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VD HAR ORDET

EN MÄRKLIG
HISTORIA
... BÅDE I NÄR- OCH FRAMTID!

I detta nummer av Polynews tänkte jag förmedla information och tankar kring följande ämnen:
• Kommentar till valresultatet i Landet och Staden…
• Nedläggningshot för 50% av Polykemis tillverkning
i Ystad?
• Investering i ny produktionsenhet i Tjeckien!
• Ny partner i USA!
• Ny VD för Polykemi-koncernen.

VD, OLA HUGOSON

Kommentar till valresultatet i Landet och
Staden…
Det är väl lika bra att börja från början och lämna en
högst personlig kommentar till årets valresultat i Landet
och Staden. Eftersom jag på intet sätt vill jämföras med
politiska kommentatorer likt PM Nilsson i Dagens
Industri, Per T Ohlsson i Sydsvenskan eller min vän
Bertil Torekull, f.d. chefredaktör för bl.a. Veckans
Affärer, Dagens Industri, Östgöta Correspondenten och
inte minst Svenska Dagbladet, så hoppas jag att följande
kommentar tas för vad den är… ett tyckande från en
familjeföretagare i landsorten med mer fokus på det lilla
än det stora.

som ökade väsentligt i valet. Inte ens SD nådde de tidigare prognoserna…
Lika lite kan jag förstå varför det är ok att samtala/
förhandla med ett parti, V, som i nutid fortfarande stött
de kommunistiska regimerna i Kuba, Venezuela o.s.v.,
medan det inte går att ens närma sig ett parti, SD, som
representerar 1,1 miljoner svenskar. Skälet är givetvis att
det finns en del individer med mycket konservativ, totalitär konservativ, ja t.o.m. ny-nazistisk läggning inom
SD. Men om alla politiska partier skall ”behandlas” som
SD för sitt förflutna, så blir det inte mycket diskuterat på Helgeandsholmen i Stockholm… för utifrån min
horisont har alla partier någon form av belastning antingen åt vänster eller höger.

Hur som helst kan jag inte se något annat sätt att uttrycka mig än medelst en kraftig skakning på huvudet
(från höger till vänster eller omvänt – välj efter egen
preferens på höger/vänster-skalan)! Hur i hela friden
kan vi ha gått från röra till ännu mer röra? Hur kan
alla, utom möjligen Gudrun Schymans FI, utropa sig
till vinnare och/eller segrare? Inte fanken var det många

Tror inte att någon i näringslivet skulle utsätta sig för en
förhandlingssituation likt den som de ickesocialistiska
partierna gjorde innan valet. D.v.s. att uttrycka att vi kommer inte att ens prata med en part i ”projektet”, vilket för
mig framstår som ett ytterst dåligt förhandlingsupplägg.
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Nedläggningshot för 50% av Polykemis tillverkning i Ystad?
Denna rubrik känns rätt overklig, men för att ingen medarbetare eller lokalpolitiker skall känna sig som undermåligt informerad vill jag på detta sätt fästa Polynews
läsares blick på den situation som uppstått… Vad är det
som hänt? Det frågar nog de flesta läsare. Egentligen
ingenting, men det är inte otroligt att scenariot blir
verklighet inom lite drygt 14 månader.

Att prata och lyssna har alltid varit en bra metod och
den betyder för allt i världen inte att man måste göra
som den andra parten önskar, men sannolikt hittar man
beröringspunkter som förenar och om dessa är större
än summan av det som skiljer, så borde någon form av
gemensam handlingsplan kunna skapas både åt vänster
och höger...
Ett gott exempel på denna metods användning är mitt
och Lars samarbete över åren. Det är mera regel än undantag att vi har olika initiala utgångspunkter när exempelvis en investering skall göras, men efter en stunds
diskuterande och någon natts god sömn, så slutar det
mest hela tiden i att vi funnit en i allas ögon bra lösning för firman.

Sedan säkert 25-30 år har Polykemi köpt leveranser av
”kyla” från Ystad Kommun. Kyla i form av vatten som
använts som köldmedel via en värmeväxlare för att sänka temperaturen på vårt eget cirkulerande kylvatten till
maskinerna. Historien började så här:

Ja ja, i skrivande stund (18/9) har inte mycket hänt och
när detta publiceras är förhoppningsvis det hela klarare och kanske t.o.m. avklarat med både talman och
statsminister (samma eller nya) på plats.

Vid samtal med Ystad Energi upptäcktes det att vi hade
behov av kallare kylvatten i vattenbaden samtidigt som
Ystad Energi gärna tog hand om den effekthöjning som
värmeväxlingen hos oss utgjorde. En ren win-winsituation. Vattnet pumpades från det ”nerlagda” vattenverket i Öja/St. Herrestad i den nästan hundra år gamla
tegelledningen längs med väg 19.

I vår egen lilla stad är situationen mer eller mindre som
i Riksdagen med undantag för att Centerpartiet som
vanligt vinglat sig till en plats i strålkastaren under de
senaste 4 åren genom att ”styra” tillsammans med
Socialdemokraterna och därför är det kanske den mest
spännande utvecklingen att följa, huruvida C återigen
kommer att stå vid S sida eller om de på något märkligt
sätt ömsar skinn och återgår till den borgliga sidan.
Den senare behöver dock någon form av stöd, precis
som i Riksdagen, av SD, och om upplägget är detsamma
här i Ystad så kommer resultatet nog inte ens att bli en
rödgrön röra utan mera ”pytt i panna på mindre lämpliga ingredienser” de närmsta 4 åren… Hoppas trots allt
på större klokhet i närområdet för jag vill inte gärna
tänka på konsekvenserna…

Ett antal år senare gick värmeväxlaren hos Ystad Energi
sönder men lyckligtvis fann man en likadan begagnad
i Staffanstorp (tror jag att det var) och det hela kunde
fortsätta. Tyvärr gick även denna sönder och då lät
Ystad Energi det varma vattnet bara rinna igenom anläggningen. Polykemi fortsatte dock att betala den överenskomna årsavgiften.
X antal år senare meddelade Ystad Energi att man önskade att säga upp avtalet eftersom det behövdes investeras i ny utrustning i ”vattenverket” och det ansågs
inte ligga inom budget och något behov att hålla igång
någon form av ”reservvattentäkt” fanns inte enligt Ystad
Kommun. Lösningen blev att Polykemi tog över ansvaret
för anläggningen genom ett arrendeavtal. Investeringar
gjordes i pumputrustning, modern övervakningsteknik
och inte minst en uppfräschning av brunnarna genom
specialisterna på Malmbergs i Åhus.

