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Hej igen!
Efter en mycket trevlig resa till Kroa-
tien och underleverantörsmässan i El-
mia är man igång och jobbar igen. Vi 
har gott om jobb och vi är tvungna att 
jobba övertid för att hinna med. Det 
står på Statistiska centralbyrån hemsida 
att kapacitetsutnyttjandet inom motor-
fordonsindustrin är nästan 92 %. Det 
är den högsta nivån sedan andra kvar-
talet 2012. För vår del beror det mycket 
på att det kommer en ny norm, Euro 
6, angående utsläppsklasser som gäller 
från den 1 januari 2014. Många bestäl-
ler nya lastbilar innan nyåret innan den 
nya normen träder i kraft, vi får se om 
det blir mindre med jobb efter nyår. 
Lyssnade på Scanias inköpschef, Roger 
Rytterström, på Elmia och han trodde 
att det kunde bli lita lugnare efter nyår.

Jag har tagit upp detta förut angå-
ende att många som driver företag i 
Sverige börjar närma sig pension. Inom 
den närmaste tioårsperioden kommer 
en betydande del av dessa företag tro-
ligen att behöva skifta ägare. Anting-
en läggs företagen ned eller så säljs de 
internt inom firman eller externt. Det 
man ser är att företag med få anställda 
och låg omsättning läggs ned i större 
utsträckning. Dessa nedläggningar ska 
inte utgöra några större problem utan 

förefaller snarare spegla en naturlig 
dynamik i näringslivet där de mindre 
och svagare aktörerna försvinner ge-
nom nedläggning. Företag där ägandet 
skiftas internt och alltså förs vidare till 
andra familjemedlemmar har en högre 
överlevnadsgrad än de företag som går 
till externa ägare. Så ser det ut både i 
fåmansföretag och företag med mer än 
10 anställda.

Om man tittar på nyföretagandet 
så startades det under andra kvartalet 
2013 drygt 16.000 nya företag. En ök-
ning från 2012 med 8 procent. Anta-
let konkurser under oktober 2013 var 
631  st. Det är en minskning med 50 
företag jämfört med året innan, men 
det var fler antalet anställda som blev 
drabbade av konkurserna i år. I dessa 
konkurser finns det några gjuterier som 
drabbats.

I år är det ingen ”arbetsgivarjul”. 
Många röda dagar och tar man ut se-
mester några dagar får man ledigt ett 
par veckor. Förra året den här dagen var 
det 15 grader kallt och snö, idag är det 
7 grader varmt och ingen snö. Vi får 
hoppas att det kommer lite snö till jul. 
Med dessa ord önskar jag alla En God 
Jul och Gott Nytt År.

Hälsar er ordförande 
Stefan Eldin

”Om man tittar på ny-
företagandet så startades 
det under andra kvartalet 

2013 drygt 16.000 nya företag. 
En  ökning från 2012 med 

8  procent.”
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ger Per. Företaget är specialiserat på gjutning 
av aluminium och bearbetning av det gjutna 
godset och ombesörjer även ytbehandling 
och montering. 

Vår affärsvision är: ”I ständig utveckling 
från idé till färdig produkt”. Vi vill vara en 
lyhörd, kunnig och flexibel partner i allt som 
rör gjutgods i aluminium - i produktionens 
samtliga steg.

Mönsterås Metall är leverantörer till bl.a. 
verkstadsindustrin, medicintekniska företag, 
pumpindustrin, marin m.fl.

Många har säkert sett handavtrycken 
på hedersplatsen på Liseberg i Göteborg. 
Heders platsen är en riktig stjärnsamling med 
ovanligt berömda händer. Fast när det gäl-
ler fotbollstrion GreNoLi så tänker man väl 
snarare på fötter. Berömd för sin fotföring 
var också statsminister Olof Palme, speciellt 
när han stod i talarstolen, som han då och då 
gjorde här på Liseberg. Detta är ett sidospår i 
företagets produktion

En annan spännande produkt man till-
verkar är lampor till flygplaster, närmare be-
stämt till landningsbanorna, som levereras 
till det Malmöbaserade företaget Safegate.

Safegate Group
Safegate Group är ett internationellt företag 
med huvudkontor i Malmö. Företagets pro-
dukter finns i mer än 70 länder runt om i 
världen.

Det huvudsakliga målet för Safegate 
Group är att ge flygplatsbranschen effektiva 
lösningar för fler och säkrare flygplansrörel-
ser. Safegates verksamhet omfattar kontroll 
och hantering av flygplan på marken, i luften 
flygplan nära flygplatsen samt markfordon 
på flygplatsen.

Safegate Group produkter har sålts till 
mer än 500 flygplatser runt om i världen i 
mer än 40 år.

80% av alla olyckor inom flyget sker vid 
gate och landningsbanor. Branschen upp-
skattar antalet tillbud till mer än 27 000 varje 
år – eller en per 1000 flygningar.

Safegate Group har installerat flygfältsbe-
lysning på mer än 1000 flygplatser världen 

över. Lamphuset tillverkad av Mönserås Me-
tall. Lampan är en del i ett avancerad säker-
hetssystem som innebär att antal tillbud på 
flygplatser kan minskas avsevärt. Tidigare 
tillverkades lamphuset i andra länder såsom 
Kina mfl men Safegate har bedömt fördelar-
na med  tillverkning hos Mönsterås Metall 
vara betydande.

Företaget är mycket aktivt i Swerea 
Swecast och Sveriges Gjuteritekniska för-
ening. Ett exempel är att under aluminium 
dagarna nu i höst har Torbjörn Uddén hållit 
föredrag. Detta föredrag finns att ladda ner 
på SJMF hemsida.

Ett antal gånger per år har man kundevent 
eller utbildningsdagar. Detta för att företaget 
och kunden ska se möjligheterna tillsam-
mans på lång sikt.

Vi lämnar Mönsterås Metall med Pers ord 
”det vi gör lite bättre idag kommer vi att göra 
ännu bättre imorgon”.

Mönsterås Metall
Ta ansvar för både ditt och gruppens arbete. Då kan 
du stå upp för vad du gör, och uppmuntra andra att 
agera. Det är tillåtet att misslyckas, det är förbjudet 
att inte försöka!

Ovanstående tänkvärda ord är en bra sammanfattning på 
Mönsterås Metalls verksamhet enligt Per Tegnemo som är 
VD sedan januari 2013.

