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VD HAR ORDET

”EN DING
DING DING
DING VÄRLD”
IT’S A MAD, MAD, MAD, MAD WORLD,
KOMEDI FRÅN 1963 MED BL.A. SPENCER
TRACY, MICKEY ROONEY, PETER FALK
(COLUMBO), BUSTER KEATON, MILTON
BERLE, JERRY LEWIS & JACK BENNY*
*TIDIGARE ANVÄNT I POLYNEWS 2008 NR 4…
VD, OLA HUGOSON

Eftersom det känns som om att historien upprepar sig
så tycker jag att det är lämpligt att återanvända rubriken från 2008 nr 4… Visst är världen helt vansinnig och
oförklarbar.

Av dessa tre konstateranden är nog det som gör mig
mest förtvivlad och förbryllad det senare. Hur kan man
så öppet förvanska sanningen för godtrogna blåögda
ungdomar? Att ena stunden säga att dom är hur viktiga
som helst för landets framtid och sedan starta och upprätthålla en process som i dess slutände trots allt innebär att all vinstdrivande verksamhet skall förbjudas.

För ett par månader sedan var Donald Trump och Kim
Jong-Un dödsfiender och hotade varandra med eld och
förstörelse etc. och nu har dom haft en date i Singapore
och verkar vara dödspolare istället…

OK, vet att alla goda Socialdemokrater och f.d. kommunister numera Vänsterpartister redan nu står upp
och vrålar; ”det är inte alls det som avses”, men konsekvensen av förslaget mot att förbjuda privata företag
att sträva efter ett ekonomiskt överskott i verksamheten
är trots allt detta.

För ett par månader sedan var samme Donald bästis
med Frankrikes president Emmanuel Macron och nu
verkar dom hata varandra, eftersom Donald förklarat
handelskrig mot Emmanuel och hans kompisar inom
EU…
Så sent som den 16 maj sa statsminister Stefan Lövén
följande till 800 församlade unga företagare: ”Vi behöver era affärsidéer, er kreativitet och ert mod.
Framförallt behövs ert kunnande i entreprenörskap.”
och samtidigt driver regeringen frågan om att stoppa
vinster i den s.k. välfärden…

Kom ihåg att man på 30-talet i Tyskland ansåg sig ha
kontroll över Hitler och hans anhängare och att konsekvensen av att ”släppa fram dem” inte var att det
skulle bli som det blev…
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EN LITEN HISTORISK ÅTERBLICK

Ett avsteg från den fundamentala och välfärdsbyggande
principen om att tillåta individer som har modet och
förmågan att ta en ekonomisk risk, är ett direkt steg mot
att bryta ner det samhälle som skapat förutsättningarna för den välfärd och sociala trygghet som vi svenskar både är stolta över och trygga med.

1982 införde Socialdemokraterna sin största tankevurpa och misstag någonsin, löntagarfonderna (ett sätt
att lite bakslugt överföra ägandet över svenska företag
till fackföreningarna genom att ta av företagens vinster
och ge till facket).

Var den bortre gränsen för ”vinstförbudet” ligger kan
ingen levande själ i dag säga, men har man väl börjat, är det politiskt troligt att inte bara företag inom
sjukvård, skola och omsorg kommer att omfattas,
utan sedan alla företag som på något sätt levererar till
”Staten” (Välfärdssystemet) för att slutligen omfatta
alla företag…

1983 sålde min far Hugo Jönsson och hans första kompanjon Roland Jonsson 25% av Polykemi till ett investmentbolag i Malmö… detta gjorde de för att, som
Hugo sa; ”var så uppgivna över införandet av fonderna och maktlösheten att gnistan till att äga delvis
försvann”…
1992 tog den borgliga regeringen bort löntagarfonderna
och vår familj började köpa tillbaka bolaget igen! Bolagets utveckling i form av antal anställda och inbetalda
skatter torde vid en jämförelse med 1980-talet kunna
konstateras därefter ha ökat väsentligt…

Att detta scenario är möjligt framstår tydligt när vår nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi i november
2016 kunde konstatera att vinster ”…är en stöld från
folket som måste stoppas” (citat från DI 161108). Då
är den kommunistiska drömmen uppnådd, samtidigt
som Sverige upphör att existera i demokratisk ordnad
form… Måtte vi aldrig få uppleva detta!

Tyvärr blev denna ”företagsamhetspassus” väl långt men
tokigheten i resonemanget är sådant att det gick helt
enkelt inte att förbigå ett valår som detta. Det är väl
att sparka in en öppen dörr, men personligen blev jag
mycket glad när förslaget om stopp för vinster i s.k.
välfärdsföretagande planenligt röstades ner i Riksdagen
den 7 juni och att det därmed läggs på historiens soptipp, för där hör det hemma!

Det vore både nyktert och konstruktivt om förespråkarna för ”stopp för vinster i välfärden” satte sig
ner och funderade över var välfärden skapas?
Om det vore så att det bara är för Staten att ”trycka”
nya pengar för att betala för skola, omsorg och sjukvård
– varför gjorde vi inte det redan på 1800-talet eller tidigt 1900-tal?

Vad har hänt sen sist inom Polykemi? Detta är en
berättigad fråga och i sanningens namn har vi inte legat
på latsidan. Vi har ändrat organisation inom produktionen till en mera modern och individanpassad sådan.
Infört mindre grupper med stöd av välutbildade erfarna
operatörer i form av Senioroperatörer, ändrat bonussystemet och fått uppleva en utveckling av veckoproduktionen som inte ens undertecknad hade kunnat
våga drömma om.

Vad är det då som är grunden för Statens inkomster?
Skatter! Vad är skatt om inte en avgift som tas ut av medborgare och juridiska personer (företag) baserat på den
inkomst (vinst) som varje individ uppvisar. Detta görs
för att betala för Landets gemensamma utgifter… såsom
Försvar, Polis, Sjukvård, Omsorg, Skolor och vår allmänna infrastruktur, d.v.s. det mesta av det som vi dagligt tal
kallar för vår grundläggande välfärd och trygghet…
Staten kan med andra ord inte skapa inkomster utan
att det finns privat vinstdriven verksamhet.

Härligt! Behovet av övertid inför semestern ser därmed
ut att bli väsentligt lägre än tidigare år och det är jag
övertygad om att många inom produktionsledet uppskattar.

Varför skall då någon individ ta på sig ansvaret och
risken att starta en verksamhet, ta en ekonomisk risk, ta
ansvar för andra individers utkomst och trygghet o.s.v.
om det inte finns någon belöning för det hela? Svårt att
se att någon vill göra detta, men givetvis finns det personer som drivs att ett kall för sin sak och som bortser
från ekonomisk utdelning för nerlagt arbete och tagen
risk, men antalet är väldigt få och dessa skapar inte
någon förutsättning för en välfärdsstat som Sverige.

På annan plats i Polynews går det också att läsa om två
aktiviteter som tagit och gett en hel del uppmärksamhet. Först givetvis det fantastiskt välplanerade och superfint genomförda ”Öppet Hus” för allmänheten den
21 april och sedan pricken över i:et vårt 50-årsjubileum
den 25 maj. Lovar att det finns en hel del att njuta av
från dessa aktiviteter.

forts. på sid 4
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Orderläget är oförändrat gott och vår framtidstro är
fortfarande stark. Skall inte föregripa några diskussioner eller beslut i ledningsgruppen och styrelsen, men blir
inte förvånad om vi innan året är över har gjort ett antal
större investeringar utanför ordinarie plan…

Önskar därför alla medarbetare och givetvis även övriga
läsare av Polynews en skön semester, när den väl dyker
upp!

