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VD HAR ORDET

”VEM VET
MEST?”
(OBS! INTE SOM PÅ TV!)
VD, OLA HUGOSON

INTE ÄR DET JAG I ALLA FALL. FÖRSTÅR FORTFARANDE INTE HUR BESLUT TAS
INOM DET OFFENTLIGA. EJ HELLER VET JAG HUR FRAMTIDEN SER UT, MEN SOM
VANLIGT TAR JAG TILLFÄLLET I AKT ATT PÅ ETT PERSONLIGT SÄTT FÖRSÖKA
FÖRMEDLA INTRYCKEN FRÅN MIN OCH FÖRETAGETS HORISONT…
Vatten, vatten, vatten! Tyvärr måste jag

Våra långsiktiga utlandsprojekt i Tjeckien och USA
har tagit några futtiga steg framåt, men än är det för
tidigt att ropa ”hej”…

meddela att någon lösning i samförstånd med vår kommunala monopolistiska kylvattenleverantör ännu inte
har uppnåtts, men samtidigt lever förhoppningen att ett
förståndigt, ömsesidigt och förmånligt avtal ska kunna
tecknas. Denna positiva tro baseras på de övriga förhandlingar kring en långsiktig lösning som föregår med en
tredje part. När denna är på plats så är vi övertygade om
att det är till det bästa för såväl företaget som Samhället
och att det ger en långsiktig trygghet för tillverkningen
i Ystad. Ber därför alla läsare att åtminstone mentalt
hålla en tumme för en snar lösning.

Säljaren i Tjeckien är fortfarande kluven, trots att han,
mer eller mindre, befinner sig i ”galgens skugga”. Vi
hanterar situationen med stor varlighet och hoppas att
kunna vara i hamn innan Tomten kommer på besök i
år, eller kanske nästa år om Säljaren inte kan bestämma
sig! Något bättre ställe för avstamp Tjeckien har vi i alla
fall inte hittat.
För vår USA-verksamhet har det tagit en vändning åt
det positiva hållet och just nu arbetas det på en lösning som skulle kunna ge oss större trygghet och möjligheter för att bättre kunna penetrera den Amerikanska
marknaden. Mer om detta kommer säkerligen längre
fram.

Vårt dagsläge och framtid i övrigt
Skrev förra gången att ”Den som lever får se” och glädjande nog har orderingången efter publicerandet av senaste Polynews varit mycket god. Detta kan bero på
den säsongsmässiga uppbyggnaden inför vår semesterstängning, men ”rykten” från Försäljningsavdelningen
ger vid handen att orderplacerandet för tiden efter sommarledigheten också är god och därför är, även i detta
fall, förhoppningarna goda om en fortsatt hög produktionsnivå och fakturering!

Koncernens stora frågetecken just
nu är utvecklingen i Kina
De första månaderna i år har varit direkt dåliga, men sedan mars kan det trots allt skönjas en bättring av orderingång och fakturering. Visserligen vill jag inte framstå
som ”Negativa Nisse”, men samtidigt har jag svårt att,
likt de ansvariga i Kina, verkligen vara övertygad om

Koncernkvartalsbokslutet för första kvartalet var i stort
sett lika med förra årets och det bådar gott!
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När det gäller mina förslag i förra numret av Polynews
avseende hur vi kan utveckla och befästa skuldsättningsgraden per capita i kommunen så erhöll jag ganska
omgående, från en högt uppsatt politiker, informationen
att förslaget var läst (!) och att man ”tog det till sig”.
Det första är glädjande, men i allmänna ordalag brukar
det senare betyda att ”vi förstod vad du ville, men lägger
det åt sidan”. Detta tolkar jag i och för sig positivt som
att det är avsikten att se till att kommunens ekonomiska
situations prekära läge är medvetande-gjord och att det
är såväl önskan som avsikt att snarast göra något åt den!
Hoppas min tolkning är rätt!!!

att årets budget i volym och ”kronor” skall kunna uppnås. Hoppas dock att ”Nisse” får fel… Många projekt
som varit ”i väntan” tycks komma på plats nu, så läget
borde bli bättre. Två större försäljningsprojekt riktade
mot biltillverkare utanför vår vanliga krets har också
startats upp och tecken är goda på såväl volymer som
snabbhet i beslut.
Olika projekt för vidareutveckling av det kinesiska
dotterbolagets utveckling är under framtagande och
förhoppningsvis finns mer att rapportera under hösten.
Att vi skall ”stå på stället marsch” är både osannolikt
och otypiskt, så planeringen fortgår.