Företaget arbetar intensivt med det egna produktionssyste-
met ”Hamlet”. Devisen för produktionssystemet är ”Att vara 
eller inte vara”, eller ”att göra allting bättre idag än igår”.

Mönsterås Metall delar gärna med sig av erfarenheterna 
från produktionssystemet. Mer information om Hamlet 
finns att ladda ner på företagets hemsida.

Per vill också betona en annan viktig byggsten i Hamlet 
och det är ”Rätt från mig”.

Rätt från mig innebär att vi gör rätt från början. Vi har rätt 
verktyg, instruktioner och kompetens för uppgiften.

•	Vi producerar inte tveksamma bitar
•	Vi slipper sortera, diskutera och kassera
•	Vi slipper störningar längre fram i tillverkningar

Basen i företagets principer är;
•	Kunden först
•	Respekt för varandra
•	 Inget slöseri
•	Stolthet

Denna information finns 
på insidan av toalettdörren 
på Mönsterås Metall. Texten 
speglar på ett påtagligt sätt 
hur man vill få samtliga med-
arbetar att jobba mot samma 
mål.

På Mönsterås Metall mäts 
säljbar produktion istället för kassation. Detta ger en ökad 
förståelse för hela produktionsledet enligt Per.

Mönserås Metall har idag en omsättning på cirka 115 mil-
joner och 110 anställda.

Per berättar att AB Mönsterås Metall är ett familjeföretag 
i andra generationen och drivs idag av Tomas, Anders och 
Per. Verksamheten startade 1955 med sandgjutning. I början 
på 60-talet började vi med kokillgjutning och bearbetning 
och under 70-talet började vi även med pressgjutning. Un-
der hela denna tid har vi även ombesörjt ytbehandling och 
montering. I början på 90-talet satsade vi på en helt ny fabrik 
och förfogar nu över en modern produktionsanläggning med 
två gjuterier, sand & kokill respektive pressgjutning, och en 
bearbetningsavdelning, samt gipsgjutning via dotterbolaget 
MM Tech Cast AB.

Mönsterås Metall är idag det enda gjuteri som har alla 
gjutmetoder. För kunden innebär det att man väljer den opti-
mala metoden utifrån kundens behov och förutsättningar, sä-

I ständig 
utveckling 

från idé 
till färdig 
 produkt
Mönsterås Metalls 

 affärsvision.

Företags-

besök
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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

Vestas gjuteri sålt till tysk industri
Bruket i Guldsmedshyttan fick ny ägare

Danska vindkraftkoncernen Vestas Wind systems har sålt två verkstäder och fyra gjuterier till tyska industrigruppen 
VTC Parners. Vestas gjuteri i Guldsmedshyttan är den svenska enhet som berörs.

– På det hela taget känns det posi-
tivt och bra. Vestaskoncernen har gått 
knackigt. Samtidigt finns det naturligt-
vis en oro eftersom det inte är ovanligt 
att företag köper upp andra och sedan 
lägger ned verksamhet, säger Anders 
Larsson, IfMetall-klubbens ordförande 
i Guldsmedshyttan.

Affären klar. Representanter från VTC 
Partners har tidigare varit i Guldsmeds-
hyttan, men det har skett i hemlighet.

– Jag har inte hört några negativa 
kommentarer, men vi vet väldigt lite 
om vår nya ägare. Det måste jag läsa 

på om och så småningom kommer de 
väl hit och presenterar sig, säger Anders 
Larsson.

De sex tillverkningsenheter som 
VTC Partners köpt ligger förutom i 
Sverige i Norge, Danmark, Tyskland 
och Kina. Det berör cirka tusen anställ-
da, varav hundra i Guldsmedshyttan.

Priset som den tyska industrigrup-
pen betalar är en euro, men i affären 
ingår också en intäckning för Vestas på 
25 miljoner euro i framtida vinster.

– En garanti för oss i Guldsmeds-
hyttan är att vi under tre år garanteras 

att vara huvudleverantör till Vestas, 
 säger Anders Larsson.

Han ser en positiv trend i allmänhet 
i gjuteriet.

– Personal som sades upp tidigare i år 
har fått förlängt året ut.

Flera tillverkningsenheter inom Ves-
tas lades ut till försäljning i fjol.

Industrigruppen VTC Partners bild-
ades 1992 och har München som säte. 
Den är verksam inom verkstads- och 
elektronikindustri och hade före denna 
affär cirka 3.000 anställda.
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10–13 mars 2014 
EWEA 2014 (Barcelona) 
European Wind Energy Association’s årliga 
konferens för vindkraftindustrin.

10–12 mars 2014 
(Dubai) 
Mellanösterns störtsta ytbeläggningsmässa.

7–11 april 2014 
Hannover Messe (Hannover) 
Hannover slår ännu en gång upp dörrarna 
till världens största industrimässa. Tusentals 
utställare och hundratusentals besökare från 
hela världen besöker mässan under 4 dagar.

11–15 mars 2014 
Metav (Düsseldorf) 
Internationell för produktionsteknik och 
automatisering.

6–9 maj 2014 
Elmia Automation 2014 (Jönköping) 
Succémässor återkommer till Elmia 2014 
Elmia Automation och Elmia Svets och 
 Fogningsteknik tillbaka 2014.

6–9 maj 2014 
Control (Stuttgart) 
Internationell fackmässa för kvalitetssäkring.

20–23 maj 2014 
Automatica (München) 
Internationell mässa i München för 
 robotautomatisering.

11–13 sept 2014 
Ankiros (Istanbul) 
Internationell Järn-Stål & Gjuteriteknik mässa. 
www.ankiros.com.

7–9 okt 2014 
Aluminium (Düsseldorf) 
Aluminium är världens ledande mässa och 
B2B-plattform för aluminiumindustrin och 
dess viktiga användningsområden.

7–9 okt 2014 
Scanautomatic (Göteborg) 
Nordens största mässa för tillverkande indu-
stri. Här samlas över 350 utställare och alla 
andra ledande aktörer på ett ställe.

