GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA
JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

Sm

NR 3/2014 • Box 137, 231 32 Trelleborg • info@sjmf.se

a
l
å

m
a
e
t
s
nd

Älmhults Gjuteri
Växjö Gjuteriservice
PMU

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel Segjärnsbehandling Legeringstråd
FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

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

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

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com

Lättsmält

Synpunkten................................................ 3
Älmhults Gjuteri...................................... 4-5
Växjö Gjuteriservice................................... 6-7
Företrädare för tillverkningsindustrin
tar till orda................................................ 10

Synpunkten

Alunda Järngjuteri............................... 12-14
Docent doktor Izudin Dugic...................... 16

Hej igen!

SEB...................................................... 18-19
PMU i Ljungby..................................... 20-22
Aktuellt från kansliet................................. 23

Alunda Gjuteri
AGE-Metall
Beijer Tech
Dugic
Foseco
GiAB
HD Gjuterilegeringar
Hybe Maskin
Meca-Trade
Metallco
PMU
Sibelco
Soundseal
Stena Aluminium
Växjö Gjuteriservice

LÄTTSMÄLT UTGES AV SVENSKA JÄRNOCH METALLGJUTERIERS FÖRENING

Redaktör och ansvarig utgivare:
Gert-Ove Ellström
Redaktion och kansli:
GTG Metall AB, Box 137
231 32 Trelleborg
Tel: 070-595 09 20
info@sjmf.se
Förbundsordförande:
Stefan Eldin, AGE-Metall AB
Hejargatan 3 A, 632 26 Eskilstuna
Tel: 016-14 84 30
info@agemetall.se
Förbundsjurist:
Per-Åke Fredricksson
Magasinsgatan 8, 671 31 Arvika
Förbundsdirektör:
Gert-Ove Ellström
Box 137, 231 32 Trelleborg
Tel: 070-595 09 20
gertove@sjmf.se
Produktion:
NÄRKETRYCK AB
Box 108, 694 23 HALLSBERG
info@narketryck.se
Bilder och artiklar är delvis hämtade
från Metal Supply och Gjuteriet

Omslag: Älg
Foto:
Mattias Hildingh

När jag skriver detta är det
bara en vecka
kvar till valet
och några dagar
till våran studieresa till Istanbul.
Opinionsundersökningarna duggar tätt och skillnaderna mellan de olika mätningarna
har varit stora under de senaste dagarna. Spelarna i Unibet är i alla fall säkra
på att nästa Statsminister heter Stefan
Löfven och just nu pekar oddsen på att
det rödgröna blocket kommer att få 45
procent av rösterna mot alliansens 37,5
procent.
I Demoskops/Expressens första
väljarbarometer för september är förändringarna i förhållande till augustimätningen små. Avståndet mellan
blocken ökar något igen och det skiljer nu 11,5 procentenheter till de röd
grönas fördel (48,4% mot 36,9%).
Nu när ni läser detta är valet över och
alla vet vilka som sitter i regeringsställning i 4 år till. Jag hoppas att alla tog
sig tid att gå och rösta. Själv var jag och
förtidsröstade, för den 14 september var
jag i Istanbul med SJMF på studieresa.
Det har varit väldigt lite diskussion
bland politikerna om företagande och
då framförallt om småföretag. Politiker verkar ha svårt att förstå att utan
oss företagare så skapas inga nya jobb.
Enligt Statistiska Centralbyråns företagsregister finns det 1.127.832 företag
och av de företagen är det 829.000 som
är ensamföretagare. Det finns 236.000
företag som har upp till 4 anställda.
Tänk om politikerna kunde ge dessa
företag bättre förutsättningar för att
nyanställa, då skulle vi inte ha någon
arbetslöshet.
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Ett bra förslag är att ta bort minst
den första sjukveckan som vi arbetsgivare får betala, gärna bägge veckorna. Det slår hårt för en företagare om
han får sin enda anställd sjukskriven i
2 veckor. Jag vet att jag har skrivit om
detta förut men det tål att upprepas.
Jag har läst 2 artiklar angående reglering av elnätsbolagens verksamhet.
I den första artikeln som jag hittade
på mynewsdesk.com står det att regeringen har beslutat om ny reglering av
elnätsbolagens verksamhet. Den nya
regleringen styr inte längre efter kundernas behov utan styr nätägarnas investeringar efter ålder, vilket innebär att
vädersäkring och smarta investeringar
får stå tillbaka för kortsiktiga politiska
poänger. E.ON:s vice VD Anders
Olsson är kritisk till att regeringen och
Energimarknadsinspektionen går in och
detaljstyr investeringar, då blir konsekvenserna att investeringarna blir både
ineffektiva och kostsamma. Förutom
de direkta konsekvenserna för stoppade
investeringar så kommer den nya regleringen leda till högre elnätsavgift för
kunderna, avslutar Anders Olsson.
I den andra artikeln som var i SVD
häromdan står det att regeringen har
beslutat att skärpa reglerna för landets
elnätsbolag. I praktiken innebär regeländringen tiotals miljarder i lägre avgifter för de svenska konsumenterna de
kommande åren. Den största förändringen, som också har varit en mycket
omdebatterad fråga, är hur elnätsbolagens elnät ska värderas. Detta värde är
nämligen den förmögenhet som bolagen ska få ”ränta” på, och avgör därför
hur stora avgifterna blir.
Fortsättning sid 7 →
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Älmhults
Gjuteri
Christian Karlsson har varit anställd på Älmhults
gjuteri sedan 2006, Christian är även ordförande i
Sveriges gjuteritekniska förening södra avdelning.
Gjutarbanan inleddes på Alvesta Gjuteri för snart 20 år
sedan, han har även gått Skandinaviska gjuteriskolan och
har tidigare varit gjuterichef på AB M Lundgrens Gjuteri.

