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VD HAR ORDET

INGEN
RUBRIK!

Polykemis första reklamutskick.

... NÄR LUSTEN TAR SLUT

vi gör och kanske t.o.m. För vem vi gör det som vi
gör… Ett hundratal medarbetare har bokat in sig för
att kunna fungera som parkeringsvakter, säkerhetspersonal, ciceroner, besökarmottagare etc. Det är mycket

GRATTIS PÅ VÅR 50-ÅRSDAG

glädjande att så många vill hjälpas åt. Dagen avslutas
med gemensam måltid med respektive på Litemer och
för dom som har lust och ork för det nattklubbsbesök
efter 23.00!

ALLA POLYKEMISTER!

När sedan försommaren, förhoppningsvis, är över oss
kommer vi att fira med ett stort jubileum tillsammans
med medarbetare, leverantörer, kunder och övriga inbjudna gäster. Vi återkommer med bilder och reportage
från bägge dessa event i nästa numer av Polynews.

VD, OLA HUGOSON

Gratulationen är väl i sanningens namn något sen eftersom vår officiella födelsedag är 1:a mars, men eftersom
vi avser att fira oss själva rejält senare under försommaren så känns det ändå rätt!

av denna och för att många utanför företaget har frågat
efter ett ex har vi låtit trycka upp en ny upplaga! Alla anställda kommer att erhålla ett exemplar, men om någon
av Polynews övriga läsare önskar en bok kommer vi att
fortsätta med Hugos metod… den innebär att namn
o.s.v. antecknas i ”listan” och att mottagaren av boken
insätter ett belopp om 250:- på angivet bankgiro (eller idag Swish) och som tillhör Ystads IF Handboll. En
förening och verksamhet som Hugo alltid månade om!

Vill man vara riktigt petig skulle man kunna hävda att
rätt ”födelsedag” egentligen är 28:e februari eftersom
Hugo Jönssons kollega på Persöner och tillika första
delägare i Polykemi AB, Roland Jonsson, faktiskt arbetade den dagen med att kuvertera och sända ut firmans första reklamutskick. Detta eftersom han hade
en dag mer semester att ta ut från förra arbetsgivaren!
Första dagen med bägge herrarna i drift, på 3:e våningen hemma hos Roland i huset som idag hyser
Pressbyrån vid stationen, var dock 1:a mars 1968!

Därmed är det kanske också på sin plats att förklara rubriken (eller dess avsaknad). Varför skrev jag denna? Jo,
eftersom jag med en stigande känsla av olust och vanmakt följt såväl de inhemska som de utländska politiska
utspelen.
I utlandet fortsätter USA att på något märkligt sätt isolera sig, samtidigt som man vill att ha ett s.k. ”jämnare”
handelsutbyte med omvärlden. Det blir nog svårt om
handelshinder och fysiska murar byggs upp enligt tänkt
plan. Den inhemska marknaden och ”köpkraften” är
nog tillräckligt stor för att klara en ytterligare fokusering på det egna men avsaknaden av export blir nog
snarare till en fadd smak i munnen…

Trots att vi funnits mer eller mindre på samma plats i
50 år, så när som på 6 månader när vi låg i fastigheten
just norr om oss, då Westher Byggservice AB och idag
Söderberg & Haaks jordbruksmaskinsaffär, så finner vi
fortfarande att Ystadborna inte riktigt vet vad vi gör.
Detta hade vi tänkt att avhjälpa med ett s.k. Öppet Hus
för allmänheten lördagen den 21:a april mellan 10.0014.00!

Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och
bästa sättet att kunna sätta sig in i historiken är nog att
läsa den av Hugo producerade boken; En hel del av
Polynews läsare har säkert erhållit ett dedikerat exemplar ur Hugos hand, men eftersom inte alla fått ta del

Inhemskt (inom-Europeiskt) är politiken knappast
bättre. I det egna landet fortsätter svartmålningen
av familjeföretag/familjeföretagare och företagande i
allmänhet. Tramset med vinstförbud har inte lagt sig

Vi vill på detta vis ”fira” vår 50-årsdag med Ystadborna
samtidigt som vi ger dem en insikt i Vad vi gör, Hur
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och om det skulle bli av, kommer jag att rekommendera
de övriga ägarna till Polykemi-koncernen att vi skall
sälja av innehavet och snarast flytta ifrån landet. Vem
vill leva i ett pseudo-kommunistiskt samhälle? Minnet
hos vänsterpolitiker måste vara i klass med en guldfisk,
för det summerade resultatet av ca 70 års experimenterande med kommunism kan knappast sägas vara positivt. Miljoner döda och levnadsstandard i klass med f.d.
svaga utvecklingsländer…

detta sker som att månen är gjord av grön mögelost eller
överlevnadschansen för en snöboll på solen!
Min personliga uppgivenhet i förhållande till politiker
och politik är med andra ord oförändrad och någon
snar förbättring torde inte vara i sikte alldenstund vi
har riksdagsval i september. Med så mycket löften och
halvsanningar (eller lögner – fake news) som sägs innan valet så känns det nästan lönlöst att hoppas på snar
bättring…

Från vår nuvarande utrikesminister och f.d. EUkommissionär Margot Wallström har vi också fått en extra present i form av ”förbättrade” REACH-regler. Vill
minnas att dessa regler för anmälan av olika ”kemikalier” infördes för att få bättre koll på farliga substanser
i produkter inom EU. Ganska vällovligt och förnuftigt.

Med denna domedagsprofetia i minnet så borde jag
kanske påminna om att vi här på Polykemi är både
obotliga optimister och uttalat annorlunda… det vill
säga vi gör vår grej och undviker att följa strömmen.
Därför planerar vi fortfarande, eftersom orderingången
fortsatt är god, att utveckla företaget och som sagt om
inget oförutsett inträffar, så räkna med ytterligare minst
50 år av familjeföretagande från oss!

Men varför måste det bli så dyrt och varför är det alltid
”mellanstora” individer som skall betala mest? Dyrt blir
det för att det är en tungrodd apparat som sjösatts och det
senare är det för vi är mitt i normalfördelningen och betalar därför in mest pengar. Skillnaden mellan de volymer
som vi anmält (upp till 1.000 ton) och nästa gräns (över
1.000 ton utan övre gräns) är ca 10% i totalkostnad…
Hur mycket kostar det Polykemi att importera plastråvaror från leverantörer utanför EU? I dagsläget har vi drabbats av ca 3.000.000:- i engångskostnader och räkningen
fylls säkert på.

Handelshinder, politiskt käbbel och dumheter är faktiskt grogrunden för nya intressanta möjligheter, bara
man har ögonen öppna och är villig att se nyktert på
risk och möjlighet! Därför anser jag det vara på sin plats
att avsluta med detta och önskar alla en skön påsk och
en härlig vår (när den nu har vänligheten att komma)!

Från EU sägs det att om inbetalningarna blir högre än
beräknat så skall medel återbetalas till de tidiga (oss)
inbetalarna – jag tror att chansen är ungefär lika stor att

Ola Hugoson

NYHETER

NYTT
VISUELLT SPRÅK
2016 / 2017 / 2018
NÄR VI VÅREN 2016 BÖRJADE JOBBA MED POLYKEMI HADE VI
INGEN ANING OM VART RESAN SKULLE TA OSS.

2016 var verkligen förändringens år och vi på Fri
Kommunikation fick den stora äran att se över Polykemis hela
visuella språk och uppdatera kommunikation för att hitta en
gemensam tråd genom allt.

En del av uppdateringen har såklart varit att se över Polynews
utseende. Vi har med varsam hand och små steg börjat närma
oss något annat. I den nya formen för tidningen var ledorden;
rena linjer, luft och inspiration. Vi har, tillsammans med den
fantastiska Polynews-redaktionen och Monica Lövqvist på
Ystad-Tryck AB, börjat på ännu en spännande resa.
Varför? Because we can.

Vi inledde arbetet med sitta ner och lyssna in både anställda på
Polykemi, ledning och vi som ”kom utifrån”.
Tillsammans har vi investerat både tid och kraft för att identifiera vad Polykemi står för, vad Polykemi är stolta över och hur
Polykemi vill uppfattas framöver.

Frida Jönsson & Rebecca Wallin

POLYNEWS ÄR EN PERSONALTIDNING FÖR:

POLYKEMI AB
Box 14, 271 21 YSTAD
Tfn: 0411-170 30
E-post: polykemi@polykemi.se

SCANFILL AB
Box 14, 271 21 YSTAD
Tfn: 0411-170 30
E-post: scanfill@scanfill.se

RONDO PLAST AB
Box 97, 271 22 YSTAD
Tfn: 0411-723 90
E-post: rondo@rondoplast.se

Polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson
Redaktionskommittén: Nina Andersson, Roger Espersson och Vendela Hugosson
Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén.
Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se
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En man är på affärsresa i Schweiz. Sista kvällen
går han på stadens gator och funderar: Jag bör
nog köpa något till min fru, men vad köper man i
Schweiz? Just då går han förbi ett skyltfönster fyllt med
klockor. Javisst, tänker han, Schweiz och klockor går ju hand
i hand. Han går in och ser klockor, klockor och klockor

överallt. Han fastnar genast för en speciell klocka och säger
till affärsinnehavaren att, den klockan vill jag köpa. Affärsinnehavaren skrattar och säger: Jag säljer inga klockor, jag är
gynekolog. Gynekolog??? Du skyltar ju med klockor! Ja, vad
fan ska jag skylta med?
Guy Olsson
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UTVECKLING

COMPETENCE TOOL
VI HAR I TIDIGARE NUMMER AV POLYNEWS BESKRIVIT PROJEKTET
COMPETENCE TOOL (DATORISERAT PROGRAM) SOM STARTADES