28–30 okt 2014 
Metallurgy India (Mumbai, Indien) 
Internationell mässa i Indien om metallurgi.
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– en del av Finja

GJUTERI
SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL

– en del av Finja

GJUTERI
SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL

NÖTUDDEN CASTING GROUP

 

www.notudden.se

Telefon: 0175-155 00
www.roslagsgjut.se

Telefon: 0221-830 00
www.kohlswagjuteri.se

Telefon: 0492-756 00
www.storebrogjut.se

HAND- & MASKINFORMAT

Samlade resurser i form av unik gjuterikunskap,
modern teknik och effektiv kvalitetsstyrning.

Från idé till färdigbearbetad komponent.

FRÅN 0.5 KG TILL 8 TON

KLAFRESTRÖMS 
 STÅLGJUTERI AB
Vår senaste medlem i SJMF Klafreströms Stålgjuteri besök-
tes av Lättsmält. SJMF-bekanta Staffan Persson tog emot 
och presenterade företaget. Staffan har kommit tillbaka efter 
många år, huvudsakligen som säljare hos Tebeco. Nu jobbar 
han som marknadsansvarig för gjuteriet.

En ägarförändring gjordes 1 september i år. Nya ägare är 
Karl och Henrik Stenfeldt samt Joakim Hellsten. Dessa äger 
tillsammans 48%. Resterande 52% äges av Dennis Berg-
ström.

Idag jobbar 45 personer i företaget, och man tycker sig se 
en positiv vändning och ser med tillförsikt fram emot 2014. 
Bland annat kommer man att deltaga i Hannover Mässan 
2014.

Gjuteriet ligger i ett naturskönt område med sjön Norr-
sjön angränsande till företagets veranda.

Idag ligger man på en takt med 600 års-ton, huvudsakligen 
rostfritt- och syrafast stål. Kunderna hittar man främst inom 
pump- och cellulosaindustrin. Man var en viktig leverantör 
till New Yorks avloppssystem, och det lär fungera helt till-
fredsställande. Tack Klafreström. Klafreströms stålgjuteri AB 
är ett renodlat handformningsgjuteri och all formning sker i 
vattenglasbunden sand.

Mer information om Klafreströms Stålgjuteri finner ni på 
deras hemsida www.ksgab.com

Efter en rundvandring i Klafreströms lokaler, bar det iväg 
till Växjö för att se Växjö Lakers vinna ännu en match.

Företags-
besök

DE NYA DELÄGARNA KARL OCH HENRIK STENFELDT OCH JOAKIM HELLSTEN.

LEDSKENHUS.

STAFFAN PERSSON, MARKNADSANSVARIG.

– en del av Finja

GJUTERI
SAND SOM KLARAR NÄR DET HETTAR TILL
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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?

Österby Gjuteri tar 
över moderbolag
Österby Marine AB, som varit moderbolag till 
Österby Gjuteri AB, uppgår genom en fusions-
plan i dotterbolaget.

För verksamheten och de anställda ska det inte 
göra någon som helst skillnad, enligt ekonomi-
chefen Monica Tjernström. 

– Österby Marine äger bara fastigheter i dag 
och har några få administratörer anställda, då 
finns det ingen anledning att fortsätta med två 
bolag med två revisorer. Därför gör vi en omvänd 
fusion och trycker ned moderbolaget i dotterbo-
laget.

Företaget ingår sedan år 2012 i Verdane 
 Capital och har i dag knappt 100 anställda, efter 
att man ifjol sålt av dotterbolaget MJP Waterjets.

Ljus framtid för svenska gjuterier
Traditionell gjutning där metallen hälls ner i en form utmanas nu av en effektivare gjutmetod.

Gjutning underifrån ger bättre kvali-
tet, miljömässiga besparingar och ökad 
konkurrenskraft för svensk gjuteriindu-
stri. Ny automatiserad teknik förväntas 
också öka industrins intresse.

Gjutning innebär vanligtvis att smält 
metall tappas i en form där den sedan 
får stelna. Processen ställer stora krav 
på arbetets precision, och gjutparame-
trar som metallens temperatur, hur me-
tallen flyter ner i formen och med vil-
ken hastighet formen fylls är alla viktiga 
för att den slutliga produkten ska hålla 
hög kvalitet.

I stället för att hälla metallen ner i 
formen kan gjutning också ske genom 
att trycka upp metallen i formen, så 
kallad gjutning underifrån. Metoden 
innebär att ugnen, med den smälta me-
tallen, trycksätts med kvävgas. Trycket 
i ugnen får metallen att stiga i det så 
kallade stigarröret och pressas sedan in 
i gjutformen, vanligtvis en sandform. 
Kvävgasen är inert, vilket betyder att 
den inte reagerar med den flytande me-
tallen. Att låta metallen tryckas in i for-
men, i stället för att hällas, underlättar 
bland annat kontrollen av flödet och 
andra viktiga gjutparametrar. I förläng-
ningen ger det bättre materialegenska-
per och en bättre slutprodukt.  

Beprövad metod
Gjutning underifrån har använts unge-
fär 30 år, främst för produkter i alumi-
nium eller mässing, till exempel fälgar 
i lättmetall. Stefan Fredriksson, forska-
re på Swerea Swecast, arbetar med att 
förbättra metoden. Han har nyligen 
utvecklat ett datorprogram för automa-
tisk styrning av kvävgasflödet.

– Vi har utvecklat en egen digital ut-
rustning med en tryckgivare som sitter 
inne i ugnen. Tryckgivaren styr inflödet 
av kvävgas och användaren behöver 
bara ange vilket tryck han eller hon vill 
ha, berättar Stefan Fredriksson och för-
klarar också att flödet av metallsmältan 
blir mycket jämnare när gasen kan sty-
ras automatiskt.

När flödet blir jämnare så blir också 
materialets egenskaper jämnare, något 
som är viktigt vid exempelvis tillverk-
ning av bromsskivor. Om den gjutna 
bromsskivan har isotropa egenskaper, 

alltså samma egenskaper i materialets 
alla riktningar, ökar livslängden avse-
värt.

Ny automatisk styrning
Utvecklingen av den nya automatiska 
styrningen är en del i ett projekt som 
kallas för Optype, Optimized yield 
casting process. Projektets mål är att 
förbättra gjutprocessen och bredda 
användningen, att få fler gjuterier att 
tillämpa gjutning underifrån. En stor 
intressent är Volvo i Skövde som är Sve-
riges största gjuteri.

– De har sett fördelen, och de har 
också en liknande utrustning. Däremot 
styr de inte sitt tryck digitalt och har 
därför en del bekymmer. De är väldigt 
intresserade av den nya automatiska 
tekniken, säger Stefan Fredriksson.