Christian Karlsson

Totalt är det 28 anställda på företaget. Omsättningen
bland personalen är i det närmaste obefintlig; med tiden så
har det blivit så att alla kan allt. En av de anställda har varit på
Älmhults gjuteri i 55 år och det borde visa på den familjära
stämningen som råder. Christian Karlsson talar hjärtligt och
varmt om sina anställda, säger att de är viktigast för företaget.
”Utan gubbarnas kompetens hade vi inte nått dit vi är idag”
säger Christian men påpekar även att det blir problem inom
branschen när de äldre arbetarna pensioneras och inga yngre
finns där att ta över. ”Det är viktigt att branschfolk engagerar
sig och hjälps åt med att hålla Sveriges gjuterier och traditioner igång.”

Platschefen Christian Karlsson möter oss på kontoret till
Älmhults gjuteri en varm solig vårdag. Han tycker om sitt
jobb, det märks. Han börjar genast berätta om företaget och
vad de har för mål och kunskaper. Styrkan med Älmhults
gjuteri är att de snabbt kan anpassa sig efter efterfrågan och
behov hos kunderna. Deras ledord är ”Flexibilitet” och ”Produktivitet”. De producerar grå och segjärn i korta till medellånga serier i vikter från 10-150 kg. Kapaciteten är 7500
ton/år och kunderna är främst representerade av verkstads-,
fordons-, bygg- och anläggningsindustrin. På senare år har
man även blivit ett internrenseri i gruppen, det vill säga att
det mesta gjutgodset som produceras inom Holsbygruppen
rensas och skickas från Älmhults gjuteri. Senaste investeringen är i 3 stycken nya renseribås som beräknas vara i full drift
under vecka 20.
4
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Älmhults Gjuteris
ledord är
”Flexibilitet” och
”Produktivitet”

Älmhults Gjuteri omsätter 50-60 miljoner/år och är
ett dotterbolag till Holsbyverken AB, i gjuterigruppen
ingår även Nordcast (trading) och Rosenfors bruk (bearbetning). Gruppens totala omsättning är ca 310 mkr
(2013) och antalet anställda uppgick till 130 personer.
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Växjö
Gjuteriservice AB
– flexibilitet och mångsidighet!
Ägaren av Växjö Gjuteriservice, Levente Andras, imponerar med sina framgångar
(även om han själv antagligen inte skulle skryta alls). Han kom till Sverige 2001
och efter att ha haft olika ströjobb så startade han 2005 ”Växjö Gjuteriservice
AB”, som är ett bemanningsföretag inom gjuteri. Idag har han 90 anställda, är
medlem i Almega och omsätter runt 40 miljoner. Han har kommit så långt utan
att en enda gång annonsera.
Företaget har ett eget renseri i Ljungby på 1000 kvm och
har där all utrustning, bland annat fem rensningsbås och en
Wst-14bläster och även egna lastbilar för att frakta det rensade
godset tillbaka till kunderna igen. Kunderna är ett 15-tal
svenska gjuterier inom stål-, järn, och även aluminiumindustrin och det mesta av verksamheten sker ute hos kunderna.
Det viktigaste är ändå hans anställda, säger han. De är lojala,
kunniga och flexibla, och har de utbildningar som krävs, som
till exempel truckkort och traversutbildningar, och företaget
kan även erbjuda andra sysslor inom gjuterinäringen, så
som blästring, kärnmakning, handformning, gjutning, etc.
Många av hans anställda är ungdomar och hoppet är att de
ska utbildas ytterligare genom att arbeta på plats, utöver den
interna utbildningen de får.
Nu i dagarna så kommer det en ny kraft till företaget. Det
är Magnus Anderson, tidigare produktionschef på Keycast
Ljungby, som med 20 års erfarenhet av arbete inom gjuteribranschen ska jobba på företaget tillsammans med Levente.
Magnus började som gjuterigesäll på Skandinaviska gjuteriskolan 1999 och har hunnit med nio år på Alvesta gjuteri
innan han blev produktions- och gjuterichef på Näfvekvarns
Bruk.
I årsskiftet 2004/2005 var han tillbaka i Småland för att arbeta på Norrhults stålgjuteri och arbetade där cirka ett år innan han började på Keycast. Tillsammans med Levente ska de
utveckla företaget ytterligare, men det är än så länge hemligt
vad de har för planer.

Ambitionen är att göra svensk
gjuteriindustri mer konkurrenskraftig och lönsam.
Växjö Gjuteriservice AB håller sig uppdaterade med nya tekniker och ska snart åka till England och Skottland för att titta
på automatiserad rensning och robotceller för rensning.
Växjö Gjuteriservices grundtanke är att kunna erbjuda alla
tjänster inom gjuteribranschen utan att konkurrera ut de befintligt anställda på företagen. Ägaren Levante Andras kan
inte nog poängtera detta. Han har dessutom sin egen taktik
på företagen för att göra det mer lönsamt för kunderna och
vill att kunden ska ha rätt bemanning när och där det behövs.
Ambitionen är att göra svensk gjuteriindustri mer konkurrenskraftig och lönsam genom att kunderna väljer Växjö Gjuteriservice som samarbetspartner, och att de på så sätt tillsammans ska behålla jobben inom Sveriges gränser.
Ni är välkomna att kontakta Växjö Gjuteriservice AB med
frågor om allt från 0,2 kg till 50 ton.
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Bemanningsföretaget i gjuteribranschen
Andras 073 622 87 01
Magnus 070 378 29 11