Med dessa enkla rader vill jag till alla medarbetare,
kunder, leverantörer och övriga läsare av Polynews rikta
ett tack för det gångna halvårets insatser och intresse
samt även en önskan om en varm, skön, avkopplande
sommar och ledighet (när den väl infinner sig för respektive)! Njut av solen och sommaren…

När det gäller min appell riktad till Kommunens politiker
(och tjänstemän) att förklara underlaget för utbyggnaden
av hamnen och hur ett positivt överskott skall skapas, så
kan jag konstatera att på ”Västfronten intet nytt”, d.v.s.
tystnaden är total. Kan rimligen bara förklaras med att
antingen är man ointresserad av att svara en kommuninvånare och skattebetalare eller så kan man inte…
Hoppas dock att någon behörig hör av sig!

Väl mött i augusti!

Ola Hugoson

DET GÄLLER ATT HA KOLL...
Det var en mattläggare i Sundsvall som hade lagt in en
heltäckningsmatta hos en familj. När han var färdig med
arbetet kände han sig väldigt röksugen och letade i bröstfickan efter sitt cigarettpaket. Det var inte där det brukade.

Nästa dag ringde pappan i familjen och tackade för det fina
arbetet, samtidigt som han frågade:
- Jag hittade ett paket cigaretter på köksbordet, är det
möjligen ditt?
- Ja! Det är det nog, svarade mattläggaren.
- Och du har händelsevis inte sett till min dotters hamster?
Han har varit försvunnen sen i går…

Under sökandet fick han syn på något som buktade upp
under mattan. Mattläggaren svor för sig själv. Han hade ju
ingen lust att riva upp hela mattan igen bara för ett cigarettpaket. Han tog därför hammaren och bankade till mattan så att den blev jämn och fin igen.

Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge
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Det som till en början var tänkt att bli ett köp av maskinerna i Kenneth Jeppssons företag Ingenjörsfirman
Jeppsson, blev den 29:e maj istället ett köp av hela
företaget. Som ni kan se på loggan nedan så behåller
vi namnet på företaget, men vi lägger till Eftr. (efterträdare). Dock har företaget redan fått ett internt smeknamn - POLYmek!

Vi gjorde dock en Göran Persson, d.v.s. först en massa
nej som till slut blev ett ja. Tanken är att driva det vidare som vanligt tills vidare, men först och främst för att
säkra för produktionen hos oss, att vi fortsatt framöver
har POLYmek och dess kunskap kvar för våra behov.
Med köpet får vi två nya medarbetare, Sven Grankvist
och Lennart Larsson, som vi hälsar välkomna till oss.
De kommer att jobba på som vanligt, men ingår nu i
vårt team.
Lars Hugosson

Acrobates, företaget som äger bl.a. vår röda byggnad på
Bakken, köpte fastigheten av Kenneth Jeppsson.
Kenneth och hans företag har under minst 25 år varit en
viktig leverantör av både det ena och det andra som vår
produktion har varit i behov av. Då Kenneth bestämt
sig för att gå i pension vid unga 75 år, fick vi frågan om
vi ville köpa företaget.

Ola Hugoson, Gunbritt Jeppsson, Kenneth Jeppsson och Lars Hugosson.
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POLYKEMI SPONSRAR

NATTVANDRARNA
POLYKEMI HAR VALT ATT SPONSRA NATTVANDRARNA I YSTAD.
HÄR FÖLJER EN PRESENTATION AV DERAS VERKSAMHET.
Det här är nattvandring:

skadegörelse, våld och drogmissbruk.
Det som kostar pengar är försäkringar, rekrytering och
utbildning av nya nattvandrare, samt jackor, mössor
och vantar. Vår dröm är att det ska finnas nattvandrare
i alla kommuner i hela Sverige. Det skulle betyda minst
290 grupper – tänk vilken skillnad det skulle göra!

Nattvandring innebär att vuxna rör sig ute bland ungdomar på kvällar och nätter för att skapa en ökad social trygghet, som kan minska risken för drogmissbruk,
våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Vi möter
ungdomarna i de miljöer där de rör sig, det vill säga på
stadens gator och på mer undanskymda platser.

Boel Hugoson
Ibland lånar vi ut en mobiltelefon, skjutsar hem någon
som kanske har druckit lite för mycket, eller agerar i
andra situationer där vi behövs. Självklart har vi regler
för hur dessa möten går till, därför utbildar vi oss kontinuerligt. Våra utbildningar handlar bland annat om
bemötande, drogfrågor, konflikthantering samt lag och
rätt. Tack vare att vi inte är några myndighetspersoner
har vi lätt att skapa relationer till ungdomarna. Vi ses
inte som det ”hot” som en myndighetsperson kan uppfattas vara.
Våra vandringar är helt ideella och fristående från myndigheter även om vi naturligtvis har kontakt med dessa.
Vår vision är att vara en vuxen förebild där vi kan motverka användning av droger, våldsamhet, vandalism och
samtidigt kunna leverera medmänskligt stöd för ungdomarna.

