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En vecka efter 
att Gjuteritekniska  
föreningen har haft  
sin kongress i Eskil- 
stuna så tänker  
man tillbaka på 
alla de trevliga 

människor som medverkade på kon-
gressen och inte minst på middagarna 
och det efterföljande minglet i hotel- 
lets bardel. Många kontakter knöts där 
och ordet samarbete mellan de olika 
organisationerna inom gjuterinäringen 
nämndes flertal gånger. Tyvärr var det 
inte så många från SJMF som deltog, 
trots gåvan vi fick av Gjuteritekniska 
föreningen vid årsmötet i Växjö, 5 del-
tagaravgifter betalda. Tack en än gång 
för gåvan och jag uppmanar våra med-
lemmar som är med i Gjuteritekniska 
föreningen att delta vid nästa kongress.

Nu närmast på agendan står ju 
SJMFs årliga studieresa som i år går till 
Frankrike, Lyon närmare bestämt. Vi 
är närmare 30 deltagare som ser fram 
emot 3 intressanta studiebesök. Det 
finns nästan 1400 restauranger i Lyon 
och staden kallas också för Frankrikes 
gastronomiska huvudstad. Jag läste att 
oftast är menyerna bara på franska och 
att personalen talar lite eller ingen  
engelska alls. Det låter spännande,  
hoppas att någon i sällskapet kan lite 
franska. I nästa nummer av Lättsmält så 
kommer det en utförlig rapport från Lyon. 
När det gäller konjunkturen så är det 
inget högtryck direkt. Det var den upp-
fattningen man fick på kongressen i 
Eskilstuna. Några hade det riktigt då-
ligt och många tyckte att det var ”segt”, 
men det har det ju varit i några år nu. 
Nu i år händer det väl inte så mycket, 
vi får hoppas på en bättring till nästa år.

Om man är intresserad av lite siff-
ror och vad som är på agendan fram 
till år 2030, kan jag rekommendera att 
gå in på Gjuteriföreningens hemsida  
och läs ”Strategisk forsknings- och 
innovationsagenda för gjutna produk-
ter 2013-2030”. Där kan man läsa att 
8 av Sveriges 10 största företag är be- 
roende av gjutna produkter, 4 av Sveri-
ges största exportföretag har egna gjute-
rier, förädlingsvärdet av gjutna produk-
ter är över 200 miljarder per år i Sverige, 
gjutna komponenter sysselsätter 30 000 
personer i Sverige, över 2000 företag 
använder gjutna komponenter i sina 
produkter, det finns drygt 170 gjuterier 
i Sverige, vi exporterar årligen gjutna 
komponenter för 13 miljarder kronor 
och att Sverige producerar gjutna kom-
ponenter med minst utsläpp av klimat-
gaser i världen. Gjuterierna i Sverige 
består till 98 % av små och medelstora  
företag som de flesta är familjeägda. 
Här kommer samverkan, nätverk och 
klusterinitiativ vara en förutsättning för 
att de små och medelstora företagen ska 
finnas kvar. De skriver också att resurser 
i form av tid och pengar är en bristvara 
för de små och medelstora företagen. 
Det tycker jag att man känner igen. De 
ger även förslag på olika åtgärder som 
är vettiga. Som sagt, gå in och läs rap-
porten.

När det gäller samarbete så är vi några  
medlemsföretag i SJMF som ställer ut 
tillsammans på Elmia Subcontractor 
den 10-13 november. Kom gärna förbi 
vår monter i D-hallen så bjuder vi på 
lite fika. D01:35 är platsen som vi står 
på.

Er ordförande
Stefan Eldin

Hej på er 
alla!
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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 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
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Tierps Järnbruk AB
Reportage: Mattias Hildingh och Peter Ellström
Foto: Mattias Hildingh

Vårt första besök för dagen, var Tierps Järnbruk AB. På 
en nästan bilfri E4:a och molnfri himmel, gick färden 
norrut från Uppsala till Tierp. Väl framme i Tierp, hos 
”Sveriges enda gatugodstillverkare” möttes vi av Helena 
Jonsson och Tomas Karlsson. Tomas Karlsson har jobbat 

här sedan 1978. Han har gjort allt som går att göra på 
ett gjuteri. Men just nu så är det underhåll och produkt
utveckling som gäller. Helena Jonsson har varit här sedan 
november 2013 och är den som är ytterst ansvarig. 

Tomas: – Jag gick yrkesskolan och lärde 
mig att svarva och fräsa. Sen gick jag ut 
och sökte jobb, då fick jag det här, och 
så har det varit.

Helena: – För mig var det inte na-
turligt. Jag flyttade hit till Tierp 1984. 
Men jag har aldrig jobbat i Tierp, utan 
pendlade härifrån. Framför allt till 
Stockholm.

Jag tror att Tierp är känt för sin in-
dustri. Atlas Copco är en viktig del för 
många här, speciellt när båda i familjen 
jobbar där. Sen tror jag att Uppland to-
talt sett, med de gamla Vallonbruken* 
och Söderfors inte minst som fortfaran-
de är aktuella inom stålindustrin. Det 
har varit etablerat i många år. 

Vallonbruken är ett samlingsnamn på ett antal brukssamhällen i norra 
 Uppland, anlagda under 1600-talet.

1612 blev Sverige tvunget att betala en betydande lösesumma, Älvsborgs 
lösen till Danmark. En finansman, Louis De Geer i Amsterdam, lånade 
ut en större summa till svenska staten och fick tillsammans med sin kom-
panjon Willem de Besche arrendera Finspång i Östergötland. Det var bör-
jan på en ny epok i svensk industrihistoria. De Geer var intresserad av de 
svenska naturtillgångarna och anlade många bruk i norra Uppland. Tidigare 
hade järnbruken i Sverige använt sig av så kallat tysksmide, men De Geer 
importerade arbetskraft, valloner från Vallonien i södra nuvarande Belgien 
som då var världsledande på järnhantering. Vallonerna införde vallonsmide 
som krävde större investeringar men som resulterade i bättre järnkvalitet. 
Vallonbruken i Sverige kom på detta sätt att bli världsledande genom bland 
annat den höga kvaliteten på järnmalmen från Dannemora gruvor och de 
förädlade produkterna. De största bruken blev Lövstabruk, Österby, Fors-
mark och Gimo.