Berghem Mickelsgård 9
341 91 Ljungby
r

contracto

Fortsttning från sid 3

Elmia Sub

D 01:37

Synpunkten

leda till att elnätsavgifterna blir sammanlagt 20-30
miljarder lägre under perioden. Den som lever får
se hur vi kunder blir drabbade, om det blir högre
eller lägre avgifter.
SJMF är med på ett hörn på Elmia Subcontractor den 11-14 november. I år är det 4 medlemsföretag som ställer ut i samma monter. Det är
Lyrestads Gjuteri AB, GIAB, Soundseal AB och
AGE-Metall AB. Välkomna till monter D 01:37.

Tidigare har värdet på näten beräknats utifrån
vad det skulle kosta att bygga ett nytt identiskt nät,
men nu ska hänsyn tas till åldern på nätet.
Regeländringen träder i kraft från den 1 november
i år. Enligt EI:s beräkningar kommer förändringen att

Hälsar er ordförande
Stefan Eldin
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Skiftnyckelns
uppfinnare som staty
i Enköping
LÖRDAGEN DEN 16 AUGUSTI AVTÄCKTES
STATYN AV INNOVATÖREN OCH

SAMHÄLLSBYGGAREN

J. P. JOHANSSON.

PLATS: GUSTAV ADOLFS PLAN ENKÖPING.
PLATSEN DÄR J.P. JOHANSSON HADE SIN
FÖRSTA SMEDJA.
Skulptören Peter Linde som skapat
skulpturen har varit mycket noggrann
med alla detaljer.
Skulpturen är gjuten i åtta delar i brons
hos H Bergmans konstgjuteri,
Stockholm.
Fundament är i röd granit från Bohuslän,
som symboliserar rostig mutter.
För mer information
www.jpjohanssonmuseum.com
Foto: Claes Funck
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Glödheta även
inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp
eldfasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom
såväl Material som Installation & Tillverkning och Service
& Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och
samma ställe. Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet
och ökad lönsamhet.
Vill du veta vad vi kan göra för just dig? Gå in på
www.beijerind.se och läs mer om vårt glödheta erbjudande
inom eldfast.

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

YHTIÖ

Soundseal ab • Box 127 • 305 05 Getinge • Tel 035-580 05 • Fax 035-583 05
www.soundseal.se • E-post. info@soundseal.se

Metallimpregnering
• Ledande i Norden inom metallimpregnering på lego.
• Tätar mikroporositet i alla typer av gjutgods och sintergods med miljövänlig regenererbar
metakrylatplast i Caskade-processanläggning med återvinning.
• Vi kan även erbjuda information om tätningsanläggningar i olika versioner och storlekar.

Tätningskvot:

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

Godkännande:

• US Navy MIL-II-17563 B
• Lloyds´Reg/Ship. MAT/GEN/002
• Brittisk Standard: BS 5750: Part2:1987
• Underwriters Laboratory Inc. MH16455
• British Admirality
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Företrädare för
tillverkningsindustrin tar till orda
I ett debattinlägg i Jönköpings Läns Affärer betonar herrarna
Michael Jonsson, AD Plast och Johan Skans, Skogslunds Metallgjuteri vikten av att det skapas nya jobb i Sverige.

För att kunna skapa jobb måste man inse att
tillverkningsindustrin är basen i samhället. Tas den
grunden bort drabbas inte bara industrin utan också
övriga sektorer i näringslivet, skriver de.
Om industrin försvinner så kommer det inte att finnas många tjänsteEtt industrijobb skapar minst ett ytterligare
företag kvar, skriver de. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha
jobb inom tjänste- och servicesektorerna. Industrin
EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. I praktiken betyder det att en halv
fungerar således som en effektiv hävstång i sysselmiljon nya jobb behöver skapas.
sättning till andra sektorer och också en hävstång
i skatter och förädlingsvärde. Detta i sin tur skapar
tillväxt och ekonomisk utveckling.
Tillverkningsindustrin är,
och har varit, mycket viktig för
svensk ekonomi och svarar idag
för drygt 13 procent av sysselsättningen, enligt statistik från
SCB. Dock verkar politiker
Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR, MASKINER samt
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.
ibland ta industrin för självBland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL,
klar och tycka att vi borde ta
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT.
ett större ansvar för att minska
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade
arbetslösheten och anställa fler
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning.
medarbetare, skriver Jonsson
Hör gärna av er så berättar vi mer:
och Skans.
Att det idag råder en nedMikael Johansson, platschef, tel +46 706-328 339, mikael.johansson@mecatrade.se
åtgående trend sett till antalet
Anders Johansson, säljare, tel +46 706-328 004, anders.johansson@mecatrade.se
sysselsatta inom industrin. En
Martti Nummisto, säljare, tel +46 706-328 331, martti.nummisto@mecatrade.se
av anledningarna till detta beMarlene Borst, order/administration, tel +46 735-319 173, marlene.borst@mecatrade.se
ror enligt Jonsson och Skans på
Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp!
att det är dyrt att producera i
Sverige, ett långt geografiskt avMeca-Trade Oy
tel: 036-184 995
stånd till de stora marknaderna,
Momarken 7
fax: 036-184 975
en bristande industripolitik och
556 50 Jönköping
e-post: info@mecatrade.se
ett stort tapp på utbildningswww.mecatrade.se
sidan.
Förutsättningarna för en utveckling av industrin måste stärkas så att rätt och ökad kompetens attraheras till sektorn.
Vi behöver också verka för en
förflyttning uppåt i värdekedjan för våra företag. För detta
krävs en attitydförändring i
hela samhället. Alla måste inse
att tillverkningsindustrin är basen i samhället, avslutar de sitt
debattinlägg.
/Jönköpings Läns Affärsnyheter
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Exempel på annonsut
rymme som kan användas på
olika tidsperioder med olika
budskap.