Tillsammans skapar vi trygghet

Så började det…
Det var kravallerna i Kungsträdgården 1989 som ledde
till att nattvandringen kom igång med Non Fighting
Generation. ”Farsor och morsor på stan” bildades tack
vare ett initiativ från Fryshuset i Stockholm.
Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle. Syftet med
nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder,
medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som

www.nattvandring.se
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INNEBANDYTURNERING

PÅSKCUPEN 2019
I BÖRJAN AV ÅRET DAMP EN INBJUDAN NER I MAILKORGEN, TILL PÅSKCUPEN
I INNEBANDY, SOM SKULLE GÅ AV STAPELN PÅ ANNANDAG PÅSK.

Det var några år sedan vi firade stora (nåja) triumfer i
korpserien, men det krävdes ingen större övertalning
av det gamla gardet, att plocka ut klubborna från garageförrådet. Laget förgylldes även av några nytillskott.

Summeringen av dagen är, att det var en mycket välorganiserad och rolig cupdag. Arrangören Kriminalvården
ska ha en stor eloge för arrangemanget! Vi hoppas
återkomma nästa år, med en något bredare trupp!

De deltagande lagen i cupen var Kriminalvården (som
var arrangör av cupen), Räddningstjänsten, Elan El
(Umia), Ystads kommun, Polisen, Teleservice samt då
”Real Polykemi”.

Roger Espersson

Ödmjuka som alltid, förutspådde Jonas Schor och Oskar
Andreasson både cupseger och vinst i poängligan. Hur
gick det då?
Två grupper lottades fram och vi hamnade i en trelagsgrupp tillsammans med Polisen och Teleservice. Klockan 12.00 var det tekning för första gruppspelsmatchen
mot Teleservice.
Som ett gammalt ånglok var laget trögstartat och hamnade i underläge med 0-2. Men när ångan väl var uppe
vändes matchen till en rättvis seger med 3-2, där Oskar
Andreasson stod för två mål och Daniel Lindahl för ett
mål.
Därefter väntade Polisen, som tidigare hade krossat
Teleservice med 6-0. Vi gjorde en fenomenal insats,
framför allt Torbjörn Malmros i mål som agerade vägg,
men föll tappert med 0-1.
I matchen om bronspokalen, hade den hårda matchningen tagit ut sin rätt för vår tunna trupp och vi förlorade med 1-4 mot Umia. Målet i förlustmatchen gjordes
av Jonas Schor, som till sin stora glädje kom upp i samma antal gjorda mål som hustrun Pia (som deltog för
Kriminalvården).

Torbjörn Malmros agerade mer eller mindre vägg i alla matcherna
och var lagets bästa spelare i cupen.
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Laget som kämpade i Påskcupen (akutbilen på plats kändes helt rätt, med tanke på lagets medelålder Å).
Stående fr.v: Peter Magnusson (coach), Dennis Klang, Dick Ahlert, Oskar Andreasson, Johan Nordin, Gunnar Johansson, Jonas Schor,
Håkan Ahlgren, Roger Espersson (coach). Sittande:Torbjörn Malmros. Saknas på bilden: Daniel Lindahl.

Räddningstjänsten var utryckningsklara, men de
slapp rycka ut och kunde istället vinna Påskcupen.

Gunnar Johansson vann många tekningar och
Daniel Lindahl stod redo för passning.

7

HELÅRSRESULTAT 2018

KOMMENTARER TILL
POLYKEMIKONCERNENS
HELÅRSRESULTAT 2018
Polykemi AB

på företagets hemsida www.polykemi.se.

Koncernens omsättning, som ökade med mer än 20%
från 2016 till 2017, har ökat med mera normala 10%
från 2017 till 2018. Resultatet ligger kvar på en fortsatt
hög nivå.

Rondo Plast AB
Omsättningen visar för femte året i följd ökande siffror.
Ökningen från 2017 till 2018 uppgår till 7%. Rörelseresultatet har utvecklats kraftigare än så och uppgår för
2018 till 2,8% av omsättningen (f.å. 2,3%).

All produktion inom koncernen utförs av moderföretaget i Sverige och dotterföretaget i Kina, medan övriga
dotterföretag är renodlade försäljningsföretag.

