LÄTTSMÄLT
GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING
NR 1 • MARS 2022

PÅ BESÖK HOS
MODELLSERVICE

Ett av många familjeföretag i branschen –
Lättmetallverket i Roslagen berättar för Lättsmält.

Foto på omslag: Från modellservice av Mattias Hildingh, Foto ovan: Simon Berger via Unsplash
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Metallkrönika

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 .

I skrivandes stund är det en och en halv vecka sedan den
fullskaliga invasionen av Ukraina var ett faktum. Förutom
den tragiska utvecklingen ur ett mänskligt perspektiv, har
det fått stora effekter på börser och råvarumarknader.
Metallpriserna har fortsatt att stiga kraftigt; sedan invasionen, i storleksordning 10–20 % beroende på metall.
Det som i grunden driver priserna är inte nytt. Vi beskrev i
förra krönikan hur risken för strypta olje- och gasleveranser lett stigande priser på energi vilket
fördyrar metallproduktion och därmed utbudet. Det som
nu förstärker utbudseffekterna är sanktionerna i
kombination med att finansiella institutioner stoppar
finansiering av råvaruaffärer och leveranser från ryska
aktörer. De metaller som framför allt påverkas av det
ryska utbudet är aluminium, nickel, palladium och i något
mindre grad, koppar. Det mesta talar för fortsatt höga eller
stigande priser. På längre sikt är osäkerheten ännu större.
Stigande energi- och metallpriser riskerar att förstärka
inflationstendenserna och därmed risken för höjda
räntor, vilket i sin tur riskerar att dämpa konjunkturen och
därmed efterfrågan.
Kopparpriset var i inledningen av kriget relativt opåverkad. Fokus låg på de uppenbart relevanta basmetallerna
(aluminium och nickel). I slutet av den gångna veckan (v.9)
tog det emellertid fart och priset noterade nya högsta
nivåer på 10700 USD/mt. Ryssland står för 4 % av
världsutbudet varav 75% går på export. Även om känsligheten mot Ryssland är relativt begränsad, får det
naturligtvis effekter när fysiska handlare har svårt att
honorera ingångna leveranskontrakt och måste hitta
alternativa källor. Kopparpriset är starkt i grunden med
långsiktigt positiva effekter av energiomställningen, vilken
om något bör snabbas på i och med Europas ambition att
göra sig mindre beroende av ryska olja och gas.

ursprungsmaterial räcker för att leveranskedjorna ska
påverkas. Kinas ambition att minska produktion baserad
på kolkraft har redan försatt marknaden i ett underskott,
vilket nu riskerar att förvärras. LME-lagren är begränsade
och till stor del koncentrerade till Asien. Höga logistikkostnader försvårar och försenar potentiella leveranser till
Europa för att täcka upp underskott. Förr eller
senare hittar material andra vägar, men frågan är hur långt
tid det tar.
Även zinkpriset har noterat nya rekordnivåer under
veckan som gick (v.9) över 4000 usd/mt. Europeiska
smältverk tvingades stänga produktion redan i börja av
året p.g.a. höga energipriser. Gruvproduktionen förväntas
öka men smältverken riskerar att bli flaskhalsen så länge
energikrisen fortgår. Vi räknar med fortsatt höga priser,
men det bör lätta under andra halvåret.
Ryssland står för 8 % av det globala utbudet av nickel,
men ca 20 % av produktionen av klass 1 material, såsom
katoder och briketter. Fysiska premier har stigit kraftigt
under året och situationen blir nu än värre. Indonesien står
idag för 20 % av utbudet med en betydande vidareförädling till material som förser den rostfria stålindustrin.
I och med det vakuum som nu uppstått blir Indonesien
garanten för ett stabilt utbud, åtminstone till stålindustrin.
Den förväntade efterfrågeökningen från batteriindustrin
måste emellertid mötas av tillgång av primär-nickel, och
Indonesiens förmåga att konvertera till batterikvaliteter
kommer än mer i blickfånget. Nickelpriset noterade den
högsta nivån sedan 2007 under veckan som gick strax
över 30 000 USD/mt.
Pär Melander
SEB Commodities
par.melander@seb.se