Många fördelar
Det finns många fördelar med att gjuta 
underifrån. Förutom energibesparing-
ar berättar Stefan också om de stora 
besparingar av råvaror som kan göras. 
Han förklarar att när man gjuter genom 
att hälla metallen ner i formen så är det 
alltid en viss mängd metall som anting-
en fastnar på kanterna eller hamnar ut-
anför formen. Denna metall måste tas 
om hand, antingen slängas eller smältas 
om. När metallsmältan i stället trycks 
upp i den tättslutande formen rinner 
överbliven metall bara tillbaka ner i 
ugnen igen, utan något spill. Fördelen 
är inte svår att förstå, mindre spill ger 
mindre råvaruåtgång. Gjuterierna spa-
rar pengar och samhället sparar miljö.

– Av tio kilo smält metall kan vi få ut 
åtta kilo komponenter när vi använder 
metoden. När man häller smältan ner 
i formen får man kanske ut fem kilo 
detaljer av tio kilo smälta. Ser man till 
samhället i stort så ger ju det här min-
dre miljöbelastning, förklarar Stefan 
Fredriksson.

En annan stor fördel med gjutmeto-
den är att Sverige kan konkurrera med 
lågkostnadsländer. Idag jämför vi oss, 
och tillverkar på lika villkor som dessa 
länder.

– Skillnaden är att de här länderna 
har en mycket lägre timkostnad. Ef-
tersom det är mycket handpåläggning 
i gjutprocessen, rensning och bearbet-

ning sker ju till exempel för hand, så 
blir det stora kostnader om timkost-
naden är hög. Med den nya automa-
tiserade gjutprocessen kan vi få ner 
kostnaden och konkurrera med dessa 
länder. Vi får ett teknikförsprång när vi 
har både effektiv tillverkning och håller 
hög kvalitet, säger Stefan Fredriksson 
och fortsätter entusiastiskt:

– Gjutning underifrån är den abso-
lut bästa metoden att gjuta, det vet alla 
som arbetar med gjutning!

Gjutjärnsgjutning nästa mål
Alla fördelar till trots används metoden 
i dagsläget bara inom aluminiumindu-
strin och i provutrustningen hos Swerea 
Swecast i Jönköping. Det långsiktiga 
målet är att metoden ska kunna använ-
das även vid gjutning av komponenter 
i gjutjärn.  Men gjutning av järn är mer 
krävande än gjutning av aluminium, 
utrustningen måste tåla mer på grund 
av den högre densiteten och den högre 
temperaturen.

– Gjutning av aluminium sker vid 
lägre temperatur jämfört med gjutning 
av järn. När järnet gjuts ligger vi vid 
1400 grader jämfört med drygt 700 
grader för aluminium. Detta ställer helt 
andra krav på utrustningen och på ug-
nen, svarar Stefan Fredriksson på frågan 
om varför metoden ännu inte används 
industriellt till gjutjärn.

Utvecklingsarbetet går framåt
Den digitala utrustningen för automa-
tisk kontroll av gasflödet är helt klar 
och planerna för framtiden är att ta 
kontakt med de stora gjuterierna. Tan-
ken är att de ska ges möjlighet att gjuta 
någon av sina produkter i utrustningen 
hos Swerea Swecast. Dessa försök kan 
sedan jämföras med deras egen gjutpro-
cess. På det sättet hoppas Stefan att in-
tresset för metoden kommer att väckas 
och öka hos gjuterierna.

– Vi ser ljust på framtiden. Vi vet 
att tekniken fungerar, nu ska vi bara 
se till att industrin får upp ögonen or-
dentligt för metoden, avslutar Stefan 
 Fredriksson.
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Säkra har  alltid  lösningar på problem!
Kreditförsäkring – 
få betalt även om kunden 
inte  betalar.

Sverige är ett av de länder där antalet 
konkurser nu ökar snabbare än väntat. 
Per oktober i år har konkurserna ökat 
med 11% jämfört med förra året enligt 
UC.

Med en kreditförsäkring kan du ef-
fektivt försäkra ditt företags största till-
gångar – dina kundfodringar.

Med en kreditförsäkring får du:
•	Snabb ersättning när din kund inte 

betalar
•	Löpande bevakning av dina kunders 

 kreditvärdighet
•	Global inkasso
•	Rådgivning vid försäljning på kredit

Risktagande är ett naturligt inslag i 
en affärsrelation. Men alla risker är inte 
värda att ta. En konkurs för en av de 
största kunderna får allvarliga konse-
kvenser för de flesta företag. Med tan-
ke på den kraftiga ökningen av antalet 
konkurser under de senaste åren och att 
75% av alla förluster sker i väletablerade 

kundrelationer, kan det vara av intresse 
att ta reda på vad en kundförlust skulle 
innebära för dig och din verksamhet.

En kreditförsäkring ger dig möjlighet 
att säkra verksamhetens likviditet och 
konkurrenskraft. Om olyckan ändå är 
framme täcker kreditförsäkringen van-
ligtvis 85–90% av kundfordran och ut-
betalas snabbt så att ditt företag kan gå 
vidare utan ekonomiska problem.

Har du intresse att veta mera kontakta 
SÄKRA, Jan-Åke Classon, 
mobil 0708-121371 eller maila 
jan-ake.classon@sakra.se
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Vi tackar våra sponsorer för 2013och önskar er alla
God Jul& Gott Nytt År 2014

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

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel  Segjärnsbehandling  Legeringstråd

FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

Spectral Self Container
Invigning av Spectral Self Container på Anna Lindhs plats i Malmö.

I ett grått Malmö invigdes Matti 
 Kallioinens konstverk Spectral Self 
Container. Konstverket överlämnades 
av Sparbanksstiftelsen Öresunds ordfö-
rande Lars Andersson till Malmö Stad. 
Kommunstyrelsens ordförande Karin 
Stjernfeldt Jammeh tog emot verket 
och håll ett tacktal.

Matti Kallioinens förslag valdes ut 
bland fyra tävlande med motivering-
en: ”Ungdomlighet, glädje och ska-
parkraft”. I två år har man jobbat med 
skulpturen som består av 90 detaljer. 
Nicke Green, Westermalms Metallgju-
teri arbetade med skulpturen i cirka 6 
månader och det blev cirka 250 timmar 

svets, resten gick åt till formning, gjut-
ning och rensning. Totalvikten är cirka 
3.500 kg aluminium och storleken är 
4,5x3,5 / 3,5x3,5 meter. 60 ton sand 
(0,12 mm) gick åt till formningen.