Förutsättningarna för företagets verksamhet bedöms
som gynnsamma genom fortsatt ökad efterfrågan på
högkvalitativ återvunnen compound. Det prioriterade
arbetet med att hitta nya högkvalitativa råvarukällor,
vilka är en grundförutsättning för att kunna tillgodose
kundernas kvalitetskrav, kommer att ligga kvar på en
oförändrat högprioriterad nivå under 2019. Såväl omsättning som redovisat resultat bedöms öka under 2019.

De senaste årens framgångsrikt bedrivna arbete med att
öka volymleveranserna planeras fortsätta med oförminskat fokus under 2019. Det finns i dagsläget inga indikationer på att den positiva trend som inleddes under
2014 kommer att brytas.

Miljö och kvalitet

Scanfill AB

Tillverkningsenheterna i Sverige och Kina samt dotterföretagen Rondo Plast AB och Polykemi Inc är certifierade användare av såväl kvalitetssystemet ISO 9001
som miljöledningssystemet ISO 14001, vilket ger optimala möjligheter till en såväl lönsam som kvalitets- och
miljömässigt bedriven verksamhet. Koncernen publicerar, trots att man inte bedriver någon tillståndspliktig
verksamhet, en årlig miljörapport som tillhandahålls på
begäran.

Omsättningen har ökat med 30% jämfört med 2017
och ökar därmed kraftigt för åttonde året i följd. Också
den sedan 2016 rådande trenden med ökat rörelseresultat har fortsatt. Årets rörelseresultat uppgår till 6,7%
av omsättningen (f.å. 7%). Det långsiktiga arbetet med
befintliga kontakter och potentiella projekt har fortsatt
kontinuerligt under 2018. Omsättnings- och resultatutveckling under 2018, kombinerat med vetskap om de
affärer som förväntas falla på plats under 2019, innebär
att företagsledningen bedömer förutsättningarna för ett
resultat 2019 i nivå med de senaste åren, som goda.

Hållbarhetsrapport
Moderföretaget har upprättat en separat hållbarhetsrapport enligt bestämmelserna i 6:e och 7:e kapitlen i
Årsredovisningslagen. Rapporten är benämnd ”Hållbarhetsredovisning 2018” och har 2019-04-10 publicerats

Polykemi Compounds Co Ltd
Företaget har haft en omsättning på ungefär samma
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nivå som 2017, medan resultatet inte har nått upp till
fjolårets nivå. Främsta orsaken till detta är den fortsatt
osannolikt kraftiga och snabba råvaruprisökning som
varit ett faktum i regionen under större delen av året.
Resultatet är fortfarande högre i förhållande till omsättningen, än vad den är för koncernen som helhet.

och Polykemi ApS i Danmark har sammantaget haft ett
resultatmässigt utfall i nivå med utfallet för 2017, medan Polykemi Inc i USA kraftigt ökat såväl omsättning
som resultat i förhållande till fjolåret.

Övriga
koncernföretag
OMSÄTTNING (1 000 SEK)

Ola Hugoson
VD

De utländska
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GmbH i Tyskland, Polykemi Spol S.R.O. i Tjeckien

000

OMSÄTTNING (1 000 SEK)
2008-2018 - POLYKEMIKONCERNEN

000

000
1 400 000
000

2.

1 300 000
000
1 200 000
000
1 100 000
000

SOLIDITET (%)
2008-2018 - POLYKEMIKONCERNEN
75

SOLIDITET (%)
2008-2018 - POLYKEMIKONCERNEN

OMSÄTTNING
OMSÄTTNING
(1 000 SEK)
(1 000 SEK)
70
OMSÄTTNING (1 000 SEK)
2008-2018
2008-2018
- POLYKEMIKONCERNEN
- POLYKEMIKONCERNEN
65
2.
2.
2008-2018 - POLYKEMIKONCERNEN

1 000 000
000
900 000
000

2.