− Ni menar alltså att jag betalar för en nolla som inte används?
− Nej alla tre sladdarna behövs för att elinstallationen ska
fungera.
− Aha! Märkvärdigt. Hur ska jag veta att det är grön el som
kommer in då?
− Det vet ni inte. Elen blandas med andra typer av el, men
ju fler som utnyttjar grön el, desto säkrare kan ni vara att
det kommer från sol och vindkraftverk.
− Är det det som kallas växelström?
Försäljaren stönade uppgivet.
− Ja.... det kan vi väl säga.
− Då förstår jag. Då är det väl också så att lamporna på
kyrkogårdarna drivs av likström?
− Men för fan! Nu får ni ge er! Ni har tydligen ingen aning
om el överhuvudet taget eller hur.
Märkligt vad karln lät irriterad.
− Jodå. Jag vet att jag har smutsig el i vardagsrummet! Det
sitter en brun sladd i strömbrytaren! Säkert något kolkraftverk som ligger bakom.
− Sladdarna har för fan ingen betydelse sa jag ju, ylade säljaren. Hur fan kan ni veta att det är smutsig el. Ingen kan
avgöra det genom att titta på sladdarna!
− Joho!
− Hur ända in i glödheta helvete kan ni veta det då?
− Jo, för när jag släcker lampan blir det alldeles svart i vardagsrummet!
Klick!
Han lade på - konstiga människor det finns!!! Ringer upp
tidigt på morgonen, är allmänt otrevliga och slänger på
luren mitt i ett energigivande och upplysande samtal...

UPP UNDER 2:A HALVÅRET 2016 MED SUPPORT FRÅN FÖRETAGET
P&L NORDIC AB I HÄSSLEHOLM. VIKTIGT ATT FÖRSTÅ ÄR ATT

GRÖN EL,

COMPETENCE TOOL I FÖRSTA HAND ÄR ETT PROGRAM FÖR ATT
FASTSTÄLLA KOMPETENSER INOM DE OMRÅDEN MAN VILL MÄTA.

ELLER???

dem i något som är gemensamt för alla vilket är produktivitet, kvalitet, flexibilitet och skydd/säkerhet/miljö
samt medarbetarskap.

Inriktningen från start har varit att genomföra det först
inom IF Metalls område, som består av ca. 140 medarbetare, för att sedan implementera det inom tjänstemannakåren. Och nu är vi nära att rulla ut projektet i
full skala inom IF Metall där vi även har gått längre i att
använda kompetensnivåerna i lönesättningen, m.a.o.
fördela tillgängligt löneutrymme (lönepott) där högre
kompetens ska tilldelas en större andel av potten.

- Beslutat att använda kompetensbedömningen i målsamtalet för att utifrån kartläggningen kommunicera
status, planera för bl.a. kompetensutveckling och bemanning på egen och/eller vid annan avdelning vid
frånvaro.

För att friska upp minnet så har vi genomfört följande i
diverse arbetsgrupper;

Competence Tool ger oss också möjlighet till att hålla
ordning på all den kompetensutveckling (modul kompetenshantering) som sker i företaget, samt att kunna
ta fram och distribuera den på ett effektivt sätt. Det
inbegriper även att ha kontroll på de tidsbegränsade
tillstånd som vi är beroende av i verksamheten såsom
heta arbeten (5-årsgräns) m.fl.

- Beslutat vilka parametrar som ska ligga till grund för
kompetensbedömning vid alla avdelningar vilket även
inkluderar medarbetarskapet (bild 2), se exempel
extruder PK bild 1.
- Beslutat kompetensnivåer enligt en ”6-gradig skala”,
se bild 1 och 2 (dold 6-gradig skala).

I Competence Tool får vi också bevis på vår konkurrenskraft på individuell, avdelnings- och företagsnivå.
När vi vet vårt utgångsläge, genom att mäta rätt saker,
kan vi sätta upp verkliga mål att arbeta mot och följa
upp resultatet av.

- Beslutat vid vilken kompetensnivå medarbetaren anses
vara tillräckligt självständig i sitt arbetsutövande och
medarbetarskap.

Roland Heimby

- Beslutat att, för att kunna jämföra kompetenser i olika
yrkesroller som produktion, lager, truck etc., omsätta
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− Hej. Jag heter Urban Ledström och ringer från elbolaget
”Friska tåtar”. Har ni hört talas om “Grön el”?
− Mja...tror det. Det är sådan el som missfärgar lamporna
va?
− Nej-nej! Det är ett miljövänligt alternativ. Elen kommer
från sol och vindkraft. Vi på “Friska tåtar” sysslar enbart
med detta. Vi har ett bra erbjudande just nu om ni funderar på att byta elbolag.
− Nja...Jag tror inte att det fungerar hos mig...
− Det fungerar i alla fastigheter. Varför tror ni att det inte
skulle fungera hos er?
− Jag har ingen grön sladd!
− Nu förstår jag inte?
− Jo ser ni, sist jag kollade i en eldosa så fanns det en sladd
för svart el, en för blå el och en för grön-gul el. Jag förmodar att det går att få lite grön el på den sista sladden.
Några volt kanske?
Elbolagsförsäljaren skrockade.
− Nu tror jag att ni har missförstått det hela. Det behövs
ingen grön sladd till miljövänlig el. Den svarta sladden ni
pratar om är fasen som strömmen kommer i. Den blåa kallas nollan och den gröngula är jord.
Vad fan säger karln?

Inskickad av Kristofer Malmberg

7

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLD

NYANSTÄLLD
Johan Eriksson

Hej!

Bibbi Emilsson

Hej!

Jag heter Johan Eriksson och är 32 år gammal. Jag är
född och uppvuxen i Tomelilla, bor själv i en lägenhet i
Ystad och har bott i Ystad sedan 2012.

Efter studierna började jag jobba som IT-tekniker på
Sydskånska Gymnasieförbundet fram till 2012. Då flyttade jag även till Ystad. Under 2012 slogs IT-avdelningarna på Ystads kommun och gymnasiet samman och
jag flyttade ner från skolan till gamla brandstationen i
Ystad. Där jobbade jag fram till juni 2016 då jag sökte
mig vidare till Teleservice i Sjöbo. Där jobbade jag med
drift och support av flera företags IT-miljöer. Efter ca
1 år såg jag min chans att få komma närmare hemmet
igen och slippa pendla mellan Ystad och Sjöbo, när ni
sökte personal. Jag tog chansen och sökte och här är jag
nu sedan januari. Det var lite om min historia fram till
idag.

På gymnasiet läste jag Teknik med datorintegration som
inriktning. Ganska tidigt efter gymnasiet började jag
jobba som moped- och cykelreparatör i Tomelilla fram
tills det var tid att göra lumpen.
Lumpen gjorde jag på F17 samt F17H som bevakningssoldat/hundförare. F17 ligger i Kallinge, som ligger i
närheten av Ronneby. På F17 gjorde jag min grundutbildning, och ja man blev väldigt trött på att ständigt
höra JAS 39 Gripen flygandes ovanför ens huvud. När
sedan GSUn (Grundläggande soldatutbildning) var klar
så förflyttades halva truppen till F17H, en hemlig anläggning som ligger insprängt i berget i närheten av
Hässleholm. Anläggningen är en av två STRILC (stridsledningscentraler) i Sverige som har som uppgift att
bl.a. leda JAS-planen.

Så vad hittar jag då för övrigt på med? Jo, jag håller på
med fotografering samt filmning med hjälp av Drönare
från luften. Det är lite som en hobby, men jag gör även
små uppdrag åt en del företag här i stan.
Annars är planen att återuppta min MC-körning igen
som legat på hyllan nu i nästan 5 år. Man kan säga att
det kom annat i vägen. Med annat menar jag ett par
travhästar (ja jag bytte många hästar för två). Det var
faktiskt en fantastisk upplevelse som jag inte önskar att
jag varit utan. Men även det hade sitt slut.

När sedan Lumpen var avslutad började jag jobba på
Malmö Airport som flygplatskontrollant, under sommaren, fram tills att jag började plugga Systemintegration i Helsingborg. Under studierna fortsatte jag att arbeta på Malmö Airport som behovsanställd på Securitas.
Som flygplatskontrollant har man ansvaret för luftfartssäkerheten. Man ser till så att inga förbjudna föremål, vätskor etc. kommer in på ”rent” område. Det
görs bl.a. genom visitation av passagerare och personal,
röntgen av bagage och frakt. Jag har jobbat som behovsanställd flygplatskontrollant i ca 11 år, och slutade för
gott i januari 2018.

Annars tycker jag om att vara ute, umgås med min
familj och vänner. Jag föredrar även sommaren framför
vintern. Detta var allt från mig, vi ses i korridorerna.
Johan Eriksson
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Mitt namn är Bibbi Emilsson och jag är 44 år. Jag växte
upp i Rydsgård där jag bodde tillsammans med mina
föräldrar och två äldre syskon. Mina första skolår gick jag
i skolan på orten och därefter högstadiet på Mackleanskolan i Skurup. Mitt första sommarjobb fick jag redan
som 11-åring och var då jordgubbsplockare. Denna sysselsättning upprepade sig efterföljande 3 år och därefter
blev det arbete på plantskola under två somrar.

De senaste 16 åren innan jag tillträdde denna tjänst så arbetade jag på Orifice Medical AB, som är kontraktspackare av läkemedel, kosttillskott och Medical Device. Mina
arbetsuppgifter genom åren har varit inköp, produktionsplanering, produktionsansvar, kundkontakter, utskrift
och beredning av tillverkningsorder, specifikationer m.m.
Jag kände att jag ville komma vidare med nya utmaningar och sökte den utannonserade tjänsten som inköpare i
augusti förra året och här är jag nu och ser fram emot att
växa med företaget.