I Matti Kallioinens tacktal kom de 
största ovationerna när han tackade 
Nicke för ett gott sammarbete och ett 
bra jobb.

Mer information om konstverket 
och Westermalms Metallgjuteri fanns 
att läsa i Lättsmält nr 2/2012. Tidning-
en finns att läsa och ladda ner på SJMF 
hemsida under Lättsmält.

Besök hos Lennart Skans 
Skogslunds  Metallgjuteri AB
Vid SJMF´s årsmötet i Helsingborg 
meddelade Lennart att han inte läng-
re vill vara aktiv i SJMF´s styrelse. Då 
Lennart varit en frontfigur i SJMF be-
stämde vi ett möte på hans hemmaplan, 
Skogslunds Metallgjuteri i Anderstorp 
för ett samtal.

I styrelsen har Lennart suttit i många 
år och som ordförande 2001-2005, öv-
rig tid som ledamot. Lennart kommer 
speciellt ihåg alla dessa fantastiska resor 
med SJMF bl.a. till Kina, Brasilien och 
Sydafrika. Minnen kommer att bestå.

Hans tidigare bakgrund var inom 
Väg. o vattenindustrin. 1979 togs ägan-
det av bolaget över och Lennart började 
som ansvarig för gjuteriet i Anderstorp. 
Produktionen bestod till 90 % av hyll-
delar. Därefter har andra företag för-
värvats, bl.a. VÅ Pressgjuteri och Ny-
ströms Metallgjuteri. Idag är man mer 
inriktad mot svensk verktygsindustri. 
Totalt är man cirka 100 anställda inom 
koncernen och hos Skogslunds cirka 40 
personer. Investeringar har pågått hela 
tiden, genom självfinansiering, senaste 
en Mazak FMS.

Johan Skans, sonen, övertog VD- 
tjänsten 2012 och Lennart sitter kvar 
som styrelseordförande och närvarar 
minst en gång per vecka. 

Förutom sitt engagemang i Skogs-
lunds är Lennart aktiv i Industrifören-
ingen i Anderstorp. På sin fritid gäller 
cykel och golf. Hur många golfronder 
det blev 2013, vet vi inte, men cykel 
blev det mer än 400 mil!

Mer information www.skoglunds.se

LENNArT SKANS AVTACKAS AV 
GErT-OVE ELLSTrÖM.

JOHAN SKANS, VD SEDAN 2012.KOKILLGJuTNA DETALJEr.

SJMF 60 år - 2014
Boka redan nu 24 april–26 april 2014
Anmälning och program kommer framöver.

Prel. Program, Hotell Hasselbacken i Stockholm
24 april Westermalms Metallgjuteri har öppet hus

24 april ”Kom som du är”, en lättare gemensam 
middag.

25 april Skärgårdstur med M/S Gustav, 
gemensam lunch på båten.

 Besök på ABBA-Museet.

 Festlig middag på Hotell Hasselbacken.

26 april Årsmöte samt presentation från  
olika  företag.

Företags-
besök
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 Storebrogjuteriet AB
1728 började man tillverka järn i Storebro med en 
stångjärnshammare och två härdar. Alltså för nästan 300 år sedan.

Gjuteri har det funnits i Storebro sedan 1808 alltså lite mer 
än 200 år. Hur ser det ut om ytterligare 200 år?

Idag ingår företaget i Nötudden Casting Group, i sam-
ma koncern ingår även Roslagsgjuteriet AB och Kohlswa 
 Gjuteri  AB. Detta innebär att kunderna som företrädesvis 
finns i Norra Europa kan få hjälp med allt tänktbart gjutgods 
i stål, grå-, seg- och vitjärn. Och i vikter från 200 gram till 
8000 kg.

Man har myntat devisen ”All from One”. Det innebär att 
inom ramen för samma organisation skall man tillhandahål-
la kunskap, uppfinnesrikedom, erfarenhet och utrustning. 
Kundnyttan skall säkerställas att man kan ta en beställning 
hela vägen från idéstadiet via modell och gjutning till att leve-
rera ett komplett färdigbearbetat gods. Detta innebär att man 
anser sig vara en av världens främsta gjutjärnsproducenter.

Bo Westerberg från Nötudden Casting Group säger att 
lågkonjunkturen i Europa har inneburit en stark prispress 
framför allt från Spanien och Italien. Man är dock väldigt 
optimistiska inför framtiden, då företaget ligger långt fram 
att möta de förväntade miljökrav som kommer efter 2016. 
Dessa kommer dock kräva ytterligare investeringar och ar-
betsrutiner.

En anledning till sin optimist är utsläppen av CO2 i Sve-
rige jämfört med andra länder. Framför allt gäller de gamla 
östländerna men speciellt Kina. Enligt Bo Westerberg är det 

en faktor 15 mot Kina.
Utsläppen av CO2 kan man lätt jämföra med den klima-

tindikator som Gjuteriföreningen tagit fram.
Nötudden Casting Group ser investeringen i Storebro som 

en långsiktig placering och är 
positiva till fler investeringar 
i företag där man kan se syn-
ergieffekter på kort och lång 
sikt.

Olle Ahlström som är VD 
på Storebrogjuteriet AB se-
dan 13 år tillbaks framhåller 
att man har en bra mix inom 
sin kundbas på cirka 60 kun-
der. Även detta gör att man 
ser ljust på framtiden.

Olle flyttade från Lund till 
Hultsfred i samband med att 
han har började på Storebro-
gjuteriet AB. Det var ett lätt 

beslut, tycker Olle. När han sedan berättar att hans stora in-
tresse är jakt och fiske, så förstår man honom.

Företaget ser Norge som en allt viktigare marknad. Kost-
nadsläget i Sverige mot Norge ger allt större konkurrens-
fördelar, säger Egon Karlsson som är marknadsansvarig på 
 Storebrogjuteriet AB. Han vill också framhålla de inköpsför-
delar man har i och med att man ingår i koncernen som ägs 
av Nötudden Casting Group. Även detta faktum gör att man 
kan vara konkurrenskraftiga mot andra leverantörer.