Ola Hugoson
I skrivande stund har Ystad och Sverige fått uppleva en
längre sommarperiod än vad vi hade sammanlagt ”somrarna” 2016 och 2017 och med risk om att på något sätt
”jinxa” till det, så framför jag här och nu en förhoppning om att även fortsättningen av 2018 års sommar skall
bli varm, solig och avkopplande.

PS. Skulle kunnat spekulera i framtiden kring världsutvecklingen utifrån de inledande två konstaterandena men
finner att min förmåga att spå framtiden vida understiger
oraklet i Delphis och avstår därför med en kraftig skakning av huvudet över stollerierna… DS.

TOPIC OF CONVERSATION

SAMTALSÄMNE

A congressman was seated next to a little girl on an
airplane so he turned to her and said: ”Do you want
to talk? Flights go quicker if you strike up a conversation with your fellow passenger”.

En riksdagsman satt vid sidan av en liten flicka på
flyget och vände sig mot henne och sa: ”Vill du prata?
Resan går fortare om man börjar en konversation med
sin medpassagerare”.

The little girl, who had just started to read her book,
replied to the total stranger: ”What would you want
to talk about?”.

Flickan, som just hade börjat läsa i sin bok, svarade
den totalt okände: ”Vad vill du prata om?”.
”Åh, jag vet inte.” sa riksdagsmannen med ett självbelåtet leende, ”Vad säger du om den globala uppvärmningen, allmän hälso- och sjukvård eller ekonomiska stimulanspaket?”.

”Oh, I don’t know.” said the congressman as he smiled
smugly, ”How about global warming, universal health
care, or stimulus packages?”.
”OK” she said. ”Those could be interesting topics but
let me ask you a question first. A horse, a cow, and a
deer all eat the same stuff - grass. Yet a deer excretes
little pellets, while a cow turns out a flat patty, but a
horse produces clumps. Why do you suppose that is?”.

”OK” sa hon. ”Det skulle kunna vara intressanta ämnen, men låt mig få ställa en fråga först. En häst, en
ko och en hjort äter alla samma sak – gräs. Men hjorten utsöndrar små pellets, medan kon ger ifrån sig en
platt kaka och hästen producerar klumpar. Varför tror
du att det är så här?”.

The Congressman, visibly surprised by the little girl’s
intelligence, thinks about it and says: ”Hmmm, I
have no idea”.

Riksdagsmannen, synbart överraskad över den lilla flickans intelligens, funderade över det och sa:
”Hmmm, det har jag ingen aning om”.

To that the little girl replied: ”Do you really feel qualified to discuss global warming, universal health care,
or the economy, when you don’t know shit?”.
She returned to reading her book.

Den lilla flickan svarade på detta: ”Menar du verkligen att du känner dig kvalificerad att diskutera den
globala uppvärmningen, allmän hälso- och sjukvård
eller ekonomin, när du inte vet ett skit?”.

Insänt av Ken Larsson, Alaska

Hon återgick till att läsa sin bok.
”Översatt” av Ola Hugoson
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POLYKEMI SPONSRAR

BERZELIUSDAGARNA
DEN 21:A MARS FICK VI ETT BREV FRÅN ALTEJA HASHIMI…

Jag heter Alteja Hashimi och jag vill tacka er för att ni
gjorde det möjligt för mig att deltaga i Berzeliusdagarna
i Stockholm i slutet av januari.

kontakt med på seminariedagarna. Jag visste att jag vill
jobba med något inom kemin i framtiden, men visste
inte riktigt vad man kan göra inom kemiområdet.

Det var en stor upplevelse för mig som gav mig nya
insikter om hur stort kemiämnet är och hur intressant
det är.

Under Berzeliusdagarna fick jag lära mig att det finns
hur många intressanta jobb som helst. Det var som en
dröm att få träffa 2016 års nobelpristagare i kemi, Ben
Feringa. Jag bifogar ett foto, där jag står t.v. om honom.

Jag hade helt underbara dagar och det kommer att vara
en stor erfarenhet i hela mitt liv.

Tack än en gång för stipendiet.
Vänliga hälsningar

Jag har alltid tyckt om kemiämnet och tack vare er hjälp
har jag fått lära mig att den ”kemivärld” som jag kände
till, var ganska liten jämfört med den som jag kom i

Alteja Hashimi
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLD
Kenan Kozica

Hej!

mellanhand för bilindustrin, där man dagligen skeppar
iväg 10.000-tals bilar med båt/lastbil.

Jag heter Kenan Kozica och är 25 år gammal. Jag började min anställning i mitten på maj månad och går nu
under titeln Trainee säljare.

Där någonstans, när jag började jobba på CMP, fick
jag mersmak för försäljning. Även tidigare hade jag fått
höra från bekanta att försäljning skulle vara ett yrke
för mig. Jag såg hur alla bilförsäljare kom och skulle
kontrollera så att deras bilar blev rätt levererade (enbart
ifall det var bilar över en halv miljon). Dom pratade om
hur bra affärer de hade gjort och det fick igång mig lite,
så några dagar därpå la jag ut min egen bil på Blocket
till försäljning. Efter jag sålt min bil så kände jag att
försäljning verkligen är något som jag vill syssla med.

På fritiden sysslar jag väldigt mycket med sport. Jag brukar säga att ”fotboll är min passion, men att handbollen
är min hobby”. Till vardags är jag tränare för utvecklingslaget på damsidan i handbollsföreningen Ystad IF.
Det blev helt naturligt att jag valde samhällsprogrammet med inriktning idrott under mina tre år på gymnasiet, då jag kände att idrott var något jag ville syssla
med även i framtiden. Direkt efter gymnasiet valde jag
att fortsätta studera på Malmö Högskola. Jag läste ett
gäng fristående kurser inom ledarskap, träningslära och
psykologi.

Dagen då jag fick besked att jobbet här på Polykemi var
mitt så blev jag väldigt glad, nu äntligen fick jag jobba
med något som fick igång mig, ett jobb som jag aldrig
kan bli mätt av. Dessutom var det slut på pendlingen
till jobb.

SLUTAT

Efter ett tag i skolan så kände jag att jag ville tjäna
pengar, och avslutade mina studier för att bli väktare
i Malmö/Ystad. Jag jobbade enbart natt och har varit
med om allt möjligt under mina tre år som väktare.
Min tjänst som väktare ledde till att jag sedan fick ett
jobb som säkerhetsansvarig på CMP i Malmö. Där jobbade jag med att tulla bilar som kom från olika länder
i containrar, samt hade hand om säkerheten, så att inte
de ca 30.000 befintliga bilarna blev stulna. Malmö är en

Namn
Patrik Andreasson
Tobias Brandsten
Fredrik Johansson
Roland Heimby

Till vardags, förutom idrott och sport, tycker jag och
min flickvän om att göra spontana resor till olika destinationer. Köra bil en varm sommardag längs kusten och
äta på nya restauranger och inte oroa sig för morgondagen är också en väldigt stor del av våra liv.
					Kenan Kozica

Anställningsform
Tillsvidare
Provanställd
Tillsvidare
Tillsvidare
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Avgångsdatum
2018-03-16
2018-03-29
2018-04-30
2018-05-08

NYANSTÄLLDA PRODUKTION

JESPER PERSSON
TOMMY JÖNSSON
PETER BJELK
Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 57 år
Civilstånd: Gift
Bor i: Ystad
Intresse: Natur & MC

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 24 år
Civilstånd: Gift
Bor i: Tomelilla
Intresse: Jakt & fiske

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 26 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad
Intresse: Filmer, spel & styrketräning

MICHAEL BERGMAN
JOY NILSSON
OSKAR LARSSON
Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 27 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Rögla
Intresse:
Barnen, fiske, cykling & renovering

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 26 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: Cigarrer & whisky

SAIF ZUBEIR
Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 29 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: TV-serier & umgås med vänner
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Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 51 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: Ystads frivilliga brandkår

ÖPPET HUS

ÖPPET HUS FÖR
ALLMÄNHETEN
50 ÅR ÄR EN BEAKTANSVÄRD ÅLDER OCH VÄRD ATT FIRAS!

