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LÄTTSMÄLT UTGES AV SVENSKA JÄRN-
OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

Hej igen!
Hoppas sommaren har varit bra. Själv 
har jag varit i Spanien nästan fyra veck-
or med mycket sol och bad. När detta 
skrivs har jag jobbat i tre veckor redan. 
Det var mycket att göra efter semes-
tern. Semesterledigheten stäl-
ler alltid till med problem, 
då bara halva styrkan 
började jobba vecka 32. 
Det är väl en fråga om 
planering angående 
personalens semester, 
men det är svårt att få 
alla att bli nöjda.

I slutet av juli publice-
rade Dagens Nyheter avslö-
jandet om att Tillväxtverket bru-
tit mot sina egna regler om representa-
tion. Allt detta ledde till att regeringen 
och näringsminister Annie Lööf inte 
hade något förtroende för generaldi-
rektör Christina Lugnet som fick gå. 
Dagarna efter att Christina Lugnet fick 
gå avslöjas det att även Annie Lööfs 
departement inte följer regeringskans-
liets föreskrifter och departementets 
egna regler. I mitten på augusti kom 
nästa avslöjande. Stiftelsen för strate-
gisk forskning med 14 anställda har de 
senaste åren festat upp flera miljoner 
kronor av pengar avsedda för forsk-
ning. På tre år har  festfixaren Micael 
Bindefeld fått 9,3 miljoner  kronor. 
När stiftelsen fyllde 15 år  kostade 
festen över två miljoner. Stiftelsen har 
ett kapital på 9 miljarder och peng-
arna kommer från de på 1990-talet 
nedlagda löntagarfonderna som finan-
s ierades med skatter från företag. Jag 
läste en bra artikel av folkpartisten Olle 
Wästberg angående detta, som menade 
att de statliga myndigheterna inte är de 
som har den kultur och de kunskaper 
som gör dem bra på att hjälpa fram nya 
entreprenörer. Han tog upp den pri-
vata stiftelsen Nyföretagarcentrum som 

ensam bidrog till att skapa lika många 
företag som 14 andra organisationer. 
För fem år sen fick Nyföretagarcentrum 
2 miljoner kronor från staten och 

att de andra, främst  statliga myn-
digheter, fick 130 miljoner 

kronor. Sedan dess har 
miljonerna på den 

statliga sidan ökat 
till miljarder, medan 
Nyföretagarcentrum 
fått 500 000 kr mer. 
Nyföretagarcentrum 

är delaktiga i 10 000 
nya företag per år – år 

efter år. Ungefär 81 % 
av de företagen överlever. 

Hälften av alla nystartade företag via 
Nyföretagarcentrum drivs av kvinnor. 
Nyföretagarcentrum, som får 2,5 mil-
joner i statliga bidrag, är den aktör som 
bevisligen är mest effektiv. Det statliga 
bidraget som Nyföretagarcentrum får 
motsvarar ett halvårs internrepresenta-
tion hos Tillväxtverket. Man kan fråga 
sig, var ska man lägga resurserna??? 
Man får hoppas att myndigheter och 
olika departement blir försiktigare med 
vad de lägger pengarna på och följer de 
regelverk som finns. 

Nu har vi vår studieresa att se fram 
emot. Resan går till Berlin/Dresden 
i mitten på september. Det nya för i 
år är att vi fixar resan t o r till Berlin 
själva. 

Sedan är det ELMIA-mässan i 
november där SJMF ställer ut tillsam-
mans med ett antal medlemsföretag. 
Mässan är den 6–9 november och 
vi står på samma plats som vanligt, 
D02:55. Kom gärna förbi och snacka 
lite över en kopp kaffe.

Hälsar er ordförande
Stefan Eldin
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Ohlssons Klockgjuteri
Företagsronden

slår, så att den får en exakt grundton, 
men ofta också med många övertoner 
som kan bilda hela ackord. Mindre 
klockor som handklockor, primklock-
or, skällor och ko skällor, stäms van-
ligen inte efter gjutningen. Tonens 
höjd inom tonskalan bestäms alltså 
av klockans diameter vid mynningen, 
slagringen. När en bra klocka rings, 
ger den en bestämd ton som har högre 
tonhöjd i samma utsträckning som 
klockans diameter är mindre (eftersom 
metallpartiklarnas svängningar blir allt 
hastigare). Kläppen skall väga 5 % av 
kyrkklockan för rätt klang, men allra 
viktigast är att kläppen träffar på rätt 
plats i klockan.

Den nya klockan till Maria Kyrka 
har man gjutit i princip på samma 
sätt, som man gjutit alla andra klockor 
under många hundra år. För väldigt 
länge sedan gjöt man dock kyrkklockor 
i så kallade klockgjutargrop. Sådana 
gjutgropar har man hittat på ett fler-
tal platser i Sverige, bland annat har 
man kartlagt en gjutgrop vid Hishults 
kyrka.

Klockor och kyrkklockor har en 
lång historia. Klockor har förmodligen 
använts av mänskligheten under flera 
tusen år och har ett visst samband med 
hur länge människan har kunnat gjuta 
och tillverka olika legeringar mellan 
olika metaller. Ordet klocka kommer 
från latinets ord cloca och/eller keltis-
kans clocca. Läran om klockor kallas 
kampalogi.

Detta var början på den nu mer än 
200-åriga historien bakom Ohlssons 
Klockgjuteri som ligger i utkanten av 
Ystad.

Sedan 1981 drivs bolaget av far 
och son Kempe. Det finns idag cirka 
3 500 kyrkor i Sverige, men som 
de flesta vet byggs det inte speciellt 
många nya kyrkor utan snarare tvärt 
om. De senaste åren har ett antal kyr-
kor stängs och även avkristnas. Dock 
byggs det ett antal nya klockstaplar 
där man vill ha en eller flera klockor. 
Det beställs vanligtvis cirka fem nya 
kyrkklockor per år. I Sverige finns 
numera endast två klockgjuterier, det 
är Bergholtz Klockgjuteri i Sigtuna och 
M E Ohlssons Klockgjuteri i Ystad. Den 
stora aktören i Europa är Peti&Fritzen, 
Aarlen-Rixtel i Holland. Deras anor är 
från mitten av  1600-talet.

Under sommaren har Ohlssons leve-
rerat en ny klocka till Maria kyrka i 
Ljungby. Vi hade förmånen att följa 
arbetet från form till färdig klocka 
under sommaren. Gjutningen gjordes 
mitt i den svenska högsommaren. Till 
skillnad från tidigare och andra gju-
terier, gjuter man klockan ”upp och 
ner”, det vill säga toppen är längst ner 
i gjutargropen. Denna ”grop” eller rät-
tare sagt avsats i golvet är intill själva 
ugnen. Vid gjutningen kopplas brän-
naren fri från ugnen så att den lutas i 
rätt vinkel för att få ett jämnt flöde av 
gjutmassan ner i gjutformen. Viktigt 
är att gjutmassan har rätt temperatur 
(1 100 grader), vilket kontrolleras med 

jämna mellanrum tills rätt temperatur 
har uppnåtts.