Min gymnasietid tillbringade jag här i Ystad och läste
3-årig ekonomisk utbildning. Under somrarna på gymnasiet arbetade jag på Motormännens Resebyrå i Malmö
och utfärdade många internationella körkort och färjebiljetter på skrivmaskin som man gjorde på den tiden.
Efter gymnasiet läste jag kost, hälsa och dietetik på
naturbruksgymnasiet i Tollarp där jag bodde på internat. Vidare gick jag en ettårig turismutbildning i
Tomelilla samt en Travel Academy utbildning i Eslöv
där jag också bodde under ett års tid. Under dessa år arbetade jag på Ingelsta Kalkon och färjerederiet Euroway
på sommarhalvåret.

Jag bor i en villa i Ystad tillsammans med min man Ola,
som jag varit tillsammans med i drygt 20 år, och vi har
två flickor, Nellie 12 år och Molly 9 år. Flickorna tränar
gymnastik i GK Splitt där jag också är tränare en dag
i veckan. Flickorna är aktiva, de är också med i Ystads
Simsällskap, där jag och min man hjälper till som funktionärer, vilket behövs när YSS anordnar egna tävlingar.
Jag motionerar själv en hel del och försöker parera in
min egen träning när flickorna är på sina aktiviteter.
Det blir löpning, simning, träning på Friskis och Svettis
och ibland även en lite längre cykelrunda förutom all
vardagsmotion med cykling fram och tillbaka här i Ystad.

Åren 1995-2002 arbetade jag som resesäljare på fullserviceresebyrån Winbergs på St. Östergatan i Ystad.
Ett stort intresse som började växa fram under min
gymnasietid var att planera resor och under mina år
på Winbergs hjälpte vi kunderna att finna spännande
resmål och boka bl.a. flygbiljetter över hela världen.
Jag hade också förmånen att åka på olika studieresor till
bl.a. Brasilien, Kina, Singapore och olika medelhavsländer.

När tillfälle ges, så reser familjen tillsammans till olika
resmål. Ett favoritresmål sedan barnen föddes har varit
Gran Canaria över nyår för att få lite mer värme och
barnen är väldigt glada för att bada. Vi gillar att vara
ute i naturen och åker gärna på skidresor också, både i
svenska fjällen och söderut.
Bibbi Emilsson
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLD

NYANSTÄLLD
Annika Strandberg

Hej!
Jag heter Annika Strandberg och är 52 år. Jag är född
och uppvuxen här i Ystad, men jag lämnade dock stan
1986 för studier i Malmö/Lund. Idag bor jag i Stora
Uppåkra som tillhör Staffanstorps kommun.

Våren 2007 blev jag kontaktad av Kockums Industrier
angående rollen som personalchef, och hösten 2007
började jag där. Den resa som gjorts där med allt vad
det innebär, från statlig verksamhet till privatägande av
företaget, har gett mig en otrolig kunskap och insyn
i allt som gäller övertagande av verksamhet, lagar och
förordningar. Denna resa har varit väldigt lärorik för
egen del och den utmaning jag fått har gjort att jag
utvecklats ytterligare i min yrkesroll och som person.
Hur och på vilket sätt man jobbar med den enskilde
individen vid stora förändringar har ställt stora krav på
min kunskap i arbetsrätt och mitt sätt att bemöta mina
kolleger. Det har varit tio händelserika år med både
nedläggning av befintlig produktion av järnvägsvagnar
hos Kockums Industrier och uppköp av statligt bolag
Swemaint AB från SJ.

Jag utbildade mig till möbel- och inredningssnickare,
tog Gesällbrev och fortsatte min utbildning till Trä- och
metallslöjdlärare. Jag har ett genuint intresse för hantverk och form, och känslan när man håller något i sin
hand som är egentillverkat är oslagbar.
Jag arbetade som lärare i Kävlinge kommun efter min examen och under denna tid träffade jag min make Jimmy
som är från Lund. Vi har två söner, Victor som är född
1991 och Anton som är född 1994.
Mitt engagemang och intresse för individen gjorde dock
att jag valde att läsa vidare hösten 1996. Det var ju
personal och beteendevetenskap som tilltalade mig. Jag
fortsatte dock med att hålla kvällskurser i träslöjd under många år och en del träarbete gör jag fortfarande.

Att då ha fått den stora förmånen att komma tillbaka
till Ystad igen, och få vara med och utveckla Polykemi
ytterligare, ser jag som en stor ära. Polykemi är ett
företag som växer och att då få vara med och bidra med
min kompetens ser jag med spänning fram emot.

Att arbeta med människor såsom bemötande och kommunikation individer emellan, är det som tilltalar mig
mest.

På min privata tid reser min man och jag så ofta vi bara
kan, och så har vi börjat köra motorcykel igen, efter
många års uppehåll.

När jag var klar med min utbildning 2000 började jag
arbeta som vägledare/samordnare i Burlövs kommun.
Mitt uppdrag var att se till att långtidsarbetslösa och
nyanlända invandrare introducerades i arbetslivet. Efter
sex år fortsatte jag min bana som personalledare inom
Samhall, där mitt uppdrag var att få funktionshindrade
individer ut på den reguljära arbetsmarknaden – ett
oerhört givande arbete.

Annika Strandberg
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Malin Knutsson

ville bli ansvarig för applikationslabbet och det ville jag
gärna. Vi var bara två personer och det var en utmaning att köra processer, göra analyser (från dragprovare,
DSC, TGA och reometer), utvärdera analyser, skriva
rapporter, optimera utrustningen, och jobba med arbetsmiljön, men det var roligt och jag lärde mig massor.
Vi har haft galna projekt som gett toppenbra resultat
och säkra projekt som har varit svåra att få att fungera.
På den lilla ZSK026 har jag utvecklat processer för masterbatchproduktion och gjort 100-tals kilo compound
för testning tillsammans med Tomas Hansson. En hel
del problemlösning har det blivit, allt från matarproblematik till temperaturer som måste vara rätt för uppgiften till knivar som ska kunna klippa sega, mjuka material likväl som spröda och hårda.

Hej
Jag heter Malin Knutsson och i slutet av januari påbörjade jag en projektanställning här på Polykemi för att
sköta registreringen till REACH, för att säkerställa
framtida import av främst PP och PC från källor utanför Europa. Jag kommer att ha en del väntetider under
processen och ser fram emot att utöver min huvudsakliga uppgift kunna hjälpa till där det behövs.
Jag växte upp i Köpingebro och efter kemistutbildningen i Sundsvall, ett år på University of Newcastle i
Australien, råvaruanalyser och SOP-skrivning på
Pharmacia & Upjohn, doktorandstudier vid Karolinska
Institutet, disputation och därefter PostDoc på FOI,
landade jag åter i Ystad Kommun. Äntligen hemma
igen! Men hur gör man för att få ett jobb där man får
möjlighet att dra nytta av sitt samlade bagage i ett område där man inte har en enda jobbrelaterad kontakt?

Jag bor sedan 2010 med min familj i Källesjö och vi
trivs väldigt bra. Jag har ett (lite väl) stort intresse för
odling och min man grillar och röker så fort han får
möjlighet. Vi har två pojkar (9 och 6 år) som, liksom
jag, gillar att vara ute i naturen och paddla, vandra,
tälja, bygga kojor och elda. Min äldste son har en busig
och sällskapssjuk katt och min yngste son har redan informerat mig om att han minsann ska ha en hund. Vi
gillar att umgås med vänner och familj och jag ser fram
emot en fantastisk vår med stora bullriga middagar.

Efter en månad hade jag skrivit på kontrakt för att
jobba på ett litet uppstartsbolag som fokuserade på behandling av KOL. Företaget var en del av bioinkubatorn i Lund och dit flyttade ytterligare ett nystartsbolag
hösten 2009. Företaget hette Nexam Chemical och
verkade väldigt intressant för mig. Lagom till jul 2009
ringde telefonen och jag fick frågan om jag skulle vilja
jobba på Nexam. Jag kom dit på intervju och började
så fort jag hade skolat in min äldste son på förskolan.

Första dagen jag körde till mitt nya jobb här på
Polykemi trodde jag inte det var sant när jag redan var
framme. Slut var timmeslång pendling morgon och
kväll, vilken lycka! Glädjen fortsatte, för vilket härligt
gäng ni är som jobbar här. Ni tar verkligen hand om
era nybörjare och jag har känt mig så välkommen. Nu
håller jag bara tummarna för att jag ska kunna stanna
kvar och få fortsätta vara en del av ert gäng även efter
den siste juni.
Malin Knutsson

Det har verkligen varit en rolig tid på Nexam och jag
har fått prova på en hel del olika tjänster. Jag började
med att skapa nya tvärbindare som vi sedan provade
både på vårt laboratorium och i samarbete med kunder.
Därefter tog jag över det tekniska ansvaret för hela utvecklingsgruppen både i Lund och i Skottland. Vi var
ett riktigt bra team! Effektivisering av verksamheten tog
fart med en ny VD på plats och jag fick frågan om jag
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLDA PRODUKTION

NYANSTÄLLD
Johan Svenmo

The return of a dinosaur...

Tack för det fina bemötande jag fått. Det har värmt
extra i mitt plasthjärta att höra ord som
- Välkommen tillbaka! och som någon sa -Välkommen
hem!