Man räknar med att omkring 2 500 valloner invandrade under tiden 
1615–1655.

HElEnA JonSSon ToMAS KARlSSon

Forts
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*Tierp ligger mellan Uppsala och Gävle och är en del 
av den Norra Stambanan som öppnades 1874 av ett privat 
bolag. Linjen förstatligades och införlivades med dåvaran-
de Statens Järnvägar (SJ) 1933 och elektrifierades 1937. 
Sedan 1990 räknas den som en del av Ostkustbanan.

Uppland ger oss ett vackert och varierande landskap. De 
stora öppna fälten avlöser varandra mellan de täta skogsdung-
arna. Allt medan landskapet omger sig av vatten åt norr och 
öster. Jordbruket har alltid varit stort här.

Järnbruket grundades 1894 och tillverkade då Jordbruks- 
och skogsredskap. De fick snart patent på fjäderharvar som 
blev känt över hela landet. 

Tomas: – Vi gjorde mycket dyngspridare, slaghackare,  mycket 
jordbruksredskap här under en lång tid.

Helena: – Egentligen är samhället uppbyggd runt järn-
vägen. För Tierp som socken låg inte här utan det låg en bit 
utanför. Centrum kom till där järnvägen går rakt igenom kan 
man säga. Då fraktade man det som bondesamhället behövde. 

Industrin är viktig i Tierp, vi har stora viktiga aktörer som 
finns på centralorten. Vi är en del i det, men Atlas Copco är 
ju stora. De har närmare 600 anställda nu och de ställer klart 
krav. Bra handel, barnomsorg, skola, bostäder och så vidare. 
Det är svårast att rekrytera högskolebildad personal, men det 
är även svårt att hitta bra ställen att bo på.

Vi tillhör Uppsala län, men många här ser Gävle som ”sin 
stad”. Det är lika långt. Det har blivit så med nya E4:an. Den 
kom någon gång 2010. Fast E4:an har ju gått genom Björ-
klinge, Månkarbo och var då en 50- till 90-väg. Men som 
motorväg har den inte funnits så länge.

Tomas: – Karlholm och Fagerviken. Längre tillbaka så var 
det mycket som Vallonbruken gjorde som gick ut i Fager-
viken. Det var en hamn då, men inte längre.

Helena: – Godset går till hela Sverige. Brunnslocken finns 
överallt, någonstans i varje stad. Vi har sålt dem i hela  Sverige. 
Som svar på frågan ”Var ligger Tierp?” brukar vi säga ”det lig-
ger alltid i Centrum”. 

Tomas: – Vi har ju alltid tillverkat dem känns det som. 
1959 kom det en ny standard på brunnslock och då var äga-
ren med på en gång och följde den nya standarden. Då var 
det Tierps Järnbruk och Alvesta i Småland som gjorde gatu-
gods i Sverige. Sen blev Alvesta uppköpta och nerlagda.

Modellerna från Alvesta gick till Finland, så konkurrensen 
kommer därifrån idag. 

Konkurrens har vi alltid haft, och nu har vi fått flera kon-
kurrenter om gatugodset. Både på gott och ont. Ingen av 
dem har någon tillverkning i Sverige, det är vi ensamma om.

1959 kom standarden och den sa en del om hur utseendet 
skulle vara. Men jag tror att vårt rutmönster har vi haft långt 
tidigare faktiskt. Det är konstruktören som satt sin prägel 
på det. 
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Helena: – Gatugodset är den största delen av vår produktion. Men vi ser att 
det svänger på att inköpen förändras, priserna pressas och att man inte alltid 
väljer att köpa svenskt! 

Vi är fortfarande den enda svenska gatugodstillverkaren som har allting ”in 
house”. Från idé, ritning, modell, produktion, försäljning och till utlastning. 
Allt på ett och samma ställe! Även vår administration, och det är unikt idag. 
Men vi ser att det svänger och vi får förfrågningar på ”övrigt” som vi kallar 
det. Det är mycket runt offentliga miljöer, staket, stolpar, gravstenar och det är 
väldig spridning över landet.

Det är förfrågningar både från privatpersoner och företag. Fördelningen är 
nog 60/40 idag. 

Men vi tillverkar annat också. Till exempel motvikter till trafikverket, vikter 
till flygcontainrar och så vidare. Men gatugodset är vår kärnverksamhet och 
ska så förbli! Vi strävar och jobbar efter att få behålla det i Sverige, att fortsätta 
producera här. Men det är tufft och fler utmaningar väntar.

Vi har mellan 300 och 400 artiklar gatugods. En artikel kan bestå av tre delar. 
En över/underdel och ett lock, i olika kombinationer. Det ska stå olika saker på 
dem FV, V, A, K och så vidare. 

Det har kommit till några nya på senaste åren. Som den här för elbil, som ser 
ut som en mus med en sladd. Det förändras med tiden givetvis.

Idag säger vi inte ”kloak”, nu säger vi ”avlopp”. Det var ju vad ”K” stod för. 
Det är roligt om vi tänker på sägnen. K skulle man gå på om man ville behålla 
sin käraste och har man inte kärleken så hittar man den. Medan ”A” ska man 
undvika, för det betyder då ”avbruten kärlek” eller ”avundsjuka”. De är ju 
sägner som lever kvar.

Tomas: – Från början hette det ”manhål”. En ”manhålsbeteckning” betyder att 
man kan gå ner i den. De ska vara minst 640 i diameter, så att man kommer 
ner. Men idag är där inte många brunnar som man går ner i. De finns, men de 
är inte så vanliga.

Det finns ett visst intresse för specialgjorda lock. Vi gör lock med kommun-
vapen. Det är vanligast i centrala delar av samhällen. På gågator och torg till 
exempel.

Sen har vi våra bullerdämpande lock. Vi gör dem med gummipackning nu, 
och då bjuder vi på logotypen om man köper de nya som är tysta i gatan.

