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VD HAR ORDET

”EN ÄNNU
MÄRKLIGARE
HISTORIA…”

VD, OLA HUGOSON

SOM OM ATT SITUATIONEN RUNT OMKRING OSS INTE VAR TILLRÄCKLIGT MÄRKVÄRDIG SÅ HAR JAG TVINGATS TILL ATT INSE ATT ALLT KAN BLI ÄNNU MERA MÄRKLIGT…
Förra numrets långa utlägg kring en eventuell framtvingad nerläggning/flytt av 50% av vår produktion
har på intet sätt gått i positiv riktning, utan snarare endast åt det sämre. Har förvisso erhållit ett s.k. ”kompromissförslag” från Ystad Kommuns VA-enhet, men det
var av arten ”förhandlingstekniskt skådebröd”, d.v.s.
man har på pappret gått motparten tillmötes och lämnat ett förslag som man vet att de aldrig kommer att
acceptera, men utåt kan man säga att man försökt jämkas… Utöver det är avtalet de facto uppsagt och vi har
till den 22 november 2019 på oss att hitta en lösning!

kund har vi lyckats att hålla! TT (som vi internt kallar
dem) är inte bara kunniga, snabba och kostnadseffektiva utan även mycket trevliga att ha att göra med!

Höll på att säga att som vanligt gick det troll i försöket
att förvärva ett brohuvud i Tjeckien och ”ruta ett”
börjar kännas som vår fasta adress i denna process. Organisationen kan väl betecknas som något uppgiven,
men absolut inte nedslagen, så sökandet fortsätter i nya
områden. Får vi inte det hela på plats snarast, kommer
vi att bli tvungna till varsel i Ystad eftersom ovan kylvattensituation inte är löst!

Om jag så här någon vecka innan vår välförtjänta och
säkerligen välbehövliga jul- och nyårsledighet tar tillfället i akt och summerar det gångna året så göres det nog
lättast med orden: ”bra jobbat i en märklig tid”.

Även det omnämnda internprojektet för att säkerställa
att undertecknad en dag lämnar VD-stolen, så att firman får lite nytt blod, har fortsatt i rätt riktning, även
om det tycks vara en rätt lång väg till dess att ett byte
blir verklighet. Familjen är samlad och arbetar i samma
riktning och det är nog den viktigaste förutsättningen
för en fortsatt framtid för Polykemi som familjeföretag.

Året har trots allt gett oss många överraskningar. De
flesta härstammande, på ett eller annat sätt, från USA:s
president Trump, Storbritanniens premiärminister May,
EU-kommissionen eller våra egna folkvaldas göranden
och beslut. Handelskrig hit och dit, Brexit hit och dit,
nya avgasregler som inte går att genomföra på utsatt tid
och slutligen en politisk röra på alla nivåer i Sverige.

Något som har varit diametralt i sin utveckling jämfört
med ovan punkter är vår utveckling tillsammans med
vår nya samarbetspartner, Trivalence Technologies LLC,
i USA. De har gått från klarhet till klarhet och trots
att situationen, bara för några månader sedan, såg lika
mörk ut som Arne Hägerfors beskrev avbytarbänken för
ett afrikanskt lag i fotbolls-VM för länge sedan, så har
vi nu nöjet att kunna konstatera att det vi lovat vår

Som egenföretagare kommer jag, med tanke på dessa olika
störmoment, att tänka på August Blanche ”Ett resande
teatersällskap” och teaterdirektörens utbristande; ”Fan
ska vara teaterdirektör!” fast med utbyte av det sista
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ordet till egenföretagare, vilket teaterdirektören förvisso
också är. Hur ska en vanlig dödlig kunna planera, styra
och säkerställa trygghet för företaget och dess medarbetare när världen går från märklig till ännu märkligare?

kostnader, oplanerade kringinvesteringar som måste skrivas av, sänkta marginaler p.g.a. prestationsbonusar till
kunderna m.m. Därför är det aldrig så, att det föreligger
ett ”lika med tecken =” mellan intäkter och lönsamhet.

Den sannolikt mest bisarra upplevelsen sedan förra
numret har jag dock upplevt på vår egen hemmaplan,
Ystad. Får erkänna att insatser och stöd till våra politiker kunde ha gjorts tidigare, men att inse att:

Prognosen är förvisso att intäktsökningen under de
närmsta 10 åren beräknas att fortsätta att öka som tidigare, d.v.s. ca 50%, men något svar på ”10.000 kronors
frågan”; Var kommer den ”plötsliga” lönsamheten ifrån?
har inte lämnats.

•

Stora delar av Ystadpolitikerna är villiga att låna 700
miljoner bara för att man får ett bidrag på 250 miljoner
utan att analysera avkastningen på satsat kapital.
Ystad ligger trea i Sverige-toppen över mest skuldsatta kommuner per capita och att Ystad kommer att
gå upp i ohotad ledning i samma tabell om (när) 700
miljoner lånas upp för att bygga ut hamnen.
Delar av Ystads folkvalda politiker inte verkar förstå
den reala skillnaden mellan intäktsökning och vinst.
En av Ystads ledande politiker inte kan skilja på avskrivning* och amortering**.
Ordet ”Lönsamhet” är oviktigt bara intäkterna ökar.

Ingenting i de senaste 10 årens historik pekar på att en
lönsamhet på ytterligare ca 40 miljoner/år kommer att
skapas och därmed riskerar vi Ystadbor att behöva ställa
oss in på 40 magra år eftersom underskottet i hamnen
måste täckas av de övriga kommunala bolagen och/eller
genom skattehöjningar!

•
•

Fast det året jag fyller 101 så är allt avskrivet i böckerna
och det är då på sin plats att öppna champagnen (om
jag lever och orkar).

•
•

Ytterligare smolk i bägaren är att Ystad Kommun inte
tycks tillämpa någon amortering av lånen utan verkar låta
det ske genom nerskrivning av värdet genom inflation…
och om inflationen ligger kvar på Statens/Riksbankens
måltal ~2% per år så kan jag informera Polynews läsare att
hela lånet är ”inflationsamorterat” år 3061… Undrar
hur mycket av vår hamninvestering som finns kvar då?

Som den lokala läsaren förstår, så dryftar jag mina upplevelser och insikter kring den planerade flytten och utbyggnaden av hamnen i Ystad.
Kan på goda grunder säga att om någon inom vårt
företag hade kommit med ett lika dåligt underbyggt
förslag på 1% av totalbeloppet (9,5 miljoner) och lovat
att vi skulle få 2,5 miljoner i bidrag från EU, så hade
denne någon åkt ut ifrån mitt kontor direkt med beskedet kom tillbaka när du har räknat fram ”What’s in
it for us?” i ekonomiska termer.

Avslutningsvis vill jag påpeka att jag fortfarande är
förhoppningsfull över att jag har fel i mina antaganden och slutsatser, att mina underlag varit felaktiga och
att det framtvingade beslutet av flytt och utbyggnad av
Ystad Hamn i min livstid visar sig vara så fantastiskt
som det målats upp i underlagen och av politikerna som
tog beslutet.

Avkastning på kapital, vinst i % av omsättningen eller kanske t.o.m. bara Återbetalningstid för investeringen (fast då
måste man ju räkna fram vinsten under projekttiden för
att kunna beräkna hur lång tid det tar att få tillbaka pengarna…) hade varit ett minimum i vårt interna svar men…

Därmed ber jag att för 21:a gången önska Polynews
läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Samt att
den kommande helgen blir precis så avkopplande och
skön som var och en hoppas på!