Vintern 2015 bestämde jag mig att efter drygt 22 år
på Polykemi tacka för mig, prova något annat och ta
anställning på annat företag. Då man pysslat med plast
hela livet var det mest naturligt att stanna inom samma
bransch och så blev det. Plastbranschen är nog lite unik
på det viset att om man börjar jobba med plast blir det
antingen att man ger upp efter något år eller så blir
det en form av livslång kamp. Plastgubbar är lite som
bävrar som gnager på trädstammar, man kan liksom inte
bara plötsligt sluta och göra något annat.

Det är härligt att se hur Polykemi har utvecklats under
de senaste åren. Något som blir än mer tydligt då man
varit ifrån och kommer tillbaka.
Min funktion är likt tidigare inom försäljningsavdelningen där jag i huvudsak jobbar med Teknisk service,
Material- och Applikationsutveckling.

SLUTAT

Det känns nu riktigt gött att vara tillbaka på Polykemi,
återse gamla välbekanta kollegor och möta nya pigga
talanger.

Namn
Elias Lindahl
Henrik Imhäuser
Kim Olsson
Lutfi Peci
Damir Kurtovic
Mariusz Filuba
Dennis Hedqvist
Elis Erlandsson
Christoffer Mellangård

ALEX MAGNUSSON

CHRISTER ANDERSSON

FREDRIK ERIKSSON

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 23 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: Idrott

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 51 år
Civilstånd: Gift
Bor i: Borrby
Intresse: Idrott

Befattning:
Maskinoperatör Scanfill
Ålder: 25 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Tomelilla
Intresse: Träning & hundträning

JACOB ANDERSSON

JENS BJÖRK

JOHAN NORDIN

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 19 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Bollerup
Intresse: Kroppsbyggning

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 22 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad
Intresse: Familjen

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 26 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Tomelilla
Intresse: Fotboll & familj

Johan Svenmo

Anställningsform
Visstid
Tillsvidare
Visstid
Tillsvidare
Tillsvidare
Visstid
Tillsvidare
Visstid
Tillsvidare
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Avgångsdatum
2017-10-11
2017-11-30
2017-12-16
2018-01-07
2018-01-12
2018-01-15
2018-02-09
2018-02-15
2018-02-22
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLDA PRODUKTION

WHERE IS GOD?
VAR ÄR GUD?

ULRIK ANDERSSON

MARK NILSSON

MARTIN ELIASSON

Befattning: Lagerarbetare
Ålder: 49 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad
Intresse: Idrott, hund & natur

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 36 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Valleberga
Intresse: Jakt & fiske

Befattning: Lagerarbetare
Ålder: 44 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Sjöbo
Intresse: Djur & natur

TOBIAS BRANDSTEN

TOMAS HANSSON

Befattning: Truckförare
Ålder: 26 år
Civilstånd: Särbo
Bor i: Ystad
Intresse: Barnen & IT

Befattning:
Utvecklingsoperatör/maskinoperatör
Ålder: 35 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Vollsjö
Intresse: Bilar & campa med husvagn
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WHERE IS GOD?

VAR ÄR GUD?

Two little boys, ages 5 and 7, are excessively mischievous.
They are always getting into trouble and their parents know if any mischief occurs in their town, the
two boys are probably involved.
The boys’ mother heard that a preacher in town
had been successful in disciplining children, so she
asked if he would speak with her boys.
The preacher agreed, but he asked to see them individually.
The mother sent the 5 year old in the morning, with
the older boy to see the preacher in the afternoon.
The preacher, a huge man with a deep booming
voice, sat the younger boy down and asked him
sternly, ”Do you know where God is, son?”
The boy’s mouth dropped open, but he made no
response, sitting there wide-eyed with his mouth
hanging open.
So the preacher repeated the question in an even
sterner tone, ”Where is God?!”
Again, the boy made no attempt to answer.
The preacher raised his voice even more and shook
his finger in the boy’s face and bellowed,
“WHERE IS GOD?!”
The boy screamed and bolted from the room, ran
directly home and dove into his closet, slamming
the door behind him.
When his older brother found him in the closet,
he asked,
”What happened?”
The younger brother, gasping for breath, replied,
”We are in BIG trouble this time!”
”GOD is missing, and they think WE did it!”

Två små pojkar, 5 och 7 år, är väldigt busiga.
Dom lyckas alltid hamna i trubbel och deras föräldrar vet att om något händer i stan, så är dom förmodligen inblandade.
Pojkarnas mor fick höra talas om en predikant i
stan som hade varit framgångsrik med att disciplinera barn, så hon bad honom att tala med pojkarna.
Predikanten accepterade, men ville träffa dem en
och en.
Modern skickade först 5-åringen på morgonen, så
att den äldre pojken skulle träffa predikanten på
eftermiddagen. Predikanten, en kraftig man med
en djup dånande röst, bad pojken sitta och frågade
strängt: ”Vet du var Gud är?!”
Pojkens gapade, men han gav inget svar utan satt
med stora ögon och gapande mun.
Så predikanten upprepade frågan i en ännu strängare röst: ”Var är Gud?”
Återigen gjorde pojken inget försök att svara.
Predikanten höjde rösten ytterligare, skakade fingret i pojkens ansikte och röt:
”VAR ÄR GUD?!”
Pojken skrek och for ut från rummet, sprang direkt
hem och slängde igen dörren på sin garderob efter
sig när han dök in där.
När hans storebror hittade honom frågade han:
”Vad hände?”
Den yngre brodern flämtade efter luft och svarade:
”Nu har vi jätteproblem! Gud är försvunnen och
dom misstänker oss!”
Ken Larson, Alaska
(Översättning av Ola Hugoson)

Ken Larson, Alaska
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VERKSAMHETSMÅL
2017
Verksamhetsmål 2017 med helårsresultat
MED HELÅRSRESULTAT

Produktion – koncernen

Resultat koncernen
Målområde
Vinst
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Vinst i %
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Personalkostnader
kr/prod kg
Lager volym
- Råmaterial
- Färdigvara
Ansvarig: VD Polykemi

Mål 2017
> 70 000 tkr
> 67 000 tkr
> 2 000 tkr
> 2 000 tkr
> 8,0 %
> 7,8 %
> 1,3 %
> 5,5 %
> 2,65 kr/kg

Resultat 2017
73 227 tkr
67 585 tkr
4 096 tkr
2 403 tkr
7,1 %
6,7 %
2,4 %
6,7 %
2,38 kr/kg

< 6 500 ton
< 5 000 ton

6 354 ton
6 537 ton

Mål 2017
> 58 000 ton
> 39 000 ton
> 8 000 ton
> 2 500 ton
> 500 ton

Resultat 2017
54 874 ton
44 864 ton
7 676 ton
2 334 ton
905 ton

> 2 100 st
> 50 st
> 70 st
> 30 st

2 149 st
45 st
67 st
50 st

> 70 st
> 12 st
> 8 st
> 6 st

61 st
10 st
3 st
2 st

> 3 000 ton
> 800 ton
> 450 ton
> 250 ton

3 550 ton
580 ton
290 ton
16 ton

Marknad - koncernen
Målområde
Försäljningsvolym
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Antal kundbesök/
aktiviteter
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Antal nya affärer
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Volym nya affärer
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Nettotillskott (nya
affärer – förlorade
affärer)
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Personalkostnader
Säljare / Tekniker
Ansvarig: Marknadschef

> 2 400 ton
> 600 ton
> 400 ton
> 200 ton
< 0,28 kr/kg
< 0,11 kr/kg

3 487 ton
480 ton
290 ton
16 ton
0,25 kr/kg
0,10 kr/kg

Inköp koncernen
Målområde
Externa inköp av omsättningen (baserat på
snittpris försäljning)
Andel återvunnet
material
Ansvarig: Inköpschef

Mål 2017
< 63,7 %
> 27 %

Resultat 2017
67,5 %
25,9 %

Målområde
Tillverkningskostnad (Kr/kg)
Effektivitet (Total södra-norra)
- Polykemi (E1-21)
- Väster
- Mellersta
- Öster
- Norra fabriken(E900,E903,
Erema)
- Norra fabriken (Folie stor)
- Norra fabriken (Folie liten)
- Norra fabriken (granulat)
Personalkostnad
Produktionsspill
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Interna kassationer
(% från fabrik)
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Interna kassationer
(% i fabrik)
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Underhållskostnad (total)
- Produktion
- Fastighet
Energiförbrukning
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Vattenförbrukning
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Inrapporterade
arbetsplatsolyckor (antal)
Som leder till sjukfrånvaro
Inrapporterade tillbud (antal)
Ansvarig: Produktionschef

Mål 2017
2,70 < kr/kg

Resultat
2017
2,65 kr/kg

> 525 kg/h
> 360 kg/h
> 400 kg/h
> 850 kg/h
> 675 kg/h

534 kg/h
302 kg/h
380 kg/h
834 kg/h
702 kg/h

> 435 kg/h
> 175 kg/h
> 370 kg/h
< 1,65 kr/kg

343 kg/h
185 kg/h
396 kg/h
1,59 kr/kg

< 2,75 %
< 0,80 %
< 3,2 %

2,74 %
0,65 %
3,1 %

< 2,0 %
<0%
< 4,5 %

2,40 %
0%
5,49 %

<5%
< 1,3 %
0%
< 51 öre/kg
< 44 öre/kg
< 7 öre/kg
< 0,40 Mwh/ton
< 0,38 Mwh/ton
< 0,95 Mwh/ton
< 0,35 Mwh/ton

5,48 %
0,50 %
0%
45 öre/kg
38 öre/kg
7 öre/kg
0,41 MWh/ton
0,40 MWh/ton
0,88 MWh/ton
0,15 MWh/ton