800 000
75
000
60
1 400 000 1 400 000
1 4002011
000 2010 2009 2008
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
700 000
70
55
1 300 000 1 300 000
1 300 000
600 000
65
50
1 200 000 1 200 000
1 200 000
500 000
60
45
1 100 000 1 100 000
2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 1002012
000 2011 2010 2009 2008
55
40
1 000 000 1 000 000
SOLIDITET
SOLIDITET
(%)
(%)
1 000 000
SOLIDITET (%)
50
35
900 000 900 000
2008-2018
2008-2018
- POLYKEMIKONCERNEN
- POLYKEMIKONCERNEN
NETTORESULTAT I % AV OMSÄTTNING
900 000
2008-2018 - POLYKEMIKON
45
30
800 000
800 000 2008-2018
75
75
- POLYKEMIKONCERNEN
800 000
75
2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008
40
700 000 700 000
70
70
700
000
70
11
35
600 000
600 000 NETTORESULTAT
65
65
I % AV
600OMSÄTTNING
000
65
10
30
500 000 500 000
60
60
2008-2018 - POLYKEMIKONCERNEN
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008
500
000
9
60
2018 20172018
20162017
20152016
20142015
20132014
20122013
20112012
20102011
20092010
20082009 2008
55 2008 55
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
11
8
55
50
50
10
7
50
45
45
9
6
45
40
40
8
5
40
35
35
7
4
35 KAPITAL (%)
NETTORESULTAT
NETTORESULTAT
I % AV OMSÄTTNING
I % AV OMSÄTTNING
AVKASTNING PÅ ARBETANDE EGET
30
30
NETTORESULTAT
I
%
AV
OMSÄTTNING
6
3
2008-2018
2008-2018
- POLYKEMIKONCERNEN
- POLYKEMIKONCERNEN
30
2007-2017
-2016
POLYKEMIKONCERNEN
2018
2017
2018
2017
2015
2016
2014
2015
2013
20142012201320112012201020112009201020082009 2008
2008-2018 - POLYKEMIKONCERNEN
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2
5
2
30
11
11
2018
11 2010 2009 2008
4 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AVKASTNING
PÅ
ARBETANDE
EGET
KAPITAL (%)
10
10
25
10
3
2007-2017
POLYKEMIKONCERNEN
9
9
9
2
30
20
8
2018
20178 2016 2015 2014 2013 20128 2011 2010 2009 2008
7
7
25
15
7
6
6
AVKASTNING
PÅ EGET KAPITAL
(%)
6
20
10
5
52007-2017 - POLYKEMIKONCERNEN
5
4
4
AVKASTNING
AVKASTNING
PÅ ARBETANDE
PÅ ARBETANDE
EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
(%)
(%)
15
5
25
4
AVKASTNING PÅ ARBETANDE
3
3 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)
2007-2017
2007-2017
POLYKEMIKONCERNEN
POLYKEMIKONCERNEN
3
2007-2017 - POLYKEMIKO
10
0
2
2
20
2007-2017 - POLYKEMIKONCERNEN
30
30
220122013
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 30
2011 2010 2009 2008 2007
2018 20172018
20162017
20152016
20142015
20132014
20112012
20102011
20092010
20082009 2008
25
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 52010 2009 2008
25
25
15
25
0
20
20
20
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007
10
20

5
0

15
10

25 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2018 252017 2016
5
25
0

15

15

5

5

AVKASTNING
AVKASTNING
PÅ EGET
PÅKAPITAL
EGET KAPITAL
(%)
(%)
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
(%)
10
10
2007-2017
2007-2017
- POLYKEMIKONCERNEN
- POLYKEMIKONCERNEN
2007-2017 - POLYKEMIKONCERNEN

20

20

10

10

5

5

0

20
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
15
15
15

0

10
5

0
0 2012
2018 2017
20182016
20172015
20162014
20152013
2014
20132011
2012201020112009
20102008
20092007
2008
2018 2017 2016 2015 2014 2013 20

10
5

0
0
2018 2017
2018
2016
2017
2015
2016
2014
2015
2013
2014
2012
2013
2011
2012
2010
2011
2009
2010
2008
2009
2007
2008 2007
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

9

15

STUDIEBESÖK

STÄLLAR-/OPERATÖRSKOLAN
DEN 2:A APRIL VAR DET ÅTER DAGS FÖR POLYMERCENTRUM OCH EN NY KULL ELEVER
I STÄLLAR-/OPERATÖRSKOLAN ATT BESÖKA POLYKEMI OCH VÅRA OLIKA BOLAG.
DETTA VAR TREDJE GÅNGEN SOM EN KLASS FRÅN POLYMERCENTRUM KOM TILL OSS
PÅ BESÖK.

Dagen fördelades på både utbildning/information och
rundvandring på Polykemi, Rondo och Scanfill.

Dessa elever jobbar redan hos kunder till oss eller kommer att göra det, så det är bra med en större inblick i vad
våra bolag gör och hur vi kan hjälpa dem. Det är också
lättare att ta kontakt i framtiden om man har träffats
personligen.

Vi startade med information om våra olika bolag och
fortsatte sedan med utbildning i teknik/compoundering
samt färg/mönster. Eftersom gruppen bestod av 35 elever,
delade vi upp oss i tre grupper; en som visades runt på
Polykemi, en som tog sig an Rondo/Scanfill samt en som
fick information från vår utvecklingsavdelning.

Efter en gedigen dag och med ett upplägg som alla var
mycket nöjda med, så styrde våra gäster norröver igen.
Team Polykemi Group

Niklas Lidholm förklarar produktionsprocessen
för intresserade elever.