Helena: – Vi har gjort en del specialprodukter som genererar utsmyckning och 
funktion både till torg, park och trädgårdar. Ett ganska stort projekt nu är ett 
samarbete med Engelsbergs bruk, med plansteg, konsoler, trappor osv. Det har 
en tendens att öka, specialuppdragen.

En sak som många förknippar oss med nu, är kanonen som vi gjorde till 
Vasa i brons. Man ville göra en studie på hur  åverkan var på fartyg under den 
tiden. De ville gjuta en tidstypisk kanon från 1628 i samma material. Men sen 
också testskjuta den. Det gjordes vid Bofors testcenter. Syftet var inte att sänka 
fartygen. Det var att erövra dem! Vi fick uppdraget att gjuta en 2.70 lång kanon 
på 2 ton, helt i brons. Ett helt annat material än vad vi är vana vid. Vi gjuter ju 
av vanligt järnskrot. Det var väl 95 procent koppar, tenn och lite zink. Det var 
ett väldigt dyrt material. Det som särskilde kanonen från de från 1628 var bara 
två saker: att det står 2013 på den och att lejonet håller ett brunnslock i gapet.

Forts
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Vi har alla blivit intresserade av historia här. 
Det var ägaren Daniel Lantz, som är väldigt in-
tresserad av historia, som stod för alla metaller. 
Han sponsrade en stor del av projektet. 

Det gjordes också en tidstypisk lavett av 
svensk ek. Man provsköt den med säkert 50–60 
skott. Kanonen höll. Kulan gick i 1,2 mach, 
över ljudets hastighet. De sköt genom en 45 cm 
ekplanka, och kulan studsade rätt ut i skogen 
där den slog sönder en tall. Det var bra fart i 
dem!

Det svåraste att gjuta är kulan. Metallen stel-
nar sist i mitteln, utifrån och in. Då flyter kär-
nan. Varm metall har större volym än kall, alltså 
kommer det att fattas järn. Och då måste man 
kyla och mata på ett speciellt sätt för att få den 
homogen. Det var nog svårt då på 1600-talet. 
Det påstods att gjutmästaren satt på kanonen 
när de provsköt första skottet. Då var man säker 
på att han gjort så gott han kunde. Tomas satt 
dock inte på kanonen under provskjutningen av 
vår kanon!
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AKVFVFKPBBPRS  
Den	  vanligaste	  märkningen	  på	  brunnslock	  är	  ett	  
enkelt	  A.	  Är	  det	  Avbruten	  kärlek	  eller	  Avlopp?	  
Runtom	  i	  Sverige	  har	  barn	  och	  vuxna	  gett	  
brunnslocken	  olika	  betydelser.	  Här	  är	  de	  vanligaste	  
tolkningarna:	  

A	   Avsky,	  Avund,	  Avbruten	  kärlek,	  otur.	  Om	  någon	  
går	  på	  en	  A-‐brunn,	  ska	  du	  dunka	  honom	  eller	  
henne	  3	  gånger	  i	  ryggen.	  

K	   Kärlek.	  Den	  här	  ska	  du	  gå	  på	  för	  att	  få	  tur	  i	  
kärlek.	  

V	   Vänskap.	  Gå	  på	  denna	  för	  att	  få	  många	  vänner.	  
	  
Det	  finns	  många	  fler	  beteckningar	  och	  den	  verkliga	  
betydelsen	  bakom	  är	  mindre	  romantisk:	  

A	   Avlopp	  

K	   Kloak	  

V	   Vatten	  

FV	   Fjärrvärme	  

FK	   Fjärrkyla

	  

SANDFÅNG	   Stoppar	  föroreningar	  och	  släpper	  
vidare	  vatten.	  

PB	   Perkolationsbrunn	  (låter	  vattnet	  filtrera	  ut	  i	  
den	  omgivande	  marken).	  

BP	   Brandpost	  

R	   Rensbrunn	  

S	   Serviceventil	  till	  fastighet	  

GAS	   Gasledning	  

EL	   Elledning	  

TELE	   Telefonledning	  

	   Polygonpunkt.	  (Geografisk	  mätpunkt).	  
	  

Det	   finns	   en	   mängd	   egna	   märkningar.	  
Gatukontoret	   i	   en	   viss	   kommun	   kan	   beställa	   lock	  
med	   egen	   design.	   Men	   man	   följer	   nästan	   alltid	  
följande	   system	   av	   förkortningar.	   På	   vissa	   orter	  
skiljer	  man	  på	  Avlopp	  och	  Kloak.	  Då	  är	  Avlopp	  allt	  
avloppsvatten	   utom	   toalettavlopp,	   och	   Kloak	   allt	  
avloppsvatten	   inklusive	   toalettavlopp.	   Vanligen	  
skiljer	   kommunerna	   inte	   på	   detta,	   därför	   är	   A-‐
brunnar	  mycket	  vanligare	  än	  K-‐brunnar.	  
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Stena Aluminium erbjuder både teknisk support och utbildning i nära sam-
arbete med våra kunder. Målet är att öka kundens framgång genom ökad 
kvalitet och effektivitet. Vi tillhandahåller kundanpassad teknisk support 
som kan omfatta såväl materialanalys, process- och produktutvecking som 
rådgivning inom fl ertalet områden. 

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

www.stenaaluminium.com

Välkommen 

till Stena 

Aluminium!

VAD GÖR DIG MER 
FRAMGÅNGSRIK?
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K	   Kärlek.	  Den	  här	  ska	  du	  gå	  på	  för	  att	  få	  tur	  i	  
kärlek.	  

V	   Vänskap.	  Gå	  på	  denna	  för	  att	  få	  många	  vänner.	  
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Roslagsgjuteriet 
Modern filosofi på 
 historisk mark

Reportage: Mattias Hildingh och Peter Ellström
Text och foto: Mattias Hildingh

I det vackra landskapet i Uppland, vid kusten, ligger det något 
 Herräng. Här finns Roslagsgjuteriet sedan en tid tillbaka.  Gruvdrift 
och traditioner av järnhantering och metallindustri är något 
 bygden har lång erfarenhet av. Det har brutits järnmalm här sedan 
1500 talet. Gjuteriet befinner sig på den gamla gruvans område.
Trots traditionerna så är Roslagen ett modernt gjuteri med en filosofi 
som är uppdaterad och anpassar sig åt sin samtid. Att Stockholm och 
Uppsala ligger förhållandevis nära, betyder inte att det är enkelt att 
få bra arbetskraft. Vi är långt ute på landet och det kräver strategi och 
omtanke att framgångsrikt klara generationsväxlingar i den nya tidens 
förhållande. Vi träffar Jörgen Andersson som är marknadsansvarig och 
har jobbat här sedan 2004. Jörgen har tidigare jobbat på Storebro
gjuteriet, som vi på Lättsmält även besökt i detta nummer.