< 0,70 m3/ton
< 1,4 m3/ton

0,64 m3/ton
1,39 m3/ton

< 12 st

20 st

< 4 st
> 30 st

0 st
29 st

Personal - koncernen
Målområde
Personalomsättning
Pers.oms. avslutning
Sjukfrånvaro
(korttidsfrånvaro <14 dagar)
- Tjänstemän
- Kollektiv
Sjukfrånvaro
(långtidsfrånvaro >14 dagar)
- Tjänstemän
- Kollektiv
Arbetsmiljö
Antal rehabiliteringsskador
Ansvarig: Personalchef
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Mål 2017

Resultat 2017

< 2,1 %

2,1 %

< 2,0 %
< 1,0 %
< 3,0 %

2,5 %
1,0 %
3,4 %

< 1,5 %
< 0,5 %
< 2,0 %
< 0 st

1,2 %
0,4 %
1,4 %
1 st

Kvalité - koncernen

Konstruktion & utveckling
Målområde
Mål 2017
Projekt som resulterar i
> 5 st
en ny produkt eller en
betydande förändring av
befintlig produkt
Antal prover produ> 350 st
cerade på den interna
utvecklings-avdelningen
(antal/prover/år)
Ansvarig: Utvecklingschef

Resultat 2017
7 st

290 st

Lager & transport - koncernen
Målområde
Transportkostnad
(kr/kg)
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Leveranssäkerhet (%)
Ansvarig: Transportchef

Mål 2017

Resultat 2017

< 0,50 kr/kg
< 0,55 kr/kg
< 0,35 kr/kg
< 0,25 kr/kg
> 98 %

0,51 kr/kg
0,56 kr/kg
0,29 kr/kg
0,24 kr/kg
98,0 %

Målområde
Antal externa (Huvudmålet)
reklamationer/1000ton producerat
material
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Externa reklamationer (Delmål)
Varuvärde/faktureringsvärde
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Antal kundklagomål och
synpunkter/ utlev.antal 1000ton.)
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Ansvarig: Kvalitetschef

Mål 2017

Resultat 2017

< 0,40 st
< 0,40 st
< 1,0 st

0,50 st (antal 23 st)
0,30 st (antal 4 st)
0,80 st (antal 3 st)

< 0,17 %
< 0,17 %
< 0,17 %

0,27 %
0,88 %
1,85 %

< 1,5 st
< 0,5 st
< 0,5 st

1,7 st (antal 76 st)
1,7 st (antal 13 st)
3,8 st (antal 8 st)

Thomas Pettersson & Jörgen
Andersson
Thomas
Pettersson & Jörgen Andersson

POLYKEMI,
VI HAR ETT RESULTAT!
EFTER DISKUSSION MED EN DIGER JURYGRUPP HAR DET FASTSLAGITS VILKA DE VINNANDE
FÖRSLAGEN BLEV. PÅ KÖPET BLEV ÄVEN EN DEL ANDRA MÖTESRUM OMDÖPTA.
Mötesrum i nybygget:
- Våning 1, Stårum: Hipp Hipp
Ingen vinnare
- Våning 1, Rum 2: Snygge Persson
Vinnare: Mattias Persson
- Våning 1, Rum 3: Hugos Hörna
Vinnare: Stefan Andersson
- Våning 2: Fort Knox
Vinnare: Ola Hugoson
- Våning 3: Penthouse
Vinnare: Ole Tietze

”Andra rum”:
- R&R-rummet: HåPe-rummet
Vinnare: Ulrik Nilsson
- Transports nya mötesrum: Jonsson-rummet
Ingen vinnare
- Södra tornet: Utsikten
Vinnare: Henrik Eriksson
- Gulags nya mötesrum: Tjeka
Vinnare: IT-avdelningen

Tack för er medverkan och för alla inskickade förslag! Vinsterna, d.v.s. presentkorten, kommer att delas ut inom kort.
Kontakta Herman Hugosson för mer information.
Namnändringarna trädde i kraft i slutet av februari.
Herman Hugosson
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JULBORD 2017
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JULBORD 2017

GRATULATIONER OCH
GRATIFIKATIONER

PRISADE I
FÖRBÄTTRINGSARBETET

DEN 15:E DECEMBER VAR DET DAGS… JULBORD PÅ ÖJA KROG!!! KVÄLLEN INLEDDES I VANLIG

I SAMBAND MED ÅRETS TRADITIONSENLIGA JULBORD HADE VI EN NUMERA OCKSÅ TRADI-

ORDNING MED VÄLKOMSTGLÖGG OCH SEN INTOG VI VÅRA PLATSER, SOM ALLTID FÖRVÄNTANS-

TIONSENLIG UTDELNING AV PRISER OCH BELÖNINGAR I FÖRETAGETS FÖRSLAGS- OCH FÖR-

FULLA INFÖR MATEN OCH VAD ÖVRIGT KVÄLLEN SKULLE BJUDA PÅ. INNAN VI FICK GÅ LOSS PÅ

BÄTTRINGSARBETE: GRATTIS TILL ALLA OCH ETT SÄRSKILT GRATTIS TILL DICK AHLERT SOM

MATEN VAR DET DOCK DAGS FÖR FÖRETAGETS GRATULATIONER AV DE SOM FYLLT 50 OCH 60 ÅR.

TOG HEM ÅRETS 1:A PRIS OCH HEDERSPRIS ”I HUGOS FOTSPÅR”!

En del av de som erhöll gratulationer och gratifikationer.
Det var många 60-åringar detta år: Guy Olsson,
Stefan Andersson, Ola Hugoson, Staffan Erlandsson,
Magnus Carlsson, Nils-Axel Augustin och Jonny Gummesson
fyllde alla 60 år under 2017.
Vi hade en dessutom en hel hög 50-åringar: Johnny Lindén,
Roland Rask, Torbjörn Malmros, Eva Johansson,
Jesper Grafström och Torbjörn Svensson.
Under kvällen gratulerades också Roland Heimby som fyllt 65
under året.

med 30 år på företaget. Tre anställda har varit här i 25 år:
Stefan Johansson, Niclas Ståhlbrand och Jörgen Andersson.
Sedan hade vi ett helt gäng som varit 20 år på företaget:
Senad Besic, Jörgen Larsson, Torbjörn Malmros,
Lars Andersson, Petter Schöld, Mattias Persson, Boel Hugoson
och Håkan Jacobsson.
15 år har Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Henrik Eriksson,
Martin Flymén, Fredrik Nyberg, Mersad Besic och
Johan Sellgren hunnit med.
Sist, men inte minst, hade vi ”Rookisarna”: Dennis Klang,
Roger Espersson, Sakda Jangkot, Robert Nilsson,
Sejdi Karaliti, Andreas Ask, Patrik Jönsson och Andreas Sundell
som jobbat på vårt fina företag i 10 år.
Nina Andersson

Sedan var det dags att dela ut gratifikationer för lång och trogen
tjänst.
35 år har Ola Hugoson varit verksam på Polykemi, tätt följd av
Stefan Lindell och Bengt-Göran Jönsson som vardera hunnit
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Följande belönades för genomförda förslag:
1.
Dick Ahlert
Pris: 15.000;-- (+ studieresa till Kina!)
2.
Christer Persson
Pris: 10.000;-3.
Nermin Sazic
Pris: 5.000;-4.
5 operatörer på E21*
Pris: Presentkort (YSB) 5st á 2.500;-5.
Jörgen Larsson
Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250;-6.
Senad Besic
Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250;-7.
Scanfill-gruppen
Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250;-8.
Eva Johansson
Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250;-*5 operatörer: Robin Hansson, Peter Svärd, Kenth Dahlgren, Johan Sellgren och Dick Ahlert
Vinnare av priser som lottas ut bland inlämnade bokförda förslag:
1.
Johan Thoren
Pris: 5.000;-2.
Gunnar Johanson
Pris: Presentkort (YSB) 2.500;-3.
Annika Björk
Pris: Presentkort (Upp eller Ner) 1.250;--
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Peter Åkesson

JUBILEUM

VI FYLLER 50 ÅR
P O LY K E M I G RU N DA D E S AV H U G O J Ö N S S O N V Å R E N 1 9 6 8 .
A F F Ä R S I D É E N VA R AT T T I L LV E R K A O C H S Ä L J A K U N DA N PA S S A D E P L A S T R Å VA RO R P Å D E N S K A N D I N AV I S K A M A R K N A D E N ,
V I L K E T F O RT S AT T Ä R E N V I K T I G M A R K N A D T ROT S AT T V I N U
A R B E TA R Ö V E R H E L A V Ä R L D E N O C H H A R T I L LV E R K N I N G P Å
T R E KO N T I N E N T E R . I DAG K A N V I S TO LT S Ä G A AT T V I Ä R E T T
L O K A LT F Ö R E TAG S O M L E V E R E R A R P RO D U K T E R I V Ä R L D S K L A S S
T I L L J O R D E N S A L L A H Ö R N . V I L K E N R E S A D E T H A R VA R I T !

Det som skiljer Polykemi från våra konkurrenter är att
vi har en otrolig bredd med många olika material och
kan därför välja det bästa för kunden. Vi tävlar om samma kunder som stora globala företag men kan vara mer
flexibla och har bättre service. Vi skräddarsyr material
enligt varje kunds specifika önskemål.

Vår VD Ola Hugoson och vice VD Lars Hugosson
berättar om några av utmaningarna och höjdpunkterna
under Polykemis första 50 år.
–Alla tyckte att Hugo var galen som startade en plastfabrik i Ystad, minns Lars med ett leende. Men Ystad
ligger bättre till för att komma ut till kontinenten än
till exempel Småland som har mycket produktion. Plus
att vi bodde här.