Viktigt är naturligtvis att formen 
blir helt fylld och utan några luftfickor. 
Om luftfickor uppstår kan detta få en 
förödande effekt av flera anledningar. 
Dels är risken stor att sprickor kom-
mer uppstå, men även klockklangen 
påverkas negativt.

Innan gjutningen låg det en stor 
spänning och förväntan i luften. Detta 
har naturligtvis sin förklaring, eftersom 
man lagt ner väldigt många arbets-
timmar på att komma fram till en 
färdig form och därmed dagen för 
gjutning. Som alla säkert har sett, är 
kyrkklockor försedda med en hel del 
text. Tillsammans med den speciella 
formen är det inte svårt att förstå att 
det ligger ett tidsödande arbete som 
kräver väldigt lång erfarenhet och stor 
yrkesskicklighet bakom varje klocka. 
Själva gjutningen var dock klar på cirka 
5 minuter. När formen var fylld med 
gjutmassa täcktes ovandelen med grill-
koks. Detta för att uppnå en så jämn 
avsvalning som möjligt mellan neder-
del och ovandel av klockan. Detta 
för att undvika sprickor i godset. En 
uppenbar lättnad infinner sig när gjut-
ningen är över och med gott resultat. 
Det märktes tydligt på Tony Kempe att 
han var mycket lättad och stolt över sitt 
och sin sons arbete.

Innan leverans av klockan återstår 
även stämning av klockan. Klockor 
stäms efter gjutningen genom  svarvning 
på olika ställen på insidan där kläppen 

GJUTUGN

KONTROLL AV TEMPERATUREN, DEN SKA VARA 1100 GRADER

ARBETET KRÄVER ORDENTLIG SKYDDSUTRUSTNING

NÖJD GJUTMÄSTARE

GJUTMASSA FLYTER NED I GJUTGROPEN

GJUTMASSA FLYTER NED I GJUTGROPEN

Världens största nu bevarade klocka 
är Tsarklockan (Tsar Kolokol) i Kreml, 
Moskva, som väger cirka 196,6 ton, och 
enligt en annan uppgift 221,8 ton. Den 
är dock defekt då den sprack strax efter 
gjutningen och står sedan  1800-talet 
på en plattform vid klocktornet Ivan 
Velikij mitt i Kreml. Klockan har en 
största diameter nertill på 6,82 meter 
och diameter på 20 meter, den göts 
1735. Sveriges största kyrkklocka finns 
i Uppsala domkyrka och väger över 
6 000 kg. En annan känd klocka är den 
i Kölnerdomen - Kaiserglocke - med en 
vikt av 26 000 kg. Den äldsta klockan 
finns i Saleby kyrka i Västergötland 
och bär årtalet 1228.

Det finns till och med ett klock-
museum, närmare bestämt i Tyskland, 
som heter Glockmuseum Stiftskirche i 
Herrenberg. Mer information på deras 
hemsida: http://www.evangelische-
kirche-herrenberg.de

Familjen Kempe som idag driver 
företaget Ohlssons Klockgjuteri, har 
serviceavtal med cirka 450 kyrkor 
främst i södra Sverige. Serviceavtalen 
är en viktig del av verksamheten. Varje 
år skall dessa kyrkklockor inspekteras 
och olika serviceåtgärder skall vidta-
gas för att säkerställa klockringningen 
utan störningar. Det är lätt att förstå 
hur förödande en utebliven klockring-
ning kan vara i en kyrkas verksam-
het. I dag är det en svunnen tid när 
klockaren utförde klockringningen 
med handkraft. Idag sköts detta med 

Allt började med en sprucken kyrkklocka! Ohlssons Klockgjuteri startade 1805 då en smed, Ola Larsson, fick i 
uppdrag att laga kyrkklockan i Solberga kyrka. Då fanns ingen utvecklad metod för att laga spräckta klockor. 
Smeden löste då detta genom ett så kallat fjärilsankare.
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Mässaktuellt
12 sep–22 sep 2012 Husum Wind
(Husum, Tyskland)
Husum Vindenergi är den ledande mässan 
inom vindkraftsindustrin.

18 sep–22 sep 2012 AMB
(Stuttgart, Tyskland)
Internationell mässa inom metallbearbetning. 
Stuttgart.

9 okt–11 okt 2012 Aluminium
(Düsseldorf, Tyskland)
Världens största utställning med fler än 715 
utställare, från 40 olika länder. Mässan har 
tidigare arrangerats i Essen, men flyttar 2012 
till Düsseldorf för att få mera plats.

9 okt–11 okt 2012 ProcessTeknik
(Svenska Mässan, Göteborg)
ProcessTeknik är Nordens ledande process
teknikmässa och visar den senaste kunskapen 
och tekniken inom processindustrin. Mässan 
arrangeras parallellt med Scanautomatic.

23 okt–27 okt 2012 EuroBLECH 2012
(Hanover, Tyskland)
EuroBLECH är mässan för alla som arbetar 
med plåtbearbetning och är den största mäss
san inom området med 1 400 utställare från 
40 olika länder.

23 okt–26 okt 2012 Manufacturing  
& Automation Expo
(Stockholm)
Manufacturing & Automation Expo är 
Stockholmsmässans nya industrievent med 
premiär i oktober 2012. Eventet lanseras för 
att möta industrins önskan.

23 okt–27 okt 2012 Euroblech
(Hannover, Tyskland)
Omkring 1 500 företag ställer ut på världens 
största mässa inom plåtbearbetning.

23 okt–26 okt 2012 Scanpack
(Göteborg)
Skandinaviens största förpackningsmässa går 
av stapeln i Göteborg.

1 nov–6 nov 2012 Jimtof
(Tokyo, Japan)
Japans ledande mässa inom metallbear
betning.

6 nov–8 nov 2012 Scanautomatic
(Göteborg)
Scanautomatik 2012 avhålls i Göteborg. 
Scanautomatik är mässan för företag inom 
industri och processautomation.

6 nov–9 nov 2012  
Elmia Subcontractor 2012
(Jönköping)
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande 
underleverantörsmässa och arrangeras på 
Elmia i Jönköping. Här samlas årligen 1 200 
utställare. SJMF delta med egen monter.

13 nov–16 nov 2012 Hybridica
(München, Tyskland)
Internationell mässa för utveckling och pro
duktion av hybridprodukter gjorda av metall, 
plast och keramik.