Några sådana beräkningar tycks inte föreligga kring
Ystad Kommuns hamninvestering. I de underlag som
jag haft tillgängliga har bara kapitalkostnader och intäkter jämförts. Om man också vet att lönsamheten i
hamnen (inkl. s.k. överarrende) legat mer eller mindre
still de senaste 10 åren trots att intäkterna ökat med
50%, så framstår det som ännu mera märkligt att beräkningen görs mot intäkter istället för lönsamhet (vinst).

Väl mött på det nya året!
Ola Hugoson
Källa: Wikipedia
* Avskrivning är en redovisningsterm som syftar till att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och därmed uppta organisationens tillgångar till deras aktuella värde/bokfört värde.

Vid all verksamhet, utom möjligen brottslig, uppstår det
kostnader vid inkomstens förvärvande. Typ ökade löne-

** Amortering, avbetalning på en skuld.
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VISA VÄGEN

NOMINERING TILL
VISA VÄGEN-PRISET
SOM ÅRETS FÖRETAGARE
ALLA KAN INTE ALLT, MEN ALLA KAN NÅGOT.
Att som företag ta ett samhällsansvar är självklart för Polykemi.
En funktionsnedsättning kan drabba alla, men att då få möjlighet att kunna utveckla och utmana sina förmågor borde vara
självklart.
Polykemi har under det gångna året arbetat med Samhall inom
olika funktioner såsom lager/truck samt hjälp med att hålla god
ordning i produktionen. Samarbetet har fungerat utmärkt med
hjälp av bland annat Patrik Hansson som är distriktschef för
Samhall i Ystad/Lund, samt av Isak Janineh som haft personalansvar för den personal som befunnit sig på Polykemi.
Konferencier var Peter Jihde, här tillsammans med Isak Janineh
som varit ansvarig för Samhalls personal på Polykemi.

Strax före sommaren blev vi nominerade till Visa Vägen-priset
som Årets Företagare, det blev en omröstning där vi slutade
som tvåa i Skåne. Det gav oss blodad tand och vi kommer inte
att tveka att fortsätta samarbeta med Samhall framöver. Dels är
det en samhällsnytta men framförallt på individnivå kan vi se
den stora förändring det innebär för individen att få visa sina
förmågor. Det engagemang och den hjälp som personalen hos
oss visat gentemot Samhalls personal skall vi vara stolta över.
Jag fick förmånen att vara med på utdelningen av priset i Skåne,
konferencier var Peter Jihde som på ett mycket ödmjukt sätt
presenterade vinnarna i respektive kategori.
Nu tar vi nya tag inför 2019.
Annika Strandberg

Representerade Polykemi gjorde Polykemis HR-chef Annika
Strandberg.
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Patrik Hansson, distriktschef för Samhall i Ystad/Lund.

AIK-SUPPORTER
En skolfröken startar sitt nya jobb på en skola i Solna.
För att göra ett gott första intryck förklarar hon för klassen
att hon är en AIK-supporter.
Hon ber eleverna räcka upp handen om dom också är det.
Alla utom en liten flicka räcker upp handen.
Fröken tittar förundrat på flickan och frågar:
- Lisa, varför räcker du inte upp handen?
- För att jag inte är en AIK-supporter, svarar hon.
Fröken, fortfarande förundrad frågar:
- Om du inte är en AIK-supporter, vad är du då?
- Jag är en MFF-supporter och en stolt sådan, svarar Lisa.
Fröken kan inte tro sina öron.

- Lisa, varför är du en MFF-supporter?
- För att min mamma och pappa är från Malmö
och min mamma är en MFF-supporter och min pappa är
en MFF-supporter, därför är jag också en MFF-supporter.
- Jaså, svarar fröken lite irriterad. Det är ingen anledning för
dig att vara en MFF-supporter. Man måste inte tycka som
sina föräldrar hela tiden. Tänk om din mamma hade varit
prostituerad, din pappa varit en knarklangare och din bror
en biltjuv. Vad hade du varit då?
- Då hade jag varit en AIK-supporter!

Inskickad av Ola Hugoson
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SILOLEVERANCE

DA ”BOSSEN”
KOM TIL DANMARK
DEN FØRSTE GANG POLYKEMI LEVERER TIL SILO I DANMARK.
Det var en flot onsdag morgen, den 19:e september, da Bossen
kom forbi Danmark. Det var dagen hvor vi havde den første
siloleverance til Danfoss fabrikken i Silkeborg (i midten af
Jylland). Det var faktisk også den første siloleverance til Danmark,
i Polykemis historie.

siloer. Også Claus Alrøe, Production Planner, kom ud og kiggede
og glæder sig til at Ingela sørger for at den bliver fyldt på ny.
Kun 40 minutter tog leverancen og Klaus pakkede Bossen sammen og kørte mod Ystad igen.

Og så var det Bossen med Polykemi siloen fra Ekdahl Miljö og
den danske chauffør Klaus Rasmussen der stod for den første
leverance.

En rigtig god dag – og en fin start med silo leverancer til
Danfoss.
Tak til alle på Polykemi for hjælpen med at få denne første silotransport godt afsted til Danfoss.

Men vi skal faktisk over et år tilbage i tiden. Da fik vi den første
forespørgsel fra Danfoss. Kunne vi levere materiale med silotransport?

Efterfølgende har vi fået lov til at placere vores logo på den
pågældende silo A.

Danfoss skulle nemlig til at optimere den interne materialetransport i deres fabrik i Silkeborg. Dette arbejde hos Danfoss
medførte at der lige efter sommerferien blev rejst 3 12 meter
høje råvaresiloer (siloerne er bygget af Mafa i Ängelholm og
leveret af Labotek A/S). Der er blev etableret interne transportsystemer og råvare styring til de 29 sprøjtestøbemaskiner
i fabrikken.

Ole Tietze/Team Danmark

Vi levere bl.a. vores POLYabs F20, som bliver brugt til fremstilling af Danfoss radiator termostater.
Det var et specielt syn at se ”vores” Polykemi silotransport køre
ind på pladsen ved fabrikken. Og specielt da siloen blev rejst op.
Alle kunne nu se at Polykemi var kommet til byen med Bossen.
Der blev taget billeder og det blev beundret af mange af medarbejderne på fabrikken. Mange selfies med Bossen blev også
taget.
Tonny Andresen, Value Stream Manager ved Danfoss, kunne
fortælle at vi var den første leverandør der fyldte en af deres

Flot syn på den Danske motorvej E45.
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Så er Bossen fra Ekdahl Miljö med den danske chauffør ankommet
til Danfoss.

Claus Alrøe tager et billede og Tonny Andresen sender lige et billede.

Så begynder vi at fylde vores materiale i Danfoss siloen. Efter ca. 40
minutter var de 25 tons POLYabs F20 kommet over i siloen.

Så er vores logo også kommet på siloen.

Bossen er kommet til Danmark.

Bossen på vej hjem til Sverige igen.
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KONFERENS

TOP PACKAGING
SUMMIT 2018
TOP PACKAGING SUMMIT BY PACKBRIDGE ÄR OFTAST EN TVÅDAGARSKONFERENS,
MEN DETTA ÅRET HADE DE ÄNDRAT PÅ KONCEPTET OCH KORTAT NER DET TILL EN
DAG I MALMÖ.
genomföra de idéer som finns och faktiskt skrida till
verket med dem publikt i projekt eller affärsidéer. Jag
var moderator till en av grupperna som hade ”materialval och återvinning” som sina mest prioriterade punkter. Diskussionen i gruppen var både intressant och
givande, men inget konkret beslutades då enskilda personer i sådana här konstellationer har svårt att besluta
själva över stora förändringar eller investeringar som
behövs, för att gå vidare i frågorna.