Idén att arrangera ett Öppet Hus i samband med 50-årsfirandet, kom ursprungligen från Ola, eftersom det under årens lopp stått klart att många i Ystad helt enkelt
inte vet vad Polykemi gör.

På lördagsmorgonen den 21:a april, innan eventet drog
igång, kunde man känna i luften hur spända och förväntansfulla alla var, och det ledde till att alla hjälptes åt
att förbereda och ställa allt i ordning. Tack för all hjälp!

Allt började med en liten brainstorming-grupp som
diskuterade vad vi ville visa upp av verksamheten, hur
vi skulle gå tillväga och ungefär hur många besökare
vi kunde förvänta oss. Denna grupp slog därefter sina
”kloka huvud” ihop och hjälptes åt på ett antal veckomöten, att dela upp Öppet Hus-projektet i olika ansvarsområden. Alla hjälptes åt och visade upp ett bra
teamwork inom företaget.

Redan klockan kvart i tio stod sju bilar i kö för att bli
insläppta, vilket vi knappt ens vågat drömma om. När
grindarna öppnade klockan tio, fylldes parkeringen
snabbt på och den första timmen var där väldigt högt
tryck. Det märktes tydligt i ”F-tältet”, d.v.s. en av de
stora blå lagerhallarna, där besökarna togs emot och
hälsades välkomna av Ola och Lars. Där visades först
en infofilm om såväl företaget som viktiga förhållningsregler under besöket, så att ingen kom till skada under
rundvandringen i fabriken.

Eftersom Polykemi alltid varit väldigt mån om det lokala näringslivet, var det självklart att ta hjälp av lokala
samarbetspartners, som t.ex. Leja Maskinuthyrning,
Fläsk & Co och Skånsk Bistro. De ställde upp och levererade på bästa tänkbara sätt!

Eftersom lagerhallen är drygt 50 meter lång och 30 meter bred fanns det gott om plats att visa upp och förklara
det mesta av Polykemis verksamhet. Först ut var Inköps-

Kö vid infarten.
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Introduktionsfilm.
Efter denna informativa fabriksvisning fick Drift &
Underhåll möjlighet att visa vad de arbetar med, t.ex.
underhåll och service av maskiner.

avdelningen som gav besökarna möjlighet att se och
känna på råmaterial, i form av granulat, som köps in
och ”skräddarsys” enligt kundens krav/önskemål. Här
visades även exempel på ”tillsatser” som råvaran blandas
med som t.ex. färgpigment, krita, glasfiber m.m. Därefter visades exempel på färdigt material, granulat, klart att
levereras till kund, i en massa härliga färger.

Som avslutning bjöds alla på grillad korv och de som
kände för att prova sin lycka som handbollsspelare
kunde försöka göra mål på Polykemis egen ”målvaktsgubbe”. En del tog även tillfället i akt att anmäla sitt
intresse till personalavdelningen.

Besökarna fick även möjlighet att se exempel på produkter som Polykemis kunder gör, t.ex. detaljer till bilar
(Volvo, VW, Audi, Porsche, Skoda) , lastbilar (Scania),
vitvaror (tvättmaskiner, torktumlare, kyl, frys) och även
möbler, (Kinnarps m.fl.).

Fram till klockan halv två var det ett jämt flöde av
besökare, vilket gjorde att vi hade möjlighet att ta väl
hand om gästerna och svara på intressanta frågor.

En grupp hade tagit fram fotografier från Polykemis
50-åriga historia. Där såg man tydligt hur produktionen förändrats, vilka framsteg tekniken fört med sig
och hur företaget vuxit.

Tack vare att allt var oerhört välorganiserat, har vi fått
väldigt positiv feedback från både besökare och anställda vilket är oerhört kul. Vi beräknar att ca 620 personer
besökte Polykemi och gick rundvandringen.

Strax innan utgången i ”F-tältet” delades besökarna in
i grupper om ca 15 personer och ”togs omhand” av en
guide som visade, berättade och förklarade hur produktionsprocessen går till. Eftersom produktionen var
igång fick alla möjlighet att se hur maskinerna arbetar
för att blanda råvara med tillsatser och framställa plastgranulat. Många tog även tillfället i akt att ställa frågor
om plast.

Dagen avslutades sedan på LiteMer med en härlig middag för alla som hjälpt till under dagen, med många
”vårsolsbrända” ansikten.
Än en gång, TACK till projektledarna och alla ni 100
anställda som helt frivilligt ställde upp och hjälpte till,
både före och under eventet. Ni har bidragit till ett fantastiskt och välorganiserat arrangemang.
Gustav & Boel Hugoson
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Inköpsavdelningen visade och berättade om råvaror.

Exempel på färdiga produkter.

Guidad tur med start i en av råvaruhallarna.

Guidad tur i fabriken.

Drift & Underhåll.

Herman Hugosson och Polykemis egen målvakt.

Motivlackerad lastbil från Ekdahl Miljö.

Korven var uppskattad!
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Lagerhall.

TACK till alla som gjorde Öppet Hus så lyckat!
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RALLY

CO-DRIVER FÖR EN DAG
JAG FICK EN FÖRFRÅGAN AV ULRIK ATT VARA KARTLÄSARE
ÅT HONOM PÅ HÄSSLEHOLMS ASFALTSRALLY DEN 29:E APRIL,
OCH DEN CHANSEN TACKADE JAG SÅKLART INTE NEJ TILL!
Dagen började med att Ulrik, Lars-Eric (Ulriks bror)
och jag lastade rallybilen på trailern och körde upp
till Hässleholm för att sedan skriva in oss och få bilen
besiktigad och godkänd. Därefter började förberedelserna och Ulrik gick igenom dagens upplägg med mig,
hur man läser noter, dubbelkollade så att bilen var tävlingsredo genom att kolla däcktrycket och ställde in
6-punktsbältet till mig.

Racet bestod av tre heat, och vi körde två varv per heat.
Första heatet var jag extremt fokuserad på noterna för
att jag inte ville tappa bort mig och detta ledde till att
jag enbart kollade upp från noterna två gånger under
hela heatet. Heat nummer två och tre fick jag order
av Ulrik att kolla upp och slappna av, vilket jag gjorde
samtidigt som jag höll koll på noterna och detta gjorde
det ännu roligare!

Innan tävlingen började promenerade vi runt banan för
att jag skulle få ett hum om hur banan såg ut och dubbelkollade att våra noter stämde överens med banan.
Strax därefter började racet och först ut var WRC-bilarna
(World Rally Championship) som var en liga för sig själv…

Dagen slutade med att vi hamnade på andra plats och
fick med oss varsin stor pokal hem (som nu självklart
står på kontoret). Jag är väldigt glad och tacksam att jag
fick hänga med Ulrik och Lars-Eric på denna extremt
roliga och spännande möjlighet, TACK!