Min personliga slutsats i ”valfrågan” är att det är dags att
”bli vuxna och förståndiga” och börja diskutera lösningar
istället för att berätta vad man inte ska göra… I våra
politikers anda vill jag förtydliga med att jag ska inte:
•
•
•
•
•

Bestiga Mount Everest
Ensamsegla i ett badkar över Stilla Havet
Slå världsrekord i varmkorvsätning
Köpa en giftorm
Göra en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela

Arrendelösningen fungerade väl fram till 2012 när Ystad
Kommun kontaktade Polykemi med begäran om att arrendet skulle upphöra… Varför? Jo, man var i behov att
återuppta driften av det nerlagda vattentäkten eftersom
man blivit ålagda av Staten att säkerställa att det fanns
reservvattentäkter inom kommunen… Vad var det vi sa?

Däremot har jag en hel del andra ting som skall göras
och något som känns viktigt att ta upp är nästa ämne
ibland rubrikerna:
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Då ska detta ”förslag” jämföras med det inte helt lättgenomförda alternativet att ”snabbt” flytta produktion till annan verksamhetsort. Det enda som är lätt i
sammanhanget är att OM detta blir vårt val så kommer
orten att vara långt ifrån Ystad, det är helt säkert.

Eftersom det inte är en kärnverksamhet för Polykemi
att driva ett vattenverk, och för att tillmötesgå Ystad
Kommun, så avslutades arrendeavtalet, som i sig gav
oss en stark rättslig ställning. Ett nytt ”leveransavtal”
skrevs på 7 år (2012-2019), som inte gav oss samma
rättsliga ställning, men baserat på vår historia tillsammans med Ystad Kommun och dess bolag och förvaltningar så ansåg vi att vi kunde bortse ifrån det. Avtalet
statuerar att vi har rätt att få leverans av en volym som
motsvarar den dubbla som vi i hade haft tidigare och
detta kändes tryggt eftersom vi trots allt hade avsikt att
fortsätta verka och växa i Ystad.

Vilket alternativ som blir slutresultatet är lika okänt
som spekulationerna kring talman, regering eller Ystads
nästa Kommunstyrelses sammansättning och vi hoppas
alla på att scenariot inte ska realiseras, men på detta
sätt fick jag en lämplig övergång till nästa rubrik:
Investering i ny produktionsenhet
i Tjeckien!
Detta är en följetong som gått i Polynews ungefär lika
länge som Dallas eller Hem till Gården på tv… men nu
börjar det åter att röra på sig. Just nu förhandlar vi med
ett återvinningsföretag om att överta deras anläggning
med maskiner m.m. i Olomouc-området. Tomten är
drygt 30.000 m 2 och där finns fabriks- och lagerbyggnader på drygt 10.000 m 2 ! Personal att överta finns
också, så en snabb uppstart av ett nytt Rondo och ett
embryo till ett nytt Polykemi finns redan!

Ack vad vi bedrog oss! Strax efter semestern i år fick
vi meddelat vid ett möte här på Bronsgatan, och utan
någon större omskrivning, att Ystad Kommun har för
avsikt att säga upp leveransavtalet och sluta förse oss
med vatten för värmeväxling per 2019-11-22. Att detta
vatten utgör kylmedlet för halva vår produktion var
inget som Ystad Kommuns representanter tycktes inse
eller riktigt bry sig om, trots att vi påpekade att så är
fallet… I sann svensk anda så avslutades mötet med
att Ystad Kommun skulle återkomma till oss med ett
”kompromissförslag”, men något sådant har ännu inte
materialiserat sig.
Visserligen har avtalet ännu inte skriftligen sagts upp
men vi ser trots allt skuggan av galgen och tills att något
annat meddelats oss, så måste vi agera utifrån den information och alternativ som vi har.

Eftersom inga förhandlingar är klara förrän papperna är
påskrivna och pengarna betalda har vi även ögonen på
en industrifastighet med tillstånd för plasttillverkning i
närområdet till vårt kontor sedan 26 år. Infrastrukturen
för att kunna utveckla verksamheten i Polykemi spol.
sr.o. är god.

Det svåraste men samtidigt enklaste alternativet är
att ta skeden i vacker hand och stänga så många maskiner som det krävs för att kylkapaciteten skall räcka till.
Har ännu inte gått i detalj med detta, men att det innebär personalneddragningar på 50-80 personer vid
verksamheten på Bronsgatan är ställt utom allt tvivel.

Om ovan ”vattenscenario” inte slutar i någon form av
för oss acceptabel kompromiss kommer det att bli en fråga var vi investerar 15-20 miljoner kr bäst. I Ystad, vår
hemort, eller i en ort i södra Tjeckien. Att flytta maskiner och överföra teknologi är givetvis inte gjort i en
handvändning, men det går att göra om det är ett måste.

Ystad Kommuns representanters förslag var, innan
”kompromissdiskussionen”, att vi ”som alla andra”
får lösa vårt kylbehov själva… En sådan lösning som
uppfyller våra hållbarhetsmål går ut på att pumpa upp
grundvatten, använda det som kylmedel och därefter
återföra det till kretsloppet. Provborrning har gjorts
och tillgång till vatten finns och tack och lov är vår
fastighet tillräckligt stor för att kunna återföra vattnet
utan att vi menligt påverkar grundvattnets generella
temperatur. Vad är då problemet med denna lösning?
Ca 15.000.000-20.000.000 kronor i ”oproduktiv
investering”.

Ett måste är också nästa rubrik:
Ny partner i USA!
Eftersom vår samarbetspartner i USA, Omni Plastics,
låtit meddela, och vi instämmer i slutsatsen, att de inte
är lämpliga att producera en del av våra produkter, så
har vi sedan i början av året letat, besökt och utvärderat
ett antal företag i Evansville-trakten. Området är i det
närmaste att jämföra med Gnosjö-området i Sverige när
det kommer till plastföretag. Där är massor och plasttraditionen är mångårig.
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för förändring och andra alternativ. Detta leder över till
sista rubriken:

För att inte tråka ut läsarna väljer jag att redogöra i
pocketformat för vad som hänt på sistone. Undertecknad var tillsammans med vår USA-ansvarige, Johan
Hugoson, på blixtvisit i början av månaden eftersom det
tillvanda samarbetet och systemet plötsligen och med
allvarliga konsekvenser började falla samman. Rättning
i ledet beordrades och även om inte alla pusselbitar ännu
ligger riktigt på plats så ser det värsta ut att vara avstyrt.

Ny VD för Polykemi-koncernen.
Ja nu blev kanske rubriksättningen alltför lik de mera
nyhetsinriktade och lösnummerfokuserade publikationernas, för någon ny VD föreligger inte just nu, men det
som skett är att vi inlett en omfattande process för att
säkerställa att nästa VD blir rätt…

Vid besöket i Evansville träffade vi ett av de tilltänkta
samarbetsföretagen för att diskutera möjligheterna till
förvärv av del av bolaget eller bildandet av ett jointventure. Well, som dom säger over there ”the whole
thing went down the drain” (det gick rätt åt skogen –
svenska). Efter en öppen diskussion kring det vi skickat
över i förväg och som vi ansåg var en nödvändig investering i utrustning, personal och procedurförändringar,
så blev slutsatsen från bägge håll att det vi krävde inte
överensstämde med den ”game plan” som bolaget hade,
samt som ”lök på laxen” hade man ingått något underligt administrativt-/ägandeförhållande med den katolska kyrkan varvid det inte gick att sälja en del av bolaget
till oss och ett JV nog blev svårt att genomföra. Ridå!
Sex månaders arbete tog slut på två timmars diskussion.