Valloner och Koggar
Sedan slutet av 1500-talet har gruvdrift 
pågått i Herräng. Området kallades då 
”Kuggvass”, troligen namngivet efter de 
koggar som den tyska Hansan lade till vid 
platsen.

Efter vissa ekonomiska problem re-
konstruerades Herrängs Gruf AB 1910. 
En upprustning av bruket inleddes under 
1950-talet; bland annat infördes Bo Kal-
lings rullugnsmetod, Kaldo-processen, 
vilken gav ett extremt svavelrent tackjärn. 
Brytningen i Spatgruvan lades ner 1959 
och 1961 avslutades all gruvbrytning i 
Herrängsfältet. En nedläggning av Herr-
ängs Gruf AB blev dock till sist oundvik-
lig, och driften vid järnverket upphörde 
fredagen den 4 juli 1969.
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Det är tre gjuterier i koncernen; vi, Storebro-Gjuteriet och Kohlswa. Vi är 
en liten organisation som jobbar med en pinpointad marknad. Roslags-
gjuteriet är ett rent underleverantörs-, ett legogjuteri. Vi har inga egna 
produkter som vi marknadsför. Det är inte av tradition som vi ligger här 
i Herräng, det är mer slumpen. Den här industrin som vi befinner oss 
på var tidigare ett gruvbolag; Herrängs Gruf, som bröt järnmalm i öpp-
na dagbrott här. När de började så fanns här en hamn och vägen hit var 
då ännu mindre. Det fanns ingen logistik runt den utan allt gick med 
sjötransport. Men 1969 flyttade ett befintligt gjuteri in här. Det gjuteriet 
låg i Stockholm. Ernst V Anderssons Gjuteri. Ett klassiskt gjuteri som 
behövde lokaler och här stod det tomt.

”Fördelarna med att finnas här är väl att, det är väldigt vackert här!” 
Jörgen skrattar. ”Ser man lite mer filosofiskt, historiskt på det så är detta 
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*Herräng Dance Camp är ett årligt återkommande internatio-
nellt swingdansläger i Herräng norr om Norrtälje. Det är världens 
 största lindy hop-läger. Lägret pågår fem sommarveckor, och delta-
gare kommer från hela världen. Förutom lindy hop dansas besläk-
tade danser såsom boogie woogie, stepp och balboa. Lägret star-
tades 1982 och var då ett svenskt swingdansläger men i början av 
1990-talet blev det internationellt. Bland annat översattes officiella 
broschyrer till engelska. Omkring 1995 var majoriteten av deltag-
arna från utlandet.

en bruksort på gott och ont. Här ställer man ju upp. Vi märker det. De 
som kommer härifrån, de ställer upp när det verkligen krisar. Det finns 
en ”allt för bruket”-anda och det är en enorm styrka. Det märker vi, det 
finns en otrolig stolthet här. Det här kallas fortfarande ”bruket”, även om 
den generationen är på väg bort, men det bor några gamla gubbar kvar 
här i Herräng som verkligen jobbade här när det var Herrängs Gruf. Det 
försvinner dock mer och mer. Här lever vi egentligen inkognito i både 
kommunen och för folk som flyttat hit.

Vi firade 150 år förra året och vi fick för oss att vi skulle ha öppet hus. 
För vi stänger här på somrarna med den klassiska industrisemestern. Grin-
darna stängs och ingen får vara här. Det har väckt nyfikenhet. Många har 
frågat ”Vad sysslar man med där?”. Här finns under sommaren något som 
heter Herrängs Dance Camp*

De har frågat om de inte kunde få göra studiebesök hos oss. Men det 
har inte gått. Men vi tänkte att vi öppnar upp en lördag när det inte 
är produktion. Så vi tryckte upp flyers och satte dem på anslagstavlorna 
häromkring och nere i sommarstugeområdena, så tänkte vi att vi bjuder 
på hamburgare, fast det skrev vi inte. Så vi fixade grillar och all personal 
här ställde upp och vi gjorde i ordning för guidning. Det var fullständig 
kalabalik här! Det kom 500 personer och vi fick köra i skytteltrafik ner till 
Hallstavik och köpa hamburgare till alla. Då kom många som sa saker som 

Forts
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”Vi köpte sommarstuga här 1973 och gått härifrån ner till marinan 
och alltid undrat vad ni gör där inne. Man ser aldrig nått och det låter 
ingenting.” Så nu får vi ofta små propåer om vi inte ska ha nytt ”öppet 
hus” igen.

Vi påbörjar en rundvandring och jag förstår varför  grannarna 
blivit nyfikna på området. Bygget omges av en mysticism och 
det känns inte omöjligt att platsen skulle få agera scen åt en film. 
 Jörgen berättar vidare:

Byggnaden från 1912 är ett rent förråd nu. Många av byggnad-
erna har fortfarande kvar sina tegelfasader synliga, men på vissa delar 
av gamla fastigheten så har vi klätt in dem i plåt. De är kulturmin-
nesmärkta. Det har kommit tillbyggnader under årens lopp. Vi har 
alltid haft en informationstavla vid grinden där det står historia om 
bruket, och då menar man Herrängs Gruf. 