Idag har man cirka 40 anställda och producerar cirka 2200 
ton, där 70 % är segjärn.

Mer info: www.storebrogjut.seFÖrETAGETS 
HISTOrIA 
MÅLAD AV  
J. MOLANDEr.

OLLE AHLSTrÖM.

CO
2
 INDIKATOrN.

Företags-

besök

PrODuKTIONSHALLEN. SKrIVBOrDSMODELL. FärDIGMÅLAD PrODuKT.

VErKLIG PrODuKT uNDEr PrODuKTION.STOrEBrOGJuTErIET.

www.carbomax.se, tel 021-15 03 00, fax 021-15 03 18

Vill du veta mer om hur Carbomax anpassar rätt kol eller legering 
för din process? Hör av dig, vi berättar gärna mer.
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Tunnväggigt sandgjutgods
Det tyska gjuteriet W. Funke GmbH har sedan i mars i år 
övertagit den patenterade gjutmetoden KEMETA från den 
tidigare ägaren Kern GmbH. W. Funke är bl a specialiserad 
på tunnväggigt sandgjutgods i aluminium och magnesium 
(2,5–3 mm). Till den tyska bilindustrin erbjuder företaget 
prototyptillverkning av gjutgods helt identiskt med press-
gjutgods

ETA-metoden kan man komma ner i väggtjocklekar om 
0,7 mm. Metoden lämpar sig till både aluminium, magnesi-
um och zink. Vid verktygstillverkningen utgår man från sam-
ma data som för ett konventionellt pressgjutningsverktyg. 
Genom att använda sig av betydligt billigare stålsorter och 

därmed kortare bearbetningstider blir kostnaden betydligt 
lägre.

Gjutningen sker i en processtyrd maskin och smältan pres-
sas in med ett intermittent förlopp med ett tryck av endast 
10 bar (jfr pressgjutning 500 -1000 bar). KEMETA-meto-
den lämpar sig väl för prototyptillverkning eller små serier av 
komplexa detaljer. Verktyget kan lätt ändras om konstruktio-
nen inte blir rätt från början.

Mer information om KEMETA finns på www.w-funke.de 
Representant för W. Funke i Norden är K G Fridman AB i 
Karlstad, www.fridman.se

Bild av verk-
ligheten från 
 Dybackens metall
Dessa konkurser och dess 
 förvaltare!
Då har man blivit blåst på en stor del 
av årets resultat igen. Som ni säkert 
redan vet har Nya Nyzells Metallgjute-
riet lämnat in konkursansökan. Denna 
gång var det ”bara” 188.000 kr det var 
frågan om för vår del.

Konkursförvaltaren ringde ett par 
dagar senare, han ville köpa metall. 
Han ville ha samma pris och 30 dagars 
kredit! Förklarade för honom att vi för-
lorat mycket pengar och behövde korta 
kredittiden, dessutom även ett högre 
pris. Vad tror ni han gjorde? Jo, han kö-
per av en kollega till oss! Jag har under 
många år försökt hjälpa företaget i frå-
ga med kredit, trots att man inte borde 
gjort det. Är det tacken?

Hur mycket hjälp får vi småföretag 
av konkursförvaltare? Är det hela ti-
den leverantörerna som ska betala och 
bank/stat som får utdelning? Kanske en 
fråga för regeringen om vilka som ska 
vara prioriterade?

Vi har på mindre än två år förlorat 
nästan 800.000  kr. Säger som Tony 
Richardsson: Jag är inte bitter...

Men jag ljuger bra!

Mats Johansson 
Dybackens Metall AB

Spirande 
optimism på Elmia 
Subcontractor
På underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i Jönkö-
ping var tongångarna positiva. Tillverkningsindustrin ser 
ljusare på framtiden, det vittnade även de konjunkturrap-
porter om, vilka presenterades under mässan.

Elmia Subcontractor 2013 har stärkt sin position som 
norra Europas mest betydelsefulla mässa för tillverkningsin-
dustrin. Den 30:e mässan i ordningen blev den största nå-
gonsin, med en yta på 18.307 kvadratmeter. 15.311 besökare 
har mött 1.178 utställare från 29 länder. Under veckan har 
beslutsfattare från hela industrin nätverkat och knutit kon-
takter, vilket betyder tusentals initierade affärer.

– Mässans uppgift är att skapa förutsättningar för affärer. 
Det sker inte bara mellan utställare och besökare, utan i hö-
gre utsträckning även mellan utställare och utställare. Kärnan 
i det arbetet är en innovativ utställning, men också det pro-
gram som arrangeras under mässdagarna. Jag är mycket glad 
åt de goda resultat som utställare och besökare har uppnått i 
år och över den fantastiska respons vi har fått som arrangör. 
Det skapar ett starkt engagemang i hela organisationen att 
vidareutveckla mässan till kommande år, säger mässans pro-
jektledare Karla Eklund.

Elmia Subcontractor har utvecklats till en internationell 
marknadsplats. I år kom 26 procent av mässans utställare från 
andra länder än Sverige. Under onsdagen besöktes mässan 
dessutom av näringsminister Annie Lööf som tyckte följande:

”Riktigt bra dag på världens näst största underleverantörs-
mässa, på Elmia med 1 200 utställare.”

I SJMF´s montor deltog: AGE Metall AB, GiAB, Sound-
seal AB, Lyrestads Gjuteri AB och Sedenborgs Metall-
gjuteri AB.

Samtliga deltagare hade också en positiv bild av framtiden 
och räknar med att vara med på när nästa Elmia Subcon-
tractor arrangeras 11–14 november 2014.

FAKTA ELMIA SUBCONTRACTOR

Antal besökare: 15.311 
Antal utställare: 1.178 
Utställningsyta: 18.307 kvm 
Deltagarnationer: 29 
Mässan arrangeras i år  
för 30:e gången.

Röster från mässan:
”Elmia Subcontractor håller på att utvecklas till det industri-
ella navet i Sverige.” 
Fredrik Sidahl, VD FKG.

”Det är väldigt roligt att de flesta känner att det är här 
man ska vara om man ska vara med i svensk industri. Vi 
har redan valt våra underleverantörer för det här året, men 
kommer tillbaka nästa år med stort intresse – för att knyta 
nya kontakter.” 
Per Svantesson, Vice President Purchasing NEVS.