Dagen innehöll allt från föredrag av Keynote speakers
från Marks & Spencer och Arla Foods till workshops
och paneldebatt. Undertecknad hade fått äran att vara
med i en debatt med olika företag från branschen;
Multivac, Sealed Air, Arla Foods, ÅR Packaging samt
politiker från Region Skåne, och inför hela församlingen få presentera vårt Scanfill-koncept.
Det diskuterades kring “UN Global Goal number 12 –
Responsible consumption and production”, något som
verkligen har fått mycket uppmärksamhet på internet, i
valet, och rent generellt i samhället just nu. Mycket av
diskussionerna handlar om att det ska användas mindre plast, vare sig det är bättre eller sämre för miljön.
Att det kan medföra större matsvinn, vilket har större
påverkan på miljön, är inget gemene man vet eller blir
informerad om. Något som också aktivt diskuteras
inom förpackningsbranschen.

Packbridge har som mål att påverka industrin positivt
genom att medla mellan alla parter, så att bästa möjliga
lösning nås, oberoende vilket material eller förpackningslösning som används. Dock har vi en bra bit kvar
innan förpackningsindustrin har hittat antingen en
standard, vilket vi absolut inte tror på, eller blivit så
modern att visionerna kommer att nås. En sak i taget,
så blir allt bättre och vi når förhoppningsvis en hållbar
lösning för allas behov till slut.

Cirkulär ekonomi är ett hett ämne med återvinning som
största enskilda diskussionspunkt - allt ska återvinnas.
Men många har inte den kunskapen som vi har, genom
t.ex. Rondo, att allt inte går att materialåtervinna. Det
beror främst på hur rena materialfraktionerna är och
hur väl tvättat materialet är.

Scanfill-delegationen; Ola Hugoson, Karl Banke,
Pontus Björklund och Oscar Hugoson tyckte väl att det
var en OK dag, men alla önskade en mindre färgad bild
från konferencier och andra inblandade då Packbridge
inte ska vara färgat, utan öppen för alla material och
lösningar inom förpackningsbranschen.

Dagen i sig var väldigt vinklad mot plast och pro fiberindustrin. Diskussionerna, speciellt i paneldebatten,
var inget som imponerade på oss från plastindustrin. De
fick oss istället att titta på hur vi kan sprida sanningen kring det värdefulla och användbara plastmaterialet
som vi jobbar med dagligen.

Vi kommer ändå att fortsätta vår lobbyverksamhet i
detta och många andra forum framöver. Det är nämligen viktigt för vår, plastens och världens framtid att rätt
material används till rätt applikation.
/Oscar Hugoson och Scanfill-gänget

Workshoppen handlade om att gå från allmän diskussion till att diskutera konkret hur industrin ska kunna
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Foto: © Packbridge
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OVÄNTAT BESÖK

”SKITROLIG” STÄDNING
NÄR NI LÄSER DETTA, REKOMMENDERAR JAG ATT NI
LÄGGER NER FRUKOSTBULLEN ELLER LAMMKOTLETTEN.
När Christian ringde och frågade om jag kunde komma
upp på taket, uppfattade jag det som att han hittat ett
fågelbo med fågelungar. Min försiktighet för höjder, eller nej, låt oss kalla det vid sitt rätta namn, min avsky
för höjder, fick bearbetas några minuter. Men efter instruktioner att jag kunde ta mig upp på taket utan att
använda stege, så släppte farhågorna något.

Som tur var hade oktoberonsdagen sin allra bästa skrud
och 15-gradig värme, när Christian Andersson och Jörgen
Nilsson på fastighetsavdelningen, tog sig an det digra
arbetet att rengöra taket.
Fågelskrämmorna har blivit tillrättade och förhoppningsvis slipper Christian och Jörgen att utföra detta
städuppdrag alltför ofta.

Väl på plats på taket, när stanken borrade sig in i mina
näsborrar, ångrade jag mitt val. Vi har haft besök av
fåglar som, låt oss säga, inte plockat upp efter sig.

Roger Espersson
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NYANSTÄLLD PRODUKTION

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

JIMMY MÅNSSON

SLUTAT

Befattning: Elektriker
Ålder: 30 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad
Intresse: Umgås med sambo och vänner

Namn

Anställningsform

Avgångsdatum

Philip Ivarsson
Max Fossen

Tillsvidare
Tillsvidare

2018-08-31
2018-09-07

FÖRLÄGGNING
AVAV
SEMESTER
FÖRLÄGGNING
SEMESTER&&ATF
ATF2019/2020
2019/2020
Vecka

v.1922

v.1923

v.1929-1932

v.1952

v.1952

v.2001

v.2001

v.2001

Veckodag

fredag

fredag

Semester

måndag

fredag

måndag

torsdag

fredag

Semester

Datum

31/5

7/6

15/7-11/8

23/12

27/12

30/12

2/1

3/1

kvar

Skift A

frifredag

ATF

20 SEM

ATF

frifredag

ATF

SEM

SEM

3

Skift B

ATF

frifredag

20 SEM

ATF

ATF

SEM

SEM

frifredag

3

Skift C

ATF

ATF

20 SEM

ATF

SEM

SEM

SEM

SEM

1

Dagtid

ATF

ATF

20 SEM

ATF

SEM

SEM

SEM

SEM

1

Tjm
dagtid

ATF

ATF

20 SEM

ATF

ATF

SEM

SEM

SEM

2

Naturligtvis kan man välja annan ledighetsform ovan dagar, såsom Timsaldo, Kompsaldo, Föräldraledigt o.s.v.

Naturligtvis
kan man välja annan ledighetsform ovan dagar, såsom Timsaldo, Kompsaldo, Föräldraledigt o.s.v. 			
Tänk dock på att ATF ej kan sparas längre än 31/3 2020, samt att du endast kan spara max 5 st semesterdagar t.o.m. 31/3 2020.
Tänk dock på att ATF ej kan sparas längre än 31/3 2020, samt att du endast kan spara max 5 st semesterdagar t.o.m. 31/3 2020.		
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NYTT PÅ LABB

IBLAND RÄCKER INTE
ÖGONEN TILL…
PÅ POLYKEMIS UTVECKLINGSLABORATORIUM BEHÖVER VI IBLAND INSPEKTERA YTOR
OCH FENOMEN PÅ RIKTIGT NÄRA HÅLL OCH DÅ RÄCKER INTE ÖGONEN TILL, MEN
NU HAR VI FÅTT ETT FINT HJÄLPMEDEL!
I november månad utrustades laboratoriet med ett alldeles nytt ljusmikroskop av märket Olympus. Detta
moderna och användarvänliga mikroskop kommer att
användas t.ex. för att kunna undersöka olika ytor eller
titta närmare på våra råvaror och kundprover.

program, Mikroskopet kan även användas för att spela
in kortare filmer.
Den 22:e november höll Joakim Lindelöf, från mikroskopleverantören LRI, en introduktionskurs i det nya
instrumentet. Sju entusiastiska Polykemi-medarbetare
var på plats och lärde sig hur man dyker ned i de små
detaljernas värld.

Instrumentet är utrustat med en digital kamera och har
en mjukvara som gör det möjligt att titta på objektet
direkt på datorskärmen. Vidare kan objektets längd,
vinkel och area (mm) mätas upp direkt i programvaran.
Data kan sedan enkelt exporteras till olika räkne-

Anette Munch Elmér

Joakim Lindelöf från LRI och Karl Banke vid laboratoriets nya ljusmikroskop.
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Polykemi-medarbetare på utbildning i hur man använder det nya ljusmikroskopet.