Författaren Allan Sundell, som bland annat skrivit boken 
”Hjärnminne” har drivit bruk- och Herrängs historia, med att 
skriva böcker om sin uppväxt här. Boken är en berättelse om ett 
gruv- och järnbrukssamhälle och dess skillnad sociala klasser emel-
lan. Om brukets glanstid, spelet och maktkampen som ledde till 
brukets nerläggning 1969. Jörgen fortsätter:

Den biten är väldigt väldokumenterad. Folk i området har inte vetat 
så mycket vad som hände efter 1969, mer än att det var en turbulent 
tid. Ernst V Anderssons Gjuteri såldes till Norrtälje Gjuteri som starta-
de 1894, efter endast några få år så såldes båda gjuterierna tillbaka till 
gamla ägarna och produktion drevs på båda ställena och under sam-
lingsnamnet Roslagsgjuterierna AB fram till 1985 då Norrtälje  Gjuteri 
lades ned och all produktion samlades i Herräng. Fusioneringen,  själva 
bolagsbildandet, när man slog ihop alla bolagen, gjordes i  Norrtälje 
Gjuteriets gamla bolagsnummer. Spårar man vårt organisations-
nummer bakåt så är det från 1864. Vi anser att våra anor går 150 år 
tillbaka, vi har bara bytt lokaler och plats under årens lopp. Ernst V 
Anderssons Gjuteri, startade 1945. På så sätt så är vi inga duvungar. 
Vissa av våra kolleger, t. ex. Storebro firade sitt 200-årsjubileum 2008, 
så vi är ju yngst i gruppen. Kolswa är ju sedan 1500-talet. Då är vi bara 
uppstudsiga pojkspolingar.

Jörgen skrattar ofta när han berättar inlevelsefullt om företagets 
historia. Men blir snäppet allvarligare när jag undrar om hur det är 
att befinna sig i Herräng i dag och avstånden till de större orterna 
är långa. Dit de flesta yngre idag flyttar.

Vi är idag runt 60 stycken anställda och vi har kanske 5 stycken 
inhyrda. De flesta har jobbat här länge. Vi har haft åldersutväxling här 
sista åren och anställt yngre som ska ta över på vissa ställen. Just nu är 
det inte så lätt att hitta arbetskraft i området. Något som tidigare var 
lättare. Under den sista 5-årsperioden var pappersbruket i Hallstavik. 
Som är tätorten i området, tvungna att dra ner på folk. Det var en 
klassisk arbetsplats där nästan hela familjer jobbade. De gick från att 
ha drygt 1000 anställda till idag cirka 375 anställda. Då förstod folk 
här att man kanske inte kan välja och vraka, utan måste ta det jobb 
som finns om man inte vill flytta härifrån. Men vi har inte kunnat 
erbjuda anställningar. Det ligger på ”visstidsanställningar” och det är 
tråkigt. Nu är det knepigare att hitta folk. Man får inte hit gjuteriper-
sonal. Man kan inte handplocka någon som jobbar på något annat 
ställe och säga ”Kom till Herräng”, det ska mer till. Vi märker en skift-
ning, särskilt bland ungdomar, som verkligen förstått att man måste 
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Glödheta även 
inom eldfast
Beijer Industri gör det enklare än någonsin att handla upp 
eldfasta applikationer. Med oss som totalleverantör inom 
såväl Material som Installation & Tillverkning och Service 
& Utbildning får du skräddarsydda lösningar från ett och 
samma ställe. Resultatet blir bättre överblick, mer trygghet 
och ökad lönsamhet.

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

YHTIÖ

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

Forts

 börja  jobba någonstans om man vill bo i Hallstavik. Det är 
ett tungt jobb och när man tog in nytt folk så fick man först 
sätta dem i rens eriet. Det är ju tufft där och man förstår att 
om en 18-åring börjar och tänker att ”Är det här vad jag ska 
hålla på med?!”. Idag har vi arrenderat ut renseriet till en ex-
tern firma som bemannar det och det har fungerat jättebra. 
När vi tar in folk idag så tar vi dem direkt i produktionen 
och så blir det internutbildningar. Vi har en lönemodell som 
vi arbetat in under flera år, en modell med kompetenstillägg, 
då vi verkligen ser till att folk lär sig och motiverar dem. Kan 
du göra kärnor och dessutom också gå på handformning så 
stimuleras du! Vi har fått en väldigt bred kompetens på en 
väldigt stor grupp människor. Vi har fortfarande nyckelper-
soner, men skulle dessa av någon anledning vara borta, så 
finns det någon annan anställd som kan göra det.

Personalstyrkan förändras och så även produktionen. 
Vi undrar hur Roslagsgjuteriet löser den nya tidens krav 
och önskemål. Hur långt fram de planerar verksamheten 
och skillnaderna från tidigare år.

Fram till för ungefär 8–10 år sedan var det annorlunda. Då 
hade vi vad vi kallade för ”gummisnoddar” 2–3 man som var 
överantal. Det var alltid någon som var sjuk, det var övertid 
och så vidare. Det köpte kunderna då. Det var helt annorlunda 

köpbeteende för 10 år sedan. Den mesta försäljningen skedde 
mot kunds egna produktionslager och var mer inriktat mot 
fasta avropsbatcher och påfyllnad. Idag har våra kunder tagit 
bort sina lager och producerar mot skarpa kundorder, detta 
faller ju tillbaka även på oss och vi får idag order på verkligt 
behov för stunden hos kunden. Sådana här omständigheter 
kräver och tar fram nya bra lösningar. Framförallt är det vik-
tigt att se till att ”alla kan” och titta produktionsekonomiskt 
på saker; det är en ny tid. Ska vi vara konkurrenskraftiga på 
den globala marknaden måste man hänga med. Alla svenska 
gjuterier har stora kunder som också köper gjutgods i andra 
delar av världen. Det gör att man hela tiden får en jämförelse.

Vi har väldigt stationära kunder och jobbar mycket med 
relationerna. Många av våra kunder har vi haft affärsrelation 
med i upp mot 50 år!