Fast hur skall någon kunna ersätta mig? Säkert en fråga
som fanns i vår far/farfar Hugos huvud under mitten av
90-talet innan han lämnade över till mig och Lars och
kanske t.o.m. något år längre än så.
Det familjen känner är stort ansvar inför övriga medarbetare och därför går processen ut på att vi som ägare
måste ta ställning till några enkla alternativ.
Lösningar/alternativ:
A. Någon i nästa familjegeneration (G3) tar över =
familjen behåller ansvar för drift och ägande.
B. Någon av våra medarbetare tar över = familjen
fortsätter som ägare.

Eftersom man aldrig skall stå utan alternativ och då det
alltid är bra att ha ”en vän i viken”, så följde en kortare
diskussion och ett nytt ”okänt” alternativ togs fram.
Möte med detta bolag beslöts för dagen efter. En första
presentation av personal och dessas erfarenheter, maskiner, labb och lagerutrymmen avlöpte så väl att samma
dag, mindre än 24 timmer efter ridån gick ner hos det
tilltänkta företaget, översändes våra underlag för utvärdering och framtagning av förslag från de nya killarnas
sida. Killar och killar, nyckelpersonen i det hela är den
dam som varit vår dagliga kontakt hos Omni fram till
hon slutade i februari i år!

C. Någon extern person rekryteras som VD = familjen
fortsätter som ägare.
D. Någon extern person rekryteras som ”interims” VD
tills någon i G3 tar över = familjen fortsätter som ägare
och på sikt ansvariga för driften.
E. Försäljning av bolaget = bolaget får en ny ägare.
Alternativ E är i sanningens namn inget som vi i dagsläget planerar för, men eftersom vi vill lyfta på alla stenar och alternativ känns det som en nödvändighet att
det finns med i listan.

Vid följande dags möte framlades deras alternativ”beteckningar” för våra produkter och beslut togs att de
skall fullfölja det hela med fysiska prover för oss att testa m.m. Johans och mina ”djupa suckar” av tacksamhet
över denna ödespositiva nyck hördes nog över Atlanten.
Herregud, vad skönt att prata med personer som förstår
vad man säger. Allt är förvisso ännu inte riktigt klart,
men min övertygelse är total att vi nu äntligen hittat en
långsiktig partner i USA. Något som möjliggör för oss
att växa i volym hos våra europeiska kunders tillverkningsenheter i USA.

Ett absolut krav för att säkerställa vårt och alla övrigas
lugn, trygghet och arbetsglädje är att vår process inte
slutar i familjebråk, osämja o.s.v. och därför har vi till
vår hjälp anslutit förmodligen två av Sveriges mest erfarna akademiker inom familjeföretagsfrågor. Utöver de
akademiska meriterna besitter de också massor av praktisk erfarenhet i dessa frågor. Dom är:
Dessa bägge har i dagarna genomfört timslånga intervjuer med alla i familjen och kommer utifrån våra olika
tankar och framtidsplaner, för såväl individen och
företaget, att stötta oss i de olika riktningar som bäst

Precis som i berättelsen från USA-besöket så känns det
viktigt att påpeka att det är nödvändigt att vara öppen
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Annelie Karlsson (Ph.D)

Per Mårtensson (Ph.D)

VD för FBN Sweden och tidigare
Handelshögskolan i Stockholm

Docent vid Handelshögskolan i Stockholm

passar oss som individer och som bäst tar hänsyn till
Polykemis bästa. Även om det är jag som skall ”bytas
ut” och trots att det hela ger mig en del ”fjärilar i magen”, så ser jag verkligen fram emot arbetet att ersätta
mig med en, förmodar jag, yngre kraft! Ibland måste vi
våga göra det okända obekväma. Lovar att återkomma
till detta ämne de närmsta 2-3 åren!

så kan det bli en både ”bumpy” och ansträngande höst
och vinter… MEN vad gör väl det? Vi har lyckats att
överkomma stora bekymmer tillsammans förr och min
övertygelse är att vi även i fortsättningen kommer att
lyckas med det.
Ser att denna text blev lång men så fanns det också en
hel del att förmedla. Tills nästa gång önskar jag alla en
njutbar Mårten och en skön höst med massor av äppelpaj och annat gott!

Något som i realiteten inte var ”obekvämt” var den
gångna sommaren och vår gemensamma semester. OK,
en del dagar var det väl varmt men då gällde att tänka
på sommaren 2017 och vips försvann alla sådana tankar
ut med de kalla minnen som dök upp. Det är min innerliga förhoppning att alla Polynewsläsare fick möjlighet att njuta och ladda batterierna på samma sätt som
jag för enligt de signaler som vi fått efter semestern,

Ola Hugoson

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.
JULBORD
2017
SID 18

POLYKEMI
50 ÅR
SID 22
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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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KUNDBESÖK - KONFORM

TJECKISKT BESÖK
I YSTAD
DEN 22-24 AUGUSTI HADE VI DET STORA NÖJET ATT FÖR FÖRSTA
GÅNGEN VÄLKOMNA JOSEF SKOPALEK (ÄGARE) OCH EVA
KLEPACOVA (TEKNIK) IFRÅN FÖRETAGET KONFORM TILL YSTAD.

Josef grundade firman 1991 och idag är de ca 200 anställda.
Vi är framförallt med och levererar talkfylld PP/EPDM för
dörrdetaljer till Skoda och just Skoda står för 70% av deras omsättning.

undertecknad inte själv spelar golf, så tänker jag inte kommentera
resultatet, men vi hittade i alla fall fler bollar än vi slog bort A.
Ett stort tack till Carina Hagström, Kenan Kozica, Johan
Sonesson och Jörgen Andersson som hjälpte till under besöket!

Efter sedvanlig projektgenomgång och rundvandring i fabrik/
labb tillbringade vi eftermiddagen på Tomelilla Golfklubb, där
vår egen ”bunkerexpert” Johan Sonesson mötte upp. Eftersom

Patric Cederholm

Rundvandringen utmynnade i många nyfikna frågor rörande allt
ifrån skruvkonfiguration till testutrustning på labb och Petr Pokorny
hjälpte till med översättning i mån av behov.