27 nov–29 nov 2012 Valve World
(Düsseldorf, Tyskland)
Världens ledande mässa för ventiler och 
 ventilutrustning.

20 maj–23 maj 2014 Automatica
(Messe München (Tyskland)
Internationell mässa i München för robot
automatisering.

ett  datorprogram. Ohlssons är återför-
säljare av ett danskt program som heter 
Bellmatic. Fortfarande finns kyrkor där 
man sköter klockringningen manuellt, 
en sådan plats är klostret Maria Vall i 
Skåne.

Ett mycket prestigefyllt uppdrag var 
att gjuta de fem nya kyrkklockorna till 
Katarina kyrka i Stockholm. Katarina 
kyrka brann ner den 17 maj 1990. 
Efter branden anordnade man en riks-
omfattande insamling för att återställa 
kyrkklockorna. De nya klockorna leve-
rerades 1992 av Ohlsons Klockgjuteri, 
den tyngsta klockan vägde 4 300 kg.

Liksom andra företag har M E 
Ohlssons på senare år utvecklat sin pro-
duktportfölj. Idag gör man till exempel 
gatuskyltar, man har exempelvis gjort 
alla nya gatuskyltar till Ystad  kommun. 
Det finns ingen Wallanderstrasse i 
Ystad, men väl en Hamngata. Att 
en gatuskylt är nyproducerad framgår 

av att det är fyrkantiga prickar och 
punkter i texten, på gamla skyltar är 
de runda.

Vidare har man gjort orienterings-
tavlor. Ett av de senaste tillskotten i 
sortimentet är en fjädrande gatustolpe. 
Fördelarna är flera, bland annat und-
viker bilarna skador och kommunen 
sparar arbete att räta upp påkörda stol-
par. Stolparna kan levereras med olika 
utseende för olika funktioner.

Sonen i huset, Tony Kempe, har 
som mål att utveckla företaget ytterli-
gare med ett verksamhetsben, nämligen 
inom konsthantverk. Skånes sydöstra 
del, även kallad Österlen, är känd för 
sina många konstnärer. Förutsättningar 
är goda för framtida uppdrag även 
inom denna verksamhetsgren.

Vi vill från redaktionen tacka famil-
jen Kempe för att vi fick möjligheten 
att följa hela den spännande processen 
med att tillverka en ny kyrkklocka.

GATUSKYLT FRÅN YSTAD

KATARINA KYRKA I STOCKHOLMGJUTFORMAR

KYRKKLOCKAN TILL KATARINA KYRKA FÄRDIG FÖR LEVERANS
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Toten Metall
Företaget grundlades i januari 1992 och således firade man 20-årsjubileum i år. Fram till 2002 ägdes Toten Metall  
av fem norska gjuterier. De senaste 10 åren har företaget ägts av ett lokalt metallåtervinningsföretag.

Toten Metall är beläget cirka 10 mil 
norr om Oslo i ett samhälle med 
omkring 700 invånare vid namn Eina. 
Kommunen heter Toten, därav företa-
gets namn Toten Metall.

Toten Metall A.S. producerar cirka 
13 000 ton gjutlegeringar per år, allt är 
baserat på omsmält aluminium. Detta 
innebär att Toten Metall och kunderna 
gör en satsning på att återanvända 
metaller som tidigare har använts för 
något annat ändamål. Exempel på åter-
vunna produkter är  aluminiumfälgar.

Smältningen äger rum i två gasol-
eldade (Primagaz) ugnar med brännare 
som ger en fullständig förbränning av 
rökgaser som kan uppstå på grund av 
lack, plast och olja som kan finnas på 
och uppblandat med det återvunna 
materialet.

Toten Metall säljer främst sina pro-
dukter i Skandinavien, men viss export 
sker även till Tyskland.

Framöver kommer Toten Metall att 
öppna ett eget bolag i Sverige och 
även upprätta ett servicelager. Detta 
för att underlätta för kunderna med 
förtullning och dylikt samt säkerställa 
leveranserna.

I samband med denna förändring 
har man också beslutat att inleda sam-
arbete med GTG Nordic AB. GTG 
Nordic AB kommer att vara Toten 
Metalls samarbetspartner från och med 
den 1 september 2012.

THE POWER OF 2
Världen är full av partnerskap. Exempelvis vår teknologi och ditt gjuteri för 
att tillverka förstklassiga gjutgodsprodukter. Eller ditt gjutgods i händerna 
på ingenjörer som skapar storartad teknologi som tjänar oss varje dag.

Vårt lokalt baserade team av gjuterispecialister fi nns till hands för att hjälpa 
dig att utveckla innovativa lösningar som passar dina metallurgiska behov.

Våra produkter, service och expertis, parad med din kunskap och 
processkännedom kan släppa loss ditt gjuteris fulla potential.

Som en pålitlig och betrodd leverantör, kan Foseco hjälpa dig att förbättra 
mekaniska egenskaper, öka gjutgodsets felfrihet, minska rökutveckling och 
spill, eller kanske förbättra processkontroll.

Vad helst behoven är i ditt gjuteri, tala med oss.

Ditt gjuteri och Foseco, kraften hos två.

M E D  E N G A G E M A N G  F Ö R  G J U T E R I E R

Tel: +46 (0)532 60 77 30   
Fax: +46 (0)532 60 77 49
e-post: infosweden@foseco.com
www.foseco.se

* COVERAL and ALSPEK are trade marks of the Vesuvius Group, registered in certain countries, used under licence.

BLACKER

FILTRERING

MATARHJÄLPMEDEL

ELDFASTA MATERIAL

METALL-         
BEHANDLING

BINDEMEDEL

DEGLAR

COVERAL*  I  FDU  I  MTS  I  ALSPEK*

ALUMINIUMSKROT

ALUMINIUMSKROT FORMAS TILL TACKOR

FÄRDIGA ALUMINIUMTACKOR

ALUMINIUMTACKOR

SMÄLTUGN
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CARBONES
Carbones Holding (från latin: Carbo ”kol”) har specialiserat sig som distributör av järn, kol (antracit) samt 
magnesium. Man är idag verksam i mer än 40 länder med över 400 kunder runt hela jordklotet. Till dessa 
kunder levererade man under 2011 mer än 600 000 ton med en omsättning på över 2 mdr kronor.

Råjärn eller tackjärn
De viktigaste producentländerna av 
järn är Brasilien, Ryssland, Ukraina 
och Indien. Carbones viktigaste mark-
nader för tackjärn är Europa och Asien. 
Tackjärn har en järnhalt på över 90 %. 
Det framställs genom en reduktion av 
järnmalm i en masugn.

Magnesium
En allt viktigare råvara är magnesium 
och olika legeringar av magnesium. 
Magnesium är det åttonde mest före-
kommande grundämnet i jordskorpan. 
Det tillverkas av havsvatten och av 
dolomit-, magnesit- samt carnalitmal-
mer. Från en kubikmeter havsvatten 
utvinns 1,3 kg magnesium.