Vår inriktning är på korta- till medellånga serier och i 
en mängd olika järnkvaliteter inom grå- och segjärn samt 
vitjärn. Sedan har vi en del kundanpassade järnkvaliteter. Vi 
försöker att hitta svansproduktion runt de stora serierna, vi 
är t. ex. inte inne på Automotivemarknaden, men indirekt så 
levererar vi en del prototyper även till detta segment. Detta 
är vår styrka och vi etablerar idag nya kunder just på detta, 
kunder som måste ha nära till sina leverantörer på speciella 
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Vi erbjuder ett digert program av FÖRNÖDENHETER, RÅVAROR,  MASKINER och 
UTRUSTNING inom GJUTERI och MODELLTILLVERKNING.  
Bland våra leverantörer ingår bla SIKA, DURRANS, EUROTEK, EGES, IDEAL, 
SAMANCOR, RCS, GTP SCHÄFER, VEMEK, SPEFORM, ACMOS, JODOVIT, SAINT-
GOBAIN, KELSEN REFRACTORIES, LARPEN. 
Våra leverantörer är starkt utvecklingsinriktade och vi kan därmed erbjuda smidiga kundanpassade 
lösningar från modellverkstad till formning, kärnmakeri, smältverk och bearbetning. 

Hör gärna av er så berättar vi mer: 

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

Flexibilitet och hög servicegrad är två av våra viktigaste grundbegrepp! 

Meca-Trade Oy tel: 036-184 995 
Momarken 7  fax: 036-184 975 
556 50 Jönköping e-post: info@mecatrade.se 
www.mecatrade.se

sortiment. Många av våra kunder har  globala 
leverantörer för sina större serier. Vi ser en 
stor skillnad i att vara nära kunden och pre-
senterar lösningar som mer bygger på landed 
cost, och inte bara på ett inköpspris. Alltså 
vad kostar detaljen hemma, baserat på t. ex. 
frakter (ofta flyg) krav på större batcher för 
att få bästa pris mot att köpa rätt detalj på 
rätt ställe. Vi ser mer trender idag att kunder 
växlar om sina produktflöden.

Rundvandringen i de anrika lokalerna 
börjar gå mot sitt slut. Vi har mött god 
stämning och effektivitet som genomsyrar 
ett modernt gjuteri.

Vi har inte gjort så mycket udda saker. Om 
man skulle jämföra med kolle-
gorna i Storebro till  exempel, 
som har varit involverade i 
konstprojekt och sådant. Vi har 
inte riktigt gjort sådant. Något 
som är unikt för oss är att vi 
levererar till stora företag. Då 
känner man igen namn som 
Sandvik, Tetra Pak, etc. Men 
vår största kund  heter  Emhart 
Glas och det är det nästan  ingen 
som känner till. De tillverkar 
maskiner som gör glasför-
packningar. Det är kunder till 
dem som bland annat tillver-
kar  Absolut Vodkaflaskan och 
 Santa Maria kryddburkarna, 
som alla har hemma. Sånt är 
kul; vi är hovleverantörer. Det 
mesta av gjutgodset som ingår 
i deras  maskiner kommer ifrån 
Herräng. På så sett är vi invol-
verade i lite halvroliga  saker. 
Vi tillverkar en del specialpro-
dukter till Sandvik i en process 
som vi är ensam leverantör till 
i världen.
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YHTIÖ

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

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

Läs mer på www.karlebo.se

Heta lösningar inom 
värmebehandling

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

Effektiviteten och ordningen genomsyrar gjuteriet. 
Det är ett väloljat maskineri som verkar i det tysta ute 
i vackra Herräng. Vi fick ta del om en lång och brokig 
historia fram till idag, som berättar för oss om att tiderna 
förändras. Arbetskraften är en väsentlig del av produk-
tionen och Roslagsgjuteriet har med empati förstått att 
utbildning inom företaget är en hörnsten för dem, och det 
forna brukssamhällets överlevnad.

Vi tackar för ett trevligt besök  
och önskar dem lycka till i framtiden.



Lättsmält

16

Sedan den senaste kröni-
kan i juni har det varit tur-
bulent på världens finan-
siella marknader. Det är 
inte bara på aktiebörserna 

det varit oro, valuta och råvarumarknaderna har också varit i 
händelserna centrum. När det gäller metaller har utvecklingen 
under året varit negativ. I den förra krönikan pekade vi på två 
huvudsakliga förklaringar: 1. Oljeprisets kraftiga nedgång.  
2. Dollaruppgången. Efter sommarens turbulens får vi lägga 
till en tredje faktor: Kinas börsras och devalvering.
Det är inte så att Kinas avmattning kommit som en överrask-
ning för oss som jobbar i råvarumarknaden. Aktieraset har 
skapat en psykologisk negativ effekt. Marknaderna undrar om 
myndigheterna har tappat kontrollen. Statlig finanspolitik har 
avlösts av penningmarknadsaktioner vilket hela tiden borgat 
för en stark industriell tillväxt, och därmed stark metallefter-
frågan. Nu är osäkerheten större. Vi nämnde tidigare dollar-
förstärkningen. I den ligger en förväntan att amerikanska cent- 
ralbanken skall höja räntan efter många års nollräntepolitik. 
I skrivandes stund väntar marknaderna med spänning på vad 
beskedet blir imorgon torsdag den 17:e september.
Olja, dollar, börsras och devalvering i Kina och amerikansk 
räntehöjning. Sammantaget har det varit för mycket för me-
tallerna. Efter vårens återhämtning har priserna mer eller min-
dre konstant fallit fram till idag. Priserna är nu på nivåer som 

inte setts sedan Lehman ställde in betalningarna 2008. Detta 
trots att efterfrågan sedan dess stadigt visat tillväxt. Vad kan 
det bero på? Förutom allt ovan som skapar negativa förvänt-
ningar, måste utbudet beaktas. Den kraftiga prisuppgången 
2003-2007 satte ingång investeringsplaner för ny produktion. 
Finanskrisen försenande många projekt som kom igång all- 
deles för sent, d.v.s. just lagom till att efterfrågan började vika, 
framför allt i Kina. Egentligen är förloppet klassiskt, men för-
värrades av finanskrisen. Detta har skapat stora överskott av 
metall, vilket är särskilt tydligt för järnmalm, aluminium och 
nickel. Vi är nu i ett läge när en stor del av produktionen är 
olönsam. Det varierar bland metallerna. Vissa bedömare menar  
t.ex. att 50 % och nickelproduktionen är under vattenytan i 
dagsläget.
Överskottet av aluminium är inget nytt fenomen. Redan förra 
året tog både Alcoa och Rusal ”sitt ansvar” och genomförde 
nedskärningar, vilket faktiskt fick marknaden i balans för ett 
ögonblick. Kina har dock fortsatt sin strategi att subventio-
nera för att öka industriproduktionen. Överkottssituationen 
är tillbaka. De överdrivet höga premierena för fysisk leverans 
har också fallit tillbaka. Med ett pris runt $1600 och en fysisk 
premie på 100-150 dollar; har många producenter problem. 
Trots svaga valutor mot dollarn och ett lägre oljepris. Frågan 
är vem som ska bita i det sura äpplet. Amerikanska producen-
ter har ingen valutahjälp och borde vara först ut. Kina borde 
vara i stort sett i samma läge. Sannolikt blir det en dragkamp 