2

Enkel koppling till föreningens
medlemmar.

3

Förtroendevalda, annonspris
lista, kontaktinfo till kansli mm.

4

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

5

Här finns tidigare nummer av
Lättsmält för nedladdning.

6

Protokoll årsmöte mm.

7

Inbjudan studieresor, mässor.

8

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

9

Skriv enkelt ut adresser,
protokoll mm.

4
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Alunda
Järngjuteri

Alunda Järngjuteri
När man stiger in i gjuthallen på Alunda Järngjuteri i Uppland kan man lätt få för sig att man är förflyttad mer än
100 år tillbaka i tiden. Två män balanserar en skänk på två skalmar, går fram till gjutflaskorna som ligger utplacerade
i gjuteriet och häller försiktigt och för hand ned smältan i formarna.

Männen går tillbaka
till kupolugnen där
smältan ligger färdig
och proceduren upprepas. Som troligen
enda gjuteri i Sverige
arbetar Alunda Järngjuteri med metoder
från 1800-talet – trots
att gjuteriet inte är
äldre än knappt 70 år.
De tre ägarna av gjuteriet, Bo Mattsson och dennes bror
Göran Mattson samt den senares fru Mia arbetar resurssnålt.
Utan att ta upp dyra lån driver man verksamheten med de
tillgångar man har: ett gjuteri med utrymmen anpassade efter
verksamheten, med den mängd arbete som tre personer plus
två-tre inhyrda grannar och släktingar som behövs vid de sexsju gjutningarna om året, klarar av. Större delen av råvaran är
återanvänt järnskrot och man arbetar mycket med konstnärer
och med gamla modeller på urnor och krukor, bland annat
från Lövstabruk och Drottningholm.

Samtidigt utgör Alunda Järngjuteri en faktor som sätter
Alunda på kartan – jämsides med visan om Alundagossen.
Många kunder och intresserade besökare hälsar på vid gjuteriet som har öppet för allmänheten varje vardag. Gjuteriet
arbetar aktivt med marknadsföring för just turister och ingår
i turistorganisationen Visit Roslagen.
– Det är viktigt för oss att visa att det går att bedriva ett
urgammalt hantverk med rötter flera tusen år tillbaka med
gamla metoder också på 2000-talet, säger Mia Mattsson.
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– Det är viktigt för oss att visa att det går
att bedriva ett urgammalt hantverk med
rötter flera tusen år tillbaka.

Fortsättning
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text – Kersti Kollberg
fotografi – Björn Ullhagen

BALKONG FÖRLAG

ALUNDA GJUTERI
Handen, Ögat & Järnet

ALUNDA

Gjuteri
Handen, Ögat & Järnet

format 210 x 225 mm
sidantal 160 sidor
illustrerad
isbn 978-91-85581-80-1

Urgammalt hantverk där precision, ögat
och handens skicklighet betyder allt.
Gjuteriet byggdes efter andra världskriget,
då efterfrågan på gjutjärnsprodukter var
stor. I en oansenlig fabriksbyggnad i det
uppländska odlingslandskapet skapas
historia. Med gammaldags metoder och
verktyg gjuts fortfarande urnor, krukor
och parkutsmyckningar. Läs den fascinerande historien om ett uråldrigt hantverk
som gjutits fast i tiden.

Balkong Förlag

Alunda_annons-CMYK.indd 1

info@balkongforlag.se
www.balkongforlag.se
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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 ﬁlosoﬁ 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
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Docent doktor
Izudin Dugic
Under mina uppväxtiden på 1960-talet i den industriella
staden Odzak i norra Bosnien, kunde jag se kupolugnarna
från det stora gjuteriet Strolit från mitt hus. Varje gång
när jag passerade förbi gjuteriet tittade jag på gjuteriarbetarna. Deras utseende och klädsel, samt slående bild när
de hällde gjutjärn fascinerade mig redan som liten pojke. I
min stad gjuteriet var helt enkelt det ”coolaste” arbetsplats.
Redan då bestämde mig jag att en dag blir gjutare.