Under rundvandringen på laboratoriet passar eleverna på
att ställa frågor.
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Therese Broman utbildar i färg och mönster.

Tur det snart är
dags för semester
Magnus...
Hälsningar VD:n
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KONSTKLUBBEN

DRAGNING I
KONSTKLUBBEN 2019
SPÄNNINGEN VAR OLIDLIG… NÄSTAN.

Vinnare 2019-05-17

Till att börja med verkade vi bli en liten skara, men när
klockan väl var slagen hade vi hunnit bli ett bra gäng.
Jag tycker det är extra roligt att både Lena Hansson,
Thomas Hellqvist och ”Kyllan” Jönsson är oss trogna
vid varje dragning, trots att de idag är glada pensionärer.

Vinst nr Namn

1
1b
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dragningen i år blev väldigt ”konstig”. Trots att jag
hade god hjälp av lilla Isabell Smedberg, med både
blandning och dragning av lotter, var det fem personer
som vann dubbla vinster. Det är bara att gratulera dem,
i ärlighetens namn var jag en av dem. Men tyvärr inte
lika roligt för de övriga medlemmarna. Vi får hoppas att
det blir annorlunda nästa år.
I år hade Andreas Bergman turen på sin sida och kammade hem första vinsten, en akvarell av Johan Ramberg.
För övrigt var allt sig likt, cidern och tilltugget stod
framdukat. Även i år hade Galleri Ardenno hjälpt till
att plocka ihop ett varierat utbud av vinster. För de som
inte helt uppskattade sin vinst finns möjlighet att göra
en utflykt till Torna Hällestad och välja ett annat alster
istället, inom ett år.

Andelsnr

Andreas Bergman
Carl Eriksson
Per Persson
Thomas Hellqvist
Thomas Hellqvist
Eira Jönsson
Stefan Andersson
Ola Hugoson
Mattias Persson
Mattias Persson
Boel Hugoson
Mikael Olsson
Christian Andersson
Per Persson
Boel Hugoson
Thomas Pettersson
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Extradragning 2019-05-17 (ej vunnit 2015 eller tidigare)

Vi har fått några nya medlemmar under året och det är
verkligen roligt! Som anställd har du möjlighet att gå
med i Polykemis konstklubb närhelst du önskar.

1
2

Lena Hansson
Eira Jönsson

1
2
3

Eira Jönsson
Magnus Nilsson
Oskar Andreasson

42

15

32

14

Presentkort

Boel Hugoson

12

32
29
43

Handla i Ystad 1000 kr
Ystad Resebyrå 600 kr
Handla i Ystad 200 kr

Fr.v: Per Persson, Lena Hansson, Stefan Andersson, Boel Hugoson, Ola Hugoson,Thomas Hellqvist, Mattias Persson och Isabell Smedberg.

FARLIGT MED FISKE
Sven hade åkt till Norrland för att fiska. Han fann en härlig
fjällfiskesjö och sökte upp markägaren för att fråga om lov.
Det var en gammal man som satt i sitt lilla kök och gungade i en gungstol.

Han flydde för livet tillbaka till den gamle mannen.
− Det var någon som sköt på mig, skrek Sven.
− Äsch, det var nog bara gubben Karlsson,
skrockade den gamle.

− Visst, sa han, om du bara gör mej en liten tjänst först.
Uppe i skogen står det en hembränningsapparat. Du kan
väl kila dit och hämta en hink brännvin åt mig?

− Vad är det för en galning?

Sven hittade apparaten och vred på kranen. Då började
plötsligt gevärskulor vissla kring öronen på honom.

− Min granne. Det är hans apparat!
Inskickad av Sven Karlsson
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KONFERENS

CIRKULÄR EKONOMI
SYDSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN ANORDNADE
DEN 24:E APRIL 2019 EN KONFERENS GÄLLANDE CIRKULÄR EKONOMI.
Rondo Plast representerades av Fredrik Holst, som höll
i Rondos presentation ”Circular goes… Spiral”. På
plats, som åhörare, var också Thomas Pettersson från
Polykemi och Oscar Hugoson från Scanfill denna dag.

Fredrik Holst som höll i Rondos presentation ”Circular
goes… Spiral”, betonade att; i en värld utan plast skulle:
o Produkternas vikt öka med mer än 270%
o Energikonsumtionen öka med mer än 55%
o Koldioxidutsläppen öka med mer än 60%

Vad är då Cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett
företag, ett samhälle eller en organisation används, snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. För att en ekonomi ska kunna bli cirkulär behöver både konsumtions- och produktionsmönstren
förändras.