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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som också kan relateras till hur valutapolitiken förs i respektive 
länder. 
Nickellagret i relation till konsumtion/produktion är orim-
ligt stort. 25 % ligger i lager. Indonesiens exportstopp är intakt. 
Kina har klarat sig utan nytt material genom en kombination 
av lager (som byggdes före exportstoppet i januari 2014) samt 
Filippinsk malm för produktion av s.k. Pig Iron (ett billigt al-
ternativ till skrot och andra former av nickel för de rostfria 
stålverken). Det ryktas att malmlagren nu är slut. Importsta-
tistik visar att man nu istället köper nickel i andra former. Den 
sedan länge väntade effekten 
börjar nu märkas. LME-lag-
ret börjar minska. Nickelpri-
set som varit nere och vänt 
under $10.000 ser nu ut att 
bottna ur. Precis som för alu-
minium förlorar primärnick-
elproducenterna pengar på 
dessa nivåer. Produktionsbe-
gränsningar är förmodligen 
ett måste för att skapa en 
marknad någorlunda i balans. 
Metallmarknadens mest in-
flytelserika aktör; Glencore 
annonserade i förra veckan 
att de p.g.a. den låga pris- 
nivån stänger kopparpro-
duktion närmare 400.000 
ton under 18 månader vid två 

Afrikanska gruvor. Det var förvånande att den första riktiga 
prisrelaterade gruvstängningen gäller koppar, och inte de två 
ovan nämnda metallerna. Koppar anses precis kommit ned på 
kritiska nivåer ur ett kostnadsperspektiv; runt $5000. Många 
bedömare menar att Glencore’s åtgärd kan vara början på en 
våg av utbudsbegränsningar över hela metallkomplexet. In-
tressant i sammanhanget är den färska nyheten att det numer 
börsnoterade Glencore annonserat en nyemission, vilket i sig 
kan vara en signal om tillståndet i producentledet. 

Lättsmält

SAND- och KOKILLGJUTNING 
BEARBETNING 
i aluminiumlegeringar 
Tel: 016-14 84 30 
Fax: 016-12 45 62 
Epost: info@agemetall.se 
Hemsida: www.agemetall.se

Gjuteriet som håller formen

Hejargatan 3a       
632 29 Eskilstuna

Pär Melander

SJMF medlems-
företag ställer ut 
tillsammans på 

Elmia  
Subcontractor 

10-13 nov
Kom gärna förbi  

vår monter i 
D-hallen så 

bjuder vi på lite 
fika.  

D01:35  
är platsen som  

vi finns på. 
Välkommen!
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storebrogjuteriet
27 augusti var det tid att inviga P 67, projekt 67, en investering 
på cirka 12 miljoner. Två nya smältugnar med all kringutrustning, 
 se  tekniskdata på sida 21. Leverantören är EGES Induction Furnaces 
som representeras i Sverige av Meca Trade Banden klipptes av styrelsens 
ordförande Bo Westerberg samt kommunalrådet i Vimmerby kommun, 
Mikael Glennfalk. 

MicHAEl foRSBloM, MEcA TRAdE  
YuSuf uluc, EgES

Vi samlades redan klockan 11 för mingel och 
en timme senare var det dags för invigningen. 
Därefter serverades en stor, kall buffé med allt 
man kan önska. Hotell Hulingen hade arrang-
erat maten. 

ingRid ocH ingMAR SvEnSSon 
flAnKERAR gERT-ovE EllSTRöM

KRiSTER gunnARSSon
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PETER göRAnSSon, TuRiSTcHEf i viMMERBY

Peter Göransson, turistchef i Vimmerby kommun, var 
konferencier och talade bland annat om Storebrogjuteriets 
200-åriga historia. Totalt var 120 gäster inbjudna till gjute-
riets invigning. Det var anställda, grannar, leverantörer och 
kunder. Olle Ahlström, vd, tillsammans med Bo Wahlström 
tackade samtliga inblandade och berättade om visionen för 
gjuteriet som idag omsätter 80 miljoner och producerar cirka 
2000 ton gods. 2017 är målet 100 miljoner i omsättning och 
2500 ton gods.

Vi på  
Lättsmält/SJMF  
önskar Olle med  
Storebrogjuteriet 
lycka till! 

Fler bilder på nästa uppslag
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TeKNIsK dATA
Två nya smältugnar med all kringutrustningTECHNICAL  DATA 	  

MELT & HOLD 
BASIC DATA  
MATERIAL 	   Cast Iron 	   	  

Converter 	  
FURNACE 
SYSTEM 	  

MELT RATE (*) 	  

MELT TIME  (*)  for  
3000 kg 	  

MELTING ENERGY 
CONSUMPTION(*) 	  
(On Electric 
Line )(*) 	  

	   UM2000,  2000 kW,  
250 Hz    + 	  
UM250,  250 kW,  
1000 Hz 	  

EGP 3000 S,  3000 kg 	  
MELT & HOLD 	  

IDEAL 	  

	   1450°C : 4.110 	  

	   1450°C : 44 	  

	   1450°C 515 	  

under normal 
oparating 	  
conditions with % 

10 off time 	  

	   3.730 kg/h 	  

	   48 min 	  

	   545 kWh/ton 	  
(*)These values are given considering that; Warm refractory material,dry ,over 20 °C and 
quality scrab,proper charge,skil led operater are used and  have -%5,+%5 tolerances. 	  