Vi var först ut i vår klass med startnummer 126, och jag
kan lova att både pulsen och tävlingsinstinkten steg när
vi stod på startlinjen!

PS. För er som vill se heat nummer tre; gå in på
YouTube och sök på Nilsson R-sport så hittar ni det och
många fler av Ulriks filmer. DS.
Gustav Hugoson
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Gustav Hugoson
redo att ta sig an
utmaningen som
kartläsare.

Det gick ju bra!
Team Ulrik
tog hem 2:a priset!
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HELÅRSRESULTAT 2017

KOMMENTARER TILL
POLYKEMIKONCERNENS
HELÅRSRESULTAT 2017
Hållbarhetsrapport
Moderföretaget har upprättat en separat hållbarhetsrapport enligt bestämmelserna i 6:e och 7:e kapitlen i
Årsredovisningslagen. Rapporten är benämnd ”Hållbarhetsredovisning 2017” och har 2018-04-19 publicerats
på företagets hemsida www.polykemi.se.

Polykemi AB
De årliga koncernmässiga omsättningsökningarna med
cirka 11-14% från 2013 till 2016 har följts av en ökning med 22% från 2016 till 2017. Resultatet ligger
kvar på en fortsatt hög nivå.
All produktion inom koncernen utförs av moderföretaget i Sverige och dotterföretaget i Kina medan övriga
dotterföretag är renodlade försäljningsföretag. Under
året har tillbyggnad av kontorslokaler hos moderföretaget gjorts med cirka 650 kvadratmeter och så har tidigare befintliga kontorsutrymmen helrenoverats.

Rondo Plast AB
Såväl omsättning som resultat har ökat märkbart de senaste åren. Omsättningsökningen från 2016 till 2017
uppgår till 9% samtidigt som rörelseresultatet har ökat
från 1,2% till 2,3% av omsättningen.
Förutsättningarna för företagets verksamhet bedöms
som gynnsamma genom fortsatt ökad efterfrågan på
högkvalitativ återvunnen compound. Det prioriterade
arbetet med att hitta nya högkvalitativa råvarukällor,
vilka är en grundförutsättning för att kunna tillgodose
kundernas kvalitetskrav, kommer att ytterligare intensifieras under 2018. Såväl omsättning som redovisat resultat bedöms öka 2018.

De senaste årens framgångsrikt bedrivna arbete med att
öka volymleveranserna planeras fortsätta med oförminskat fokus under 2018. Det finns i dagsläget inga indikationer på att den positiva trend som inleddes under
2014 kommer att brytas.
Miljö och kvalitet
Tillverkningsenheterna i Sverige och Kina samt dotterföretagen Rondo Plast AB och Polykemi Inc är certifierade användare av såväl kvalitetssystemet ISO 9001
som miljöledningssystemet ISO 14001, vilket ger nödvändiga möjligheter till en såväl lönsam som kvalitetsoch miljömässigt bedriven verksamhet.
Koncernen publicerar, trots att man inte bedriver någon
tillståndspliktig verksamhet, en årlig miljörapport som
tillhandahålls på begäran.

SCANFILL AB
Företaget har ökat sin omsättning med cirka 20% jämfört med 2016, vilket innebär sjunde året i följd med
kraftig omsättningsökning. 2016 års trendbrott, som
innebar att företaget för första gången någonsin visade
vinst, har ytterligare befästs 2017. Rörelseresultatet
uppgår till 7% av omsättningen (föregående år 6,3%).
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Det långsiktiga arbetet med befintliga kontakter och
potentiella projekt har fortsatt kontinuerligt under
2017. Omsättnings- och resultatutveckling under 2017,
kombinerat med vetskap om de affärer som förväntas
falla på plats under 2018, innebär att företagsledningen
bedömer förutsättningarna för ett resultatmässigt överskott även 2018 som goda.

års nivå, är högre i förhållande till omsättningen än för
koncernen som helhet.
Övriga koncernföretag
De utländska försäljningsdotterföretagen, Polykemi
GmbH i Tyskland, Polykemi Spol S.R.O. i Tjeckien,
Polykemi ApS i Danmark och Polykemi Inc i USA, har
samtliga haft resultatmässiga utfall som varit något eller
klart bättre än 2016.

Polykemi Compounds Corporation Ltd visar en fortsatt
god omsättningsutveckling, medan resultatet inte har
nått upp till 2016 års nivå. Främsta orsaken till detta är den osannolikt kraftiga och snabba råvaruprisökning som varit ett faktum i regionen under större
delen av året. Resultatet, som i stort sett landar på 2015
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UTBILDNING

BRANDUTBILDNING
UNDER 14 TILLFÄLLEN HAR ALL PERSONAL PÅ FÖRETAGET
GENOMGÅTT EN OBLIGATORISK BRANDUTBILDNING.

Andreas Wirdemo från företaget Eldupphör har varit
ciceron vid några av tillfällena. Han är utbildad brandman, och har därmed en hel del erfarenhet när det gäller
brandskyddsarbete.

För- och nackdelar med olika sorters brandsläckare
(vatten-, skum-, pulver-, kolsyresläckare) diskuterades
på utbildningen, och personalen fick även gå en runda
i fabriken och undersöka potentiella brandrisker. Därefter var det dags för praktiska övningar.

Först fick personalen teoretisk utbildning, där bland
annat vanliga brandorsaker, brandförlopp, mänskligt
beteende vid nödsituation och utrymningssäkerhet informerades av Andreas. Man vet oftast inte hur man
själv skulle reagera i en nödsituation, men jag hoppas
i alla fall att man skulle reagera bättre än en del av de
avskräckande personer som visades under utbildningen.

Tekniken av hur man använder en brandfilt och kväver
elden på t.ex. en människa som brinner, övades på en
docka och alla fick möjligheten att prova på detta.
Därefter fick alla testa på att släcka en öppen eld med
en brandsläckare.
Utbildningen var mycket uppskattad av alla deltagare.

Discobranden i Göteborg togs också upp som ett avskräckande exempel, på hur illa det kan gå om utrymningsvägarna blockeras.

Roger Espersson

Efter en del teori, så var det dags för praktiska övningar utomhus.
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Vår utbildare Andreas tände på och sedan var det vi som skulle
träna på att släcka elden. Håkan Ahlgren hade ju en viss fördel då
han arbetat med att släcka bränder tidigare.

Det märktes att det var övning då alla såg ganska avslappnade ut
när de såg elden.

Vi fick öva på en brandutryckning där Petter Schöld fick vara utrymningsledare och Jörgen Olsson avsökare.
Jörgen hade då ansvaret för att sen rapportera att ingen var kvar i byggnaden till Petter som kontrollerade mot listorna att alla på listorna
tagit sig ut. På bilden syns fr.v: Jörgen Olsson, Jacob Hafström, Martin Flymén och Petter Schöld.

Ingela Johansson lyckades släcka elden utan problem.

Här fick Niklas Lidholm träna på att släcka en brinnande docka
med en brandfilt.
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50-ÅRSFEST

TIDERNAS 50-ÅRSFEST!

Polykemi fick en äkta Baseltrumma i 50 års present av Dolder, Schweiz.

NÄR MAN FYLLER 50 ÅR GÄLLER DET ATT TA TILLFÄLLET
I AKT ATT ORDNA FEST, DET VAR VI ALLA ÖVERENS OM!
Som ett litet brev på posten dök det upp ett mail från
Ystadsonen Cornelius Löfmark, där han ”hört på stan”
att Polykemi fyller 50 år. Han erbjöd oss hjälp med
att fixa 50-årsfesten tillsammans med sin kollega Tony
Rydberg från Ideas i Malmö. ”Vi gör det vi brinner mest
för och är väldigt duktiga på, nämligen eventupplevelser”, presenterar de sig med och det tog vi fasta på.