Eftersom Kina är en stor exportör 
av magnesium är det Carbones egen 
personal i Kina som sköter upphand-
lingen, produktkontroller m.m. För att 
säkerställa leveranser och kvalitéer finns 
även personer från Kina på Carbones 
huvudkontor i Wien.

Magnesium är den lättaste av alla 
råvaror till metallindustrin med en 
densitet på 1,74 g/kcm, samtidigt 
har magnesium en mycket hög sta-
bilitet. Dessa egenskaper tillsammans 
gör denna råvara lämplig för använd-
ning till fordon, flygplan med mera. 
Komponenter som tidigare har gjorts 
av aluminium eller stål blir 40–80 % 
lättare.

Carbones Holding GmbH
Mattiellistrasse 2–4
A-1040 Wien

Tel: 0043 1 523 50 10 17
Fax: 0043 1 523 50 10 50
www.carbones.at

Kontaktperson i Sverige
Gert-Ove Ellström
GTG Nordic AB

Mobil: 0046 705 95 90 20
Mail: goe@gtgnordic.se

Tackjärn av hög kvalité och med 
snabba leveranser från svenska lager

TACKJÄRN LEVERERAS OFTAST MED BÅT LASTNING AV TACKJÄRN SMÄLTNING AV JÄRN

ARBETE MED TACKJÄRN KRÄVER STOR MASKINPARK

HANTERING AV TACKJÄRN

LASTNING AV TACKJÄRN

Toten Metall AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina

Norway

Telephone: +4761198770
Email: post@totenmetall.no
Web: www.totenmetall.com

Supplier of aluminium foundry 
ingots to Metallfabriken Ljunghâll AB

Fortsättning på nästa sida
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Så inleder Lennart Skans, ägare och arbetande styrelseordförande, vårt besök på Skogslunds Metallgjuteri. Och 
det syns tydligt att han är stolt över vad han, tillsammans med resten av företagets anställda, har åstadkommit.

Pressgjuteri är en liten bransch i Sverige, 
vilket gör att den inte får så stor upp-
märksamhet och det i sin tur gör att 
det finns få utbildningsmöjligheter.

– Vi har svårt att hitta folk med rätt 
kompetens, säger Lennart. När vi söker 
personal vill vi först och främst se att de 
passar in hos oss, och sedan lär vi upp 
dem själva, ofta från scratch.

Långsiktighet
Företaget har valt att satsa på långsik-
tiga relationer, både vad gäller kun-
der, leverantörer och inte minst 
 personal.

Personalen är viktig 
för företaget, vilket 
gjort att man satsat 
på friskvård och på 
dotterbolaget VÅ 
Pressgjuteri har man 
byggt ett relaxrum 
med både bastu och 
bubbelbad för personalen.

– Vi har en mycket låg 
personalomsättning, berättar Lennart. 
Och det är så vi vill ha det. Och 
person alen vill vara kvar.

För att stå sig stark gentemot kon-
kurrenter i låglöneländer har Lennart 
strategin klar. Det gäller att inte tumma 

på kvalitén och leveranssäkerheten.
– Det handlar om att använda sunt 

förnuft och behandla alla lika. Var som 
du är, inte som du borde vara! 

säger Lennart. Det är vik-
tigt med ärlighet och tro-

värdighet – i alla lägen.
Det kan också 

vara anledningen till 
att företaget inte har 
märkt av lågkonjunk-

turen i någon större 
omfattning. Lennart 

framhåller de mjuka vär-
dena.

– Det är viktigt att kunderna känner 
att vi är lätta att samarbeta med och att 
vi, gemensamt, satsar på en långsiktig 
och ömsesidig vinstgivande relation. 
Många av företagets nya kunder får de 
främst genom rekommendationer.

”Att vara företagare är att jobba jämt, 
men det är en fröjd varje dag!”

Det handlar  
om att  

använda sunt  
förnuft

Svårt att få arbetskraft!
I småländska Unnaryd ligger Åges Metallgjuteri AB. Här kan man få jobb med skaplig betalning. 
Men vill ungdomar ha jobben?
Nej, tydligen har fabriken svårt att 
hitta arbetskraft trots att den erbju-
der internutbildning. Den som får ett 
påhugg kan alltså komma i princip 
från gatan utan särskilda förkunska-
per. SVTs Agenda har uppmärksammat 
 problemet.

Så här lär det ha gått till: Arbetslösa 
ungdomar som är tvungna att söka 
jobb för att behålla sina bidrag dyker 
upp på en intervju i Unnaryd. Här 
visar den arbetssökande sig totalt oin-
tresserad. Följaktligen blir det inget 
jobb och då kan den arbetssökande 
dra hem igen efter att ha gjort det som 
krävs för att behålla sina bidrag.

I SVTs Agenda intervjuades Arbets-
förmedlingens generaldirektör Angeles 
Bermudes-Svankvist om förhållandet 
och vilket ansvar AF har. Ett av hen-
nes svar var att vända på steken och 
fråga vilket ansvar samhället har för 
att svenska ungdomar har en så sval 
inställning till industrijobb (som i 
detta fall är rätt välbetalt jämfört med 
andra yrken som inte kräver särskilda 
förkunskaper). Och inte minst, vilket 
skulle vara budskapet till de familjer 
som har unga vuxna boende hemma – 
och därmed i huvudsak försörjer dem 
– utan att ställa krav på att unga ska ta 
de jobb som finns när de har chansen?

Nu verkar det som Åges i Unnaryd 
klarar sig ganska bra ändå tack vare 
invandrarna. I fabriken kommer en 
majoritet av de anställda från andra 
länder än Sverige. Se där ett tips till SD, 
man kan ju då påstå att ”invandrarna 
tar våra jobb”. Fast det är klart, det 
krockar ju med påståendet att ”invand-
rarna tar våra bidrag”… Man kan ju 
undra om företag i Västernorrland 
drabbats av samma sak, att ungdomar 
inte vill ha jobb för att arbetet av någon 
anledning inte är tillräckligt ”fint”.

MAGNESIUMTACKOR

MAGNESIUMTACKOR

Antracit (kol)
Den tredje största råvaran i Carbones produktportfölj är 
antracit (kol). Antracit är en bergart och det högsta meta-
morfiska stadiet av kol. Antracit är hårt och har en hög kol-
halt, över 91 %. Bergarten bildas av stenkol som utsätts för 
högt tryck och hög temperatur. Den är det näst sista stadiet i 
inkolningskedjan från torv till grafit. Detta gör antracit idea-
lisk för användning som c-bärare i metallurgiska processer.

Den höga kolhalten och de ringa restprodukter som slagg 
och svavel, gör att antracit anses vara den miljövänliga kol-
sorten.