Dreamteam – Johan Sonesson, Josef Skopalek, Petr Pokorny
& Eva Klepacova.
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLD
Hanna Larsson

Hej!
ut på landet. Min man är alltså bonde, men vi har inga
djur. Vi odlar dock en hel del grönsaker och framförallt
lök, så ibland kallas Fredrik för Lögalarsson.

Mitt namn är Hanna Larsson och jag är ny på marknadsavdelningen här på Polykemi. Jag tänkte försöka berätta
lite om hur en småländsk statsvetare hamnar i Ystad,
och kanske ännu mer, på Polykemi.

2015 lämnade jag 4C Strategies för en tjänst som verksamhetsutvecklare vid Tullverket, den omvandlades sedan som projektledare inom underrättelse. Tullverket
är toppen, men längtan efter näringslivet med korta
beslutssträckor, beslutsfäighet och större möjlighet att
påverka blev för stor. Jag är därför väldigt glad över att
ha getts möjligheten att arbeta på Polykemi, ett internationellt företag i Ystad.

Jag är uppvuxen bland mörka skogar och röda stugor i
Småland, Sävsjö. För den handbollsintresserade så blev
det en hel del år i Sävsjö HK. Gymnasiet förde mig till
Värnamo och sen vidare till Kalmar, den stad jag idag
kallar för min hemstad då min familj bor där.
I Kalmar studerade jag Internationella samhällsstudier
med huvudinriktning statsvetenskap på Linnéuniversitet.
På grund av min inriktning i säkerhetspolitik blev jag
intressant för Försvarsmakten och 2005 fick jag jobb där
som underrättelseanalytiker. Det blev genom det en hel
del resande runt om i världen, bland annat en längre vistelse till Afghanistan 2009. Det var en utvecklande resa.

På Stockholmsgården bor jag tillsammans med Fredrik
och våra två barn Lily 5 år och Leo 2 år, samt våra två
katter Kitty och O´Malley. Jag har aldrig ångrat flytten
till Skåne, jag uppskattar Österlen varje dag. Påminn
mig dock gärna om det i februari när det är snöstorm
och jag sitter i diket strax efter Kabusa.

Åter i Sverige blev jag erbjuden att arbeta som analytiker för ett då litet företag inom Försvarssektorn/
Krisberedskap, 4C Strategies AB. På 4C Strategies arbetade jag i stort sett uteslutande mot militära kunder,
där vi som företag erbjöd mjukvara och konsulttjänster
inom förmågeutveckling. Jag fick efterhand ta mer ansvar som projektledare och till slut tillträdde jag som
affärsområdeschef. Arbetet var varierat och bestod av
mycket resande, ofta till mycket ensliga platser där exempelvis NATO och UK Army har sina träningsanläggningar. Veckor av tältande i Kenya och boendes på militärförläggningar i Albanien och Polen. Även det utvecklande.

Jag lockas av utmaningar, så varje år försöker jag ge mig
själv en träningsutmaning. För tillfället är det Crossfit
som lockar mest men vi får se vad det blir för utmaning 2019. Utöver träning så är en annan hobby att resa.
Jag har inget favoritland eller favoritstad, så jag väntar
fortfarande på att få upptäcka det. Alla tips mottages
tacksamt.
Det ska bli väldigt spännande och trevligt att få arbeta
tillsammans med er på Polykemi och jag ser fram emot
att få lära mig och utvecklas.
Hanna Larsson

Så 2012 erbjöds min man att tillsammans med sina
bröder ta över familjegården strax utanför Kåseberga,
och så blev det. Vi sa hej då till Stockholm och flyttade
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NYANSTÄLLD
Pontus Björklund

Hej!
Handboll, man kommer inte undan det på Polykemi.
Jag är uppvuxen i Åhus, och då är man självklart orange. Sonen har spelat i Lugi och dottern spelar i H43,
så jag har flera ben och följer det lite lagom. Det är
alltid kul att åka till arenan i Kristianstad och titta på
handboll.

Jag är gift med Åsa och familjen bor i Lund. Vi har
sex barn, tre barn och tre bonusbarn, mellan 12 och
26 år, fyra killar och två tjejer. Jaktlabbarna Tanja och
Ammi är en självklar del av familjen. Inte sällan har vi
varit åtta vid middagsbordet med livliga diskussioner då
detta är samlingspunkten för alla. Idag är det bara våra
två tjejer kvar hemma hos oss.

Jag är nyfiken på och gillar teknik, vem gillar inte en
smartphone idag…… Hur klarade man sig utan alla
möjligheterna den ger innan?

När de första killarna flyttade hemifrån, flyttade en utbytesstudent in till oss under ett år. Det blev många
gånger nio vid bordet, lärorikt och inspirerande för alla.
Vi/barnen såg skillnader i kultur och insåg hur viktigt
språk kan vara. En av killarna pluggade tyska i Köln under sex månader, övertygad om att han inte hade gjort
det utan den positiva kicken han fick. Åsa och jag fick
ett sjunde barn och i somras åkte vi till Schweiz för
att fira studenten med henne. Ett fantastiskt vackert
land och en upplevelse. Funderar ni över att ta in en
utbytesstudent, tveka inte, det tillför familjen massor!

Jag kommer från Flextrus (förpackningsmaterial till
livsmedel) och har jobbat med processutveckling,
produkter, underhåll och produktion i olika former under mina 19 år på företaget. Extrudrarna på Scanfill
känner jag igen (liknar Flextrus), vet hur de fungerar
och hur materialet skall användas efteråt, vilket är bra
eftersom jag ska jobba som tekniker på Scanfill. Jag
har också jobbat med mobiltelefoner, värmeväxlare och
skogsindustri.

Fritiden är som hos många andra fylld av barnens aktiviteter. Hos oss är det truppgymnastik (landslagsgymnast), handboll och hästar. Ni vet, allt det där som hör
till sekretariat, kiosk, skjutsning, stalltjänst m.m.

Det är kul att komma till ett nytt bolag, träffa nya kollegor, lära sig nya saker och att få dela med mig av det
jag kan.
Pontus Björklund

Vi åker så mycket som möjligt till vårt hus vid havet
i Blekinge. Här njuter vi av naturen med båten i
skärgården och vandring i skog och mark tillsammans
med hundarna. Vi har ett växthus och säsongen startar hemma på fönsterbänkarna i januari och slutar i
växthuset under oktober med chili, tomater, aubergine
och lite till.
Skidor i alperna eller fjällen blir det en eller flera gånger
per år. Ett par gånger har vi fyllt minibussen nere bland
alptopparna.
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NYANSTÄLLDA PRODUKTION

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

ALEC THOMSEN

SEBASTIAN KEYSER

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 19 år
Civilstånd: Flickvän
Bor i: Skivarp
Intresse: Datorspel

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 20 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: Festa & amerikansk fotboll

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 26 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: Festa & umgås med vänner

DANIEL STANDO

HÅKAN AHLGREN

Befattning: Mekaniker
Ålder: 30 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Glemmingebro
Intresse:
Radiostyrda flygplan och bilar

Befattning: Truckförare
Ålder: 52 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Stora Köpinge
Intresse: Segling och familjen

LIAM LINDBLADH
SCHOR

SLUTAT

JESPER SJÖGREN

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 20 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad
Intresse: Musik

Namn

Anställningsform

Avgångsdatum

Andreas Larsson
Saif Zubeir

Tillsvidare
Visstid

2018-05-16
2018-07-13
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HARLEY-TUREN
While riding my Harley, I swerved to avoid hitting a deer,
lost control and landed in a ditch, severely banging my
head.