mendation från gjuterichef Jan Ekeblom kom jag till Ingenjörshögskolan i Jönköping för att arbeta som forskarstuderande. Samtidigt med min forskning jobbade jag en dag per
vecka på ITT Flygt där jag gjorde mina experiment. I mitten
av 1999 hade jag seminarium på Ingenjörshögskolan i Jönköping där jag framlade min licentiatavhandling inom gjuteriteknik under handledning av professor Ingvar L Svensson.
Efter tre år i Jönköping så var det dags att återvända till
ITT Flygts gjuteri där jag jobbade fram till våren 2004. Jag
fick då en anställning på Högskolan i Kalmar samt att jag valde att slutföra min doktorsutbildning i Jönköping. Jag jobbade hälften av tiden i Jönköping och hälften i Kalmar. Detta
har resulterat med min doktors avhandling inom gjuteriteknik som jag försvarade i mitten av 2006 under handledning
av professor Ingvar L Svensson.
I mitten av 2007 gjordes en fusion mellan Högskolan i
Kalmar och Växjö universitet som resulterade i Linneuniversitet som finns både i Kalmar och Växjö. Idag jobbar jag på
Lineuniversitetet i Växjö som docent i materialteknik vid den
Tekniska Fakultet.
Samtidigt med mitt arbete på Universitet så har jag startat
ett eget konsultföretag, Dugic Konsult AB. Dugic Konsult
AB är ett konsultföretag för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller
processer.
Efter 21 år i Sverige så är jag och min fru kvar i Lindås.
Våra två söner har flyttat hemifrån och bor i Jönköping. Äldre
son, Mahir, har läst på Tekniska Högskolan i Jönköping och
jobbar på Jeld Wen. Yngre son, Emin läser andra året på Tekniska Högskolan i Jönköping och spelar fotboll i Husqvarna.
Det mesta av min fritid spenderar jag hemma i Lindås,
med bl.a. trädgårds arbete och att laga mat tillsamman med
min fru Ida. En del av vår fritid brukar vi spendera i Jönköping för att umgås med våra barn.

Efter åtta år på grundskolan kom min första karriärväg. Jag
valde att läsa till metallurgisk tekniker, inriktning gjutning
vid gymnasiet i min hemstad. Under utbildningen på gymnasiet hade vi praktisk utbilning på gjuteriet Strolit, en dag per
vecka. Efter gymnasiet gjorde jag den obligatoriska lumpen.
Efter detta fortsatt jag min vidare utbildning vid Metallurgiskt Universitet i Zenica.
Efter 4,5 år studier tog jag min civilingenjörs examen i
Metallurgi, inriktning gjutning. Som nyexaminerad ingenjör
återvände jag tillbaka till min hemstad och självklart till mitt
första jobb på gjuteriet Strolit. Under denna tid har Strolit
byggt ett nytt gjuteri med ca 1000 anställda och en årskapacitet på ca 20 000 t grå- och segjärn. På samma gjuteri jobbade
också min fru som civilekonom.
Så kom kriget och helvete bröt ut i början av 1992. Jag,
min fru och vår förstfödde son lämnade allt och flyttade norrut, till Sverige, i mitten av 1993. Vi bodde först på flyktingförläggningen i Växjö och sen i Alvesta. Efter att vi fått permanentuppehållstillstånd flyttade vi tillbaka till Växjö. Efter
en intensivkurs i svenska för invandrare under ca 2 månader
började jag praktisera på ITT Flygt AB:s gjuteri (Xylem) i
Lindås. I början av 1995 fick jag en tillsvidare anställning på
ITT Flygt AB och min familj och jag flyttade till Lindås, där
vi har blivit kvar.
På ITT Flygt AB:s gjuteri jobbade jag på olika avdelningar
och efter några månader deltog jag i olika projekt. På rekom-
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Dugic Konsult AB

Exempel på konsulttjänster:

Dugic Konsult AB är ett konsultföretag för gjuterier, leverantörer och företag
som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Företaget
bedrivs av docent dr Izudin Dugic som har avlagt doktorsexamen i juni 2006
vid Jönköping Tekniska Högskola. Izudin har mer än 20-års erfarenhet från
gjuteribranschen såväl från Sverige som internationellt.

-

Konsultverksamhet inom gjuteriteknik

-

Utbildningar inom gjuteriteknik ”skräddarsydda”
för ert företag på alla nivåer

-

Kompetensinventering av nyckelpersoner inom företaget

-

Defektanalyser med åtgärdsförslag samt haveri- och skadeutredningar

-

Bedömning och analys av struktur hos gjutgods

-

Genomgång av tillverkningsprocesser för att minimera
kassationsnivåer

-

Rådgivning till gjutgodsköpare med bedömning av gjuteriers
kompetens och förmåga att uppfylla ställda kvalitetskrav.

Kontakt: Izudin Dugic • Mobil: 070 628 40 66 • E-mail: izudin.dugic@telia.com

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

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
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Efter förra årets mediokra utveckling, har basmetallerna som
handlas på London Metal Exchange (LME) haft en betydligt
positivare utveckling i år. Förra årets konjunkturoro pressade
ner priserna nivåer i närheten av, och till och med lägre, än
produktionskostnaden. Detta har flyttat fokus till behovet av
minskat utbud (vilket också har skett i flera fall). Detta har
stärkt priserna. När det gäller efterfrågan befinner vi oss i ett
läge där det traditionella dragloket i världsekonomin, USA,
har börjat ta fart. Europas begynnande uppgång har däremot
kommit av sig i takt med oroligheterna i Ukraina. Kina går
balansgång och oron för byggkonjunkturen blossar upp med
jämna mellanrum. Ränteläget är extremt lågt vilket gör att
de finansiella aktörerna letar avkastning. Detta har lett till ett
ökat intresse för basmetaller under sommaren, som uppvisat
en stark pristrend, trots en lägre industriell aktivitet under
semesterperioden.