Jag fick möjligheten att lära känna Cornelia, en fantastiskt duktig tjej, som fungerade som koordinator för
hela eventet. Hon löste verkligen allt! Cornelia började
med att fixa inbjudningsboxarna med varsin Legobit,
som säkert satte myror i huvudet på många av gästerna… Ganska omgående presenterade hon en skiss på
”F-tältet”- F stod i detta sammanhang för Fest & Flärd.
Att bara komma på idén att inreda en lagerhall, inte
bara med plats för 550 sittande gäster utan även med en
lounge med soffor och konstgräs på golvet, vita långa
gardiner längs väggarna, massor med vita ståbord att stå
och hänga vid, murgröna med ljusslingor i taket, barer,
scen, dansgolv m.m. I taket hängde även jättestora ljussatta stjärnor. Pricken över i:et var den väldigt proffsiga
ljussättningen som gjorde att det verkligen inte såg ut
som en lagerhall! Längst bak fanns köket där trerätters
middag förbereddes och serverades på tallrik till mer än
femhundra gäster. Superimponerande!

Vid första mötet i början av januari hade vi några olika
förslag på var vi skulle kunna ha festen, för vi visste
redan då att det kom att bli en stor fest. Vi diskuterade
bl.a. Ystad Arena, men av olika anledningar gick det
inte i lås och några andra tillräckligt stora festlokaler
hittade vi inte i Ystad. Varför gå över ån efter vatten? Vi
visste redan då att en av de stora blå lagerhallarna skulle
tömmas inför Polykemis Öppet Hus i april, så det fick
helt enkelt bli vår festlokal!
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Lång, lång kö för att komma in.
Cornelia var på plats i Ystad redan på måndag morgon
tillsammans med ljud- & ljus-killarna. De började med
att fästa upp en massa vajrar, som sedan all utrustning
efterhand hängdes upp i. Det jobbades frenetiskt tills
långt ut på kvällarna. Den ena underleverantören efter
den andra avlöste varandra och man såg hur festlokalen
började växa fram.

resor”, med anekdoter från varje årtionde. En helt fantastisk mix.
Kvällens överraskning kom när det var dags att presentera 2018, Al Pitcher. Det var nog inte alla som kände
till honom, men jag lovar att ingen någonsin kommer att
glömma honom. En man från Nya Zeeland med svensk
fru, bosatt i Norrköping, Enköping, Söderköping eller
bara Köping… Han drev med oss svenskar, på engelska,
utan hejd. Vi skrattade åt oss själva tills vi storknade.
Det är ingen idé att försöka återge något, för det går
inte, men glöm inte att vi har ”bakluckeloppis”, fiii
faaan!!! A

Vi tyckte att vi verkligen tänkt på allt under planeringsstadiet, MEN drygt en vecka innan festen kom
Polykemis Drift & Underhållschef, Roland Persson, till
mig och sa ”Du Boel”, jag har tänkt på en sak. Jag vill
inte vara negativ, men med så många människor, utan
nämnvärd ventilation, är det nog risk att syret tar slut
inne i tältet”. Det hade vi INTE tänkt på… Nu gällde det
att handla snabbt, tiden var knapp. Roland tog kontakt
med Bravida och de lyckades få ner en jätteanläggning
från Göteborg på bara någon dag. Visserligen ”kostade”
det två stora hål i ”tältduken”, där luftkanalen drogs in,
men de lyckades lösa problemet så att vi fick in sval och
frisk luft. Tack Roland och Bravida! Jag fick lära mig att
varje person alstrar ca 100W genom att bara sitta stilla.
Rör man sig, t.ex. dansar, ökar det till 2-300W, och multiplicerar man det med 500 (personer) hade vi kunnat
värma 5-6 medelstora villor med den energin vi alstrade!!

Efter denna bejublade underhållning drog Elton Bolton
och Cornelius igång igen och nu kunde ingen sitta stilla
längre, spontandansen kom igång till musik alla kände
igen! Även om bandet slutade spela efter ett tag och
DJ:n tog över vid dansgolvet, var det fortfarande fullt
ös, ”ända in i kaklet.”
Jag vet inte om det var fler än jag som absolut inte ville
gå hem, Ola fick mer eller mindre släpa med mig hem…
Det är alltid gästerna som gör festen!!! Tack alla ni som
var där, för en oförglömlig kväll!!

Efter ca en timmes köande för att komma in och sen
mingel bland nya och gamla arbetskamrater och vänner, var det dags att sätta sig till bords och då drog
Cornelius och bandet Elton Bolton igång, så att taket
höll på att lyfta! Första låten, Delilah - Tom Jones var
från 1968 precis som Polykemi. Kvällens underhållning
varvade Cornelius med låtar från 1968 till 2008. 1978 I
Will Survive - Gloria Gaynor, 1988 Stad i ljus - Tommy
Körberg, 1998 Angels - Robbie Williams, 2008 Viva la
Vida - Coldplay och mellan låtarna underhöll ”Jolanta”
oss, välkänd reseledare i Hipp Hipps ”Svenska kändis-

Boel Hugoson
PS. Eftersom vi bad våra gäster att inte uppvakta med
presenter utan istället ge en gåva till ”Star for life”, som är
en icke vinstdrivande internationell utbildnings-organisation med målet att utrota hiv och aids bland unga i Afrika,
så har än så länge fantastiska 150 000 kr satts in på Star
for Lifes’s konto! Det är inte för sent än, bg-kontot 52249463 (Fieldwood Travel) är fortfarande öppet! DS.

forts. på sid 18
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Ola tackar sin Mamma Eira.

Det blir vackrare när det skymmer…

Alla på plats – festen kan börja!

Elton Bolton tackar för sig.

Ola visar sina färdigheter på elbas…

Spontandans.
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Cornelius in action!

Jolanta från 1968.

Al Pitcher från 2018.

Jolanta från 1978.

Världens bästa Cornelius.

Jolanta från 1988.

Fullt ös på dansgolvet!

Jolanta från 2008.

Jolanta från 1998,
speciellt nöjd med sina skor.

Friar Ola till Jolanta?
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KONSTKLUBBEN

DRAGNING
I KONSTKLUBBEN 2018
LIKA

FÖRVÄNTANSFULLA

SOM ALLTID,

DROG SIG MEDLEMMARNA I KONSTKLUBBEN TILL VÅRT NYBYGGDA PENTRY, DÄR
DET VAR PREMIÄR FÖR DEN ÅRLIGA DRAGNINGEN. TAVLORNA HADE HÄNGT UPPE
DÄR EN TID FÖR ALLMÄN BESKÅDNING.

Eftersom jag var ensam i år att ansvara för Polykemis konstklubb, bestämde jag mig för att ta hjälp av Christer Lövgren
som driver Galleri Ardenno i Torna Hällestad. Vi har samarbetat
med honom tidigare, faktiskt redan för flera år sen när Lena
Hansson och Kalle Källman var ansvariga, berättade Lena för
mig. Han har ett väldigt brett utbud och kontakt med många
spännande konstnärer, många av dem lever och verkar i Skåne.

En del av konstverken som hängt uppe för allmän beskådan.