JULKLAPP TILL SKOLFRÖKEN
- VAD ÄR DET I JULPAKETET?
Då kom Orvar fram med ett paket. Orvars pappa jobbade
på Systembolaget. Fröken skakade lätt på paketet och lyfte
upp det för att kika under det. Då såg hon en våt fläck på
paketet.
- Får jag gissa vad det är i? undrade fröken.
- Ja, sa Orvar.
- Jag tror att det är vin i paketet.
- Nej, sa Orvar.
Då kände fröken på den våta fläcken och satte fingret till
munnen.
- Hmm. Kan det vara champagne?
- Nej, sa Orvar och log brett.
Fröken smakade en gång till och gissade på att det var
whisky.
- Nej, sa Orvar och skrattade, det är en hundvalp!

Det var sista dagen på höstterminen och barnen hade med
sig julklappar till fröken.
Kalle, sonen till blomsterhandlaren, lämnade över sitt
paket.
- Jag tror jag kan gissa vad det är för något, sa fröken och
skakade på paketet. Jag tror att det är en julblomma i det.
- Hur kunde fröken gissa det? undrade Kalle.
- En ren chansning, sa fröken och log.
Då kom lilla Anna fram med sitt julpaket.
Annas pappa hade konditoriet i stan så fröken kände på
paketet och gissade vad det var i.
- Jag tror att det är en tårta i.
- Ja, sa Anna, hur kunde fröken veta det?
- Jag gissade, sa fröken med ett leende.

Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge

13

PROJECT PLASTIC

PLASTIC
ENGINEERING DAY
TORSDAG DEN 25:E OKTOBER AFHOLDTE PLASTINDUSTRIEN ÅRETS ”PLASTIC ENGINEERING DAY” PÅ DTU (DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET). DENNE DAG ER MENT
SOM ET FORSØG PÅ AT FREMME INTERESSEN FOR PLAST HOS DE STUDERENDE.

Der var tilmeldt 230 studerende til denne dag.

Der var også lavet en konkurrence, hvor de studerende
skulle indlevere deres projekter omkring plast.
PROJECT PLASTIC – er Plastindustriens store talentkonkurrence for ingeniørstuderende. Konkurrencen hylder dygtige unge, der som en del af deres ingeniørstudie går foran og viser, hvordan vi kan bruge
plastmaterialer til at skabe nytænkende løsninger. Her
præsentere de studerende bag fem på forhånd nominerede projekter deres ideer og resultater for et ekspertpanel, der sammen med publikums stemmer afgjorde,
hvem der skulle have første- anden og tredjepræmien.
Et rigtig spændende og godt initiativ taget af
Plastindustrien.

Team Danmark/Viggo Frederiksen og Ole Tietze.

Løbende under dagen blev der afholdt forskellige indlæg, bl.a. fra LEGO og LM Wind Power.
De firmaer, der er medlem af Plastindustrien, og som
havde lyst, kunne få lov til at udstille deres produkter – hvilket vi naturligvis gjorde. Der var over 30
udstillere. Det var en blanding af råvareleverandører
(DowDuPont, Distrupol, Erteco etc.), sprøjtestøbere
(SP-Group, HBN Teknik, Schoeller Plast etc.), maskinleverandører o.s.v.
Viggo og jeg var rigtig positivt overrasket over den interesse, som de studerende viste os (og de andre stande).
De spurgte rigtig interesseret ind til, hvad det var vi lavede. Så når der ikke lige var foredrag – så var der fyldt
af studerende i det lille messe område.

Så er der gang i standen. De studerende er utrolig
spørgelystne. Foto: © Plastindustrien.
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Så star ter Plastic Engineering Day.

Vores lille stand. Foto: © Plastindustrien.

Viggo i gang med at fortælle omkring processen.

Vores stand ser lidt rodet ud, men det var svært at
holde orden på grund af de mange besøgende.
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PRODUKTIONSNYTT

EXS02 - STEER MEGA70
I JUNI ANLÄNDE EXTRUDERN FRÅN STEER MED PLACERING: SCANFILL.
Niklas Lidholm, processteknik:
Denna maskin är unik för oss på mer än ett sätt. Den ena aspekten som gör den speciell är att vi för första gången valt en
maskin från indiska STEER, den andra aspekten är att maskinen, till skillnad från nästan alla andra extrudrar i koncernen,
är inköpt i bara ett syfte, vilket är att producera råmaterial för
vidare folieproduktion.

bygga den här maskinen på ett sätt som kan lösa uppgiften. Allt
från materialhantering till skruvdesign och processinställningar
har noggrant avvägts för att kvalitetsmässigt matcha befintlig
linje samtidigt som både kapacitet och effektivitet höjs rejält.
Oskar Andreasson, avdelningsledare Scanfill:
Med ett effektivt samarbete från ruta ett i denna installationsprocess så har detta fallit väldigt väl ut både vad det gäller
kvalitet och effektivitet. Med ett fortsatt systematiskt arbete ser
vi ytterligare möjligheter till utveckling och effektivisering.

Detta i sig är ingen lätt uppgift, eftersom Scanfillmaterialet innehåller höga halter mineral och måste passera nålsögat för att både
kunna bli folie och därefter termoformas hos Scanfills kunder.

Andreas Bergman
För att lyckas har vi tillsammans med STEER jobbat hårt för att

Torbjörn Svensson och Jörgen Larsson förbereder det stora lyftet; en 10 ton tung och 10 meter lång extruder.
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Kablage för ström och kommunikation grävs ner i rör i golvet.

Mats Lovehag AKA Houdini br yter sig ut.

Nöjda maskinleverantörer: Niraj Palsapure (Sales Mgr.),
Atanu Maity (CEO) och Fazil Mahaboob (Sales Eng).

Installation pågår.
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AFTER WORK

HALLOWEEN AFTER WORK
ÄNNU EN LYCKAD AFTER WORK HAR GÅTT AV STAPELN.

Denna gång var större delen av gästerna utklädda i allt
från ”klock-rena” utklädnader till läskiga monster. G3
(Generation 3 Hugos(s)on) bjuder in till After Work
2-3 gånger om året och syftet är att umgås och ha det
trevligt genom att äta gott, dricka något, med eller utan
alkohol, och utföra några mindre valfria aktiviteter.

”Nattduellen” i Mästarnas Mästare. Det var många jämna dueller och många härliga skratt.
Tack till alla som medverkade, och hjärtligt välkomna åter!
PS. Glöm inte att dra med er fler kollegor till nästa A.
Gustav Hugoson

Höjdpunkten från denna AW var ”Handslaget” som
gick ut på att ta den stav som slocknade, också kallad
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Aleksander Kurszewski vann priset för bästa utklädnad. Här tillsammans med Gustav Hugoson och Anders Svensson.

forts. på sida 20
19
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HELGA’S CRUISE SHIP DIARY

HELGAS KRYSSNINGSDAGBOK

DEAR DIARY – DAY 1
All packed for the cruise ship – all my nicest dresses,
swimsuits, short sets. Really, really exciting.

KÄRA DAGBOK – DAG 1
Allt packat för kryssningen – alla mina snyggaste klänningar, baddräkter, shorts. Mycket, mycket spännande.

Our local Ladies Bowls Club – ‘The Late Bloomers’
decided on this all-girls trip. It will be my first one – and
I can’t wait!

Vår lokala dambowlingsklubb ”De sena blomstren” beslöt
om denna ”tjejresa”. Det blir min första – kan knappt
vänta!

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

DEAR DIARY – DAY 2
Entire day at sea, so beautiful. Saw whales and dolphins.
Met the Captain today – seems like a very nice man.