Var ute och körde min Harley, tvingades väja för att undvika en hjort, förlorade kontrollen, landade i diket och slog
huvudet kraftigt.

Dazed and confused I crawled out of the ditch to the edge
of the road when a shiny new convertible pulled up with a
very beautiful woman who asked: “Are you okay?”.

Omtöcknad och förvirrad kröp jag upp från diket till vägkanten när en skinande ny cabriolet stannade och en
mycket vacker kvinna frågade: ”Är du OK?”.

As I looked up, I noticed she was wearing a low cut blouse
with a cleavage to die for. “I’m okay I think” I replied as I
pulled myself up to the side of the car to get a closer look.

När jag tittade upp märkte jag att hon hade en blus med
mycket djup urringning. ”Jag är okej, tror jag” svarade jag
samtidigt som jag drog mig upp till sidan av bilen för att
ta en närmre titt.

She said: “Get in and I’ll take you home so I can clean and
bandage that nasty scrape on your head”.

Hon sa: “Hoppa in så kör jag dig hem så att jag kan rengöra
och bandagera det hemska skrubbsåret på ditt huvud”.

“That’s nice of you” I answered, “but I don’t think my wife
will like me doing that!”.

”Det är snällt av dig” sa jag, ”men jag tror inte min fru
kommer att gilla det!”.

“Oh, come on now, I’m a nurse” she insisted. “I need to
see if you have any more scrapes and then treat them properly”.

”Åh, kom igen nu, jag är sjuksköterska” insisterade hon.
”Jag behöver se om du har fler skrapsår för att sen kunna
behandla dem ordentligt”.

Well, she was really pretty and very persuasive. Being sort
of shaken and weak, I agreed, but repeated: “I’m sure my
wife won’t like this”.

Ja, hon var väldigt vacker och mycket övertygande. Eftersom jag var lite omtumlad och svag gick jag med på det men
upprepade: ”Jag är säker på att min fru inte gillar det här”.

We arrived at her place which was just few miles away and
after a couple of cold beers and the bandaging, I thanked
her and said: “I feel a lot better but I know my wife is going
to be really upset so I’d better go now”.

Vi kom fram till hennes hus som bara låg några kilometer
bort och efter ett par kalla öl och bandage tackade jag henne
och sa: ”Jag känner mig mycket bättre, men jag vet att min
fru kommer att bli riktigt upprörd så jag måste nog iväg
nu”.

“Don’t be silly!” she said with a smile, while unbuttoning
her blouse exposing the most beautiful set of boobs I’ve
ever seen. “Stay for a while. She won’t know anything. By
the way, where is she?”.

”Var inte dum!” sa hon med ett leende och knäppte upp
blusen och som avslöjade den vackraste uppsättningen
bröst jag någonsin har sett. ”Stanna en stund, hon kommer inte veta någonting. Förresten, var är hon?”.

“Still in the ditch with my Harley, I guess”.

”Fortfarande i diket med min Harley, antar jag”.
Insänt av Ken Larson, Fairbanks, Alaska, USA

”Översatt” av Ola Hugoson
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JUBILEUM

SCANFILL 10 ÅR!
SCANFILL AB FIRAR 10-ÅRSJUBILEUM

Företagets historia började för 12 år sen som ett projekt. Allt eftersom utvecklade Scanfill material för förpackningsindustrin, genom moderföretaget Polykemi,
och började med att sälja granulat. Ledningen förstod
snabbt att om det skulle ta fart så behövdes en folieextruder för att möjliggöra att potentiella kunder skulle
kunna få provmaterial för termoformningsförsök.

Scanfill beslutet att fokusera mer på biobaserat material
i BIO HDPE som har sockerrörsväxter som ingångsråvara. Alla material kan idag levereras med biobaserad polymer och Scanfill jobbar även intensivt med att
plocka fram bionedbrytbara material.
Scanfill har växt sakta men säkert i de nordiska länderna
och har de senaste åren letat sig vidare till att även leverera till norra Europa. Scanfill expanderade och investerade i ytterligare produktionskapacitet hos Polykemi
Compounds i Kunshan, Kina, år 2014. Största marknaderna är färdigmatsrätter och andra livsmedelsapplikationer, men nyaste marknaden är industriapplikationer.

Den första folieextrudern köptes 2010 och den andra,
med bredare extruderhuvud och högre output, 2014.
Scanfill har producerat granulat från första början med
en dubbelskruvsgranulatextruder och den andra granulatextrudern köptes 2018, med dubbelt så hög output
som den första. Investeringar och uppgraderingar har
gjorts för att producera folie med upp till sju skikt
inklusive EVOH-barriär och specialtillverkade valsar
för att möjliggöra produktion från 150µm till 1200µm
tjock folie. Investeringar gjorda för att mätta nyfikenheten Scanfill har för att kunna leverera den bästa möjliga kundanpassade folien på marknaden.

Scanfills resa har varit en berg- och dalbana, men kommer att fortsätta sin resa med ett etablerat varumärke
och material, 10 år efter allt startade.
Oscar Hugoson & Karl Banke

Materialutveckling har pågått sen första början och nu
kan Scanfill erbjuda; multilager folie med upp till sju
skikt och EVOH-barriär (Scanfill Sheet) och granulat
för folieproduktion (Scanfill Foil), flaskblåsningskvalitet
(Scanfill Bottle), formsprutningskvalitet (Scanfill
Injection) samt filmblåsningskvalitet (Scanfill Pack).
Mycket utveckling har fokuserats på livsmedelsgodkännande till dessa material, utveckling av olika färger (allt
från guldfärgad folie till tvåfärgad folie eller fiberimitationsfärg) och att extrudera 7-skiktsfolie.
Marknaden har gjort ett litet skifte i fokus kring materialval och börjat titta på mer biobaserade material. För
att vara med och utmana marknadsledande företag tog
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En del av Scanfill-teamet. Fr.v: Carina Hagström, Oscar Hugoson, Pontus Björklund, Mattias Palmgren, Karl Banke, Alex Magnusson och
Oskar Andreasson.
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SEMINARIE

POLYKEMI GROUP
MARKNADSSEMINARIE 2018
I BÖRJAN AV SEPTEMBER VAR DET TRADITIONSENLIGT ÅTER DAGS FÖR VÅRT ÅRLIGA MARKNADSSEMINARIE. DET ÄR DÅ VÅRA KOLLEGOR FRÅN DOTTERBOLAG OCH
AGENTER SAMLAS I YSTAD TILLSAMMANS MED FRÄMST MARKNADSAVDELNINGEN.