GENERAL DATA 
MELTING CONVERTER 

TYPE : UM2000 	  
NOMINAL POWER of MELTING CONVERTER : 2.000 kW 	  
POWER REQUIREMENT / TRANSFORMER POWER : 2.400 kVA INPUT VOLTAGE of 
CONVERTER : 2x700 V 	  
INPUT VOLTAGE of  TRANSFORMER  : According to Customer's  High Voltage 	  
TRAFO INPUT VOLTAGE RANGE for full output power : -
%20/+%15 	  
INPUT VOLTAGE FOR CONTROL CIRCUIT & AUXULERIES 380+/- %10 V 	  
POWER FACTOR at full power : 0,98 	  
OUTPUT VOLTAGE : 3.000 V 	  
FREQUENCY : 250 Hz 	  

HOLDING CONVERTER 
TYPE UM250 	  
NOMINAL POWER of HOLDING CONVERTER 250 kW 	  
POWER REQUIREMENT / TRANSFORMER POWER : 294 kVA 	  
INPUT VOLTAGE of CONVERTER 380 V 	  
INPUT VOLTAGE of  TRANSFORMER  : According to Customer''s  High Voltage TRAFO INPUT 
VOLTAGE RANGE for full output power : -%20/+%15 	  
INPUT VOLTAGE FOR CONTROL CIRCUIT & AUXULERIES 380+/- %10 V 	  

POWER FACTOR at full power : 0,98 	  
OUTPUT VOLTAGE : 1.000 V 	  
FREQUENCY : 1000 Hz 	  
Heat rate the melting metal for 100°C 3,4 Ton/h 	  
The rate of the rising of the temperature 1,9 °C/min HOLDING ENERGY 
CONSUMPTION 40,0 kWh/ton 	  

COOLING DATA 
Converter 	  
Cooling Requirement 	  

: 	   103.200 kCal 	  
Conductivity of cooling water 	  
Water Flow (for dt=5°C) 	  

: : 	   3
 
µS/m 
m³/h 	  

21 	  

Furnace 	  
Cooling Requirement each furnace,when one 
furnace in operation 	  
Water Flow (for dt=20°C) 	  
Total (Converter with two furnaces) one 
furnace in 	  
operation, other furnace at 
holding Water Flow 	  
Water Preasure 	  
Cooling Water Max. inlet temp. 	  
Conductivity of cooling water 	  
Cooling Water PH Degree 	  
Pump power for Cooling 	  

: 	  

: 	  
: 	  

: 	  
: 	  
: 	  
: 	  
: 	  

5
1
6
.000 kCal 	  

m³/h 	  
2
5
0
 kCal 	  

m³/h 	  
6 bar 	  

35 °C Max   	  
1 - 3 
mS/m 7,5 	  
22 kW 	  

26 	  

0,03 	  

Note: Cooling data may change depending to climatical conditions 	  

ENVIROMENTAL DATA 
Operation temperature for the converter 
(min./max) 	   : 	  

	  
+4 /+35  C 	  

Relative humudity 	   	   	   90 % max 	  

Noise level 	  
: 	  

	   < 85 dbA 	  

VANTILATION FAN AIR FLOW 	   	   	   10.000 m³/h 	  

FURNACE 
TYPE 	   	   EGP 3000 

S 	  
Steel 
frame 	  

	  

NOMINAL / max FURNACE CAPACITY 	  
	  

NOMINAL 	   MAX 	  
	  

Cast Iron 	   : 	   3.000 	   3.300 	   kg 	  

EXTERNAL DIMENSIONS 
Width 	   : 	  

	  
2.700 	   mm 	  

Depth 	   : 	   	   2.695 	   mm 	  

Hight 	   : 	   	   2.477 	   mm 	  

Former Diameter 	   : 	  
	  

770 	   mm 	  
Former Hight 	   : 	   	   1.040 	   mm 	  

Thickness of Lining 	   : 	   	   108 	   mm 	  

Weight of Lining 	   : 	   	   2.477 	   kg 	  

LOSSES 	  
Holding Heat Losses when cover open 	  
Holding Heat Losses when cover closed 	  

	   	  

204 	  
120 	  

kW 
kW 	  

HYDRAULIC SYSTEM 

Tank Capacity 	   : 	  
	  

120 lt 	  
Working Preasure 	   : 	   	   80-200 bar 	  

Pump Motor Power 	   : 	   	   6 kW 	  

Tilting Time 	   : 	   	   60 sec 	  
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Lättsmält
KRYZZA

Rolf Norström
Gunnar Johnsson
Mikael Engrenius
 

Lycka till med Lottvinsterna!

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

Vinnarna från  
Lättsmältkryzz  
nr 2, 2015 blev:

Grattis
!

Rätt LöSning Lättsmältkryzzet nr 2, 2015

tre vinnare erhåller tre  trisslotter vardera
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nu är sommaren bakom oss och en intressant höst väntar, många 
medlemsföretag kommer att närvara på Elmia SUB Contractor 10 – 13 

november. Ett kortare reportage kommer i nästa nummer. Vill ni ha ett 
besök av Lättsmält under mässan så hör av er till redaktionen.

AKTUeLLT  
FRÅN KANsLIeT

Nu ser vi fram mot studieresan till Lyon, 26 personer är 
anmälda och programmet fastlagt. Ett längre reportage kom-
mer i nästa nummer, Lättsmält 4.

Är korsordet för svårt då det inte kommer in så många svar. 

Ha en trevlig höst och redaktionen önskar er alla läsare må 
bra och kryzza lugnt.

GertOve Ellström

Än en gång vill jag slå för att använda er av Lättsmält för 
att få ut information till branschen, nyanställningar eller nya 
produkter, maskiner eller företagsinformation. Vill ni ha 
ett besök för ett längre reportage i tidningen… hör av er.  
Vår hemsida www.sjmf.se skall ni medlemmar använda också 
för att få ut snabb information. 

En del SJMF medlemmar träffades i Eskilstuna på Sveriges 
Gjuteritekniska Förenings årskongress.

SJMF fick av SGF en inbjudan för fem personer att delta-
ga utan kostnad på kongressen, vilket vi tackar för.

Annonser är en viktig del av föreningens intäkter, så alla är 
välkomna att annonsera. 

tre vinnare erhåller tre  trisslotter vardera



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
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