”Den svenska industrin har en mycket bra teknisk bas och 
en hög kompetens. Jag har knutit kontakter med flera leve-
rantörer under mässan som jag vill jobba vidare med.” 
Christoph Tietz, Director Drive Products Bombardier,  Tyskland.

”Intrycket av den svenska industrin här på den största leve-
rantörsmässan som finns i regionen är mycket positiv. Och 
våra utställare från Tyskland är mycket nöjda vilket jag ser 
som en framgång.” 
Ralf Christoffers, minister för ekonomi och europeiska affärer, 
delstaten Brandenburg, Tyskland.

”Jag är här för första gången, och är 
förbluffad över  
mässans höga kvalitet. Nästa år kom-
mer vi tillbaka, då 
som  utställare.” 
Zygmunt Luk, Luk Metal, Polen.

”Elmia Subcontractor är den viktigaste 
aktiviteten som vi är med på. Om man 
tittar på vår kundstock så har vi fak-
tiskt träffat de flesta här på mässan.” 
Peter Rydahl, vd Rydahl Precision Com-
ponents.

”Har vi en av Europas största mark-
nadsplatser för verkstadsindustrin åtta 
mil hemifrån, så är det klart att vi 
ska finnas på plats och visa upp våra 
företag.” 
Magnus Sundén, näringslivschef Falkö-
pings kommun.

”När konjunkturen gick ned avstod vi 
från att delta i två år. Men vi märkte 
omgående att förfrågningarna från 
både Sverige och Norge minskade, för 
här kan vi knyta bra kontakter.” 
Anders B Jensen, teknisk säljkonsult B6 
Akustik.

”Det är några år sedan vi var här senast 
och mycket har förändrats. Framför 
allt är det fler utländska företag än 
tidigare vilket är intressant för oss.” 
Ester Krüge och Saida Lindahl, inköpare 
BeGe Industri.
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Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com

Web: www.metallco.com

Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar

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

Arvika gjuteriet 
får böta en 
kvarts miljon
Den interna elmätningen stämde 
inte när Skatte verket kontrollerade 
den.

Redovisningen av de metallurg-
iska processerna hade underskridits. 
Dessa delar tarvar betydligt högre 
energiskatt.

Nu tvingas Nya Arvika Gjuteri 
AB, som tillverkar komponenter till 
fordonsindustrin, betala drygt en 
kvarts miljon kronor i extra energi-
skatt och straffskatt.

Gjuteri konkurrerar med 
plastdetaljer
Friformade plastprodukter i små 
serier ska stärka Hackås Precisions-
gjuteri, HPG.

Det är genom en fördjupning av 
samarbetet med Alphaform rPI i Åbo, 
Finland, som gjuteriet breddar utbudet 
inom tillverkning av korta serier.

HPG MARKNADSFÖR och säljer 
redan Alphaforms aluminiumgjut-

gods i Sverige, nu lägger företaget till 
plast produkter framställda med olika 
friformstekniker.

Alphaforms FFF-tekniker omfattar ste-
reolitografi (SLA), selektiv lasersintring 
(SLS) och 3d-printning medan den slut-
liga kortserieproduk tionen sker genom 
rIM- och  vakuumgjutning.

(plastnet.se)
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Elmia Subcontractor blev för 
våra fem utställare, organiserat av 
SJMF en acceptabel mässa. Många 
såg ”ljuset i tunneln” och är för-
väntansfulla inför kommande år. 

Utöver SJMF monter såg vi många 
av våra medlemmar, bl.a. Traryds Me-

tall, och många av våra medlemmar som 
alltid finns på Elmia.

Kansliet håller på att planera för föreningens 60-års jubi-
leum. Årsmötet kommer att vara i Stockholm 24–26 april i 
Stockholm. Fredagen 25 april har vi hyrt en båt för en tur 
till Vaxholm med lunch ombord. BOKA IN DAGARNA 
REDAN NU. På lördagen 26 april har vi avsatt tid till våra 
medlemmar att presentera något nytt och intressant. Kon-
takta kansliet. 

Vår hemsida har cirka 100 unika besökare per 
månad. Ett bra resultat. Ta tillfället iakt och an-
nonsera på SJMF´s hemsida. Tillsammans med en 
annons i Lättsmält blir merkostnaden ringa.

Än en gång, använd er av vår hemsida och eller 
Lättsmält när ni vill informera om nya produkter/
maskiner eller förändringar i ert företag.

Redaktionen önskar alla våra läsare en 
riktig God Jul ett Gott Nytt År 2014.

Gert-Ove Ellström

PS. Höstresan/Studieresan 2014 planeras gå till Turkiet med 
blandat annat mässbesök i Istanbul. 

Aktuellt från kanslietKoppar och nickel nära 
 bottennivåer

Priserna på basmetaller har varit i fallande trend sedan början av år 2011, men i våras stannade prisfallet av. Sedan 
dess har priserna rört sig ömsom upp, ömsom ner, inom ett ganska snävt prisintervall. Det finns flera anledningar till 
varför prisfallet har stannat upp.

Dr Koppar - för vem?
Kopparpriset anses vara en ledande indikator för konjunk-
turen och kallas ibland för ”Dr Koppar”. Vi har sett att ak-
tiekurser såväl i USA som i Europa, inte minst i Sverige, har 
varit stigande i ett år nu. Det brukar signalera en förestående 
konjunkturuppgång och det bekräftas också av att såväl in-
köpschefsindex, även det en viktig ledande konjunkturindi-
kator, pekar uppåt såväl i USA som i vissa EU-länder. Ändå 
har kopparpriset inte stigit. Hur kan det vara så?

Ekonomierna i USA och EU, inte minst i Sverige, är fak-
tiskt inte längre speciellt beroende av råvaror över huvudta-
get. Ekonomin har ett stort inslag av produkter vars ”kvalitet” 
liksom fina handväskor, utgörs huvudsakligen av immateriel-
la värden. Högre efterfrågan i ekonomin ökar därför inte alls 
efterfrågan på koppar.

Dr Koppar uttalar sig dock träffsäkert om de ekonomier, 
där Gucci-väskor inte är det man sparar till, utan kanske en 
tvättmaskin. Kina är ett sådant land. Tillväxten i Kina har 
inte visat några tecken på att stiga, även om nivån på 7.8% 
årlig tillväxt är bland de högre i världen. Inköpschefsindex 
för Kina håller sig vid 50 (indikerar varken tillväxt eller mot-
satsen). 