Mycket av denna råvara kommer från gruvor i Ukraina. 
Det finns jättegruvor, men även mindre, enskilt ägda gru-
vor. I Ukraina har Carbones egen utrustning på plats för att 
säkerställa leveranser och även en hög kvalité. Carbones är 
idag registrerad i REACH för tackjärn och magnesium.

Carbones huvudkontor finns mitt i centrala Wien.
Från och med den 1 september är GTG Nordic AB agen-

ter för Carbones i Skandinavien.

info@gtgnordic.se

Kohslwa Gjuteri  
kan få ny ägare
Under sommaren har det pågått förhandlingar om en 
försäljning av Kohlswa Gjuteri. Det talar för att det 
är grannen på industriområdet, Keycast Kohlswa, som 
visar intresse att ta över.
Men förhandlingsspelet förs inte på den här företagsnivån, 
utan sker mellan respektive företags ägare. Båda företagen 
ägs av investmentbolag sedan fyra-fem år. Keycast Kohlswa 
AB ägs av den amerikanske investmentjätten Riverside, som 
för fem år sedan köpte Keycastgruppen med fyra stålgjuterier 
i Norden, varav anläggningen i Kolsva är en.

Kohlswa Gjuteri ägs sedan fyra år av Nötudden Invest AB 
med tre gjuterier i Sverige, däribland verksamheten i Kolsva.

Bo Westerberg är vd i Nötudden Invest, som under 
de senaste åren inte sett några plusresultat från gjuteriet i 
Kolsva.

Fredrik Ivansson är nytillträdd vd för de fyra Keycastan-
läggningarna.

Det är dock välkänt att Keycastgruppen med stålgjuterier 
strävar efter tillväxt, bland annat genom uppköp.

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

Carbones fortsättning...

LENNART SKANS, ÄGARE OCH ARBETANDE STYRELSEORD
FÖRANDE I SKOGSLUNDS PRESSGJUTERI AB
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Skicka ett mejl till info@sjmf.se med dina kontaktuppgifter,  
så kan du också bli medlem! Ett personligt medlemskap kostar bara 250:- per år. 

Välkommen  
som medlem!

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 

JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

NR 3/2011 • BOX 116 • 671 23 ARVIKA • TEL 0570-100 90

R E T U R M AT C H E N

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 

JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

NR 4/2011 • BOX 116 • 671 23 ARVIKA • TEL 0570-100 90

Detta erbjuder vi bland annat

Studieresor och kontaktkonferenser

Svenska Järn- och Metallgjuteriers Förening SJMF

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENINGNR 1/2012 • Box 137, 231 32 Trelleborg • info@sjmf.se

ÅRSMÖTE 26-28 APRIL I  ARVIKA

GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA 
JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING
NR 2/2012 • Box 137, 231 32 Trelleborg • info@sjmf.se

Trevl ig sommar önskar SJMF!
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Välkommen till

SJMF har som vanligt egen monter i hall D. Det är samma monter som tidigare år.
I montern kommer följande företag representera SJMF:

Westermalms Metallgjuteri • Sedenborgs Metallgjuteri
Nya Metallgjuteriet • AGE Metall • Soundseal AB • GIAB • Lyrestads Gjuteri

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

Att mässan är viktig är uppenbart. Här grund
läggs varje år affärer för närmare 18 miljarder 
kronor. Underleverantörer verkar på många 
marknader, inom många olika branscher. För 
att göra matchmakingen så lönande som 
möjligt, oavsett på vilken marknad just du 
befinner dig, består Subcontractor Connect 
av tre olika kontaktytor:

B2fair: Bearbetande företag inom metall 
och fordonsindustrin knyter kontakter för 
framtida affärer och samarbeten.

Automotive Supplier Days :
Underleverantörer inom fordonsindustrin gör 
affärer med Tier 1 och Tier 2leverantörer.

General Industry match-making: Övrig 
svensk verkstadsindustri och dess inköpa
re matchas i effektiva möten med fokus 
på affärer. Denna gren av Subcontractor 
Connect är ny för i år  ett utmärkt tillfälle 
för alla underleverantörer och beställare att 
bredda sina marknader och hitta nya kunder 
och leverantörer.

Självklart hjälper vi dig att hitta den match
making som passar bäst för dig och ditt 
 företag.
Subcontractor Connect 2010 i  siffror:
• 140 företag från 17 länder deltog (78 

företag från Sverige)
• 21 inköparföretag
• 1340 möten under två dgar  6,6 möten 

per företag
• 49,2% av mötena planeras att följas upp 

(+ 4,2% 2009)
• 28 företag uppskattade ett värde på fram

tida affärer = 17 733 500

Som vanligt kommer vi ha möjlighet att ser
vera våra kunder kaffe m.m. Vi har tryckt ett 
antal extra exemplar av vår kalender som vi 
kan lämna ut till intresserade.

Vidare kommer vi ha Lättsmält nr 3 klar att 
dela ut på mässan.

VÄLKOMNA TILL 
MÄSSAN!

Du kan redan nu  
föranmäla dig till mässan!
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Sibelco väljer  
XR Logistik
XR Logistik har tecknat ett flerårigt avtal med Sibelco Nordic AB gällande bulkfrakter från främst anlägg-
ningen i Baskarp, men även andra relationer inkluderas. Avtalets ordervärde beräknas uppgå till närmare 
35 miljoner kronor per år.

Sedan tidigare är XR Logistik leverantör av både flak- och 
bulktransporter för Sibelco Nordic men nu har parterna valt 
att vidareutveckla samarbetet och utöka åtagandet genom 
att överta hela ansvaret för samtliga bulktransporter ut från 
Baskarp inom Sverige.

– Vi ser fram emot ett utökat samarbete och tillsammans 
ska vi skapa en effektiv och kvalitativ logistik för Sibelco och 
deras kunder, säger Jörgen Berthold, vd i XR Logistik.

Sibelco Nordic AB:s anläggning i Baskarp ligger vid 
Vätterns strand nordväst om Jönköping. Härifrån levere-
ras en stor mängd av den sand som används vid gjuterier, 
byggin dustri, reningsverk, värmeverk med mera och är en av 
Sveriges  viktigaste täkter för förädlad sand. Sibelco Nordic 

är en del av det Belgienbaserade Sibelco som driver produk-
tion av mineraler för basindustri i över 40 länder på fem 
kontinenter.

XR Logistik erbjuder den lokala och regionala mark-
naden i och kring Västra Götaland ett komplett utbud av 
behovsanpassade, effektiva och ömsesidigt fördelaktiga hel-
hetslösningar inom land- och sjötransporter, miljöhantering, 
anläggning och entreprenadtjänster.

