i April och skjuta det på framti-

den med osäkerhet på när vi skulle kunna genomföra det. 

Efter överläggningar bestämdes att lägga årsmötet fredag/

lördag 21/22 augusti i Lyrestad med kraftigt reducerat del-

tagarantal, Peter och Marie Stridkvist från Lyrestads Gjuteri 

hjälpte till med bokning och förberedelser. Vi samlades på 

Lyrestads Gjuteri vid lunchtid på fredagen med en härlig 

smörgåstårta och sedan ett intressant besök hos Peter och 

Marie på Gjuteriet och de jamande katterna…. Alltid lika 

trevligt att besöka Er, Stort tack till Peter och Marie! 

Om allt går bra så satsar vi på att årsmötet 2021 går av 

stapeln i Malmö!

Svensk politik verkar nästan vara som viruset, drabbar oss 

alla direkt eller indirekt, drivmedel, bonus-malus, plastpåsar, 

olika skatter(plastpåseskatt), integration, kriminalitet etc, 

etc. Vilken rödgrön röra! Två år kvar………!

(Plastpåse Ex: En bomullspåse måste användas 20 000 

gånger för att komma ner i samma miljöpåverkan som en 

engångsplastpåse). (Gå till affären 55 gånger om dagen om 

man räknar på ett års användande). Sedan visste jag inte 

att de soppåsar vi slänger i våra soptunnor här i Sverige 

”töms” och sedan exporteras till Asien som val och delfin-

mat, visste ni det? Enligt Per Bolund hamnar ju påsarna i 

deras magar. Det senaste är LAS förhandlingarna, det är 

ett måste att de ska uppdateras efter dagens arbetsmark-

nad och det gäller för både små och stora företag. När jag 

skriver detta har det amerikanska valet inte gått av stapeln 

än, det ska bli intressant att följa för att se hur det kommer 

att se ut i landet i det stora landet i väst kommande fyra år. 

Sommaren här nere i Falkenberg var i alla fall i mitt tycke 

bra, värme, regn, blåst om vartannat, en svensk sommar 

helt enkelt. Själv var jag och min sambo Åsa till Bornholm 

några dagar, helt klart att rekommendera om ni inte redan 

besökt denna fantastiska ö, den borde varit i svensk 

ägo…… Men i och för sig, då hade vi inte kunnat köpa 

gott vin och öl från gårdarna på ön, det är nog bra ändå att 

danskarna förvaltar den…. I skrivandes stund har här reg-

nat rikligt så en god svamphöst hoppas vi på för de som är 

intresserade, annars finns det svamp att köpa i affären.

Jag kommer som vi tidigare spånat om att delge lite goda 

maträtter med recept för er som gillar att slå ihop något 

gott att äta till middag och kanske ta med dagen efter 

som lunchlåda, håll utkik i tidningen det kan bli lite blandad 

kompott denna gång en festlig plankstek på sida 18. 

Med vänlig hälsning, 

GLÖDHETA ÄVEN 
INOM ELDFAST
Beijer Industri levererar och installerar eldfasta och isolerande 
material för värmebehandlingsugnar, smältugnar, hållugnar, 
induktionsugnar, pannor, pappersbruk, stålverk med mera. Vi 
kan dessutom erbjuda kundanpassade prefabdetaljer från 
vår produktionsanläggning i Hallstahammar. Vi jobbar med      
marknadsledande leverantörer och våra erfarna medarbetare 
ser alltid till att hitta den bästa lösningen för just Dina behov.

Upptäck också möjligheten att teckna serviceavtal med oss 
för murningstjänster och underhåll så att Du som kund kan 
lägga fokus på annat i verksamheten. Resultatet blir bättre 
överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.

Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer på: www.beijerind.se
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2 ekplankor

2 skivor ryggbiff av bästa kvalité,  

storlek efter önskemål

10 medelstora potatisar,  

gärna mjölig sort av typ King Edvard

Matolja: oliv eller raps, 

beroende på personlig smak

2 äggulor

1 tomat

1 knippe färsk broccoli

Ostronskivling efter önskemål, 

jag använde två rejäla ”knippen”

1,5 dl grädde

1,5 tärning köttbuljong 

Salt & vitpeppar

Smör & örtkrydda till tomaten

ca 5 dl vatten

Till bottenredning: 

ca 25g smör 

ca 2msk mjöl (alternativ: glutenfritt) 

Plankstek med
ostronskivlingssås 

Tillagning: Börja med att koka potatisen till duchessen 

(moset på plankan). Mjölig potatis kokas mjuk, ”gammel” 

potatis kokas sönder. Mosa/pressa potatisen, använd 

gärna en ballongvisp för att blanda i ingredienserna 

med, tillsätt olja, vitpeppar, salt smaka av. Tillsätt sedan 

äggulorna. Låt svalna lättare att spritsa.

Sätt på ugnen 250˚C övervärme (gratinering av plankan)

Såsen: Börja med smälta smöret tillsammans med 

buljongtärningen, tillsätt mjölet så ni får en pastaliknande 

”gegga” tillsätt vatten, låt koka upp. Toppa upp med 

grädden, tillsätt salt och peppar smaka av. Låt sjuda. 

Rengör och skölj ostronskivlingen, skär ner i önskade 

bitar. Fräs ostronskivlingen i en stekpanna så den får färg 

och reduceras lite i storlek. Tillsätt den frästa ostronskiv-

lingen i såsen och låt sjuda så svampen ger såsen smak, 

smaka av.

Koka broccolin, tillsätt smör och salt.

Plankan: Skär tomaten i två halvor och lägg en halv 

tomat var i det frästa hålet på plankan, lägg på en smör-

klick och örtkryddan, spritsa den avsvalnade duchessen 

(moset) på plankan, mängd enligt önskemål, ser festligt 

ut om man spritsar hela vägen runt. 

In med plankorna i ugnen för gratinering, efter några 

minuter steker ni biffen till den egna smaken rare, 

medium eller well done. Ett tips på medium är efter 

pålagd biff i pannan vänta till köttsaft kommer upp på 

köttytan vänd biffen och vänta till köttsaften på nyo 

tränger upp, Klar! Låt vila på tallrik nån minut.

Ta ut plankan när den fått färg och lägg på köttet häll 

över ostronskivlingsåsen och lägg på broccolin.

recept på Plankstek med ostronskivlingssås.

Recept för 2 personer.

Detta behöver du:

Tips från receptskaparen Lars Nilsson: 

Avnjutes med ett gott rödvin eller en god öl, 

allt till eget tycke och smak!!!!
Text & Foto: Lars Nilsson
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YHTIÖ

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

Läs mer om oss på www.karlebo.se

Störst på små och
stora maskiner

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

 

Elementvägen 2,  437 36 Lindome
Tel: 031-99 14 77 • 070-620 00 67 • Fax: 031-99 14 78

E-mail: harry@hd-gjut.se     www.hd-gjut.se

Legeringar i följande 
material lagerförs
Mässing, Brons, Rödgods

Aluminium, Zink
Olegerad metall

Tenn, Bly, Koppar, Zink
Legeringsmaterial
Arsenik-Cu, Bor-Cu
Ferro-Cu, Fosfor-Cu

Även andra grund
ämnen och legeringar 

saluförs.

Skapad med inspiration av Larry Walters
Text: Jasmine Johansson Foto: Linda Bäckström

St
 G

ö
ra

n
s 

sj
u

k
h

u
s

Redan från start hade Linda Bäckström, som 
är konstnären bakom skulpturen Larry, tanken 
på Larry Walters. Larry Walters var mannen 
som med hjälp av väderballonger svävade iväg 
sittandes i sin trädgårdsstol. Han var nyfiken på 
världen och flög iväg upp på 4 kilometers höjd. 

Uppdraget kom från St Görans sjukhus och skulle placeras 
på deras innergård. Den första tanken kom när Linda såg 
den relativt mörka platsen och hon tänkte att skulpturen 
måste skapa ljus till gården. 