Aluminiumprisets utveckling är den mest extrema. Höga
energipriser slår hårt. Ca 50 % av kostnaden är energi.
Gas- och oljeprisets utveckling är i centrum. Ryssland
står för 7 % av värdsutbudet (varav 80 % går på export),
men är en långt mer betydande integrerad leverantör till
Europa. Den största ryska producenten har ännu inte
direkt blivit sanktionerad men oviljan att hantera ryskt
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Lättmetallverket
i Roslagen
Text & Foto: Mattias Hildingh

Vi sitter ner och pratar med Börje Åberg och sonen Daniel Åkerlund. Att gjuterier är
kända för att vara familjeföretag, är inget nytt. Lika så är Lättmetallverket, en äldre
generation startade upp gjuteriet år 1945.

Aluminiumgjutning
Aluminiumgjutning är den vanligaste metoden för att
tillverka komponenter av aluminium, just för att den är så
pass effektiv. Gjutning av aluminium har funnits i hundratals
år och följer än idag samma grundprinciper, även om processen har moderniserats och precisionen och effektiviteten har ökat. Lättmetallverket är experter på aluminiumgjutning. ”Vi kan möta alla de krav marknaden ställer på ett
gjuteri i Sverige när det kommer till framtagning av allt från
enstaka prototyper till hela serier.”
Lättmetallverket är ett familjeföretag, en äldre
generation startade upp gjuteriet. Just gjuteribranschen är känd för att vara fylld av familjeföretag,
om det inte är börsnoterade företag inom bilindustrin
- då är det en annan femma.
Daniel och Börje förklarar att de är ett företag som har
funnits sedan 1945, som började nere i Norsborg. Därefter flyttades det till Spånga. Till Norrtälje kom företaget
år 1954, först på en annan adress och bedrev samgjutning - på den tiden var det aluminium och rödgods. Efter
dessa platser flyttades företaget igen och har nu varit på
nuvarande adress sedan 1992. ”Det var slumpen som tog
oss hit. Det var Norrtäljebor som var involverade i företaget
och de hittade en lokal här som vi kunde arbeta i.”
”Jag har inte varit här alltid, jag har väl varit här snart i
tolv, tretton år. Före detta var jag på andra företag, som
pappersbruk, bearbetsningsföretag och liknande. Till sist
färstod jag att det var på Lättmetallverket jag visst hur det
fungerade, det blir ofta så till sist. Det var utstakat från
början, till först ville jag dock testa annat och ta mig an
erfarenheter. Men visst har jag stått och sommarjobbat här
sedan jag var liten,” förklarar Daniel.
Vi har sandgjutning och bearbetning av olika material, vi
bearbetar aluminium men också järn från Roslagsgjuterierna. De skickar mycket gods och vi har ett mycket
bra samarbete med dem. Vi gjuter dock bara aluminium.
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Vi köper in pressgjutet gods också som vi bearbetar och
skickar vidare.
Företaget har under alla år haft sand-, kokill- och pressgjutning i aluminium och kopparlegeringar. Under de
senaste 15 åren har företaget också satsat på moderna
verktygsmaskiner, för att ”från ritning till färdig produkt”
kunna tillverka färdiga produkter. Lättmetallverket blev
år 1990 godkända av Länsstyrelsen att bedriva gjuteriverksamhet på befintlig plats. År 2002 förnyades tillståndet
och är idag på 200 ton.
På Lättmetallverket har de idag 3 st ugnar på 300kg och
en på 550kg. De arbetar i kemiskt bunden sand. ”Vi är ett
legoföretag och vi har inte så mycket egna produkter. Vi
har en soffa och dylikt som alla andra gjuterier. Men det är
inget vi lever på. Man måste ha någonting.”
Men Lättmetalverkets bänk är kommunen Norrtäljes bänk
i det offentliga rummet. ”Vi gjuter åt andra kunder här, som
också förhandlar och ställer ut sina möbler på nybyggen.
Antingen köper de våran bänk eller så köper de kundens,
men vi står för gjutningen av båda.”
Runt omkring Lättmetallverket finns det inte så många företag, då det ligger i en turiststad. Det var en mer företagsrik
stad förut, Sporrong och Ido fanns, även tändkulemotorfabriken Pythagoras, som senare blev museum. Men nu finns
inte så mycket kvar.