Den fundamentala balansen för Aluminium har efter flera
år av stora överskott till slut börjat vända. Analytikerkåren
är överens att 2014 kommer att notera ett underskott, vilket
per definition innebär lagerminskningar. LME lagret har stadigt minskat sen i våras; från ca 5,5 Mton till dagens 4,8. En
av världens största producenter, Alcoa, har meddelat att de
minskar utbudet med 10 % i år. Samtidigt ökar Kina, men
nettot blir det ändå en minskning. Samtidigt ökar efterfrågan
trendmässigt med 7 % på global basis. Sammantaget pekar
det på ett underskott i regionen 0,5 till 1 Mt. Priset har stigit
med 16 % hittills i år. Den stora koncentrationen av fysiskt
material som är placerat i LME-lager i kombination med begränsningar av lagerhusens utlastningskapacitet har lett till
kraftigt stigande fysiska premier. I skrivandes stund betalas
ca $400/ton över LME för material i Rotterdam, vilket är en
signal om en relativt ”tight” marknad. SEB tror på ett fortsatt
stigande pris, vilket innebär ett förväntat genomsnittligt pris
2015 om $2215.
Även zink har ett relativt stort lager att beta av. Precis som för
aluminium förbättras balansen. Enligt International Lead &
Zinc Study Group överstiger efterfrågan utbudet
med ca 250 tton (2 % ) under årets första halva.
Kina har en stor befintlig smältverkskapacitet vilket förväntas leda till en ökad produktion under
Q3 vilket sannolikt dämpar underskottet. På lite
sikt är det gruvproduktionen som oroar. Ett antal
uttjänta gruvor stänger i år och näst år, i Kanada,
på Irland och i Australien. Nya projekt kompenserar inte fullt ut, vilket riskerar att skapa ett mer
bestående underskott. Ett positivt prisscenario har
”skissats på” i flera år, men succesivt tonats ner. I
en redan stramare marknad där överskott vänts till
underskott, riskerar ändå farhågorna att besannas de kommande åren. Priset har klättrat 15 % i
år. SEB är positiva till prisbilden för nästa år och
prognositerar ett genomsnittligt pris på $2500.
Nickel leder uppgångsligan för i år. Priset ligger
35 % högre jämfört med årsskiftet. När det stod
klart att Indonesien stod fast med exportstoppet
som skulle gälla från den 12:e januari, tog det fart
uppåt. Priset toppade under våren kring nivåer på
$21600 att jämför med januaris lägsta nivå kring
$13800. Beräkningarna om effekterna av de uteblivna volymerna från Indonesien talade för ett
rejält underskott av nickel. Visserligen hade Kina
importerat så mycket de kunde och byggt lager
som skulle räcka åtminstone ett halvår. Nu är vi
inne i september och ändå är det fortfarande ingen
brist på nickel. Detta har lett till en tillbakagång
i priset som pendlar i intervallet $18000–20000.
Det synliga lagret på LME har kontinuerligt ökat
under sommaren, vilket förbryllar många aktörer.
En förklaring som framförts är att material som
innehavts i Kina som säkerhet för lån till olika fi-

VAD GÖR DIG MER
FRAMGÅNGSRIK?

en
Välkomm
n
te
till S a
!
Aluminium

Stena Aluminium 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 flertalet områden.
Genom anpassade utbildningar inom områden såsom metallurgi, process,
kvalitet, konstruktion med mera kan vi hjälpa dig att på både kort och lång
sikt höja kvalitet och effektivitet. Att hjälpa våra kunder är vårt uppdrag!
För mer information, ring 010-445 95 00.
www.stenaaluminium.com
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nansiella produkter, nu har
friställts och levererats in
på LME-lager i Asien. Det
kan mycket väl vara fallet
vilket i så fall försenar processen. Den nya Indonesiska
regeringen som tillträder i
oktober förväntas behålla
exportstoppet, som gäller
tills förbindelser upprättas
om investeringar i nedströms produktion inom
landet. En process som förväntas ta flera år. Det mesta
talar för att de kommer att
hålla kvar vid sin linje. Risken för ett stort underskott
av nickel är därför fortsatt
stor. SEB prognostiserar ett
genomsnittligt pris 2015 på
$22500. Koppar är undantaget i år. Priset har fallit
med 5 %, och det är i linje
med förväntningarna.
Koppar ligger i en annan
fas jämfört med tidigare
nämnda metaller. Efter flera
år av underskott håller
marknaden på att vända.
Utbudet börjar nu öka.
Det har dock dragit ut på
tiden p.g.a. förseningar av
exporten från Indonesien,
delvis relaterat till landets
ambition att tillförsäkra
ett större utbyte från sina
tillgångar. Kopparproduktionen vid världens näst
största gruva, Grasberg, var
undantaget exportstoppet.
Förhandlingarna om nivån
på exportskatten drog ut på
tiden och exporten har just
kommit igång. SEB förväntar sig emellertid inte något
stort prisfall, då konsumtionen är fortsatt god och
Kina har ett stort, om än
dämpat, behov av metallen.
SEB prognostiserar ett pris
på $7000 i genomsnitt
nästa år.

Gjuteriet som håller formen
Hejargatan 3a
632 29 Eskilstuna

SAND- och KOKILLGJUTNING
BEARBETNING
i aluminiumlegeringar
Tel: 016-14 84 30
Fax: 016-12 45 62
Epost: info@agemetall.se
Hemsida: www.agemetall.se
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Vi kartlägger dina behov och ser till att du får rätt, komplett
utrustning som effektiviserar produktionsprocessen. Därefter
installerarLättsmält
och testkör vi maskinerna på plats så att du får precis
de förbättringar i volym och kvalitet som du förväntat dig.
Resultatet? En produktion i världsklass.
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Ring oss på 0372-828 88 så berättar vi mer.