Tidigare har konstnären skapat en serie stora skulpturer i 
form av ljuskronor, vilket fick henne att reflektera kring vad 
som kan ta in samt spegla ljuset och därmed få rummet 
att upplevas större. Detta skapade tankar kring att gestalta 
något med formen av en kristall, glaskula eller såpbubbla. 

Konstnär: Linda Bäckström
Arbetstitel: Larry
Tillverkare: Westermalms Gjuteri AB
Uppdrag: Skissuppdrag St Görans sjukhus, 
innergård B45. 

Skapandet och tankarna ledde fram till en skulptur av 
skimrande ballong- och bubbelformer som är byggda på 
varandra och sammanfogade som att de kommer upp från 
marken och vill dra iväg ut. Detta tillsammans med en sling-
rande kedja som dekor som också binder ihop dem. Detta 
associeras väl med en av tankarna bakom skulpturen, som 
var just teambuilding där man gemensamt staplar ballonger 
för att bygga en gruppkänsla. Förutom de runda formerna 
som leder ljuset vidare bidrar även dess pärlemofärg till att 
glittra och skifta färg. Tanken med kulören var även att den 
skulle passa miljön för platsen. Solen eller spotlights tar 
fram dess glitter och sprider det vidare på platsen. 
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Svarvaregatan 10, 302 50 Halmstad, Tel 035-10 64 84, Fax 035-10 64 89, info@giab.nu, www.giab.nu

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel  Segjärnsbehandling  Legeringstråd

FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

KRYZZA
Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn och  
telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast 31 december 2020. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 1, 2020

Ni är vinnarna i KRYZZA  
nr 1/2020 i Lättsmält! 
Rätt lösning: ÖVERSYN
Marie Stridkvist, Lyrestad
Jan Nilsson, Jönköping
Izodin Dugic, Emmaboda

Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!
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TÄNK FRAMÅT.
TÄNK HÅLLBARHET.

Det är ofta lönsamt för den metallurgiska industrin att  
upparbeta och återvinna sina restprodukter. Speciellt gäller 
detta i framtiden när miljökraven och deponikostnaderna ökar.  
Fråga oss på Carbomax om vår mångsidiga briketteringsteknik 
så ska vi visa hur man på ett effektivt sätt kan göra nya råvaror 
av industrins restprodukter. Eller läs mer på carbomax.se
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Vcast är ett teknikföretag inom gjuteribranschen. 
Till vår hjälp använder vi en ExOne S-Max 3D 
printer, moderna CAD- program samt Magmasoft 
för gjutsimulering.En del av Holsbygruppen

Nu erbjuder vi även 3D printade 
kärnor och formar i sand!

Printad kärna

Printad form

Vcast senaste investering är en ExOne S-max 3D sandprinter

3D printade kärnor och formar
Vi levererar med hög kvalitet, kort leveranstid samt möjlighet att koppla ihop med våra övriga 
tjänster. Vi kan hjälpa er med att ta fram ett komplett och anpassat underlag inför printing 
samt agera som ”bollplank” under er process.

3D scanning 
Stor erfarenhet vid scanning av gjutna produkter. Vi har portabel utrustning och kommer 
gärna och scannar på plats hos er.

Reverse engineering 
Reverse engineering innebär överföring av ett fysiskt objekt till en digital motsvarighet .
Vi kan återskapa såväl gamla som nya ritningar/produkter till ett modernt cad- format.

Gjutsimulering 
Gjutsimulering är ett användbart verktyg, både för gjuteriet såväl som gjutgodsanvändare vid 
utveckling av gjutna komponenter. Ger en ökad förståelse för processen samt för hur de olika 
parametrarna inverkar på kvaliteten.

Vcast erbjuder

www.vcast.se

För mer info kontakta: 
Stefan Fredriksson T: 0383 - 76 36 84 
Joakim Axelsson T: 0383 - 76 36 95