Aluminium är en dyr produkt då det är dyrt att framställa.
Det kräver också hög energiförbrukning, däremot finns
det gott om det och det är lätt att arbeta med. Aluminum
är också en återvinningsbar legering. Både aluminium och
järn kan man använda i stort sätt hur många gånger som
helst. Aluminium är mycket formbart och kan med lätthet
maskinbearbetas. Rullning, pressning, sträckning eller
dragning – Lättmetallverket bearbetar aluminiumet så som
deras kunder önskar.
Det har pågått diskussioner om motorer som skapats
på ölburkar, som då legerats upp, så att man får en fin
återvunnen aluminium. ”Vi återanvänder allt vårt eget. Det
vi sågar bort tar vi till vara på och smälter ner igen. Men
däremot vill vi i dagsläget inte ta in något annat. Emellanåt
kommer skrothandlare som vill sälja och anser att det
mesta går att smälte ner. Vi ser det dock som att vi har
en kund på andra ändan som då inte vet vad de får för
gods. Vi har inte den utrustningen att vi kan analysera vårt
material, därför är det vi köper och får specifikation på som
gäller.” Men återvinning ligger i tiden. På Lättmetallverket
gjuts märket om recycling i mycket, just för att det gjutna är
återvinningsbart.
Aluminium har framförallt två fördelar på miljösidan, både
att det går att återvinna men det är också väldigt lätt att
transportera.
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ANMÄLAN SENAST 19/3

ÅRSMÖTE 2022
21 till 23 april
Hotell Havsbaden, Grisslehamn - Vi ses väl där?

Torsdag 21 april
13.00 		
		
20.00		

Samling på Herrängsvägen 38 i Herräng
Planerat studiebesök på Roslagsgjuterierna
Gemensam middag på Hotell Havsbadens restaurang
Middag med dryckespaket

Fredag 22 april
från 06.30
Frukost på Hotell Havsbaden
09.30 		
Samling på Skatuddsvägen 10 i Grisslehamn
		Avresa med Eckerölinjen kl 10.00
		
Lunch på båten
14.30		
Åter i Grisslehamn
19.30		
Gemensam middag på Hotell Havsbadens restaurang
		
Middag med fördrink och dryckespaket

AKTUELLT FRÅN KANSLIET
Gert-Ove Ellström, Förbundsdirektör

Hej alla medlemmar och ni som läser Lättsmält.

21 – 23 april i Grisslehamn. Se program här till vänster.

Lördag 23 april

Tanken var inte att jag skulle skriva ”Aktuellt från kansliet”

från 07.30
10.00 		

i detta nummer av tidningen, vi hoppades på att det fanns

Frukost på Hotell Havsbaden
Företagspresentation och årsmöte

Trots dette, går vi vidare och Årsmötet 2022 är inplanerat

en ersättare.

Anmäl er omgående så vi får rätt med antal rum.
Höstresan är tänkt till Baltikum, tyvärr får vi avvakta med
vad som händer i vår värld.

Otroligt stolt och glad var jag när jag fick förfrågan av

Anmälningsavgift		
800:- per person
Pris ankomst 21/4 		
dubbelrum 3.775:- per person
				enkelrum 4.575:- per person
Pris ankomst 22/4 		
dubbelrum 1.940:- per person
				enkelrum 2.340:- per person
I priset ingår valt antal övernattningar med frukost, 3 rätters med dryckespaket, båtresa med lunch. Möjlighet att
boka tillgång till hotellets spa finns, mer information och bokning på: www.hotellhavsbaden.se.

dåvarande SJMF´s ordförande Lars Sedenborg år 2011,

Hoppas vi ses till årsmötet.

en förfrågan om jag ville ta över efter advokat Per-Åke Fre-

Med vänlig hälsning

driksson som Förbundsdirektör. Kort därefter, vid årsmötet
2012 tillträdde jag som ansvarig för att driva SJMF. Jag
har nu bett styrelsen om att finna en ny förbundsdirektör,
arbetet är igång men tyvärr har vi inga resultat hittills.
Jag ställer frågan till mig själv:

Varför vill ingen av er ta över
stafettpinnen och driva SJMF
vidare med nya idéer?
Anmäl ert intresse till styrelsen.
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GLÖDHETA ÄVEN
INOM ELDFAST
Beijer Industri levererar och installerar eldfasta och isolerande
material för värmebehandlingsugnar, smältugnar, hållugnar,
induktionsugnar, pannor, pappersbruk, stålverk med mera. Vi
kan dessutom erbjuda kundanpassade prefabdetaljer från
vår produktionsanläggning i Hallstahammar. Vi jobbar med
marknadsledande leverantörer och våra erfarna medarbetare
ser alltid till att hitta den bästa lösningen för just Dina behov.
Upptäck också möjligheten att teckna serviceavtal med oss
för murningstjänster och underhåll så att Du som kund kan
lägga fokus på annat i verksamheten. Resultatet blir bättre
överblick, mer trygghet och ökad lönsamhet.
Naturligtvis är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Läs mer på: www.beijerind.se

I nästa nummer av
Lättsmält
På bilden nedan ser ni Anna Petrus gjutna spis påväg till utställningen ”Swedish
Grace” som pågår mellan 24 februari till 28 augusti på Nationalmuseum i Stockholm.
Anna Petrus, industridesigner och skulptör, blev för snart
hundra år känd för sin formgivning för bland annat Svenskt
Tenn och Näfveqvarns bruk. Nu, till en storartad utställning
på Nationalmuseum, har Lyrestads Gjuteri gjutit Anna
Petrus spis. Utställningen sammanfattar 1920-talets konst,

design, mode, fotografi och film. Utställningen äger rum
mellan 24 februari till 28 augusti.
I nästa nummer av Lättsmält får ni läsa mer om det här och
se flera återblickar.

Foto: Peter Stridkvist, Text: Jasmine Johansson
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trä, plast och aluminium. Tillverkningen sker antingen i
någon av deras CNC-fräsar eller manuellt utav någon av
deras skickliga modellsnickare.

Modellservice
i Norrtälje AB
Text: Jasmine Johansson Text & Foto: Mattias Hildingh

Vakuumformning
Med över 40 år i branschen så har företaget en god erfarenhet av vakuumformning. De genomför allt från enstaka
produkter till stora legoproduktioner. Det finns en lång
rad olika plaster som lämpar sig till olika ändamål, i och
med deras långa erfarenhet så finns det en bred materialkunskap. Som i sin tur kan ge kunderna ändamålsenliga
tekniska lösningar. Inom företaget finns även en bred
kompetens inom modelltillverkning, därav tillverkas egna
vakuumformnings-verktyg utifrån kundens önskemål och
behov. Dessutom finns möjligheten att maskinbearbeta
olika produkter efter olika önskemål, de har också möjlighet
till att bocka plast. Mycket tillverkning görs till industrin,
bland annat också formning av termoplast.

”Vi gör allt möjligt.”

Vi gör allt möjligt, förklarar Göran. Brickor, tabletter, kapslar,
transportförpackningar, pluggar etc. Men även konstnärliga
produkter, även T-baneskyltar och andra ljusskyltar som
finns i stadsbilden.
När vakuumformerna tillverkas behövs också modeller. Det
är i stor samma typ av modeller som till ett gjuteri, principen är den samma att det måste finnas hål så luften går att
suga ur dem.
Kompositprodukter
På Modellservice handupplägger de glasfiber och kolfiber
i allt ifrån mindre detaljer och reparationsjobb på båtar
till tillverkning av stora vattenintag. Med över 30 år inom
området har de stor erfarenhet. Där finns allt ifrån modelltillverkning i CAD till uppläggning inhouse. Har du en gammal
produkt, ritning eller bara en tanke? På företaget har de
stor erfarenhet av uppritning och har alltid produktens
slutmål med i beräkningarna.
Med egna maskiner kan de tillverka mycket och med den
fart som 3D-print har tagit så finns det mängder av olika
material och metoder. Med hjälp av gott samarbete med
många i 3D-print världen, kan de alltid hjälpa till med bra
priser och produkter i hög kvalité.