KÄRA DAGBOK – DAG 2
Hela dagen till sjöss, så vackert. Såg valar och delfiner.
Träffade Kaptenen idag – verkar vara en trevlig man.

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

DEAR DIARY – DAY 3
At the pool today. Did some shuffleboard, hit golf balls
off the deck.

KÄRA DAGBOK – DAG 3
Vid poolen idag. Spelade lite shuffleboard, slog golfbollar
från däck.

The Captain invited me to join him at his table for dinner. Felt honored and had a wonderful time. He is very
attractive and attentive.

Kaptenen bjöd in mig att äta middag vid hans bord.
Kände mig hedrad och hade en härlig stund.
Han är mycket attraktiv och uppmärksam.

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

DEAR DIARY – DAY 4
Won $500 in the ship’s Casino. The Captain asked me to
have dinner with him in his own cabin. Had a scrumptious meal complete with caviar and champagne.

KÄRA DAGBOK – DAG 4
Vann $500 på kasinot. Kaptenen bad mig att äta middag
med honom i hans egen hytt. Åt en läcker måltid komplett med kaviar och champagne.

He asked me to stay the night, but I declined. Told him I
could not be unfaithful to my husband.

Han bad mig att stanna över natten men jag avböjde.
Sa till honom att jag kan inte vara otrogen mot min man.

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

DEAR DIARY – DAY 5
Pool again today. Got really sunburned, and I went inside
for a drink at the piano-bar and to cool down; stayed
there for rest of the day. The Captain saw me, bought me
several large drinks. Really is quite charming.

KÄRA DAGBOK – DAG 5
Poolen idag igen. Blev riktigt solbränd så jag gick in för
en drink i pianobaren och för att svalna av; blev kvar där
resten av dagen. Kaptenen såg mig, köpte flera rejäla drinkar. Är verkligen charmig.

Again asked me to visit his cabin for the night. Again, I
declined. He told me, if I did not let him have his way
with me, he would sink the ship... I was shocked.

Bad mig igen att besöka hans hytt för natten. Avböjde
igen. Han sa, att om jag inte lät honom få som han ville
med mig, så skulle han sänka skeppet… Jag blev chockad.

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

DEAR DIARY – DAY 6
Today I saved 2600 lives.

KÄRA DAGBOK – DAG 6
Idag har jag räddat 2600 liv.

Twice…

Två gånger…
Insänt av: Ken Larson, Fairbanks, AL, USA

”Översatt” av: Ola Hugoson
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MÄSSA

KUNSTOFFEN 2018
SÅ VAR DET IGEN BLEVET SIDSTE UGE I SEPTEMBER, OG DERMED OGSÅ TID TIL
KUNSTSTOFFEN 2018 (26-27 SEPTEMBER) I VELDHOVEN, THE NETHERLANDS.
HER PÅ DENNE MESSE UDSTILLER VORES DISTRIBUTØR DE MONCHY OGSÅ.
I år havde vi igen vores lille stand på 3x3 meter. Vi var
kørende derned i hver vores bil fyldt med messeudstyr,
og i løbet af 1½ time havde vi forvandlet de 9 m 2 til
vores lille hyggelige Polykemi stand.

Så igen i år kan vi sige at denne 2-dags messe var vellykket, og et godt samarbejde med De Monchy.
”Ahlgrens Bilar” var også med på standen i år – de små
poser giver altid en anledning til at snakke om et eller
andet.

Vi havde to rigtig gode dage, hvor vi fik hilst på vores
gode gamle kunder, og fik sagt goddag til nye kunder
som De Monchy har været med til at finde til os. Der
var også en livlig trafik mellem De Monchy standen og
vores med potentielle nye kunde muligheder.

Team Benelux/Johan Sonesson & Ole Tietze
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Ja så bliver det ikke meget bedre...

Kort efter at messen åbnede
var der gang i standen.
Johan sørger lige for at der kommer
en Polykemi brochure med.

De svenske farver var med på vores stand.
Tak for i år - vi ses igen i 2019!

Så er der gang i snakken på De Monchy standen.
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VERKSAMHETSMÅL
VERKSAMHETSMÅL2019
2019

VERKSAMHETSMÅL 2019

Resultat
Resultat
– koncernen
– koncernen
Målområde
Målområde
VinstVinst
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
VinstVinst
i% i%
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Personalkostnader
Personalkostnader
kr/prod.
kr/prod.
kg kg
TotalTotal
påläggskostnad,
påläggskostnad,
kr/prod.
kr/prod.
kg kg
- Alla
intäkter
och kostnader
i
- Alla
intäkter
och kostnader
i
enlighet
med med
påläggsuppföljningen
enlighet
påläggsuppföljningen
inkl. inkl.
budgeterad
vinstvinst
budgeterad
NYTT
MÅL!!!
NYTT
MÅL!!!
Lagervolym
Lagervolym
- Råmaterial
- Råmaterial
- Färdigvara
- Färdigvara
Ansvarig:
Ansvarig:
VD Polykemi
VD Polykemi

Produktion
Produktion
– koncernen
– koncernen
MålMål
20192019
> 83>000
83 tkr
000 tkr
> 72>000
72 tkr
000 tkr
> 6 000
> 6 tkr
000 tkr
> 5 000
> 5 tkr
000 tkr
> 7,0%
> 7,0%
> 6,3%
> 6,3%
> 2,8%
> 2,8%
> 10,0%
> 10,0%
> 2,40
> 2,40
kr/kg
kr/kg
4,15 4,15
kr/kg
kr/kg

< 7 000
< 7 ton
000 ton
< 5 000
< 5 ton
000 ton

Marknad
Marknad
– koncernen
– koncernen
Målområde
Målområde
Försäljningsvolym
Försäljningsvolym
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
- Polykemi
Inc Inc
- Polykemi
Bidrag,
Bidrag,
kr/externt
kr/externt
utlevererat
utlevererat
kg kg
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Nettovinst,
Nettovinst,
kr/externt
kr/externt
utlevererat
utlevererat
kg kg
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
AntalAntal
kundbesök/aktiviteter
kundbesök/aktiviteter
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
- Polykemi
Inc Inc
- Polykemi
AntalAntal
nya affärer
nya affärer
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
- Polykemi
Inc Inc
- Polykemi
Volym
Volym
nya affärer
nya affärer
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
- Polykemi
Inc Inc
- Polykemi
Nettotillskott
Nettotillskott
(nya (nya
– förlorade
– förlorade
affärer)
affärer)
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
- Polykemi
Inc Inc
- Polykemi
Personalkostnader
Personalkostnader
- Säljare
- Säljare
- Tekniker
- Tekniker
Ansvarig:
Ansvarig:
Marknadschef
Marknadschef

MålMål
20192019
> 59>650
59 ton
650 ton
> 45>600
45 ton
600 ton
> 8 500
> 8 ton
500 ton
> 3 200
> 3 ton
200 ton
> 2 350
> 2 ton
350 ton
> 5,50
> 5,50
kr/kg
kr/kg
> 6,00
kr/kgkr/kg
> 6,00
> 0,65
kr/kgkr/kg
> 0,65
> 3,00
kr/kgkr/kg
> 3,00
> 1,25
> 1,25
kr/kg
kr/kg
> 1,60
kr/kgkr/kg
> 1,60
> 0,70
kr/kgkr/kg
> 0,70
> 1,55
kr/kgkr/kg
> 1,55
> 2 100
> 2 st
100 st
> 50>st50 st
> 130
> st
130 st
> 60>st60 st
> 100
> st
100 st
> 10>st10 st
> 7 st
> 7 st
> 3 st
> 3 st
> 3 700
> 3 ton
700 ton
> 1 000
> 1 ton
000 ton
> 700
> ton
700 ton
> 400
> ton
400 ton
> 3 000
> 3 ton
000 ton
> 700
> ton
700 ton
> 400
> ton
400 ton
> 400
> ton
400 ton
< 0,23
kr/kg
< 0,23
kr/kg
< 0,10
kr/kg
< 0,10
kr/kg