Omsättningen i XR Logistik, som förfogar över totalt 
470 fordonsenheter, uppgick 2011 till drygt 950 miljoner 
kronor.

(transportnet.se)

VD TORBJÖRN RUDQVIST

Vestas går hyggligt
Danska vindkraftskoncernen Vestas har gjort en del neddragningar inom stabsfunktionen och lagt ned en fabrik 
i Danmark under våren. När det gäller gjuteriet i Guldsmedshyttan är inga personalneddragningar aktuella. 
Anläggningen har hygglig beläggning till och med första halvåret 2013.

– Det finns många aktörer inom 
vindbranschen och prispressen är 
tuff, säger Torbjörn Rudqvist, verk-
ställande  direktör för gjuteriet i 
Guldsmedshyttan. Därför försöker 
vi och alla andra produktionsenhe-
ter inom koncernen att minska pro-

duktionskostnaderna. Exakt hur detta 
arbete kommer att påverka fabriken 
här vet vi inte.

Inhyrda
Fabriken som tillverkar delar till vind-
kraftverk, har 121 anställda plus ett 
antal inhyrda, främst polacker men 
också rumäner. Som mest har 55 inhyr-
da varit här. Men nu är det något färre.

– Vi har 16 egna rensare, säger vd:n. 
Men för att klara både toppar och dalar 
i produktionen har vi valt att hyra in 
personal. Det är svårt att hantera den 
här situationen på annat sätt.

Externa kunder
Smältkapaciteten i ugnarna ligger på 
60 000 ton. Vestas har tillstånd att 
smälta 22 000 ton, men väntas bara 
smälta 12 000 ton i år.

– Det gör att vi har smältkapacitet. 
De senaste fem-sex åren har vi levere-
rat enbart inom koncernen. Men nu 
har vi fått tillstånd att titta på externa 
kunder. Detta för att vi ska kunna få 
en jämnare beläggning, säger Torbjörn 
Rudqvist.

Sex offerter ligger ute. Vd:n hoppas på 
något avslut i år. Men om det ger någon 
produktion i år vet han inte i  dagsläget.

Välkända företag
med välkända produkter!

Gert-Ove Ellström

Box 137, 231 32 Trelleborg • goe@gtgnordic.se • 070-595 09 20a strong puzzle ready to connect to your business plan

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
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40 
gjuterijobb
bort från 
Hultsfred
Fyrtio jobb försvinner från Finnveden 
Gjutal i Hultsfred då delar av produk-
tionen läggs över på Finnvedenbultens 
gjuteri i Bielsko-Biala i södra Polen.

Idag har Gjutal 125 medarbetare. 
Företaget kommer att varsla 25 av 
dem. De övriga tjänsterna syssel sätter 
visstidsanställda eller personer som 
närmar sig pension.

I Polen ska arbetsstyrkan ökas med 
30 personer. Åtgärden ingår i ett spar-
program på mellan 15 och 10 miljoner 
kronor per år, enligt företagets press-
meddelande.

Nu säljer de gjuteriet
Efter ett par turbulenta år har Gärd och Bertil Fors omvärderat livet och beslutat sig för att sälja gjuteriet  
vid Strömgatan.

– Man kan väl säga att beslutet 
har mognat fram den senaste tiden. 
Vi behöver inte ytorna för egen del 
och känner att det är lite väl mycket 
som ska skötas om, säger Bertil Fors. 
Makarna Fors köpte det forna alumini-
umgjuteriet 2009. Den tidigare ägaren 
Kerstin Widén hade förvandlat den 
gamla fabriken från ruckel till levande 

kulturhus. För makarna Fors var det 
ett spontanköp som gjordes utan några 
direkta utvecklingsplaner. Men när 
Gjuteriet i Tingsryds AB bildades som 
en del i makarnas Ekuddenkoncern 
höjdes visionerna – de ville skapa en 
given samlingsplats i de väl tilltagna 
lokalerna.

Sedan dess har gjuteriet som byggdes 
1948 blivit ett litet centrum för flera 
tjänsteföretag i kommunen. Dessutom 
har de stora, ljusa ytorna använts vid 
bröllop, konferenser och mässor. Men 
de offentliga tillställningarna har inte 
lockat så mycket folk som makarna 
önskat.

Nu säljer de sitt gjuteri. Bakom 
beslutet ligger främst den ett år långa 
rättsprocessen som makarna Fors har 
bakom sig. I april 2010 greps Bertil 
Fors misstänkt för ett 24 år gammalt 

mord i Eslöv och den 25 oktober 
samma år dömdes han till tio års fäng-
else. Men i februari 2011 revs domen 
upp av hovrätten – Bertil Fors friades 
från alla anklagelser.

– När man var mitt uppe i processen 
hade man hur mycket kraft som helst. 
Inte nog med processen, samtidigt 
skulle tre företag skötas och familjen 
tas om hand. Det var först när allt var 
över som man insåg hur mycket kraft 
som gått åt. Vi blev ganska trötta fak-
tiskt, säger Gärd Fors.

– Och så börjar man bli gammal, 
fyller snart 70-årige Bertil Fors i.

De hoppas att försäljningen kom-
mer att gå snabbt. De har inga egent-
liga krav på köparens visioner även om 
de hoppas att det även i fortsättningen 
blir ett socialt tillhåll. Egentligen är det 
först till kvarn som gäller.

BERGGRENSKA GJUTERIET BYGGDES 1948. NÄR MAKARNA 
FORS KÖPTE DET 2009 HADE DEN TIDIGARE ÄGAREN KERSTIN 
WIDÉN RENOVERAT UPP DEN DÅVARANDE RIVNINGSKÅKEN 
TILL ETT LJUST OCH FRÄSCHT KULTURHUS.
FOTO: EMELIE OLSSON

NY VD, STAFFAN PERSSON

Ny VD till  
Stena Recycling
Staffan Persson axlar på sig rollen som ny VD och kommer fortsätta utveckla verksamheten på både  
lokal- och internationell nivå.

Staffan Persson är från 1 september ny VD för Stena 
Recycling, Sveriges ledande återvinningsbolag. På bolagets 
120 anläggningar återvinns varje år flera miljoner ton av 
svenska folkets kasserade prylar och näringslivets restpro-
dukter.
– Stena ska fortsätta leda utvecklingen av marknadens bästa 
återvinningslösningar när det gäller service, lönsamhet, miljö 
och säkerhet, säger Staffan Persson i ett pressmeddelande.

Staffan Persson har i många år arbetat som VD för Stena 
Aluminium, ett annat bolag inom Stena Metallkoncernen. 
Som chef för Stena Recycling leder han bolaget in i framti-
den med nya lösningar och innovationer för såväl näringsliv, 
offentlig sektor som hushåll.