–Polykemi är ett nischat företag som tar hand om
kvaliteter och kvantiteter som de stora tillverkarna inte
gör, säger Ola. Det är vår styrka. Vi är framförallt snabbare och flexiblare, ibland även billigare än de stora
tillverkarna. Dessutom har vi hög nivå på den tekniska
servicen med treskift på utvecklingsavdelningen. Utvecklingsavdelningen är vår försäkring inför framtiden.
Det gäller att hela tiden ha nya projekt på gång.

Polykemis första bokslut landade på 1,5 miljoner kronor. Idag omsätter vi mer än så på en enda dag. Mycket
har förändrats sedan Ola och Lars kom in i firman för
mer än 30 år sedan. Kunderna har blivit fler och vi har
ökat takten på produktionen.

Polykemis framgångsrika tillväxtresa har även innehållit en del ordentliga bakslag som vi har hämtat oss från.
Ett exempel är jättebranden 1975 som förstörde stora
delar av verksamheten.

–Vi har vuxit organiskt sedan dag ett, säger Ola som
varit VD för Polykemi i 21 år. Vår omsättning hänger
ihop med råvarupriserna på olja. Vi kan ha ökad volym
men ändå sänkt omsättning. Så det är inte en kurva
som har gått spikrakt uppåt men den har ständigt gått
åt rätt håll.

–2200 kvadratmeter blev förstörda, säger Lars. Det var
då Hugo blev gråhårig. Men han gav sig inte. Han körde
på för fullt med produktionen samtidigt som renoveringarna pågick. Sedan satsade han stort på utveckling
av ett nytt mineralförstärkt PP. Han anställde mer personal, köpte nya maskiner och skrev avtal med en mineralleverantör. Efter det följde en tuff tid för företaget.

Mellan 2006-2008 tog vi våra miljöanpassade produkter
ett steg längre när vi startade ytterligare ett dotterbolag,
Scanfill AB, som producerar miljövänliga förpackningsmaterial. Vi har också, sedan några år tillbaka, produktion i både Kina och USA. Polykemi har kommit en
lång väg sedan Hugo Jönsson startade en liten plastfabrik i Ystad för 50 år sedan.

Det var i det skedet som Ola, som är intresserad av
strategisk planering och budgetering, kom in i bilden.

–Vi är annorlunda i branschen, säger Lars. Det passar
inte med alla kunder, men med många. Det som gör
Polykemi till det vi är idag är att vi har duktig lokal
personal, känner kunderna väl och att vi vågar satsa.

–Jag läste ekonomi i Lund och som sommararbete tog
jag fram ett förslag till ett nytt kalkylsystem innan jag
skulle ut och tågluffa. I oktober samma år hade vi vänt
förlust till vinst men detta var verkligen inte enbart min
förtjänst, påpekar Ola. Därefter har vi varit noggranna
med både resultat- och balansräkningarna.

–Polykemi har en stark koppling till handbollen, fortsätter Ola. Vi är noga med lagarbete och sammanhållning.
Om någon kommer efter i försvaret täcker någon annan
upp. Alla hjälps åt!

Polykemi såg tidigt fördelarna och möjligheterna med
återvunnen plast. Återvinningsverksamheten har varit
med från början men blev ett eget dotterbolag, Rondo
Plast AB, 1980 för att separera varumärket från Polykemi.

En ny generation arbetar redan inom olika avdelningar i
företaget. Kusinerna Oscar, Johan, Gustav, Herman och
Vendela berättar om vad som är på gång just nu och hur
de ser på framtiden.
forts. på sid 24
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POLYKEMI SPONSRAR

LASARETTET
-EN SJUK MUSIKAL
RAKT UPP OCH NER-GÄNGET ÄR TILLBAKA
MED DENNA SJUKA MUSIKAL MED HITS FRÅN 50 & 60-TALET!
att vi skall få en ännu jämnare kvalitet i produktionen.
Framåt kommer vi att fortsätta jobba på vårt förändrings- och förbättringsarbete.

–Alla vi kusiner har sommarjobbat här på Polykemi, ler
Vendela som numera jobbar med inköp sedan sex år tillbaka. Vi har tvättat tält, målat, lastat och rensat ogräs.
Vi har blivit upplärda att man inte får stanna till och stå
stilla, företaget måste fortsätta utvecklas i lagom takt.
Slutar man bli bättre, slutar man bli bra!

Efter en Hotel Management utbildning i Schweiz fick
Johan möjlighet att provjobba på Polykemi, då han blev
säljassistent till vår försäljningschef Mattias Persson.

I en liten avdelning på Ystads Lasarett ligger de tre patienterna
och väntar på sina operationer. Här har de legat de senaste sex
månaderna, men imorgon ska det äntligen ske!
Nu kan väl inget gå fel...? Jo, allt!

Oscar, som kom hem från studierna i USA där han
läste ett dubbelprogram med entreprenörskap och IT
management för att börja jobba som säljare på Scanfill
men vilket snart ledde till fullt ansvar för försäljningen,
håller med om att det är viktigt att blicka framåt med
en bredare bas.

–I början tog jag hand om Österrike, Italien och
Storbritannien och hade ansvar för vårt nystartade säljbolag i USA. Jag håller fortfarande på med Nordamerika men har släppt de andra marknaderna och har därför
nu en 50% tjänst som controller.

Stadens politiker Anders Tegnér ska lägga ner hela avdelningen
för att istället bygga en Galleria. Avdelningschef Assar Assarsson
får ett ultimatum att inom 24 timmar kunna uppvisa ett 100%
friskt resultat för sin verksamhet annars står grävskoporna beredda att sätta igång.

–Vår vision är att vi ska expandera på fler ställen, säger
Oscar. Vi tittar på nya marknader och nya material. Det
finns helt andra investeringsmöjligheter idag än för 50
år sedan.

Även Gustav har påbörjat sin karriär inom Polykemi efter avslutade studier i Business Management i London.
Nu jobbar han som säljassistent och siktar på att gå
vidare till säljare så småningom.

Herman är den av kusinerna som jobbat längst på
Polykemi. Han började på labbet där han fungerade
som en länk mellan labb och teknikavdelningen. Idag
är han ansvarig för den externa utvecklingsavdelningen,
receptformulering och en del personalfrågor.

–Det är otroligt roligt att jobba i ett familjeföretag,
säger Gustav. Vi ställer upp för varandra och vi strävar
alla efter samma mål. Ola och Lars har tidigt släppt
in oss att sitta med i ledningsgruppen och vid styrelsemötena, detta för att vi ska kunna springa ikapp
kunskap som vi kommer att ha stor nytta av för att
kunna ta Polykemi till nästa nivå.

Assar är förkrossad, hela hans livsverk och passion finns i detta
Lasarett. Han tar hjälp av Syster Pär och förvecklingarna kan
börja. I ett fartfyllt tempo ska de försöka trassla sig ur denna
snurriga situation och rädda Lasarettets existens. Ännu värre blir
det när kirurgen ställer in och en ökänd bedragare som härjar i
trakten dyker upp! Vem ska nu operera de tre patienterna?
Kommer Lasarettet i Ystad att få finnas kvar?

–Vi har redan infört automatiserade plockrobotar som
tar bort 80 procent av alla lyft samt en materialcentral
som gör blandningar. Detta är inte för att ersätta personalen utan för att arbetsmiljön ska bli bättre samt

Välkomna till vårens stora skrattfest!
Av: Marcus Hadriz & Eric Persson
FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD: Ca 2,5 timmar inkl. paus

Det ska bli spännande att följa Polykemis utveckling
under nästa 50 år!
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AFTER WORK

INFLYTTNINGSAFTER WORK
TREDJE GÅNGEN GILLT FÖR POLYKEMIS AFTER WORK OCH
DENNA GÅNG BJÖD G3 IN TILL DET NYA BYGGET AV KONTORET.
Vid fyra-tiden, när fredagsskiftet var slut, bjöds Polykemi-koncernens medarbetare in till ”nybygget” för lite samkväm. Det
bjöds på öl, cider och vin samt snittar från Skånsk Bistro som
blev mycket uppskattade.

Efter att alla snackat och skrattat av sig drog sig de flesta hemåt
till sina respektive planer vid sex-tiden, och det kunde konstateras att det hade blivit en lyckad kväll!
G3 vill rikta sina tack till alla som kom och gjorde kvällen så
trivsam som endast Polyworkers kan och ser fram emot fler
anslutande vid kommande arrangemang.

De runt 80 anmälda spred ut sig på de tre våningarna i tornet
för olika aktiviteter såsom golfputtning, foosball och allmänt
umgänge. Rundgångar för att se alla de nya kontoren hölls
kontinuerligt medan majoriteten konverserade om allt möjligt
i den nya matsalen på bottenvåningen. I det nya underhuset
serverades pingis i toppklass där många heta dueller tog plats.