Målområde
Målområde
Tillverkningskostnad
Tillverkningskostnad
(kr/kg)
(kr/kg)
Effektivitet
Effektivitet
(total(total
södra-norra)
södra-norra)
- Polykemi
(E1-21)
- Polykemi
(E1-21)
- Väster
- Väster
- Mellersta
- Mellersta
- Öster
- Öster
- Rondo
(E903,900,
Ereman)
- Rondo
(E903,900,
Ereman)
- Scanfill
- Scanfill
Personalkostnad
Personalkostnad
Produktionsspill
Produktionsspill
- Polykemi
(E1-21)
- Polykemi
(E1-21)
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Interna
Interna
kassationer
kassationer
(% från
(% från
fabrik)
fabrik)
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Interna
Interna
kassationer
kassationer
(% i (%
fabrik)
i fabrik)
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Underhållskostnad
Underhållskostnad
(total)
(total)
- Produktion
- Produktion
- Fastighet
- Fastighet
Energiförbrukning
Energiförbrukning
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Vattenförbrukning
Vattenförbrukning
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Inrapporterade
Inrapporterade
arbetsplatsolyckor
arbetsplatsolyckor
(antal)
(antal)
till sjukfrånvaro
SomSom
lederleder
till sjukfrånvaro
Inrapporterade
Inrapporterade
tillbud
tillbud
(antal)
(antal)

MålMål
20192019
< 2,82
< 2,82
kr/kg
kr/kg
> kg/h
580 kg/h
> 580
> kg/h
350 kg/h
> 350
> kg/h
476 kg/h
> 476
> kg/h
882 kg/h
> 882
> kg/h
605 kg/h
> 605
> kg/h
475 kg/h
> 475
< 1,62
< 1,62
kr/kg
kr/kg
< 2,6%
< 2,6%
< 0,6%
< 0,6%
< 2,5%
< 2,5%
< 2,0%
< 2,0%
0% 0%
< 4,3%
< 4,3%
< 4,9%
< 4,9%
< 0,3%
< 0,3%
0 %0 %
< 52<öre/kg
52 öre/kg
45 öre/kg
< 45<öre/kg
< 7 öre/kg
< 7 öre/kg
< 0,405
< 0,405
Mwh/ton
Mwh/ton
< 0,375
Mwh/ton
< 0,375
Mwh/ton
< 0,750
Mwh/ton
< 0,750
Mwh/ton
< 0,150
Mwh/ton
< 0,150
Mwh/ton
< 0,70
m3/ton
< 0,70
m3/ton
3/ton
< 1,4<m1,4
m3/ton
IngårIngår
i ovan
i ovan
< 12<st12 st
< 4 st
< 4 st
> 30>st30 st

Ansvarig:
Ansvarig:
Produktionschef
Produktionschef

Kvalité
Kvalité
– koncernen
– koncernen
Målområde
Målområde
AntalAntal
externa
externa
(huvudmålet)
(huvudmålet)
reklamationer/1000
ton producerat
material
reklamationer/1000
ton producerat
material
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Externa
Externa
reklamationer
reklamationer
(delmål)
(delmål)
Varuvärde/faktureringsvärde
Varuvärde/faktureringsvärde
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
AntalAntal
kundklagomål/synpunkter
kundklagomål/synpunkter
klagomål/antal
utleveranser)
(antal(antal
klagomål/antal
utleveranser)
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Ansvarig:
Ansvarig:
Kvalitetschef
Kvalitetschef
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MålMål
20192019
< 0,40
< 0,40
st st
< 0,40
< 0,40
st st
< 0,40
< 0,40
st st

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

< 1,5<st1,5 st
< 1,5<st1,5 st
< 1,5<st1,5 st

Konstruktion
Konstruktion
& utveckling
& utveckling
Målområde
Målområde
Projekt
Projekt
somsom
resulterar
resulterar
i en iny
enprodukt
ny produkt
ellereller
en betydande
förändring
av befintlig
en betydande
förändring
av befintlig
produkt
produkt
Antal
Antal
prover
prover
producerade
producerade
på den
på den
interna
interna
utvecklingsavdelningen
utvecklingsavdelningen
(antal/prover/år)
(antal/prover/år)

Inköp
Inköp
– koncernen
– koncernen
MålMål
20192019
> 5>
st 5 st
> 350
> 350
st st

Ansvarig:
Ansvarig:
Utvecklingschef
Utvecklingschef

Personalomsättning
Personalomsättning
avslutning
avslutning
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro
(korttidsfrånvaro
(korttidsfrånvaro
<14<14
dagar)
dagar)
- Tjänstemän
- Tjänstemän
- Kollektiv
- Kollektiv
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro
(långtidsfrånvaro
(långtidsfrånvaro
>14>14
dagar)
dagar)
- Tjänstemän
- Tjänstemän
- Kollektiv
- Kollektiv
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö
Antal
Antal
rehabiliteringsskador
rehabiliteringsskador

MålMål
20192019

Externa
Externa
inköp
inköp
av omsättningen
av omsättningen
(baserat
(baserat
på på
snittpris
försäljning)
snittpris
försäljning)
Genomsnittligt
Genomsnittligt
inköpspris
inköpspris
- Inköpspris
nyvara
- Inköpspris
nyvara
- Inköpspris
återvunnet
- Inköpspris
återvunnet
Andel
Andel
återvunnet
återvunnet
material
material

< 68,0%
< 68,0%
(20,43
kr/kg)
(20,43
kr/kg)
< 14,05
< 14,05
kr/kg
kr/kg
< 13,95
kr/kg
< 13,95
kr/kg
< 8,30
kr/kg
< 8,30
kr/kg
> 25%
> 25%

Ansvarig:
Ansvarig:
Inköpschef
Inköpschef

Personal
Personal
– koncernen
– koncernen
Målområde
Målområde

Målområde
Målområde

MålMål
20192019

Lager
Lager
& transport
& transport
– koncernen
– koncernen

< 3,5%
< 3,5%

Målområde
Målområde

< 2,5%
< 2,5%
< 1,5%
< 1,5%
< 3,4%
< 3,4%

Transportkostnad
Transportkostnad
(kr/kg)
(kr/kg)
- Polykemi
- Polykemi
- Rondo
- Rondo
- Scanfill
- Scanfill
Leveranssäkerhet
Leveranssäkerhet
(%) (%)

< 1,0%
< 1,0%
< 0,3%
< 0,3%
< 1,6%
< 1,6%

MålMål
20192019
< 0,56
< 0,56
kr/kg
kr/kg
< 0,62
kr/kg
< 0,62
kr/kg
< 0,37
kr/kg
< 0,37
kr/kg
< 0,28
kr/kg
< 0,28
kr/kg
> 98%
> 98%

Ansvarig:
Ansvarig:
Transportchef
Transportchef
Ansvarig:
Transportchef
Thomas
Thomas
Pettersson
Pettersson
& Jörgen
& Jörgen
Andersson
Andersson
Thomas Pettersson & Jörgen Andersson

< 2<
st 2 st

Ansvarig:
Ansvarig:
Personalchef
Personalchef

INTE ALLA KVÄLLAR
PÅ TJÄNSTERESOR
KÄNNS ENSAMMA...
Aleksander Kurszewski
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KINA

POLYKEMI KUNSHAN
PHASE III
GROUND BREAKING CEREMONY
On 14th of November 2018, Polykemi Kunshan celebrated
Phase III Ground Breaking Ceremony.