Återvinningen ger effekt
– När vi agerar på marknaden ger det effekt och det är ett 
ansvar vi gillar och gör det bästa av. Vi är lokalt förank-
rade men genom vår storlek levererar vi allt från lokala till 
internationella kundlösningar. Till exempel bedriver vi en 
forskning i världsklass och har en egen tågverksamhet för 
avfallstransporter som ersätter många lastbilar på våra vägar.
– Hållbara lösningar står i fokus och här har vi rönt stora 
framgångar genom åren. Vår egen återvinning bidrar till att 
undvika 9,8 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Så stor är 
vinsten med att använda återvunnet material istället för att 
nyproducera allt från skog, olja eller malm. Det bidraget till 
samhället ska vi fortsätta utveckla med full kraft.

Framtidsbransch
Staffan Persson framhåller att svensk återvinning går en 

ljus framtid till mötes. Och att nyttan med återvinning blivit 
allt tydligare för både företag och privatpersoner.
– Återvinning har blivit en självklar och viktig del i företa-
gens hållbarhetsarbete. Även alla privatpersoner ska veta att 
minsta lilla sak som återvinns gör skillnad. En enda liten 
aluminiumburk som återvinns sparar energi som motsvarar 
dammsugning i hela tre timmar, säger Staffan Persson.

Leif Gustafsson, VD för Stena Recycling sedan 2008 
övergår till rollen som affärsområdeschef för Stenas återvin-
ning i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen.

Arvika  Gjuteri inves-
terar i dotterbolag
Det går bra för Arvika Gjuteri. Nu investerar företa-
get fem miljoner kronor i dotterbolaget Arvinova som 
flyttades från Jönköping till Arvika våren 2011.

Samtidigt ökas personalstyrkan där från 10 till 18 anställda.
Arvika Gjuteri producerar komponenter för den tunga 

fordonsindustrin över hela världen. Tillväxt och efterfrågan 
har, enligt ett pressmeddelande, varit ”fortsatt god”. Arvika 
gjuteri planerar därför ytterligare investeringar i Arvinova.

ARVIKA GJUTERI
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Vi erbjuder både teknisk support 
och utbildning i nära samarbete 
med våra kunder. Målet är att öka 
kundens framgång genom ökad 
kvalitet och effektivitet.

Vi tillhandahåller kundanpassad 
teknisk support som kan omfatta 
såväl materialanalys, process- och 
produktutvecking som rådgivning 
inom fl ertalet områden. Genom 
anpassade utbildningar inom om-

råden såsom metallurgi, process, 
kvalitet, konstruktion med mera 
kan vi hjälpa dig att på både kort 
och lång sikt höja kvalitet och eff- 
ektivitet. 

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?

SmartDNA
– Nytt medel för att få  
slut på alla metallstölderna!
SmartDNA är ett nytt sätt att få stopp på bland annat kopparstölderna.
Svensk Handel, rikspolisen och för-
säkringsbolaget If har ett projekt med 
SmartDNA där man skall förhindra 
diverse stölder.

Produkten är ett biologiskt fram-
ställt DNA som kan appliceras på en 
rad olika sätt och erbjuder helt nya 
möjligheter till effektivt brottsförbe-
byggande åtgärder.

SmartDNA kan användas i lager-
lokaler, på metaller, maskiner, bilar, 
butiker etc.

Produkten är stabil och förändrar 
inte kvaliteten på produkten eller pro-
cesser.

Det finns installationslösningar för 
olika behov och miljöer. Det går även 
att applicera i befintliga eller nya instal-
lationer av röklarm

SmartDNA är osynligt i vanligt ljus 
men blir synligt under UV-ljus.

Om produkten sprutas på gärnings-
mannen kan vätskan inte tas bort från 
kläder eller föremål som gärningsman-
nen rört vid. Den sitter kvar i huden i 
cirka två veckor.

Varje uppsättning med SmartDNA 
är helt unik för varje batch vilket gör 
det möjligt för polis och åklagare att 
binda och fälla brottslingar för inbrott.

– Inom polisen är vi mycket positiva 
till konceptet med SmartDNA och 
det kommer, så fort det är etablerat på 

marknaden, att fungera avskräckande 
men också skapa stora möjligheter att 
i högre grad klara upp grova rån, säger 
Anders Burén, chef på Spaningsroteln 
inom Länskriminalen.

Kontakta Safe Solution för ytterli ggare 
information www.safesolution.se

Mer information på följande 
 youtube klipp: www.youtube.com/
watch?v=usqrDsDFv_Q

SMART DNA SOM UPPTÄCKS PÅ FÖREMÅL KAN BINDA EN KRIMINELL ELLER ETT FÖREMÅL TILL ETT SPECIFIKT BROTT/PLATS!

SMART DNA ÄR ENDAST SYNLIGT I UVLJUS

SMART DNA KAN INTE TVÄTTAS BORT FRÅN KLÄDERSMART DNA KAN MONTERAS I EXEMPELVIS LAGERLOKALER

LARMKONSTRUKTIONFlexibel placering i olika miljöer 

Lagerutrymmen 

Museer 

Banker 

Applikationsmöjligheter 

SmartDNA® betyder 
“Do Not Attempt” 

SmartDNA som upptäcks på föremål 
kan binda en kriminell eller föremål till ett 

specifikt brott/plats! 

Hur fungerar det? 
• SmartDNA som sprutas är osynligt i vanligt 

ljus men blir synligt under UV-ljus.  
 

• När det sprutas på gärningsmannen, kan 
vätskan inte tas bort från kläder eller föremål 
som gärningsmannen rört vid, samt sitter kvar 
på huden i ca två veckor. 
 

• Dessutom är varje uppsättning med 
SmartDNA helt unikt för varje butik/lager och 
gör det möjligt för polis och åklagare att binda 
och fälla brottslingar vid ett inbrott. 
 

Olika produkter 

DNANet 
Permanent 

Tactical Marker 
Spray (527S) 
Liquid (527L) 

DNANet Transferable 
Tactical Marker 
Grease (621) 
Spray (702S) 

Olika produkter 

DNANet 
Permanent 

Tactical Marker 
Spray (527S) 
Liquid (527L) 

DNANet Transferable 
Tactical Marker 
Grease (621) 
Spray (702S) 

Olika produkter 

DNANet 
Permanent 

Tactical Marker 
Spray (527S) 
Liquid (527L) 

DNANet Transferable 
Tactical Marker 
Grease (621) 
Spray (702S) 

DNANET PERMANENT TECNICAL MARKER, 
 SPARY OCH FLYTANDE

DNANET TRANSFERABLE  
TECTICAL MARKER,  
KRÄM OCH SPRAY
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Aktuellt
från kansliet

Sommartid är en lugn  
tid även på SJMF´s kansli
Studieresan till Berlin och Dresden är 
nu bokad och klar. Vi är 32 personer 
som skall följa med på resan.