Vinnare 2018-05-18
Vinst nr Namn

Christer tog på sig allt arbete med att välja ut en bra blandning av alster från fotografier, textilkonst, litografi, akvarell till
keramik. Han hängde till och med upp dem, vilket resulterade
i en väldigt trevlig presentation. En annan fördel är att Galleri
Ardenno lämnar ett års fri bytesrätt.
Konstklubben har fått en handfull nya medlemmar under året
och ännu några fler visade sitt intresse när ”årets kollektion”
kom på plats. Tanken är att vi försöker hänga upp nästa års tavlor redan under hösten och på så sätt locka ännu fler medlemmar till nästa års dragning.
I år hade Oskar Andreasson turen på sin sida och kammade hem
första vinsten, en akrylmålning av Carmen Chor. Både Jacob
Hafström och Jonny Gummesson hade ”nybörjartur”, med
varsin vinst på deras första dragning.

Andelsnr

Tavla nr

1

Oskar Andreasson

43

1

2

Bo-Göran Ottosson

2

2

3

Eira Jönsson

34

Extra 1

4

Karl Banke

9

6

5

Jonny Lindén

48

3

6

Patric Cederholm

66

4

7

Mattias Persson

72

5

8

Jacob Hafström

30

10

9

Mattias Persson

71

7

10

Patric Cederholm

67

15

11

Ola Hugoson

25

8

12

Herman Hugoson

18

11

13

Therese Broman

60

12

14

Thomas Hellqvist

22

13

15

Håkan Jaklobsson

78

9

16

Jonny Gummesson

15

14

Extradragning 2018-05-18

(ej vunnit 2014 eller tidigare)

1

Magnus Nilsson

29

Extra 2

2

Christian Andersson

46

16

1
2

Boel Hugoson

80

1 000

Ulrik Nilsson

64

500 kr

Presentkort Ystad Resebyrå

Boel Hugoson
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Här ser ni vinnarna som närvarade vid dragningen, fr.v: Ola Hugoson, Eira Jönsson, Jacob Hafström, Patric Cederholm, Karl Banke,
Thomas Hellqvist och Oscar Hugoson.

DEN TAR JAG!
Karl Banke tvekade inte en sekund.

Jacob Hafström visade upp sin vinst för de andra vid bordet. På fotot ser vi också Per Persson, Carina Hagström och Eira Jönsson.
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TRENDSPANING

TRENDSPANING VEMS
PROBLEM ÄR PLASTEN?
PÅ MÄSSOR OCH TRÄFFAR RUNT OM I LANDET OCH VÄRLDEN TALAS DET MER OCH
MER OM VIKTEN AV MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV TILL DAGENS PLASTFÖRPACKNINGAR.

vecklingen av företagens/återvinningscentralernas maskinparker. Det finns mycket kvar att förbättra när det gäller
återvinning, speciellt när det kommer till sorteringen och
kvalitetssäkringen av återvunnen råvara.

Märkesägare och stora företag inom livsmedelsindustrin söker
efter nedbrytningsbara alternativ till plastförpackningarna,
något som dock ifrågasätts av plastindustrin bl.a. för att det i
dagsläget inte finns återvinningsmöjligheter för dessa nya material. Det finns även problem med otillräckliga egenskaper i form
av värmetålighet och barriärer för att skydda livsmedel på ett
korrekt sätt.

Med Sveriges och EUs mål kring återvinning av plastförpackningar, på 50% år 2020 (idag återvinner vi ca 40% av alla plastförpackningar i Sverige) känns det mer relevant att fokusera på
återvinning än en omsvängning av marknaden mot nedbrytbara
plaster där återvinningsalternativ idag saknas.

Nedbrytningsbar plast bör, enligt mig, bara användas när
det fyller en funktion som exempelvis att gräva ner en kruka
av nedbrytbar plast för att förenkla en planteringsprocess. I
min mening är det bättre att återvinna traditionell olje- eller
biobaserad plast och få ut mer användning av plasten än att
lära konsumenten att det är OK att slänga plast i naturen.

Företag som FTI (Förpacknings och Tidnings insamlingen,
som ansvarar för all återvinning och hantering av plastförpackningar i Sverige) bör lägga stora delar, om inte alla potentiella, av resurserna på insatser för att höja standarden
på den återvunna plasten som lämnar deras fabrik, så att
industrin kan använda det som målen kräver. FTIs guide
kring hur förpackningar ska se ut samt vilka materialval
märkesägarna ska välja har fel fokus, när problematiken ligger i deras hantering och separering av förpackningsavfall
som industrin, vi/Polykemi, inte kan processa.

Nedbrytningsbar plast tar mellan 6-12 månader innan det förmultnat i naturen beroende på vilket klimat de hamnar i. Dock
kommer nedbrytningsbar plast som hamnar i havet inte att brytas ner eftersom processen inte fungerar i vatten vilket kan bidra
till att plastbergen i havet växer ytterligare.
Vi verkar inom en intressant industri och tid där många
märkesägare är villiga att arbeta för att hitta nya och bättre
förpackningsalternativ. Utvecklingen går snabbt och många
kunder gör anspråk på bättre och miljövänligare material – krav
som inte alltid bottnar på välgrundade argument. Detta kan
leda till bekymmer för märkesägare som vill vara sina kunder
tillmötesgående.

Längst upp på listan för förändringar och lösningar för långsiktig förbättring står vi som individer. Vi ansvarar för var vi
slänger skräpet, inte material- eller förpackningstillverkarna.
Låt oss använda rätt material på rätt plats för rätt syfte.
Oscar Hugoson

I mina ögon är nedbrytningsbar plast inte lösningen på
dagens plastproblem. Möjligheterna finns hos dem som
återvinner materialen och allra störst potential finns i ut-
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POOL PARTY!
A multi-millionaire living in Darwin, decided to throw a party and invited all of his mates and neighbors. He also invited
Ernie, a local aborigine.

En mångmiljonär i Darwin (Norra Australien) beslöt sig för
att anordna en fest och bjöd in sina kompisar och grannar.
Han bjöd även in Ernie, en lokal “urinvånare” (aborigin).

He held the party around the pool in the backyard of his mansion. Everyone was having a good time drinking, dancing,
eating prawns and oysters from the barbecue, and flirting.

Han hade festen runt poolen i trädgården vid sitt stora hus.
Alla hade kul, flörtade, drack, dansade och åt jätteräkor och
ostron från grillen.

Then at the height of the party, the millionaire said: “I have a
15 foot man-eating crocodile in my pool and I’ll give a million dollars to anyone who’ll join him”.

När festen var på sin höjdpunkt, sa mångmiljonären; “Jag har
en 4,5 meters människoätande krokodil i poolen och den som
vågar dela den med honom ger jag en miljon dollar!”.

The words were barely out of his mouth when there was a
loud splash.

Orden var knappt uttalade förrän ett stort plask hördes.

Everyone turned around and saw Ernie in the pool, fighting madly with the crocodile, jabbing it in the eyes with
his thumbs, throwing punches, head butting it, getting it in
choke holds, biting its tail and flipping it through the air like
some kind of martial arts expert. The water was churning and
splashing everywhere. Both Ernie and the crocodile were
screaming and raising hell.

Alla vände sig om och såg Ernie vilt slåss med krokodilen,
stack den i ögonen med tummarna, boxade, danskskallade,
tog stryptag, bet dess svans och kastade runt den i luften som
någon slags kampsportsexpert. Vattnet skvätte och plaskade
överallt. Både Ernie och krokodilen skrek och förde ett helvetes väsen.