PMU
i Ljungby

en grupp specialiserade bolag som samarbetar för att hjälpa nordisk industri att bli ännu mer konkurrenskraftig. www.beijertech.se

PMU i Ljungby
Det är förmiddag, en måndag i augusti. För de flesta, betyder det att
semestern är slut och det är tid att se fram emot hösten.Vi har färdats ett
tag på E4:an genom Smålands skogar. Vi når snart vårt mål och svänger
in i ett soligt Ljungby. Vi ska besöka Peter Johansson på PMU.
Peter Johansson

Det är centralorten för Ljungbykommun i Kronobergs
län och ligger i Lagans dalgång, där E4:an riksväg 25 möts.
Ljungby har i alla tider varit en viktig knytpunkt. Tidigare
hade Ljungby järnvägsförbindelser i fyra riktningar: till
Halmstad och Vislanda, samt, till Värnamo och Markaryd.
Järnvägen är dock nerlagd och uppbruten.
Ljungby expanderade under hela 1900-talet, främst på
1940-talet, och då genom trävaru- och verkstadsindustrin.
Det finns en lång tradition hos de många stora företagen som
har sitt fäste här. Swetruck, Ljungby Maskin och Strålfors, för
att nämna några.
Stora delar av Ljungby centrum brann ner 1953. Byggnader från tiden innan, finns därför mest kvar i utkanterna av
orten. Speciellt ner mot ån Lagan, där det ligger äldre trähus
som klarade sig.
Tillväxten för Ljungbys industri nådde sin kulmen under
1960-talet. Det var efter brandens framfart som stora delar
av dagens Ljungby centrum byggdes. Bland annat torget och
landmärket Hotell Terazza.
Lagan har varit en viktig del av ortens historia, både på
gott och ont. Vid flertalet tillfällen har Lagan svämmat över,
och skapat många problem för verksamheterna där. Vi besöker Stålgjuteriets gamla lokaler, som ligger nere vid dammen
där de brukade forsen för energi. Inte långt ifrån avfarten från
vägkorset ligger PMU. Vi möts i dörren av Peter.
Det börjar bli riktigt varmt, och Peter öppnar ett par fönster när vi kommit in på hans kontor. Det hänger ett par olika
logotypförslag upptejpade på en skåpsdörr. Vi frågar om det
nya grafiska utseendet. ”Det har tagit lite tid”, förklarar Peter
och fortsätter, ”man hinner aldrig sätta sig med sådana här
saker”. Han visar oss vilket förslag de valt och som ska få
representera den nya tiden i företagets historia.

Den gamla skylten pryder fortfarande företagets tak och
föreställer den grekiska guden Zeus. Vi tar en kopp kaffe
och sätter oss ner för en pratstund. Peter skrattar när vi ber
honom att berätta om sin bakgrund.
”Jag är praktiskt taget född på gjuterigolvet”. Peter och
hans tre bröder är uppväxta i Ljungby. Två av dem är också
i branschen. Den ena som delägare och den andra driver
Traryds Metall. Peter gick i skolan på 80-talet. Vid sidan om
studierna i högstadiet, började han jobba extra. Då jobbade
de tvåskift och han ville bli reparatör och jobba vidare på
Stålgjuteriet. Under den tiden samlade han på sig mängder
med erfarenheter och kunskaper. Lärde sig köra truck, reparera maskiner och sköta olika uppgifter i produktionen. I takt
med att de äldre arbetarna pensionerades och slutade, ökade
hans betydelse på Stålgjuteriet. Snart körde han smältugnen
samtidigt som han jobbade som reparatör.
PMU grundades 1992 och står för – Peter Ekström,
Markus Johansson och Ulf Pettersson. Alla från NCC. Sverige
genomgick en stor finanskris under början på 1990-talet.
Ljungby, som många andra industriorter drabbades hårt. Det
blev en jättesmäll för orten. Under byggkraschen skulle NCC
renodla sin verksamhet och smedjan på Ljungbyavdelningen
skulle bort. PMU fick möjligheten att ta över en stor del utrustning. Det blev starten för företaget och efter ett par år
började Peter hjälpa till: ”Det var en byggsmedja och det hände mycket runt omkring oss. Jag hade en väldigt stor fördel av
att ha en bakgrund som mekaniker.”
Peter var egentligen på väg till att börja på G&L Beijer
Industri i Malmö. Men eftersom han trivdes på företaget
som gick bra, hade en stor produktion och många uppgifter, stannade han kvar på PMU. Efter ett par år blev han
erbjuden att köpa in sig i företaget. I mitten av 90-talet slöts
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”En fin maskinpark är
inget utan sin personal,
och vi har väldigt bra
personal. Jäkligt bra!”
ett samarbetsavtal med Beijer, som kom att
öppna hela gjuteri-Sverige för dem, Under
slutet av 90-talet, utvecklade och byggde
PMU framgångsrikt en slipmanipulator åt
Svedala och automationsprojekten blev en
stor del av deras sysselsättning.
Att ligga utmed E4:an är en stor fördel. Det blir lätt att nå ut till hela Sverige.
Bra infrastruktur som skapar bra möjligheter att snabbt ta sig upp till Norrland,
till södra Sverige och Europa. Även i
västerled fungerar det bra, vilket kommer
till pass, då företaget har ett stort samarbete med Norge.
Nu har de precis sålt PMU till Karlebo
Gjuteriteknik AB. Ett företag i Beijer Tech
gruppen, berättar Peter och fortsätter: ”Vi
vill göra det nu, när vi kan och inte är för
gamla”, Vi ville inte vänta till vi blev 60.
Det kanske blir svårt att avveckla då.”
Vidare får vi veta att de har haft ett bra
samarbete med Karlebo gjuteriteknik AB.
Samarbetet har inneburit fördelar för båda