Vi skall besöka de historiska stä-
derna Berlin och Dresden med allt 
vad det innebär. 
Studiebesöken hoppas 
vi blir  intressanta.

Har Ni bra förslag 
på nästa års studieresa 
tar vi gärna emot Era 
förslag. För att planera 
studiebesök och resa är det bra om vi 
kan ha ett färdigt förslag under  hösten.

Vi har bokat allt inför Elmia 
Subscontractor, där vi hoppas att se Er 
alla under mässdagarna 6–9 november.

Målsättningen är att kunna presen-
tera en hemsida för SJMF innan års-
skiftet. Fördelarna med en hemsida är 
många dels ger det föreningen och dess 

medlemmar en ökad trovärdighet mot 
kunder, leverantörer men också mot 
myndigheter och andra intressenter. 
Hemsidan skall också vara det natur-
liga valet för att söka information om 
medlemmar med mera. Givetvis skall 
en länkfunktion finnas till respektive 

hemsidor. En hemsida 
bör även kunna vara en 
del av finansieringen av 
föreningen.

Vi kan även med 
glädje meddela att 
SJMF har fått två nya 

medlemmar, nämligen Toten Metall 
A/S i Norge och Carbones holding 
GmbH som har sitt säte i Österrike.

Kontakta oss om Ni har uppdate-
ring på det adressregister som finns i 
medlemsmatrikeln.

Nästa Lättsmält planerar vi skall 
komma ut innan årsskiftet. Då kom-
mer givetvis ett reportage om Elmia 

Subcontractor men givetvis också 
information om vår studieresa. Vi har 
för avsikt att under hösten göra ett 
antal företagsbesök. Kontakta därför 
kansliet om Ni också är intresserade av 
ett besök.

Som de flesta säkert redan känner 
till har jag slutat min anställning på 
Sibelco Nordic. Min förhoppning är 
att få njuta ännu mer av livet fram-
över genom att minska min arbetstid. 
Jag kommer dock att vara verksam i 
branschen även framöver, bland annat 
genom delägare i GTG Nordic och 
den agentverksamhet som vi kommer 
att bedriva. Jag ser även framemot att 
få mer tid över till att vara förbunds-
direktör för SJMF.

Gert-Ove Ellström

SJMF har 
fått nya 

medlemmar 

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

Ert alternativ
när det gäller gjuteriförnödenheter

Vi tar gärna emot idéer om 
reportage och är tacksamma 
om Ni som är intresserade 
kontaktar kansliet.

SJMF
Box 137
231 32 Trelleborg

Tel: 070595 09 20
info@sjmf.se
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1

SEDENBORGS
Från ritning till färdig produkt

AB SEDENBORGS METALLGJUTERI 
Box 123, S-640 45 Kvicksund, Tel +46(0) 16 15 59 40, Fax +46(0) 16 35 47 82

a strong puzzle ready to connect to your business plan

THE POWER OF 2
Världen är full av partnerskap. Exempelvis vår teknologi och ditt gjuteri för 
att tillverka förstklassiga gjutgodsprodukter. Eller ditt gjutgods i händerna 
på ingenjörer som skapar storartad teknologi som tjänar oss varje dag.

Vårt lokalt baserade team av gjuterispecialister fi nns till hands för att hjälpa 
dig att utveckla innovativa lösningar som passar dina metallurgiska behov.

Våra produkter, service och expertis, parad med din kunskap och 
processkännedom kan släppa loss ditt gjuteris fulla potential.

Som en pålitlig och betrodd leverantör, kan Foseco hjälpa dig att förbättra 
mekaniska egenskaper, öka gjutgodsets felfrihet, minska rökutveckling och 
spill, eller kanske förbättra processkontroll.

Vad helst behoven är i ditt gjuteri, tala med oss.

Ditt gjuteri och Foseco, kraften hos två.

M E D  E N G A G E M A N G  F Ö R  G J U T E R I E R

Tel: +46 (0)532 60 77 30   
Fax: +46 (0)532 60 77 49
e-post: infosweden@foseco.com
www.foseco.se

* COVERAL and ALSPEK are trade marks of the Vesuvius Group, registered in certain countries, used under licence.

BLACKER

FILTRERING

MATARHJÄLPMEDEL

ELDFASTA MATERIAL

METALL-         
BEHANDLING

BINDEMEDEL

DEGLAR

COVERAL*  I  FDU  I  MTS  I  ALSPEK*

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

Skogslundskoncernen föryngras
”Efter 33 fantastiska år som VD lämnar jag nu över anvaret 
för Skogslundskoncernen. Genom åren har Skogslunds växt 
från ett ensamt metallgjuteri till en komplett gjuterikoncern 
där vi nu kan erbjuda allt från kokillgjutning, pressgjutning 
och sandkärnegjutning till bearbetning och ytbehandling/
lackering. Det har varit många roliga och utvecklande år och 
jag känner mig mycket tillfreds när jag nu drar mig tillbaka, 
samtidigt som jag med spänning och tillförsikt låter yngre 
förmågor driva företagen vidare framåt.

Jag vill genom detta brev passa på att tacka alla här-
liga kunder som förgyllt mina arbetsdagar, presentera mina 
efterträdare och samtidigt betona 
att vi inom koncernen kommer 
att fortsätta arbeta i samma anda: 
Långsiktiga relationer och familjär 
atmosfär.

Johan Skans tog över VD-posten 
på Skogslunds och Skanslack redan 
under 2011, och de flesta har nog 
redan varit i kontakt med honom. 
Johan har god kännedom om före-
taget, våra kunder och tillverknings-
processen samt har många idéer 
som vi tror kommer att ge företaget 
ytterligare luft under vingarna.

På VÅ Pressgjuteri har vi rekryte-
rat Jonathan Karlsson som ny VD. 
Jonathan kommer närmast från en 
position som försäljningschef och 
har rekryterats främst för sin goda 
förmåga att tänka nytt och stort men 
ändå långsiktigt, samt att utveckla 
och underhålla kundrelationer.

Jag stiger inte helt åt sidan ännu, utan kommer även i 
fortsättningen att finnas med som ägare och styrelseordfö-
rande inom koncernen. Men det är Johan och Jonathan som 
tar över rodret och kommer att föra den goda Skogslunds 
andan vidare och behålla och utveckla den goda relation vi 
har fått med er genom åren”.

 Lennart Skans

Johan Skans
VD, Skogslunds Metallgjuteri

Jonathan Karlsson
VD, VÅ Pressgjuteri
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SEDENBORGS
Från ritning till färdig produkt

AB SEDENBORGS METALLGJUTERI 
Box 123, S-640 45 Kvicksund, Tel +46(0) 16 15 59 40, Fax +46(0) 16 35 47 82