Finally, after what seemed like an age, Ernie strangled the
crocodile and let it float to the top of the pool like a dead
goldfish.

Till slut, efter vad som känts som en evighet, ströp Ernie
krokodilen och lät den flyta i poolen som en död guldfisk.
En utpumpad Ernie klev slutkörd ut poolen med allas ögon
stirrande på honom i vantro.

An exhausted Ernie wearily climbed out of the pool with everybody staring at him in disbelief.

Mångmiljonären sa; “Alltså Ernie, jag antar att jag är skyldig
dig en miljon dollar”.

The millionaire said: “Well, Ernie, I reckon I owe you a million dollars then”.

“Nä chefen, de e ok, jag vill inte ha dom” sa Ernie.

“Nah, you all right boss, I don’t want it” said Ernie.

Så mångmiljonären sa “Kompis, jag måste få ge dig nått. Du
vann vadet. Vad sägs om en halv miljon?”.

So the millionaire said “Mate, I have to give you something.
You won the bet. How about half a million bucks?”.

“Nä, vill inte ha den” insisterade Ernie.

“Nah, I don’t want it” Ernie insisted.

Mångmiljonären sa; “Kom igen, jag kräver att få ge dig något.
Du var helt otrolig. Vad sägs om en ny Porsche, en Rolex eller
lite aktieoptioner?”.

The millionaire said, “Come on, I insist on giving you something. That was amazing. How about a new Porsche, a Rolex
and some stock options?”.

Återigen sa Ernie; ”Nä”.

Once again, Ernie said: “Nah”.

Förvirrad frågade den rike mannen; “Tja Ernie, vad VILL du?”.

Confused, the rich man asked: “Well Ernie, then what DO
you want?”.

“Jag vill strypa den dj--ln som knuffa i mig” sa Ernie.

“I wanna strangle the bastard who pushed me in” said Ernie.

Alster insänt av Ken Larson, Fairbanks, Alaska, USA /
”Översatt” av Ola Hugoson
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TURNERING

PADELTURNERING 2018
LÖRDAGEN DEN 5 MAJ SAMLADES 16 MORGONPIGGA PADELASPIRANTER UTE VID
SALTSJÖBADENS TENNISCENTER REDAN KLOCKAN 09.00.

Dagen inleddes med lite gött snack, vi kände lite på padelburen, kollade så att bollarna studsade som de skulle och annars
lite allmän uppvärmning innan tävlingsmatcherna drog igång
en timme senare.

B-finalen gjordes upp mellan Andreas Persson och Daniel
Lindahl som tog emot Lars Hugosson och Jonas Schor.
Segrande ur striden var Hugosson/Schor efter siffrorna 6-1.
Detta ledde till A-finalen där paren Markus Holm och Christian
Nerman ställdes mot Patric Cederholm och Herman Hugosson.
Siffrorna skrevs till 6-1, 6-1 i favör firma Cederholm/Hugosson
och en vinnare hade korats!

Kvartsfinalerna spelades igenom, samtidigt som de som inte spelade kunde åtnjuta frukostfrallor från Möllers alternativt tjuvträna på intilliggande tennisbana.

Pris i form av en pokal och en låda must från Kiviks Musteri
gavs ut till de glada vinnarna.

När de var färdiga så spelade förlorarna B-slutspel, vinnarna
semifinaler i A-slutspelet och samtidigt närmade det sig lunch.
Lunchen levererades från Lisas skafferi i form av pastasallad med
diverse såser, mycket uppskattat!

Tack till alla deltagande för en mycket lyckad dag!
Herman Hugosson

Avklarad lunch och semifinaler ledde dagen vidare in till finalerna i såväl A- och B-slutspelet.

DELTAGARE

PADELREGLER
• Banan i padeltennis är som en liten tennisbana, ofta
på konstgräs, omringad av väggar av både plexiglas och
galler. Bollen får vallas via glaset, men inte gallret.

Johan Thorén
Viktor Bladh
Ola Olsson
Dick Ahlert
Lars Hugosson
Jonas Schor
Herman Hugosson
Patric Cederholm

• Padel spelas alltid som dubbel med fyra spelare.
• Poäng räknas precis som i tennis.
• Serven slås underifrån med studs i marken innan
tillslag.
• Racketen påminner om ett tjockare strandtennisrack
som inte har strängar utan slagytan är perforerad av hål.
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Fredrik Nilsson
Gustav Hugoson
Markus Holm
Christian Nerman
Andreas Persson
Daniel Lindahl
Carl Eriksson
Peter Lind
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FAMILJEDAG, KINA

PASSIONATE
WORK, HAPPY LIFE
POLYKEMI KUNSHAN 2018 FAMILY FUN DAY

On June 2nd, Polykemi Kunshan held its Family Day in Suzhou
Chinese Rose Garden. Also we took this chance to celebrate
Polykemi AB’s 50th Anniversary in this special way. It’s a great
honor that our headquarter boss couple were presented in the
activity in the morning!

wind and rain, it is the peak moment. Polykemi Kunshan is on
its 13th, just like a thriving teenager, who is striding on the road
which is full of possibilities, with all our best wishes and hopes.
We pass the flames, not only the mission and technical, but also
Polykemi’s value and spirits. We go forward firmly for the next
10th and 50th, and truly believe that with the care and protection of our headquarter and great leadership, Polykemi Kunshan
is certain to get better and better day by day!
Mary Tang

All our family members, especially the kids, enjoyed an extremely happy moment. People played in teams, cooperated and competed, to gain stamps, and used the stamps to change for snacks
and gifts. After a whole day with games, we gained family solidarity, teamwork, joy of winning, and of course prizes and gifts!
Chinese old saying “At forty I had no more doubts and at fifty,
I knew the will of Heaven.”. 50th is a life that had went through
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Happy family photo.

Birthday Cake — made on site.

Magnus Lindahl cut the cake after “Happy Birthday” song.
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MÄSSA

ELMIA
PRODUKTIONSMÄSSOR
15-18 MAJ 2018
Det var första gången som sex mässor arrangerades samtidigt under namnet Elmia Produktionsmässor.
Mässorna var: Polymer, Automation, Verktygsmaskiner,
Svets och fogningsteknik, Plåt samt 3D.
Så här möttes över 480 utställande leverantörer av
maskiner, material och produktionsutrustning i både
plast och metall.

För oss gick det över förväntan med ett stort antal rätt
besökare. Många formsprutare, men framförallt många
slutkunder, valde att besöka oss för att diskutera sina
projekt. Vi lyfte fram ett antal material men ingen
kunde missa att Polykemi firade 50-årsjubileum i år.
Under de fyra dagar som Elmia Polymer varade lockades
totalt 7.681 besökare till mässan.

Elmia Polymer är årets mässa på nordiska marknaden
under 2018 och naturligtvis vill vi finnas där kunderna
är. Polykemi och Rondo hade fem representanter på
plats i en gemensam monter.