Herman Hugosson
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VERKSAMHETSMÅL
2018
Verksamhetsmål 2018
Resultat koncernen
Målområde
Vinst
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Vinst i %
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Personalkostnader kr/prod kg
Lager volym
- Råmaterial
- Färdigvara
Ansvarig: VD Polykemi

Inköp koncernen

Målområde
Externa inköp av omsättningen
(baserat på snittpris försäljning)
Andel återvunnet material
Ansvarig: Inköpschef

Produktion – koncernen
Mål 2018
> 77 000 tkr
> 68 000 tkr
> 5 000 tkr
> 4 700 tkr
>7%
> 6,5 %
> 2,5 %
>8%
> 2,65 kr/kg
< 6 500 ton
< 5 000 ton

Mål 2018
< 67,7%
>25%

Marknad - koncernen
Målområde
Försäljningsvolym
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Antal kundbesök/aktiviteter
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Antal nya affärer
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Volym nya affärer
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Nettotillskott (nya affärer – förlorade
affärer)
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
- Polykemi Inc
Personalkostnader Säljare / Tekniker

Mål 2018
> 58 000 ton
> 46 000 ton
> 8 400 ton
> 3 500 ton
> 3 000 ton
> 2 100 st
> 50 st
> 100 st
> 80 st
> 70 st
> 10 st
> 7 st
> 5 st
> 3 000 ton
> 800 ton
> 1 090 ton
> 100 ton
> 2 500 ton
> 600 ton
> 0 ton
> 80 ton
0,25 < kr/kg
0,10 < kr/kg

Målområde
Tillverkningskostnad (Kr/kg)
Effektivitet (Total södra-norra)
- Polykemi (E1-21)
- Väster
- Mellersta
- Öster
- Norra fabriken(E900,E903, Erema)
- Norra fabriken (Folie stor)
- Norra fabriken (Folie liten)
- Norra fabriken (granulat)
Personalkostnad
Produktionsspill
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Interna kassationer
(% från fabrik)
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Interna kassationer
(% i fabrik)
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Underhållskostnad (total)
- Produktion
- Fastighet
Energiförbrukning
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Vattenförbrukning
- Södra fabriken
- Norra fabriken (Rondo)
- Norra fabriken (Scanfill)
Inrapporterade arbetsplatsolyckor
(antal)
Som leder till sjukfrånvaro
Inrapporterade tillbud (antal)

Mål 2018
2,70 < kr/kg
> 560 kg/h
> 324 kg/h
> 396 kg/h
> 873 kg/h
> 650 kg/h
> 400 kg/h
> 185 kg/h
> 395 kg/h
< 1,67 kr/kg
< 2,75 %
< 0,80 %
< 3,2 %
< 2,0 %
<0%
< 4,5 %
<5%
< 0,7 %
0%
< 51 öre/kg
< 45 öre/kg
< 6 öre/kg
< 0,42 Mwh/ton
< 0,38 Mwh/ton
< 0,95 Mwh/ton
< 0,15 Mwh/ton
< 0,70 m3/ton
< 1,4 m3/ton
< 4 st

Personal - koncernen
Målområde
Personalomsättning
Pers.oms. avslutning
Sjukfrånvaro
(korttidsfrånvaro <14 dagar)
- Tjänstemän
- Kollektiv
Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14
dagar)
- Tjänstemän
- Kollektiv
Arbetsmiljö
Antal rehabiliteringsskador
Ansvarig: Personalchef

Ansvarig: Marknadschef
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> 350 st

< 2,0 %
< 1,0 %
< 3,0 %
< 1,4 %
< 1,3 %
< 1,4 %
< 2 st

Mål 2018
< 0,53 kr/kg
< 0,58 kr/kg
< 0,37 kr/kg
< 0,27 kr/kg
> 98 %

Mål 2018

< 0,40 st
< 0,40 st
< 1,0 st

< 0,17 %
< 0,17 %
< 0,17 %

< 1,5 st
< 1,5 st
< 1,5 st

& Jörgen Andersson
Thomas PetterssonThomas
& JörgenPettersson
Andersson

BIDRAG EFTERLYSES!
Då Polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage,
händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby.
Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mail adresser:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se

Semesterförläggning 2018/20192018/2019
SEMESTERFÖRLÄGGNING
Vecka

V1818

V1819

V1825

V1829-32

V1852

V1852

V1901

Fredag

Onsdag

Torsdag

Fredag

28/12

2/1

3/1

4/1

kvar

kvar

ATF

Frifredag

SEM

SEM

SEM

2

0

20 SEM

ATF

ATF

SEM

SEM

Frifredag

3

0

-

20 SEM

ATF

SEM

SEM

SEM

SEM

1

0

ATF

-

20 SEM

ATF

SEM

SEM

SEM

SEM

1

0

ATF

-

20 SEM

ATF

ATF

SEM

SEM

SEM

2

0

Veckodag

Måndag

Fredag

Torsdag

Semester

Torsdag

Datum

30/4

11/5

21/6

16/7-12/8

27/12

Skift A

ATF

ATF

-

20 SEM

Skift B

ATF

Frifredag

Arb 14.00-18.30
2,00t TmT
2,75t Komp

ATF

ATF

Dagtid

ATF

Tjm
dagtid

ATF

Skift C

Mål 2018
> 5 st

< 1,9 %

Målområde
Transportkostnad (kr/kg)
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Leveranssäkerhet (%)
Ansvarig: Transportchef

Ansvarig: Produktionschef

Målområde
Projekt som resulterar i en ny produkt
eller en betydande förändring av
befintlig produkt
Antal prover producerade på den
interna utvecklings-avdelningen
(antal/prover/år)
Ansvarig: Utvecklingschef

Målområde
Antal externa (Huvudmålet)
reklamationer/1000 ton producerat
material
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Externa reklamationer (Delmål)
Varuvärde/faktureringsvärde
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Antal kundklagomål och synpunkter/
utlev.antal 1000ton.)
- Polykemi
- Rondo
- SCANFILL
Ansvarig: Kvalitetschef

Lager & transport - koncernen

> 30 st

Konstruktion & utveckling

Kvalité – koncernen

Mål 2018

1)

V1901

V1901

Naturligtvis kan man välja annan ledighetsform ovan dagar, såsom Timsaldo, Kompsaldo, Föräldraledigt osv. Tänk dock på att ATF ej kan sparas längre än 31/3 2019,

Semester

ATF dagar

Naturligtvis
kan man välja annan ledighetsform ovan dagar, såsom Timsaldo, Kompsaldo, Föräldraledigt osv. Tänk dock på att ATF
samt att du endast kan spara max 5st semesterdagar tom 31/3 2019.
Frisöndagar
under året:
29/1, 19/2,
13/8,
3/9, 24/9,
15/10,att
5/11du
samtendast
26/11. Dagkan
10 disponeras
sedvanlig
ledighetsansökan.
Utbetalas
om 2019.
ej uttagen innan 15/1 2019.
ej
kan sparas
längre
än 12/3,
31/3
2019,
samt
spara själv
maxefter5st
semesterdagar
tom
31/3
Frisöndagar under året: 29/1, 19/2, 12/3, 13/8, 3/9, 24/9, 15/10, 5/11 samt 26/11. Dag 10 disponeras själv efter sedvanlig ledighetsansökan. Utbetalas om ej uttagen innan 15/1 2019.
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PERSONALSTATISTIK 2017

Personalstatistik 2017
ANTAL ANSTÄLLDA

Antal
anställda
Efter att
vi summerat 2017 kunde vi konstatera en ökning av antalet anställda med 12 personer till 208 anställda.
Efter att vi summerat 2017 kunde vi konstatera en ökning av antalet anställda med 12 personer till 208 anställda.
Dessa
var
fördelade
på 134
kollektiva
(133 kvinna)
män/1och
kvinna)
och 74(59
tjänstemän
(59 män/15 kvinnor).
Dessa var fördelade
på 134
kollektiva
(133 män/1
74 tjänstemän
män/15 kvinnor).

Ålders- & Könsfördelning 2017
35
3

30

4
1

2
25

0

20

2

15

30

1

Trots
oförändrad
sjukfrånvaro,
något
högre
kostnader.
Trotsii stort
istort
stortoförändrad
oförändradsjukfrånvaro,
sjukfrånvaro,något
någothögre
högrekostnader.
kostnader.
Trots

29

28

26
10

Sjuklönekostnaden
SJUKLÖNEKOSTNADEN
Sjuklönekostnaden

3

21

19

15

5

12

10

2

0
-24

25-29

30-34

35-39

40-44
Män

45-49
Kvinnor

50-54

55-59

60-64

65-

Totalt

Ålder

-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Totalt

Medelålder

Män

10

15

21

26

30

28

29

19

12

2

192

43

1

2

0

2

3

1

4

3

0

0

16

44

11

17

21

28

33

29

33

22

12

2

208

43

Kvinnor
Totalt

Medelålder
MEDELÅLDER

Företagets medarbetare hade en medelålder på 43 år.

Företagets medarbetare hade en medelålder på 43 år.
Anställningstid

Sjukdomskartläggning
Sjukdomskartläggning
SJUKDOMSKARTLÄGGNING

Den genomsnittliga anställningstiden var nästan 13 år, 16,1 år för tjänstemännen och 11,1 år för kollektiva.

ANSTÄLLNINGSTID

Personalomsättning
Den genomsnittliga anställningstiden var nästan 13 år, 16,1 år för tjänstemännen och 11,1 år för kollektiva.

Ytterligare lite lägre siffror än föregående år. Vi hade en personalomsättning på 2,6%, 5 st tillsvidareanställda slutade på egen begäran.

PERSONALOMSÄTTNING
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron
varlägre
i stortsiffror
sett oförändrad
under 2017,
neden
sedan
fjoråret.
Ytterligare lite
än föregående
år. Vi0,1%
hade
personalomsättning
på 2,6%, 5 st tillsvidareanställda slutade på egen beLåter kanske ej så märkvärdigt, men med stigande frånvarosiffror i allmänhet, får det ändå betecknas som åt rätt håll.
gäran.
Den
korta sjukfrånvaron <15 dagar varade i genomsnitt 2,55 dagar per sjuktillfälle, något lite ner mot 2016.
I likhet med tidigare år stod 1-3 dagars frånvaron för en betydande del, 78% av frånvaron.