Vi samlas för att ge och få information, delges diverse
utbildningar och kanske allra viktigast – att träffas, ha
trevligt och utbyta erfarenheter inom plastens förtrollande värld.

De gäster som fanns kvar även onsdag kväll fick uppleva,
för många, sitt livs första elitseriematch i handboll…
Med tanke på de positiva kommentarerna efter seminariets genomförande kan det vara en god idé att lägga
en preliminär bokning i vecka 37 nästa år - för goda
traditioner ska väl upprätthållas…

I år hade tjugoen kollegor från så exotiska hemvister
som t.ex. Kina och Danmark hörsammat inbjudningen
och anlände till Ystad under måndagseftermiddagen.
Trevligt var även att vi kunde räkna in sju nya deltagare
i gänget.

Slutligen vill vi som jobbar med seminariet ta tillfället i
akt att tacka samtliga inblandade för eminenta insatser
samt slutligen även tacka för att vi fick låna caféet för
en dag.
Ulrik Nilsson

Eftersom våra gäster denna gång inkvarterades på
Hotell Continental genomförde vi tisdagens övningar
där. Mycken information delgavs – allt ifrån dagsläget
och de framtida volym- och omsättningsmålen för våra
bolag av Mattias Persson m.fl. till en uppskattad odyssé
genom ”50 år av compounding” av Ola Hugoson.
Efter en trevlig kvällssamvaro på Norra Promenaden
med tillhörande inomhustrekamp, där lag 3 något överraskade lyckades ta hem segern, spenderade vi onsdagen
på Polykemi. Där provade vi ett nytt koncept – att använda våra nya fina konferensrum på första våningen
med caféet som centralpunkt. Där genomförde vi bl.a.
våra ”Case story-sessioner” – programpunkten då fyra
marknader åt gången ges tillfälle att visa upp något/
några framgångsrika projekt för de vetgiriga kollegor
som vandrar runt som i en miniutställning. Detta visade
sig fungera alldeles utmärkt.
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Ola Hugoson var sugen på fika.

Fredrik Holst höll i Rondos presentation.
forts. på sida 16
15

Intresserade åhörare.

Middag på Norra Promenaden.

Bröderna Hallbäck från Hallbäck-Event
förklarade trekampens regler.

Jerr y Zhu försökte träffa flaskan.
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Vinnarlaget!

Ett av alla case stories som presenterades.

Johan Sonesson presenterade IKEAs Öglastol.

Mia Persson visade Polykemis nya film m.m.

Karl Banke visade upp utvecklingsavdelningen.

Spända inför kvällens handbollsmatch.
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VANDRING I PYRENÉERNA

EN HÄRLIG UTMANING
TIDIGT I VÅRAS FICK JAG FRÅGAN OM JAG INTE VILLE FÖLJA MED
OCH VANDRA I PYRENÉERNA, FÖRSTA VECKAN I SEPTEMBER.

Söndag 2 sep - Puyvalador
- Glaciärmorän och g rottor
Efter frukost och picknickutdelning blev vi körda till
skidstationen Puyvalador (30 min) för dagens vandring.
Dagen började med uppförslut i det som vintertid är
stationens barnbacke. Den känns brantare när man
går än när man åker skidor... Sedan fortsatte vi uppför
genom en tät skog som gav oss skugga, innan vi kom
över trädgränsen och fick utsikt över de kringliggande
bergen. Picknick åt vi på en av Kims absoluta favoritplatser, där en liten bäck slingrar sig genom ett pittoreskt landskap, och där man kan fiska foreller med
händerna. En olaglig men rolig sysselsättning.

Jag fick samma fråga året innan och då tackade jag vänligt men bestämt nej, med motiveringen ”det är inte min
grej”. Men i år hör jag mig själv svara, låt mig fundera…
Jag har ju gjort en hel del genom åren, som jag inte
trodde var ”min grej”. Med andra ord - våga utmana!
Lördag morgon den 1:e september samlades hela gänget
på tågstationen i Ystad. Det var tio välbekanta, härligt goa förväntansfulla entusiaster med Ulf Witting i
spetsen. Detta var Ulfs femte vandring i Pyrenéerna. Vi
flög till Barcelona, där väntade en bil som tog oss till
Bolquère, en liten by i franska Pyrenéerna.
På hotellet, som bestod av charmiga stuglägenheter,
möttes vi av vår guide Kim Falck, som var med oss hela
veckan. Han är född och uppvuxen i Malmö, men bor
sedan 20 år i Bolquère med fransk fru och två söner.
Han är utbildad bergsguide och organiserar vandrings-/
aktivitetsresor. Vintertid arbetar Kim som pistör/livräddare i ett av områdets många skidstationer. Han tillbringar drygt 200 dagar/år ute i bergen med vandring,
trailrunning, klättring, skidåkning, cykling och annat
roligt som regionen har att erbjuda. Vi kände att vi var
i väldigt trygga händer!

Vi gick sedan ner mot Roc Querubi, en klippvägg som
dominerar glaciärdalen la vallée du Galbe, känd för sin flora och för att områdets björn passerar här då och då. Härifrån såg vi också le Canigou, det heliga berget. Vi följde
glaciärmoränen ner till Fontrabiouse där det väntade en
guidad tur i en kalkstensgrotta, upptäckt så sent som 1958,
och som erbjöd ett fantastiskt underjordiskt landskap.
Längd: 10 km. Höjdskillnad: +400 m/-400 m.
Under vår picknick upptäcker jag ett hål i en av mina kängor och att båda sulorna ser väldigt konstiga ut, som om
de håller på att lossna. Men jag tänkte, de håller nog…
Efter ca 15 minuers vandring går Lasse ikapp mig och
berättar att jag är på väg att tappa båda sulorna. Hjälp
hur ska jag lösa detta?? Det är nu man uppskattar en rutinerad guide, som plockar fram ”bandagetejp” ur första
hjälpen väskan och tejpar ihop mina kängor. På kvällen
kör han mig till en speciell vandringsbutik där jag ersätter mina gamla ”väl ingångna” kängor med ett par moderna kängor, som formgjöts helt efter mina fötter. Jag gick

Under incheckningen erkände Kim att han placerat mig
och min syster i en stuga med dubbelsäng, eftersom han
trodde att vi var ett ”modernt par”… Dagen därpå fick
vi en ny stuga med varsitt enkelrum.
Jag ville verkligen vara väl förberedd inför resan, därför
gjorde jag en uppgradering av min vandringsutrustning.
Det enda jag var helt säker på, var att jag inte behövde
nya vandringskängor, trots både Olas och Oscars inrådan,
eftersom jag hade ett par väl ingångna sköna kängor.
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Glaciärsjö.