parter. ”De öppnar många dörrar för oss, samtidigt öppnar vi
många dörrar för dem. Även
samarbetet med Industriservice har genererat mycket jobb.
Jag tycker att det fungerar väldigt bra och förväntningarna
har infriats”, förklarar Peter.
”Det blir mycket pappersexercis dock”, avslutar han med
och skrattar.
PMU är nu ett helägt
dotterbolag till Karlebo, som
sedan 2011ingår i Beijer Tech koncernen. ”Det var ett positivt beslut som låg i
tiden, vi saknade agenturer. Vårt mål nu är att leverera Turn Key projekt. Att nu,
tillsammans se till att kunden får ut mer och gillar det vi gör”.
Vidare berättar Peter att de fusionerat HM Verkstad i Broby in i PMU med
sina 3 anställda, med stor uppgift att tillverka åt Swedish Rail Systems. Det innebär en stor order av olika detaljer för järnvägsreperationsfordon, med tillhörande
bommar och nätgaller till skyliftkorgar etc.
Forts. →
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Ljungby är idag en ort med cirka
15000 invånare. Samhället har rest sig
och har idag större sysselsättning än
innan krisen på 1990-talet. Närheten
till Jönköping har sina fördelar. Bland
annat ligger Gjuteriskolan där. Närheten genererar många besök. Området runt omkring är industritätt.
Växjö, Markaryd, Älmhult med flera
ligger inom ett par mils radie. Symboliskt är det värt att nämna klassiska Gnosjö, med sin välkända ”anda”,
ligger ungefär 6 mil här ifrån. En inställning som gång på gång gör sig påmind, och genomsyrar hela landskapet.
Eftersom så många orter, i närheten,
har mycket industri, är det stor konkurrens om kunnig personal. PMU
har idag 21 trogna medarbetare. När vi
undrar hur de lyckats ha så låg personalomsättning som de haft, svarar Peter:
”Jag går under förhoppningen om
att de trivs. En fin maskinpark är inget
utan sin personal, och vi har väldigt bra
personal. Jäkligt bra!”

Vi vandrar runt i lokalerna, som för stunden ekar tomma, eftersom det är lunchrast. Personalen sitter ute i solen och dricker kaffe. Vi stannar till vid den största porten och Peter berättar: ”2010 gjorde vi ett jobb åt Heavy Cast, nuvarande
Valmet. Det var formflaskor, med flasksett som var 5,80 på bredden. När vi skulle
transportera ut dem kom vi på att de inte gick igenom porten. Den var för liten! Så
det var bara att riva hela väggen så att vi kunde få ut dem. Det problemet hoppas
jag att vi har löst.”
Rundvandringen slutar ute på altanen och vi får en kort pratstund med personalen. Det känns som en uppsluppen och rolig stämning. Vi säger hej och personalen
kan fortsätta sin lunch.
Innan vi lämnar Ljungby åker vi ner till centrum. Vi tar en liten rundtur och
tittar på de gamla lokalerna vid forsen. Därefter vandrar vi bort över torget från
60-talet, för att äta lunch på Terazza. Undertiden förbereder sig Ljungby för sin
gatufest, som tydligen sparkar igång under veckan.
Ljungby verkar må bra och vi mådde bra i Ljungby!
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AKTUELLT
FRÅN KANSLIET
När detta nummer kommer ut har vi precis kommit hem från vår
höstresa till Istanbul. Vi blev 26 deltagare och i nästa nummer
kommer det en rapport om vårt besök.
När detta nummer kommer ut har vi precis kommit
hem från vår höstresa till Istanbul. Vi blev 26 deltagare och
i nästa nummer kommer det en rapport om vårt besök.
Den 6 september hade Sveriges Gjuteritekniska Förening sin kongress i Skövde.
Lasse Sedenborg representerade SJMF
och framförde föreningens hälsningar.
Samtidigt mottog Lasse SGF förtjänstnål efter 25 år som medlem i föreningen.
Än en gång vill jag be er att komma in
med material till tidningen. Det måste
finnas en massa information, litet som
stort, som intresserar läsarna i Lättsmält.

Vår hemsida skall också användas för att informera.
Samtidigt vill jag rätta till fel från förra numret av Lättsmält.
Thomas Lindstedt bild kom inte med.
Rickard Larsson är anställd på Karlebo
Gjuteriteknik.
Bilderna sidan 16-17 nr 2, 2014 var
hämtade från Norrtälje kommuns hemsida.
Thomas Lindstedt

Hälsningar Gert-Ove

Lasse SedenbOrg

Projektering och
installation i en klass
för sig. Världsklass!
Vill du säkerställa att du får projektering och installation i världsklass? Då ska du vända dig till oss på PMU. Det är oss man ringer
för att hantera de mest krävande projekten i branschen. Vårt
samarbete med Combi Casting är bara ett exempel på detta.
Vi kartlägger dina behov och ser till att du får rätt, komplett
utrustning som effektiviserar produktionsprocessen. Därefter
installerar och testkör vi maskinerna på plats så att du får precis
de förbättringar i volym och kvalitet som du förväntat dig.
Resultatet? En produktion i världsklass.
Ring oss på 0372-828 88 så berättar vi mer.

PMU 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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more from

minerals

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