På besök hos Modellservice i Norrtälje AB möts
vi upp av Göran Lennartsson och sonen David.
Modelltillverkning är grunden för Modellservice, men
även arbete inom bland annat maskinbearbetning,
vakuumformning och 3D-print görs på företaget.
Att Göran, som drivit sågverk i 20 år och David med
ekonomisk utbildning och erfarenhet som markanläggare
skulle stå som ansvariga för Modellservice var kanske inte
helt självklart. Den gamla ägaren Peter Holm hade
upplyst att han ville sälja både fastighet och rörelse. ”Vi var
grannar till fastigheten, med andra rörelser” förklarar Göran.
Gemensamt har de erfarenhet från industri, personal- och
kundfrågor, samt ett intresse i projekt och lärande. Här
står de idag tillsammans med tre fastanställda och två
med egna bolag. På Modellservice i Norrtälje AB har de
tre separata ben, modelltillverkning, arbete med glas- och
kolfiber samt vakuumformning av plast.
Starten för de två på Modellservice blev inte som de hade
tänkt sig. Ambitionen var att kunna ta över med hjälp av
tidigare ägarens erfarenheter, kunnande och kontakter men av privata omständigheter blev det annat. I slutändan
är de båda tacksamma för personalens kunskaper och
erfarenheter. De nämner tydligt att de inte hade tagit över
företaget om de inte fått behålla personalen. Direkt efter
kom Corona, så starten blev minst sagt mer omtumlande
än förväntat.
Modelltillverkning
Modelltillverkning är grunden för Modellservice och har
varit i branschen i över 50 år. Företaget tillverkar allt ifrån
gjutmodeller till järngjuterier, till enstaka prototypmodeller.
Det tillverkas även egna modeller till vakuumformning samt
glasfiber i deras lokaler. Materialet som används är främst
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har inget stöd i Riksdagen tack och lov. I år ska de få partistöd från LO med 30 + 20 000 000 så att Socialdemokraterna ska kunna vinna valet….. Vet medlemmarna
om detta? Har de insikt eller bryr de sig inte! Magdalena
Andersson står och försvarar läkemedelsindustrins om att
det är klart de vill ha betalt då det måste löna sig ta fram
vaccin då företagen satsat mycket pengar i att ta fram
vaccin. Med det ska väl gälla alla branscher, alla företagare
satsar både tid och pengar i sina företag och alla har vi
olika kostnader beroende på i vilken bransch man verkar
i. Men detta förstår inte våra politiker, de har inte en aning
om verkligheten. Jag upprepar det jag skrev i föregående
Synpunkten, det ska bli intressant att se hur valet nu i höst
utvecklas.
Energi och drivmedelspriserna fortsätter att öka, och vår
regering gör inget, var det inte så att de regerar på
oppositionens budget, där skulle väl skatten sänkas med
50 öre till att börja med..

SYNPUNKTEN
Lars Nilsson, Förbundsordförande

Vintern 2022 – Bästa läsare!
Då har det gått två månader in i 2022, jag hoppas och tror
att ni fortfarande har bra att göra, det verkar som det är
fallet när man pratar med kunder och läser Dagens Industri
samt lyssnar på radion.

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

Alla restriktioner är tillbakadragna så nu får företagare inom
hotell och restaurang samt underhållsbranschen
nu komma tillbaka till ett så normalt läge som är möjligt
för dem, även inom idrotten med allt vad det innebär.
Själv ser jag fram emot veteranbilssidan med marknader,
utställningar och träffar. Mötet med människor med samma
intresse, hoppas ni alla kan ta del av allt sådant som ni
saknat under restriktionstiden.

Nu har Rysslands diktator Putin invaderat ett neutralt land,
Ukraina. Man likställer det med hur Hitler invaderade Polen
med de lögner som utställdes 1939. Vi hoppas nu på att
händelserna i Ukraina inte kommer att fortsätta i samma
dåliga utveckling som då, till ett Världskrig. Även
skramlandet med kärnvapen men det blir ett strategiskt
självmord, det blir inget kvar till diktator Putin att regera
över. Det är dags för Sverige att seriöst långsiktigt börja
öppna dörren för Nato-medlemskap, detta för att markera
att ledare som Putin inte kan diktera villkor för andra länder
suveränitet.
Nä nu avslutar vi i en positiv anda, våren börjar sakta men
säkert ta över – ute i södra Sverige värmer solen och koltrastar, lärkor, blåmesar etc. börjar höras ute. Härligt!