Den 14:e november 2018 firade Polykemi Kunshan byggstartsceremonin för Fas III.

Polykemi Group’s CEO, Mr. Ola Hugoson, Polykemi Kunshan’s
GM, Mr. Magnus Lindahl, the representative of Jiangdu
Construction Group, Mr. Ji Xuehe, and other distinguished
guests and friends attended the ceremony. All the employees of
Polykemi Kunshan witnessed the great moment together.

Polykemi koncernens VD, Ola Hugoson, Polykemi Kunshans
VD, Magnus Lindahl, representant för byggbolaget Jiangdu
Construction Group, Ji Xuehe, och andra distingerade gäster
och vänner deltog i ceremonin. Alla anställda vid Polykemi
Kunshan bevittnade den betydande händelsen tillsammans.

During the speech, Mr. Ola Hugoson expressed great expectations to Polykemi Kunshan, and extended the best of luck with
the new step in forming the future in China.

I sitt tal uttryckte Ola Hugoson sina stora förväntningar på
Polykemi Kunshan och framförde sina lyckönskningar till formerandet av detta nya steg i bolagets framtid i Kina.

Mr. Magnus Lindahl described the future development plans
for the new factory and expressed heartfelt thanks to all the leaders and guests for attending the milestone event for Polykemi
Kunshan.

Magnus Lindahl beskrev de framtida utvecklingsplanerna för den
nya fabriken och uttryckte sitt hjärtliga tack till alla ledare och
gäster för deltagandet i denna betydande händelse för Polykemi
Kunshan.

Jiangdu Construction Group’s Mr. Ji Xuehe, as the representative, gave a speech with good expectations and best wishes to
Polykemi, and introduced their work arrangements through
Safety, Quality and Schedule aspects for ensuring the early completion of the project. He also brought into play the good economic and social benefits of the project, a win-win situation.

Jiangdu Construction Group’s representant, Ji Xuehe, talade
om deras positiva förväntningar och uttryckte lyckönskningar
till Polykemi samt introducerade deras arbetsupplägg genom
Säkerhet, Kvalitet och Planering för att säkerställa ett snabbt
genomförande av projektet. Han omtalade även de goda ekonomiska och sociala fördelarna med projektet i form av en win-win
situation.

Then we adopted a Chinese traditional way to celebrate the ceremony, the lion eyes dotting. Mr. Ola Hugoson and Mr. Magnus
Lindahl dotted the eyes of the two sleeping lions, which means
giving life – dot and turn into gold. Because in Chinese, eyes
(Jing) and gold (Jin) are homophonic, people do this for good
wishes just like turning stone into gold by touching. So the following means the company’s profits will pour in from all sides.

Därefter följde ett firande enligt kinesisk tradition med en ceremoni av prickande av lejons ögon. Ola Hugoson och Magnus
Lindahl prickade ögonen på två sovande lejon, vilket betyder livgivande – prick och förvandla till guld. Eftersom det kinesiska ögon
(Jing) och guld (Jin) är lika i uttal, gör man detta för att önska god
framgång genom att förvandla sten till guld genom beröring. Så de
följande medför att företagets vinster kommer från alla håll.
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Dot the eyes, turn into gold.

Pricka ögonen, förvandla till guld.
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(Lion dance is a traditional Chinese folk festival. Lions are regarded
as auspicious things for evil. At every festival or important event,
there must be a Lion dance. Lion eyes dotting is mostly used at the
beginning of ceremonies:
Firstly dot the left eye, so the gold glitters; Secondly dot the right eye,
so the silver dazzle; Thirdly, dot the forehead, to get well-known in
the world; Fourthly dot the mouth, to bring wealth and treasure,
good luck and happiness).

(Lejondansen är en traditionell kinesisk folkfestival. Lejon betraktas som gynnsamma mot det onda. Vid varje viktig fest eller viktig
händelse måste där vara en lejondans. Prickande av lejonens ögon
används oftast i början av ceremonin:
Pricka först vänster öga så att guldet glittrar; Pricka sen det högra
ögat så att silvret bländar; Pricka därefter pannan så att världen
känner till dig; Pricka slutligen munnen som ger välstånd och
förmögenhet, tur och lycka).

Finally, in Hugo‘s spirit of innovation to lay foundation for
Polykemi Kunshan Phase III factory, firecrackers were displayed
bursting forth and salvo in the sky. The Phase III Ground Breaking
Ceremony was successfully completed! It was a great event for all
Polykemi employees, who wish all the best to Polykemi for sustainable development!

Slutligen, i Hugos anda av utveckling i form av grundläggandet av Polykemi Kunshan Fas III fabrik, avnjöts raketer i skyn
och massor av smällare för ett lyckligt avslut på Byggstartsceremonin. Det var en stor händelse för alla anställda vid Polykemi
som önskar fortsatt uthålligt utvecklande av Polykemi.

All the employees participated and prepared for the event. Ladies were in charge of the tea break, the gentlemen helped with
the ground works such as car parking and firecrackers shoot off.
After the ceremony was successfully completed, production staff
helped with the cleaning, and saved much stuff for recycling
usage: sands for firefighting preparation, the nice background
pictures for employee entrance decoration, and the ladies were
happy to grab some flowers to decorate their work places.
What a wonderful day!

Noterbart är att alla anställda deltog och förberedde evenemanget. Damerna ansvarade för tepausen, herrarna hjälpte till
med ”fotarbetet” i form av parkering och fyrverkeriet. Efter
ceremonins framgångsrika genomförande tog produktionspersonalen hand om återställandet och såg till att mycket kunde
återvinnas såsom sanden för brandsläckning, de vackra bakgrundsbilderna till personalingången samt damernas omhändertagande av blommorna för dekoration av arbetsplatserna.
Vilken härlig dag!

Let’s take Magnus’ words for the ending: We’re sure that with
the continued hard work and support from our employees in
our company, the good cooperation with our suppliers, and very
important close relationship with our esteemed customers,
Polykemi will have a very good and prosperous future!

Låt oss minnas Magnus avslutningsord: Vi är övertygade om att
fortsatt hårt arbete och stöd från medarbetarna i bolaget, det
goda samarbetet med våra leverantörer och det mycket viktiga
nära förhållandet med våra ärade kunder så kommer Polykemi
ha en fortsatt god och blomstrande framtid!

Mary Tang

Försök till översättning av Ola Hugoson

Lions hold the couplet:
Booming Business, Prosperous Development!
Lejonen håller banden:
Blomstrande verksamhet, välmående utveckling!
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In Hugo‘s spirit of innovation to lay foundation.
I Hugos anda av utveckling läggs grunden.

Sweets and fruits.
Sötsaker och frukt.

Flag waves.
Flaggor viftas.

Fireworks!
Fyrverkerier!

Photoshoot in between guest arrivals.
Foton i väntan på gästerna.
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MÄSSA

FAKUMA 2018
DEN 16-20 OKTOBER REPRESENTERADES POLYKEMI ÅTER I FRIEDRICHSHAFEN
VID DEN ÅRLIGA FAKUMA-MÄSSAN. ÅRETS MÄSSA SLOG INGA BESÖKSREKORD,
MEN VAR VÄLBESÖKT. 47 650 PERSONER FRÅN 126 NATIONER DELTOG.
ningar. Detta kom under mässan att bli ett av samtalsämnena
med kunder och blivande kunder. Andra ämnen som fick fokus
under dagarna var återvunnet, främst inom bilindustrin. Även
bristen på PA66 genererade intressanta diskussioner om möjlig
ersättning med exempelvis POLYfill HC.