SJUKFRÅNVARO
Så
här var sjukfrånvaron fördelad på våra olika arbetsscheman för hela företaget, 2016 inom parantes.
Dagtid
– 19,3% (21,4)
eftermiddag
– 29,4% (27,0)
/ förmiddag
– 29,0%
/ natt
– 22,3% (20,5).
Sjukfrånvaron
var i /stort
sett oförändrad
under
2017, 0,1%
ned(31,1)
sedan
fjoråret.
Låter kanske
ej så märkvärdigt,
med för
stigande
frånvarosiffror
allmänhet, får det ändå betecknas som
Fördelat
på skifttillhörighet
såg det utmen
som följer
hela företaget,
2016 inomi parantes.
A-skiftet
– 30,7%
(24,3) / B-skiftet
– 27,7%
(34,1) i/ genomsnitt
nattskiftet – 22,3%
dagtid
19,3% (21,4).
Den korta
sjukfrånvaron
<15 dagar
varade
2,55 (20,2)
dagar/per
sjuktillfälle,
något lägre än 2016.
Noterbart är att A- & B-skiftet har gjort helomvändningar, upp respektive ner kraftigt.

åt rätt håll.

I likhet med tidigare år stod 1-3 dagars frånvaron för en betydande del, 78% av frånvaron.

Antalet som ej var sjuka alls, sjönk något lite till 29% (58 st) från fjorårets 31% (61 st), men fortfarande mycket bra.

Så här var sjukfrånvaron fördelad på våra olika arbetsscheman för hela företaget, 2016 inom parantes.
Dagtid – 19,3% (21,4) / eftermiddag – 29,4% (27,0) / förmiddag – 29,0% (31,1) / natt – 22,3% (20,5).
Fördelat på skifttillhörighet såg det ut som följer för hela företaget, 2016 inom parantes.
A-skiftet – 30,7% (24,3) / B-skiftet – 27,7% (34,1) / nattskiftet – 22,3% (20,2) / dagtid 19,3% (21,4).
Noterbart är att A- och B-skiftet har gjort helomvändningar, upp respektive ner kraftigt.
Antalet som ej var sjuka alls, sjönk något lite till 29% (58 st) från fjorårets 31% (61 st), men fortfarande mycket bra.
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I stort sett oförändrad sjukfrånvaro, men extra glädjande är att kroppsont fortsatt minska, från 19,7% 2015, 13,6% 2016 till 10,4%
I stort
menextra
extraglädjande
glädjandeärärattattkroppsont
kroppsont
fortsatt
minska,
19,7%
2015,
13,6%
2016
till 10,4%
I stortsett
settoförändrad
oförändrad sjukfrånvaro,
sjukfrånvaro, men
fortsatt
minska,
frånfrån
19,7%
2015,
13,6%
2016
till 10,4%
2017.
2017.
2017.

SJUKDOMSORSAKER
Sjukdomsorsaker
Sjukdomsorsaker

2017		2016
2017
2016
2017

Feber
Feber
Feber
Influensa
Influensa
Influensa
Magproblem
Magproblem
Magproblem
Kroppsont (Rygg 24/Nacke&Axlar 10/Knä 5/Ben & Fot 5/Arm & Hand 4)
Kroppsont
(Rygg
24/Nacke&Axlar
10/Knä
5/Ben &
Fot 5/Arm
Hand 4)& Hand 4)
Kroppsont
(Rygg
24/Nacke&Axlar
10/Knä
5/Ben
& Fot& 5/Arm
Förkyld
Förkyld
Förkyld
Huvudvärk
Huvudvärk
Illamående
Huvudvärk
Illamående
Migrän
Illamående
Migrän
Halsont
Migrän
Halsont
Enskilt färre förekommande anledningar, sammanslaget
Enskilt
färre förekommande anledningar, sammanslaget
Halsont
Totalt
Totalt
Enskilt färre förekommande anledningar, sammanslaget

Totalt
Nattarbete/Frisöndagar
Nattarbete/Frisöndagar

Procent
AntalAntal Procent
Antal
Procent
101
101
68
68
59
59
48
48
41
41
27
27
18
18
16
16
12
12
72
72
462
462

21,9%
101 21,9%
21,9%
14,7%
68 14,7%
14,7%
12,8%
59 12,8%
12,8%
10,4%
10,4%
48 8,9%
10,4%
41 8,9%
8,9%
5,8%
5,8%
27 3,9%
5,8%
3,9%
3,5%
18 3,5%
3,9%
2,6%
16 2,6%
3,5%
15,6%
12 15,6%
2,6%
100,0%
100,0%
72
15,6%
462
100%

2016

Antal Procent
Antal
Procent
Antal
Procent
58
58 58
70
70 70
64
64 64
60
60 60
40
40
26 40
26
13 26
13
19
19 13
15
15 19
75
75 15
440
440 75

440

13,2%
13,2%
13,2%
15,9%
15,9%
15,9%
14,5%
14,5%
14,5%
13,6%
13,6%
13,6%
9,1%
9,1%
9,1%
5,9%
5,9%
3,0%
5,9%
3,0%
4,3%
3,0%
4,3%
3,4%
4,3%
3,4%
17,0%
17,0%
3,4%
100,0%
100,0%
17,0%
100%

Förra årets prov av nytt upplägg med fler frisöndagar, föll så väl ut att vi överenskommit om samma även för 2018.
Förra årets prov av nytt upplägg med fler frisöndagar, föll så väl ut att vi överenskommit om samma även för 2018.
I grova
drag innebär detta att de har nästintill var tredje måndag ledig mot att de börjar 30 minuter tidigare på söndagkvällarna. Extra
NATTARBETE/FRISÖNDAGAR
I grova
drag innebär detta att de har nästintill var tredje måndag ledig mot att de börjar 30 minuter tidigare på söndagkvällarna. Extra
uppskattas
detta
under
hösten
där flertalet
(6
utav 10) är förlagda.
Förra åretsdetta
provunder
av nytt
upplägg
fler (6
frisöndagar,
så väl ut att vi överenskommit om samma även för 2018.
uppskattas
hösten
där med
flertalet
utav 10) ärföll
förlagda.
I grova drag innebär detta att de har nästintill var tredje måndag ledig mot att de börjar 30 minuter tidigare på söndagkvällarna.
Patrik Andersson
Patrik
ExtraAndersson
uppskattas detta under hösten där flertalet (6 utav 10) är förlagda.
Patrik Andersson
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DANMARK

TEKNISK SEMINAR
HOS LINAK
Så fik vi afholdt årets første tekniske seminar. Denne
gang var det hos Linak.
LINAK fremstiller elektriske lineære aktuator løsninger, der sikrer jævn justering af mange forskellige
applikationer. Alt fra sundhedspleje til landbrug, komfortmøbler, kontormøbler og industriel automatisering.
Hovedkontoret ligger på øen Als tæt på den tyske
grænse. Den primære produktion samt forskning og
udvikling foregår på hovedkontoret i Danmark. For at
sikre korte leveringstider til de regionale markeder har
de derudover åbnet fabrikker i Shenzhen (Kina),
Louisville (Kentucky, USA) og Prešov (Slovakiet).
De bruger rigtig mange plastkomponenter i Deres
produkter. Og de bliver fremstillet ved en del danske
sprøjtestøbere. Vi er også begyndt at levere materiale til
Linak igennem Schnoor Plast.
I efteråret 2017 var Linak på besøg på vores fabrik i Ystad,
sammen med Schnoor Plast. I den forbindelse kom det på
tale at vi kunne lave et efterfølgende seminar hos Linak.
Ole står og fortæller om Additiver.
Bemærk også posen med “Bilar” på bordet.

Det var nu blevet dagen for vores lille seminar hos Linak
hvor vi fortalte om PK og vores produkter i 2½ time.
Vi var så heldige at der deltog 15 tekniker (udviklingsfolk og ingeniører) i dette seminar. Og der kom rigtig
mange gode spørgsmål fra dem, som vi i fællesskab
besvarede så godt vi kunne.

Vi følte at årets første OEM seminar forløb tilfredsstillende.
Team Danmark
Viggo Frederiksen & Ole Tietze

Vi havde også taget et lille svensk forfriskning med –
slikposer med Bilar.

Der lyttes med interesse.
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MÄSSA

STOCKHOLM
FURNITURE
AND LIGHT FAIR
PÅ ÅRETS UPPLAGA AV STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR HÖLL
VI (PETER ROSENGREN & JOHAN SONESSON) ETT GEMENSAMT FÖRE-

Polykemi höll sitt föredrag tillsammans med Bo Andersson från Mouldex.

DRAG MED BO ANDERSSON FRÅN MOULDEX.

Eftersom vi idag levererar en hel del möbeldetaljer, ville vi att
åhörarna skulle bli uppmärksamma på vår professionalism inom
detta område. Som två angränsande steg i produktionskedjan
delade vi med oss av våra framgångar och utmaningar i olika
projekt.
Stolen Deli ifrån Scandiform är ett lysande exempel på vårt samarbete mellan Polykemi och Mouldex. Denna stol hade världspremiär på mässan.
Det kom ca 40 personer och lyssnade.
Bland åhörande märktes bl.a. personer ifrån Snøhetta och Semcon.
Johan Sonesson

Alla som lyssnade fick varsin Polykemi-bag med sig därifrån.

Stolen Deli från Scandiform som
hade världspremiär på mässan.
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POLYKEMIS KONSTKLUBB
bjuder in alla medlemmar
till den årliga dragningen i konstlotteriet.
FREDAG 1 8 MAJ KL 1 5.30

Välkomna!
Det går bra att fortfarande gå med i konstklubben
och delta i årets utlottning!
Då gäller kontant betalning - 600 kr - till Patrik Andersson.

ÖPPET HUS PÅ POLYKEMI
Vi firar 50 år med ett öppet hus!
Det blir filmvisning, rundvandring i fabrik och
lager samt aktiviteter för hela familjen.

NÄR? 21 april • kl. 10-14
VAR? Bronsgatan i Ystad

Välkomna!

36

www.ystadtryck.se

Besök www.polykemi.se för anmälan och mer information.