Önskar er alla en härlig vår så hoppas jag vi ses i
Grisslehamn i april!
Med vänlig hälsning Lars Nilsson,

SJMF:s årsmöte 2022 kommer att gå av stapeln i
Grisslehamn 21 – 23 april, information och upplägg om
årsmötet hittar ni i tidningen. Styrelsen hoppas på ett gott
deltagande. Vi diskuterade Södertälje med en förhoppning
om ett besök hos Scania med en titt på deras investering i
ett nytt stort gjuteri. Fick dock rekommenderat att skjuta på
det till kanske nästa år.
När det gäller politiken sitter nu en Socialdemokratisk
minoritetsregering och rör runt i grytan, ska stoppa
både det ena och det andra speciellt vinster, 3:12 reglerna
ligger löst till, höja en del skatter. Mycket utav deras idéer
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Lars delar med sig av ett recept för två personer på

Piccata Milanese
Ingredienser
1 st
4 dl

5dl

svensk fläskfilé (storlek efter önskemål)
ris
matolja, oliv eller raps (beroende på personlig smak)
ägg
mjöl (finns också bra glutenfria alternativ)
riven parmesan
tomatpuré
krossad tomat med örter
gul lök (gärna stor)
köttbuljongtärning
grönsaksbuljongtärning
salt och vitpeppar (efter behag)
örtkrydda
vatten

25 gr
4 msk
2 msk

smör
matolja
mjöl

4 st
2 dl
100 g
2 msk
1 pkt
1 st
1,5 st
1,5 st

3D-printade formar i sand
ss!

Prova o

ta oss
Kontak ch
o
för pris id.
t
s
n
a
lever

Vcast är ett teknikföretag inom
gjuteribranschen som erbjuder:
3D-printade kärnor och formar
Vi levererar med hög kvalitet, kort leveranstid samt möjlighet att koppla ihop med vårt
stora utbud av tjänster.
3D-scanning
Stor erfarenhet vid scanning av
gjutna produkter. Med vår portabla
utrustning scannar vi gärna på
plats hos er.
Reverse engineering
Överföring av ett fysiskt objekt till en digital
motsvarighet.
Gjutsimulering
Simulering är ett användbart verktyg, både
för gjuteriet såväl som gjutgodsanvändare
vid utveckling av gjutna komponenter.

För mer information kontakta Stefan Fredriksson: 0383 - 76 36 84 • Joakim Axelsson: 0383 - 76 36 95

www.vcast.se

Tillagning
Börja med tomatsåsen så den får stå och småsjuda på låg värme under tiden filé och ris blir färdigt.
1. Smula ner buljongtärningarna i en kastrull.
2. Tillsätt olja och den hackade löken.
3. Tillsött tomatpurén och låt allt fräsa ihop.
4. Pudra över mjöl och få en bottenredning.
5. Tillsätt vatten och låt koka upp.
6. Häll sedan i den krossade tomaten med örtsmak och smaka av med salt och peppar, kanske lite örtkrydda samt basilika.
7. Låt sjuda på svag värme och fortsätt smaka av och tillsätt mer kryddor vid behov.
8. Sätt på en kastrull med vatten och koka riset.
9. Putsa fläskfilén och skär den i önskade bitar, ställ bitarna på högkant och dunka till önskad tjocklek, använd
en uppskuren fryspåse om det känns kladdigt. Finns inget platteringdjärn duger en lite yxa med den platta sidan neråt.
10. Häll upp mjölet på en stor tallrik och tillsätt salt, peppar och eventuellt annan krydda, rör runt mjölet med en gaffel för att
fördela kryddorna i mjölet.
11. Knäck äggen i en djup tallrik alternativt lite mindre bunke, tillsätt den rivna parmesanosten.
12. Doppa filén i mjölet och sedan i äggsmeten.
13. Stek i varm panna med lite extra olja på medelvärme, osten bränns lätt i hög värme.
Sedan är det bara att lägga upp antingen på tallrik som på bilden eller på fat, upp till var och en. Avnjutes med ett gott
italienskt rödvin, vittvin eller en god öl, allt till eget tycke och smak! Låt er väl smaka.
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Leverantör av
aluminiumgjuterilegeringar
Metallco Aluminium AS
P.O. Box 34, N - 2854 Eina
Norway

Telephone: +4761198770
Email: aluminium@metallco.com
Web: www.metallco.com
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K L I M AT S M A R T
ALUMINIUM
FÖR SAMHÄLLET
Stena Aluminium återvinner en stor del av Sveriges
använda aluminium. Allt vi tillverkar i Älmhult är
gjort av 100 % återvunnet aluminium. På så sätt
hjälper vi industrin att tillverka mer klimatsmarta
produkter. Det används bland annat i fordon,
möbler, trädgårds- och köksprodukter.