Trots det uteblivna rekordet var Polykemis monter välbesökt under majoriteten av dagarna och om kvalitet får råda över kvantitet
så var många av våra stora kunder och besökte oss, exempelvis
BMW, Volkswagen, Porsche, Miele och Bosch-Siemens.
Montern, som sedan förra året fått ett lyft, hade i år extra detaljer
om vårt 50-årsfirande. Överlag fick vi mycket fin kritik gällande
vår monter och även den enhetliga klädseln med de gula slipsarna;
”Det ger ett proffsigt intryck” var en kommentar från en kund.

Jacob Hafström var åter den mest populära och efterfrågade
personen i montern, och det verkar finnas en outsinlig källa distributörer av bl.a. återvunnet i Europa.

Inför Fakuma 2018 valde Polykemi att skicka ut lotter till
kunder och blivande kunder, med löfte om garanterad vinst vid
besök av montern. Denna aktivitet visade sig mycket lyckad.
Det lockade kunder till montern och samtidigt blev det en bra
ice-breaker då samtalet kunde inledas med en lättsam ton om
svensk mjölkchoklad. Karl Banke och Anders Svensson, som
stod bakom utformningen av lotterisystemet, tog den något
pragmatiska tillämpningen av vinstutdelningen på plats med en
klackspark.

En fin avslutning på mässan var den utlottning som Polykemi
arrangerade med priset en helg på Ystad Saltsjöbad. Samtliga
besökande kunder gavs möjlighet att lämna sitt visitkort i en
box, som sedan färdades under sträng videoövervakning hem
till Ystad. Väl i Ystad fick försäljningschef Mattias Persson äran
att dra en vinnare – Tamara Gaschler, Weber Fibertech. Grattis!

Polykemis pressutskick inför mässan gällande Translucent PC
gav en spinn-off effekt som genererade extra artiklar i mässtid-

Hanna Larsson

Under nästa år tar Fakuma en paus på grund av K-mässan i
Düsseldorf.
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PRODUKTIONSNYTT

EX08 - COPERION ZSK 58 MC18
I JULI ANLÄNDE EXTRUDERN FRÅN COPERION MED PLACERING: POLYKEMI.

Niklas Lidholm, processteknik:
Tankegångarna och behovsanalysen för Ex08 var väldigt olik
samma fas gällande ExS02. I motsats till ExS02 är Ex08 en
välkänd maskintyp för oss (samma som Ex18 och Ex21 fast i
mindre format) och vi blev övertygade att detta är rätt väg att
gå för att klara en mängd olika materialtyper där fokus har varit
att bemästra de produktioner som anses mest processkrävande
och tekniskt svåra som exempelvis väldigt hög fyllnadshalt av
glasfiber och vissa flamskyddade compound.

överväldigande positiva! Det har faktiskt gått så bra, att det redan
nu finns tankar på att konfigurera och experimentera med fler
skruvar för att på så sätt bredda extruderns användningsområde.
Semir Kovacevic, avdelningsledare Väster:
Vi på västra avdelningen har sett fram emot den nya linjen och
få se dess potential. Den har nu visat på mycket goda resultat,
resultat som vi tidigare haft svårt att uppnå med de äldre maskinerna. Maskinen kräver en hög kompetens, något som arbetslaget
klarar med bravur!

Direkt efter driftning har därför detta varit den första uppgiften för den nya linjen och vi har verkligen kunnat sätta maskinen på prov: ett tiotal kvalitéer provkördes och resultaten var

Andreas Bergman

Tomas Olsson och Jörgen Larsson tar emot den
efterlängtade leveransen (ni skulle sett storken A) .

Installation pågår.
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Tillsättning av flytande produkter via injektordosering.

Darko Hadzic gillar den nya linjen.

Rostfritt och blankpolerat för effektiv rengöring.
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MÄSSA

SCANPACK 2018
SCANFILL-GÄNGET, HADE BRA MINNEN FRÅN SCANPACK 2015 I GÖTEBORG.
DÅ LANSERADE VI VÅRT SCANFILL BIO-MATERIAL OCH HADE ETT HÖGT TRYCK I MONTERN.
Förhoppningarna var på topp och vi hoppades på att antalet
besök skulle vara minst lika många som sist. Montern hade vi
placerat i ”BIO-hörnan” även denna gång. BIO-hörnan var
placerad längst upp längst bort i H-hallen där alla med någon
slags anknytning till bio-material; råmaterial, produkter i plast
eller fiber, fick ställa ut.

Under veckans gång hann vi även med att roa oss lite på både The
Concept, med en dinnershow som var arrangerad av Scanpackmässan själva, och en afterwork Oktoberfest som arrangerades
av Nord Emballage-tidningen. Vi hade även en modig kollega
i Karl Banke som äntrade scenen för att hjälpa svärdslukerskan
på The Concept att dra ut ett långt svärd från hennes kropp. Ni
ser själva på bilden att Karl inte alls var nervös när han stod där
uppe. A

Det var andra gången vi använde samma monter (första var på
Interpack i Tyskland förra året) och den är vi väldigt nöjda med.

Gänget är nöjda med veckan i Göteborg, men nöjdast var nog
Pontus när han fick ta av sig de vågade vinröda Scanfill-byxorna
när mässan väl var slut. A

Inför årets mässa hade vi pushat lite extra för vårt material med
EVOH. En relativt unik kombination, som så vitt vi vet bara
26 andra producenter klarar av i Europa. En produkt där vi
extruderar mellan 5-7 lager skikt för att inkludera en extra syrebarriär för extra känsliga produkter eller för att få en extra lång
hållbarhet på produkter som kräver det.

Anmälan till Scanpack 2021 är redan gjord.
/Utställarna
Karl Banke, Carina Hagström,
Pontus Björklund & Oscar Hugoson

Vi hade gått all-in med nya Jacky-bägare i Scanfill BIO Sheetmaterial med en ”fiberlook” samt mindre bägare i olika färgglada kulörer (med Non Stop-godis). Alla dessa bägare, ca 400 st,
hade Bernt och Pontus format och förseglat (för hand!) med nya
egendesignade oblat för att visa att det går att försegla Scanfills
produkter. Detta var för att visa att vi kan hjälpa till och leverera
en helhetslösning.
Nytt för denna mässa var även att vi hade med oss fina pärmar
fulla med folieprover som vi producerat för att visa vad vi faktiskt gör då besökarna egentligen bara ser våra kunders produkter som står framme i montern. Vi hade även plockat med oss
granulat och talk för att visa hur dessa material ser ut.. Allt var
väldigt användbart och tydligt för kunderna som inte visste så
mycket om vad vi faktiskt gör på Scanfill.
Flödet på folk var lite varierat från dag till dag, men allt som allt
är vi nöjda med vilka som besökte oss och vem vi pratade med.
Flera större företag ville diskutera projekt och möjligheter med
oss. Efterarbetet började direkt med flera beställda prover och
bokade besök, vilket är mycket glädjande.
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God Jul & Gott Nytt År
Årets julklapp från Polykemi Group går till:
Läkare Utan Gränser

Musikhjälpen

Ocean Clean Up

En medicinsk humanitär
organisation som räddar liv och
lindrar nöd där de behövs mest.

Ett insamlingsevenemang
som i år samlar in pengar
till att ge barn och vuxna
med funktionsnedsättning
tillgång till skola, vård,
stöd och hjälp.

En ideell organisation som
utvecklar avancerad teknik
för att samla in plast från
världens hav.
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