Om vi försöker förklara kvartalsvis prisförändring på kop-
par de senaste 78 kvartalen med följande variabler: BNP-till-
växt i Kina, BNP-tillväxt i USA och förändring av lagernivån 
på LME, ser vi att:

1. Lagerförändringen på LME har högst statistisk signifikans. 
En lagerminskning med 1% från föregående kvartal ten-
derar att höja priset med 0.095% (sannolikhet att det inte 
skulle stämma är 2%).

2. BNP-tillväxt i Kina är signifikant på 6%-nivån (det är 6% 
sannolikhet att högre BNP i Kina inte höjer kopparpriset). 

3. BNP-tillväxt i USA, däremot är inte alls statistiskt signifi-
kant för påverkan på kopparpriset. Parametern för ameri-
kansk BNP-tillväxt antyder faktiskt ett negativt samband 

med kopparpriset. Förmodligen är det så att ett högt kop-
parpris innebär högre kostnader för den amerikanska eko-
nomin och därmed lägre tillväxt. 

Att det är högre tillväxt i USA är alltså inte något att glädja 
sig åt på kopparmarknaden. Kinas ekonomi stampar fortfa-
rande på samma nivå som i våras. Lagernivåerna på LME är 
dock väsentligt lägre, och det är ett positivt tecken, som kop-
parmarknaden ännu inte reagerat på. Lägre lagernivåer behö-
ver inte vara drivet av högre efterfrågan, som vi varit vana vid, 
utan kan också erhållas genom lägre utbud.

Codelco nära förlust
Världens största kopparproducent, det statliga chilenska bo-
laget Codelco ligger nära förlust vid dagens kopparpris. Un-
der det andra kvartalet, när det genomsnittliga kopparpriset 
låg på 7038 dollar per ton, hade Codelco endast 7% vinst-
marginal före skatt. Skulle priset alltså gå ner 7% till 6550 
dollar, börjar bolaget gå med förlust, före skatt. 

Kopparmarknaden har vissa likheter med oljemarknaden, 
då Chile står för så stor del av världsproduktionen. Chile har 
också en Sovereign Wealth Fund för att samla produktions-
skatter från kopparn, precis som många arabländer - och 
Norge - har för produktionsskatter på oljan. Chile kan na-
turligtvis liksom OPEC för oljan, begränsa produktionen, 
så att priset håller sig över en viss nivå. Räkneexemplet med 
Codelcos lönsamhet visar, att det kanske inte är långt ner till 
den nivån.

Avslutningsvis
Mycket talar därför att nedsidan i priserna på koppar, nick-
el och andra basmetaller är begränsad. Terminskontrakten på 
London Metal Exchange handlas inte heller med stora premier 
över spotpriset. Aluminium ligger höst med 7% på årsbasis, 
men kopparterminer går att köpa utan terminspåslag över 
spotpriset. Den som tror att risken är större på uppsidan, kan 
köpa på sig ett ”lager” genom terminskontrakt, utan att detta 
kostar någonting i förhållande till spotpriset.

Råvara BBG ticker Enhet Pris % 1v % 1m % 3m % 1år Contango
Koppar LMCADS03 uSD/ton 7,020 0% -2% -4% -10% 0%

Primär-
aluminium

LMAHDS03 uSD/ton 1,754 -2% -7% -6% -12% 7%

Nickel LMNIDS03 uSD/ton 13,400 0% -8% -6% -21% 2%

Zink LMZSDS03 uSD/ton 1,869 -1% -5% -5% -6% 4%

Bly LMPBDS03 uSD/ton 2,067 -1% -7% -7% -6% 2%

Järnmalm 
62% Kina

TSIPIO62 uSD/ton 136 0% 4% -1% 17%

Studieresan till 
Kroatien 20–25 sep
Nu när det är tid att förbereda Lätt-
smält nr 4 går mina första tankar till vår 
höstresa till Kroatien närmare bestämt 
till Zagreb.

Vi samlades på Hotell Internationale 
där vi startade med en gemensam mid-
dag på fredagskvällen.

Lördagen besökte vi den berömda 
Nationalparken Plitvicesjöarna, någon 
i vårt resesällskap tyckte att parken var 
extra intressant och ville själv göra en 
egen upptäcksfärd, eller kan man säga 
kom ”vilse”. Allt slutade lyckligt med 
en gemensam lunch.

Söndagen var det dags att utforska 
Zagreb med guidning.

På måndagen besöktes två järngjute-
rier och efter detta hade vi en guidning 
i staden Varazdin.

Gjuteribesöken avslutades på tisda-
gen med två bronsgjuterier, där besök 
nr 2 låg i den gamla byn Kumrovec, 
General Tito´s födelseplats. På hem-
resan bjöd ägaren till resebyrån som 
bistått oss under hela vistelsen till sitt 
sommarhus. Det blev god mat, musik 
och dans. Även SJMF hade en del kun-
niga i Kroatisk folkdans.

På kvällen avslutades det med en ge-
mensam middag och morgonen därpå 
åkte en del hem och andra fortsatte till 
Adriatiska kusten.

Ett stort tack till Izudin som med 
hjälp av Smiljan, representant från den 
Kroatiska Gjuteriföreningen hade hjälp 
till att organisera resan. Naturligtvis 
glömmer vi inte vår guide Suzana.

Följande gjuterier besöktes: Stroja 
och Duni båda bronsgjuterier, MIV, 
segjärnsgjuteri och Ferropreis, gråjärns-
gjuteri.

Jag tror att alla deltagare var nöjda 
med besöken och programmen runt 
omkring. Vädret visade sin bästa sida 
också.

Gert-Ove

ETT GLATT SJMF-GäNG!

IZuDIN OCH SuZANNA.
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Exempel på annonsutrymme som 
kan användas på olika tidsperioder 
med olika budskap.

Enkel koppling till föreningens 
 medlemmar.

Förtroendevalda, annonsprislista, 
 kontaktinfo till kansli mm.

Aktuellt just nu. Detta utrymme 
kan framöver användas till annan 
 information.

Här finns tidigare nummer av 
 Lättsmält för nedladdning.

Protokoll årsmöte mm.

Inbjudan studieresor, mässor.

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

Skriv enkelt ut adresser,  
protokoll m m

www.sjmf.se