Genom åren har vi även gjort stora satsningar på miljöteknik
i Älmhult för att också minska vårt eget klimatavtryck.
Läs mer på vår hemsida: www.stenaaluminium.com

Våra produkter förbättrar era
Ympmedel Segjärnsbehandling Legeringstråd
FerroPem
Groupe Ferro Atlántica

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

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.

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

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

Tätningskvot:

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

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

YHTIÖ
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10 dagar för leverans av

gjutgods

Text & Foto: Holsbygruppen

I slutet av 2019 installerades en 3D-sandprinter för
formar och kärnor på Vcast, ett av dotterbolagen till
Holsbyverken. Då och nu en av de största tekniska
investeringarna hittills i bolaget. Den här tekniken ger
både väsentligt kortare ledtider och större frihet för
olika designer, men också lägre kostnader.
Själva gjutningen och resultatet är som vid serietillverkning,
med samma egenskaper på järnet. 3D-printning ger dock
större friheter till olika designer, jämfört med traditionell
tillverkning. Det som tidigare behövt bestå av flera kärnor,

kan slås samman till en. Vilket skapar bättre toleranser
och minskar dessutom behovet av bearbetning. Stefan
Fredriksson, ansvarig för Vcast berättar att tack vare
möjligheten att 3D-printa formar och kärnor direkt från en
CAD-fil behövs varken modellutrustning eller verktyg. Vilket
också bidrar till att det kan gå så snabbt som tio dagar från
beställning till leverans av gjutgods.
Holsbyverken blev tack vare investeringen i 2019 det första
legogjuteriet i Norden med en egen 3D-sandprinter och
den är idag i full drift. I takt med branschens digitalisering
ökar behovet av de tjänster och den kompetens som
Holsbyverken tillhandahåller.

När vi presenterar allt vi kan genomföra, från scanning till
simulering och nu dessutom 3D-printing, så mottas det
med en stor nyfikenhet. Jag ser en makalöst stor potential
inom just 3D-printing, säger Joakim Axelsson, affärschef
för Holsbygruppen.
Joakim Axelsson berättar också att det finns ett stort
intresse och att förfrågningarna ökar markant och att han
ser fram emot att snart ta emot besökare igen - för att visa
upp investeringen och berätta vad gruppen har att erbjuda.
Det är spännande att se att 3D-printing bidrar till att steget
till att prova gjutning som tillverkningsmetod blir mindre och
att fler och fler vågar prova.

Holsbygruppen som består av Holsbyverken
med dotterbolagen Älmhults Gjuteri,
Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en
företagsgrupp som utvecklar gjutgods, gjuter
och bearbetar. Gruppen har egen
produktionskapacitet på 17.500 ton gjutgods
per år och har runt 110 medarbetare.
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KRYZZA
Skicka in ditt svar till Lättsmält! Tre vinnare erhåller tre trisslotter vardera!
Bokstäverna från de 6 röda rutorna bildar ett ord. Maila ordet, tillsammans med ditt namn och
telefonnummer till: gertove@sjmf.se senast 10 april 2022. Vi drar tre vinnare, lycka till!

RÄTT LÖSNING KRYZZA Nr 2, 2021

Ni är vinnarna i KRYZZA
nr 2/2021 i Lättsmält!
Rätt lösning: SLÄDAR
Camilla Ingvarsson, Lammhult
Peter Ling, Marieholmsbruk
Lena bergkvist, Ronneby
Trisslotter kommer med posten.
Grattis och lycka till med skrapet!
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Hitta rätt lösning
ihop med våra
utvecklare.
carbomax.se

TÄNK FRAMÅT.
TÄNK LOKALT.
Ta hjälp av Carbomax för öka din konkurrenskraft
– vi är en lokal leverantör med resurserna och
kunnandet som krävs för att förse din process
med precis rätt kolprodukter och legeringar.
carbomax.se