Nästa Elmia Produktionsmässor arrangeras den 12–15
maj 2020.
Peter Rosengren

Bildtext: Fr.v: Johan Sonesson, Fredrik Holst, Patrik Axrup, Dennis Klang och Peter Rosengren.
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SPIF AWARD

VINNARE AV
ÅRETS
SPIF AWARD
I samband med Elmia Polymer-mässan arrangerade SPIF
även i år Swedish Plastic Industry Awards. Medlemmar
har nominerat och röstat fram de bästa leverantörerna
inom fem kategorier i plastbranschen. Både Polykemi
och Rondo var nominerade i kategorin Årets Råvaruproducent.
Till Scandic Elmia i Jönköping, där prisutdelningen
skulle ske, hade 70 personer kommit. Efter fördrink och
mingel var det så dags för det avgörande beskedet.
Polykemi tog hem SPIF-priset som Årets Råvaruproducent.
Det är Polykemis år i år och vi tackar alla de som röstat
på oss och gett oss förtroendet att leverera material.
Peter Rosengren

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.
D

JULBOR
2017
SID 18

MI
POLYKE
50 ÅR
SID 22

ANNIVER

th

SARY

Polynews
NR 1 /

2018

Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mail adresser:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se
vendela.hugosson@polykemi.se
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GENERATION 3 I KINA

G3 PÅ TUR I
FOLKREPUBLIKEN KINA
FÖR FÖRSTA GÅNGEN SEDAN UPPSTARTEN VAR HELA G3 (GENERATION 3 I
HUGOSON/HUGOSSON-SLÄKTEN) SAMLADE OCH PÅ VÄG TILL KINA.
VID TIDIGARE TILLFÄLLEN HAR HANDBOLLSSÄSONGER, UTLANDSSTUIDER
OCH ANNAT HINDRAT OSS ALLA FRÅN ATT DELTA SAMTIDIGT.

Något nervösa, det var väldigt tyst i taxin i alla fall,
åkte vi till Kastrup i god tid för att hoppa på planet vid
18.30 den 8:e juni. Väl på planet märkte vi att det var
halvtomt i kabinen vilket betydde att alla kunde sitta
utan stolsgranne!

oss runt i fabrikerna, kontoret och den nya marken vi
har köpt. Lokalerna är verkligen superfina och teamet
där borta gör verkligen sitt bästa för att inte hamna
efter kontoret i Ystad efter renoveringen. Magnus berättade om uppstarten, hur kinesiska ”way of business” går
till och annat roligt som hänt under alla åren han varit
på plats i Kina.

Efter några filmer, kvällsmat, några timmars sömn (kanske en nackspärr på Herman ”Gamnacken” Hugosson)
och frukost landade vi i Shanghai. Allt gick som smort
fram till Herman skulle igenom passkontrollen och chippet inte riktigt ville som varken Herman eller passkontrollanten… Efter ungefär en halvtimmes väntan kom
Herman igenom och mötte upp oss andra.

Tisdagen bestod av presentationer av produktionsavdelningen (Karsten främst, men även Jerry Zhu), lunch i
personalmatsalen där vissa uppskattade maten mer än
andra… Men ingen i familjerna Hugoson/Hugosson är
väl kräsna? Vi blev informerade om hur de arbetar i
fabriken och hur deras smått annorlunda KPI-system är
upplagt med dagliga omdömen från gruppledaren som
direkt påverkar operatörernas löner.

Första helgen spenderades i Shanghai och bestod av
shopping på ”Copy market” där Herman och Gustav
gjorde sig ovän med de flesta försäljarna genom att pruta för hårt eller säga ”Bad quality!”. Högst underhållande!

På kvällen åt vi traditionell middag med våra kinesiska
kollegor i Kunshan, och med traditionell menar jag allt
ifrån grodlår och nudlar, till sprängd fisk (!) i sötsur sås
och diverse andra rätter. Till detta serverades öl men
även gödsel, nej jag ber om ursäkt, jag menade risvin
på 42% alkohol, s.k. Baijiu. Kvällen avslutades på en
Bayersk-inspirerad Bierstube med musik, sång och dans!

På kvällen åt vi asiatiskt nere på The Bund med Magnus
Lindahl, Karsten och Angelica Vang. Väldigt trevligt
och supergott!
Söndagen bestod av lite sightseeing, lunch och turistande. Vi var bland annat uppe i Shanghai Tower, den
högsta byggnaden i staden, dessvärre var utsikten för
dagen inte den bästa…

Onsdagen spenderades på kontoret med diverse presentationer och informationsutbyte på våra respektive
avdelningar. Herman åkte, tillsammans med teknikerna och Karsten, till Nantong och provkörde en Steermaskin, för att se om deras nya vacuumsystem eventuellt kan förbättra vår produktion. På lunchen spelades

Måndag morgon blev vi hämtade på hotellet och kördes
till kontoret i Shanghai där Magnus och Karsten visade
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det pingis, jag (Johan) insåg min bristande pingistalang
och gav snabbt upp… Gustav däremot påstår sig vara
obesegrad, dock utan något vittne.

företagen. En väldigt givande och konstruktiv förmiddag (som vanligt). Eftermiddagen bestod av lite shopping och en sista middag med gänget, som avslutades
på en uteservering och fotbolls-VM på storbildsskärm.

Torsdagen spenderade vi i Shanghai, lite business och
lite pleasure. På förmiddagen hade vi vårt första Kusinmöte för året, där vi sitter och pratar om våra tankar,
idéer och allt annat mellan himmel och jord som rör

/Reisleiter Johan Hugoson med sällskap av turisterna
Oscar, Herman, Gustav och Vendela
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MÄSSA

HISPACK-MÄSSAN
I BARCELONA
Scanfill fick chansen att ställa ut nere i Barcelona via Packbridge i en finansierad monterplats av Tillväxtverket Syd, Grow
International Southern Sweden och Invest in Skåne. Vi hade
en monter bredvid Beneli, som tillverkar smarta RFID-etiketter i Helsingborg, och Packbridge själva som är ett cluster med
företag där alla företag tillför något till förpackningsindustrin
på något sätt.

nya material med en grön profil. Vi var ganska ensamma om
att ställa ut och presentera råmaterial eftersom där var väldigt
mycket maskintillverkare och förpackningstillverkare.
Marcos spenderade även han 1,5 dag i montern och på mässan
för att besöka potentiella kunder.
Hispack-utställningen var intressant att ställa ut på, men enbart
för att vi fick monterplatsen sponsrad. Scanfill tackade för en
trevlig vecka i Barcelona, men kommer inte att lägga några egna
pengar på en monterplats i framtiden.
Been there, done that, som man säger.

Vi hoppade såklart på detta erbjudande direkt då vi inte långt
innan erbjudandet kom, varit på resa med Marcos Barraca
(Polykemis agent i Spanien) och hans nya kollega Nacho Soler
Moran som kommer från förpackningsindustrin i Spanien, runt
Valencia området. Det var ett väldig bra sammanträffande och
vi ville såklart utnyttja detta direkt och hjälpa Marcos igång med
lite leads att jobba med runt om i Spanien.

Oscar Hugoson

Vi fixade en monter med hjälp av Fri Kommunikation och
Anderzson of Sweden som skulle vara enkel men ändå innehålla
vårt miljövänliga budskap samt visa att vi säljer råmaterial. Inte
alltid den lättaste kombinationen att kombinera. Vi blev väldigt
nöjda och det visade sig att ett av våra citat blev en fullträff och
många stannade för att prata om miljövänlig förpackningsplast. Citatet: ”We produce environmentally friendly packaging material”.
Då Scanfill är nya på marknaden i Spanien är vi inte speciellt
kända heller, vilket gav mig möjligheten att introducera Scanfillmaterialen till alla som kom förbi montern för första gången.
Detta har lett till ett par nya leads och ett par kontakter som
vill gå vidare och titta närmare på våra material. Vi fick besök
från allt ifrån varumärkesägare, förpackningsproducenter och
konsulter, från Spanien, Turkiet, Italien, Japan och många andra länder. Gemensamma nämnaren var att alla var på jakt efter
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Marcos Barraca står beredd att ta emot besökarna.
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