”Plastens dåliga rykte”
– Vad händer med plastavfallet?
Fredrik berättade om hur många olika sätt vi kan
återvinna plast på. Många tror att plastavfall inte har

Det här är de viktigaste stegen:
1. Minska konsumtionen av nya saker.
2. Återanvända mer.
3. Designa produkter och förpackningar smartare.
4. Återvinna mer material.
5. Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas.

Fredrik Holst höll i Rondos presentation “Circular goes

© Teknikföretagen
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Spiral”.

något värde, men detta motbevisade Fredrik och lyfte
fram att plasten ofta har ett högt andrahandsvärde.

Uppgradering i compounderingen:
o Homogenisering och filtrering
o Molekylvikts modifiering
o Blandning och förstärkning
o Förändring genom tillsatser

Vissa människors beteende orsakar tyvärr att plastavfall
hamnar i naturen, men det är viktigt att inse att plastavfall är en värdefull och nödvändig källa. Användningen av ett ton återvunnen PP istället för nyvara kommer att spara koldioxidutsläpp motsvarande ca 7000
km körning med en medelstor bil som släpper ut 140 g
koldioxid per km.

Intryck/sammanfattning
Det var en givande dag, dock är Cirkulär ekonomi komplext och inte lätt att ta till sig, utan tar tid att förstå.
Det berör oss alla och våra uppgifter och roller.

Plastavfall kan bestå av både industriavfall och konsumentavfall.

Rondos verksamhet är helt rätt i sammanhanget, vi
ligger väldigt långt fram. Även Polykemi och Scanfill
bidrar med mycket utveckling och rätt tänkande. Vi
måste både i arbete och privat minska vår konsumtion
av nytillverkat, återanvända och återvinna mycket mer.

Drivkrafter för att använda återvunnen plast:
o Miljöhänsyn
o Grön marknadsföring
o Reducera kostnader

Kort sammanfattat
Minska användandet av vår planets resurser – tänk rätt
från början:
”Avfall” är alltid en resurs, en återstart på ny cykel.

Kraven... vår utmaning
Återvunnet material – med krav som nyvara?
• Tekniska krav
• Estetiska krav
• Homogena krav (jämn kvalité)
• Renhet
• Reproducerbart material
• Lägre pris än nyvara

Andra företag och intressenter utöver Rondo som
föreläste på denna konferens var:
Advokatfirman Delphi, Accus AB, Loop Rocks, Lunds
Universitet, Institutionen för tjänstevetenskap, Svenskt
näringsliv, IKEA och Accenture Strategy.

Uppg radering av Plastavfall

Thomas Pettersson

Kan ske mekaniskt genom:
o Sortering och tvättning (detta görs av våra leverantörer)
o Metallavskiljning och Homogenisering (blandning)
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SEMINARIE

PLASTIC RECYCLING
IN REALITY
– DON’T LET THE VALUE GO TO WASTE
SEMINARIET DEN 9:E MAJ 2019 PÅ LITEMER BLEV ETT VÄLDIGT LYCKAT
EVENT DÄR VI ÖVERTRÄFFADE VÅRA FÖRHOPPNINGAR PÅ MÅNGA PLAN,
BÅDE KRING UTFALL, ANTAL DELTAGARE OCH INNEHÅLL.

Förberedelserna började ta form

Som en del i vårt intensiva arbete och lobbying kring
materialåtervinning, beslut och besked kring val av
framtida förpackningsmaterial, bestämde sig Scanfillgänget för att slå på stora trumman.

Föreläsningar är informativa och en paneldebatt är vanligt återkommande på liknande event, men oftast med
deltagare som sitter på ”fel” sida av bordet enligt oss. Vi
satte tydliga mål att hitta personer och företag som är
mer från vår sida av industrin, som är mer insatta i hur
återvinning faktiskt går till, samt någon som verkligen
efterfrågar återvunnet material.

Karl Banke och Oscar Hugoson har länge jobbat intensivt ute på många event, seminarium och genom diverse
projekt (mestadels initierade av Packbridge) för att förmedla möjligheter kring återvinningen av plast, som vi
tar för givet inom Polykemi-gruppen, men som förpackningsbranschen helt har missförstått. Nu har hela gänget
tagit sig an denna match där även Pontus Björklund och
Kenan Kozica är ute och försöker informera och utbilda
förpackningsindustrin att det finns värde och behov för
plastmaterial även utanför förpackningsindustrin och
att alla förpackningar INTE behöver bli förpackningar
igen, utan passar ibland perfekt som t.ex. en innerskärm
till Scanias lastbilar eller Volvos personbilar.