Längd: 5 km. Höjdskillnad: +200 m/-200 m.

resten av veckan utan tillstymmelse till skoskav! Gissa om
jag fick kommentarer hemifrån, Ola sa ”Vad var det jag
sa???” och Oscar kallade mig för ”Trots Mamma” A.

Onsdag 5 sep - Les Camporells
- Sagolandskap & glaciärsjöar
Efter frukost åkte vi till Formiguères (35 min) där vi
började dagens vandring med att följa stigen Chemin de
la Baga. Stigen går genom en vacker barrskog med utsikt
över Galbe-dalen, som formades för 20 000 år sedan då
området var täckt av ett 300 meter tjockt istäcke.
Efter ca två timmar började en stigning som tog oss till
les Camporells, en platå fylld av glaciärsjöar med vackra
toppar runt omkring. Vykortskänsla! Därefter vandrade
vi över Serre de Mauri, en bred bergskam mellan Galbedalen och Lladur-dalen. Även där en fantastisk utsikt åt
alla håll. Sista biten gick vi genom en skidstation vilket
gav oss möjlighet att diskutera en viktig del av områdets
ekonomi.

Måndag 3 sep - Les Bouillouses
- Vackra vyer och glaciärsjöar
Idag njöt vi av glaciärsjöar och fantastiskt vackra vyer.
En av mina favoritvandringar under veckan. Carlit, områdets högsta topp med sina 2921 m vakade över oss i
väster, men vi besteg en lite lägre topp, Pic d’Enfer, på
2421 m. Fantastisk utsikt över alla sjöar och bergskammar runt omkring. Som belöning bjöds vi på en liten
kulinarisk överraskning, Kims kompis serverade färska
ostron och vitt vin när vi nådde dagens mål.
Längd: 12-14 km. Höjdskillnad: +550 m/-550 m.
Tisdag 4 sep - Kapellet Belloc
Idag var en “mellandag” med lite kortare vandring.
Vi blev körda till byn Dorres (30 min), en by som förr
var känd för sina stenhuggare, och det var härifrån man
hämtade mankraft för att bygga Bouillousefördämningen. Härifrån vandrade vi upp mot Chapelle
Notre-Dame-de-Belloc som ligger på en höjd, med fantastisk utsikt över hela Cerdagne-platån. Här berättade
”kyrkvaktmästaren” om Svarta Madonnor, områdets geologi etc. Överallt går såväl kor och tjurar som hästar och
betar med stora bjällror om halsen.

Längd: 12 km. Höjdskillnad: +800 m/-800m.
Torsdag 6 sep
- På smugglarstråk till Andorra
Efter frukost blev vi körda till Col de Puymorens (45
min) där vi började vår vandring mot Pas de la Case i
Andorra med storslagen natur och möjlighet att uppleva kontrasten mellan naturen och staden. Första biten
gick vi genom kalla moln. Där såg vi inte så mycket,
men när vi väl kommit genom molnen fick vi möjlighet
forts. på sida 20
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att ta fantastiska bilder. Vi gick förbi gamla järngruvor,
såg vilda hästar och bergsgetter. Väl framme i Andorra
åt vi en god lunch på restaurang Chez Paulo med aperitif, massor med tapas, grillat, vin och kaffe.

tungan rätt i mun. Men naturligtvis är broarna välbyggda och säkra! Vi åt picknick i det fria som vi sköljde ner
med att glas vin, för att lugna nerverna, innan vi gick
samma väg tillbaka igen. Då var jag lite tuffare. Varje
kväll bjöds vi på en trerättersmiddag, på byns kvarterskrog, men idag var det en fyrarätters avskedsmiddag
med allt det bästa området har att erbjuda. Vi avslutade
kvällen med en sängfösare och lite bildvisning följt av
en god natts sömn.

Längd: 8 km. Höjdskillnad: +350m/-150m.
Fredag 7 sep - Gorges de la Carança
- En canyon med höga stigar och hängbroar
Idag åkte vi till Thuès entre Valls (30 min), där en ”lite
speciell” vandring väntade oss. Vi började med att följa
en stig som höggs ut i berget i början av förra seklet. Den
användes under kraftverksbygge och arbetarna gick här
dagligen med tunga packningar och åsnor till hjälp. Tufft
jobb med tanke på att stigen, ca 1 m bred, slingrar sig
fram 80 m över marken... men tack och lov var en vajer
fäst i bergväggen som man kunde hålla sig krampaktigt i.

Längd: 8 km. Höjdskillnad: +300 m/-300 m.
Vi var ett härligt Ystad-gäng som åkte hem mycket nöjda
och glada, stärkta till både kropp och själ med mycket
frisk luft i lungorna! Jag är så nöjd att jag ännu en gång
antog utmaningen!
Boel Hugoson

Vi kom efter ett tag fram till hängbroar som gick kors
och tvärs över floden, och det gällde även här att ha

Storslagen natur.
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Kim tejpar Boels kängor.

Boel med ”nybandagerade” kängor.

Stig uthuggen i berget,
80 m över marken.
Hängbroar kors och tvärs över floden.

Belöningen – ostron & vin på toppen.

Vykor tskänsla!

En del av gänget framför en glaciärsjö.
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The Importance of walking

Vikten av att promenera

My grandpa started walking five miles a day when he was
60. Now he’s 97 years old and we have no idea where the
hell he is.

Min farfar började promenera 8 km per dag när han var
60. Nu är han 97 år och har ingen aning var han är.
Jag tycker om långa promenader, speciellt när det utförs av
folk som irriterar mig.

I like long walks, especially when they are taken by people
who annoy me.

Jag måste promenera tidigt varje morgon, innan min hjärna förstår vad jag gör.

I have to walk early in the morning, before my brain figures out what I’m doing...
I joined a health club last year, spent about 250 bucks.
Haven’t lost a pound. Apparently you have to go there!

Jag gick med på ett gym förra året och gjorde av med 2000
spänn. Har inte blivit av med ett enda hekto. Uppenbarligen måste man gå dit!

Every time I hear the dirty word “exercise”, I wash my
mouth out with chocolate.

Varje gång jag hör det fula ordet ”träna”, rensar jag munnen med choklad.

The advantage of exercising every day, is so when you die,
they’ll say “Well, he looks good doesn’t he”.

Fördelen med att träna varje dag är att när du dör så säger
dom ”Han ser i alla fall frisk ut, inte sant”.

We all get heavier as we get older, because there’s a lot more
information in our heads. That’s my story and I’m sticking
to it.

Vi blir alla tyngre när vi blir äldre, för att där är så mycket
information i våra huvuden. Det är min uppfattning och
den håller jag mig till.

Every time I start thinking too much about how I look, I
just find a pub with a Happy Hour and by the time I leave,
I look just fine.

Varje gång jag tänker för mycket på hur jag ser ut, letar jag
reda på en pub med ”Happy Hour” och när det är tid att
gå, ser jag hur bra ut som helst.

Insänt av Ken Larson, Fairbanks, Alaska, USA

”Översatt” av Ola Hugoson, Ystad
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TRUCK

UPPDATERING OCH
UTÖKNING AV VÅR
TRUCKPARK!
NU EFTER VÅR SOMMARSEMESTER HAR VI FÅTT LEVERANS AV TRE NYA TRUCKAR
FRÅN STILL AB. TRUCKARNA SOM LEVERERATS KOMMER ANVÄNDAS AV TRUCK I
LAGERHALL J, PÅ LAGRET/RONDO SAMT PÅ LADDNING.
Precis som innan, så kommer Laddnings truck att rulla hela
dygnet när vi har produktion igång. Deras gamla truck som har
många timmar på räknaren flyttar in på lagret, då den där inte
används lika frekvent som på laddning. Detta gör att den kan
användas ytterligare en tid framöver då livslängden förlängs när
den körs mindre. Trucken är också reservtruck för gården om
något händer med en gårdstruck eller om vi har väldigt mycket
att göra en dag och måste stötta till utöver vår ordinarie styrka.
På lagret har det flyttat in en ny truck som man kan skifta lyftaggregat på. Nu har vi både ett klämaggregat där man kan vrida
på gafflarna samt skifta till ett vändaggregat så att vi kan tömma
våra pallkragar med exempelvis klump. Lagrets förra truck med
pallvändare har flyttat upp till Rondos produktion då vi utökat
med ytterligare en truck där.
Vår äldsta truck som vi har i vår truckpark går nu i pension, en
BV Rocla från 2002, vår åkbara höglyftare som huserat i lagerhall J. Den har inte till åldern många timmar på mätaren, men
tyvärr börjar det bli problem med att få tag i reservdelar till den,
då den har haft en väldig benägenhet att ha läckage som inte
gått att få bukt med. Detta gjorde att den inte gick igenom den
senaste brandskyddskontrollen. Ersättare till denna är en nyhet
från Still, deras minsta motvikstruck RX50-10 som man kan lyfta
max 1000 kg med och som klarar befintlig radbredd mellan
pallställ i J, precis som BV Roclan gjorde.
Kristofer Malmberg

Bo-Göran Ottosson och Per Persson komtrollerar den nya
trucken innan skiftet av truck sker.
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VOLVO CARS

EN STOR DAG FÖR
RONDO PLAST...
OCH VOLVO GIVETVIS... I GÖTEBORG!
VOLVO CAR CORPORATION OCH DERAS
DEMOBIL HAR NÅTT RAMPLJUSET UNDER
POMPA OCH STÅT I GÖTEBORG.

Detta skedde i samband med att Volvo Ocean Race ankrade
landets andra stad och samarbetspartner för denna världstävling är Ocean Summit/Clean Seas som verkar för ett rent hav.
Hållbarhet var dagens tema och bilen ett visuellt exempel på det
tydliga mål som Volvo Cars satt upp.
Bilen bygger på befintliga XC60-modellen men inför deras uttalade inriktning kring hållbarhet denna dag, så har plastdetaljer
motsvarande cirka 60 kg bytts ut mot att innehålla återvunnen
plastråvara.
Rondo Plast, såsom compounder, har varit involverade sedan
de första tankarna kring denna bil började ta form. Som en stolt
samarbetspartner har vi diskuterat lösningar med både underleverantörer inom formsprutning och ansvariga inom Volvo Cars
för detta projekt. Att möta en stor del av de krav som ställs på de
aktuella detaljerna har varit både utmanande och inspirerande.

Synligt för alla på skylten bakom bilen… It is official! A

Volvo Cars har nu presenterat ett tydligt mål om att minst 25%
av plasten i deras bilar skall komma från återvunna råmaterial
år 2025. Vi lyfter på hatten och konstaterar att detta officiella
ställningstagande måste vara det första i sitt slag av en fordonstillverkare i premiumsegmentet.

eller delvis återvunnen råvara. Detta samarbete har lärt alla inblandade parter väldigt mycket och är ett mycket bra underlag
för det fortsatta implementerandet.

Det är vår absoluta avsikt att fortsätta vara en naturlig samarbetspartner när det gäller kvalitetssäkrade compounds baserat på helt

Fredrik Holst

Låt oss fortsätta resan!
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© Volvo Cars
Tjusig demobil i motljus.

Stolt Rondoanställd som fick äran att bära fanan denna dag på plats… och demobilen.
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FÖREDRAG

SUSTAINABLE PLASTICS
DEN 7 SEPTEMBER 2018 FICK POLYKEMI BESÖK AV TOBIAS NIELSEN FRÅN
LUNDS UNIVERSITET. HAN HÖLL FÖREDRAGET ”SUSTAINABLE PLASTICS”
INFÖR ETT TRETTIOTAL ÅHÖRARE I UTBILDNINGSLOKALEN.

Tobias Nielsen är något så ovanligt som en statsvetare som arbetar med plast. Han forskar inom projektet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways). Det är ett samarbete
mellan universitet och en rad företag och det syftar till att finna
vägar för en cirkulär plastkonsumtion. Inom projektet forskar
man både om plast från förnyelsebara källor, samt processer och
lagstiftning för att återanvända plast. Några av företagen som
är involverade i projektet är IKEA, Sysav, Flextrus, Lindex och
Perstorp.

Åhörarna fick en presentation om olika vägar för att nå en hållbar plastkonsumtion. De som nämndes var:
• Återvinning av plast
• Plast från biobaserad råvara
• Bionedbrytbar plast
• Minskad användning av plast bland annat i engångsprodukter.
Tobias Nielsen förklarade på ett sakligt sätt att ingen av dessa
alternativ enskilt är lösningen och att samhället måste vara öppet för att tänka nytt för att komma till rätta med utmaningen.

Föredraget handlade om hur komplex dagens plastkonsumtion
är. Smart plast ger minskat matspill, längre hållbarhet och lättare konstruktioner, men tär samtidigt på resurser och ger nedskräpning t.ex. i hav och på deponier.

Vi som lyssnade kände oss stärkta i att Rondo Plast är ett led i
arbetet för en mer hållbar plastkonsumtion.
Anette Munch Elmér

Intresserade åhörare.

26

Tobias Nielsen från Lunds universitet höll föredraget “Sustainable Plastics” för intresserade Polykemiare.
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Julbordet 2018
Till alla anställda inom Polykemi Group:
Glöm inte att boka in årets julbord i er kalender!
Fredagen den 14 december på Öja Krog.
Inbjudan kommer skickas i vanlig ordning.
Hoppas vi ses!
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