Inbjudan gick ut via Packbridge, programmet började
ta form och intresset var tidigt högt från Packbridges
medlemmar och våra egna kontakter. Packbridge uppskattade från början att vi förhoppningsvis skulle kunna
locka 40-50 deltagare.
Talarna blev Oscar Hugoson från Scanfill, Andreas
Andersson från Volvo, László Székely från Tomra
Recycling och Rustan Nilsson från Sysav. Till panelen
anslöt även Jan-Erik Johansson från Plastkretsen (numera Svensk Plaståtervinning), Peter Mellgren från
TMR och Stefan Poldrugac från Sysav. En diger panel
med mycket av allt av det vi hade önskat i planeringsfasen. Allt modererades av Bo Wallteg från tidningen
NordEmballage.

Vi bestämde oss för att samarbeta med Packbridge för
att skapa en neutral inbjudan till vårt ”lilla” event nere
i Ystad. Det bestämdes att vi skulle bjuda in till rundvandring för att verkligen visa och bevisa att allt vi
snackat om kring återvinning och volymerna som vi
slängt ur oss att vi använder, inte var ett enda stort
luftslott.

Dagen D
Seminariet ägde rum på ovanvåningen på LiteMer. Presentationerna var kanon och debatten blev bra med my-
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Marie Malmberg Lavsen från Packbridge välkomnade alla deltagande och berättade om Packbridges arbete.

Oscar Hugoson introducerade begreppet spiralekonomi.

Andreas Andersson från Volvo Cars berättade om deras projekt att år 2025 ska minst 25 % av plasten i sina bilar vara tillverkat av
återvunnet plastmaterial.

Rustan Nilsson från Sysav utbildade skojfriskt åhörarna i värdet
av återvunnet material.

forts. på sida 18
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cket matnyttig information från pålästa herrar till en
industri som ibland satt och nästan trillade av stolarna
av antingen skratt eller häpnadsväckande sanningar
som delades ut. Efter en gemensam lunch så bussades
de flesta av deltagarna till Polykemi för en detaljerad
men kort rundvandring vid: Utvecklingsavdelningen,
Extruder 3, Extruder 1 samt labbet, för att förklara vad
compoundering är och vilka enorma möjligheter det
finns inom denna värld som så få egentligen känner till
(även inom plastindustrin!).

slutades i ”Oasen” på Bakken där vi samlades för lite
kaffe och möjlighet för nätverkande.

Fantastisk respons
Alla deltagarna var väldigt nöjda, inspirerade och glada
att se arbetet vi faktiskt gör samt positiva till att få se en
så komplett bild av plastindustrin som vi kunde visa upp.
Ingen var dock gladare än gruppen som hade anordnat
dagen; Karl Banke, Kenan Kozica, Pontus Björklund,
Carina Hagström, Hanna Larsson och Oscar Hugoson.

I väntan på bussen som skulle ta oss upp till Bakken,
visade vi i Blå Hallen upp flera detaljer som Polykemi
och Rondo levererar till.

Ett fantastiskt betyg är att deltagare kontaktade oss i
efterhand och gav komplimanger kring fabriken, initiativet samt vårt proffsiga bemötande av alla på företaget (allt och alla, från kontoret till fabriken). SKOJ!
Sen ska man inte glömma att Plastkretsens ordförande
ringde och anmälde sin egen närvaro till att få medverka i paneldebatten. Anledningen är nog för att vi
(Scanfill) gått på ganska hårt mot dem och deras arbete
för att vi har en annan syn på återvinning och kvalitet
än vad dom har.

Rondos verksamhet med labb och maskiner som möjliggör
återvinningen inom Polykemi-gruppen och för Rondos
egen räkning förklarades och visades. Ett speciellt bord
med ingående råvaror hade ställts upp i hall 2 för att visa
att det GÅR att återvinna väldigt mycket idag och att
vi faktiskt redan gör det. En väldigt uppskattad och annorlunda del av vår rundvandring som bringade väldigt
mycket diskussioner.

Målet med 40-50 deltagare spräckte vi flera veckor innan dagen D, då närmare 100 deltagare anmälde intresse till vårt event! Fantastiskt!

En djupgående förklaring av Scanfills verksamhet gjordes också, där vi förklarade fördelar med lagerstrukturer
samt möjligheterna med att använda lager i vår folie
som möjliggör återvinning. Miljöfördelar och en liten
säljpitch levererades såklart också när vi ändå hade industrin på besök.

Nu väntar fortsatt arbete med att försöka sprida kunskap om återvinning samt att försöka övertyga fler att
det finns flera sidor på myntet.
Scanfill-teamet

Hela dagen, som varade från 08.30 till ca 16.00, avSeminaret hölls på ovanvåningen på restaurang LiteMer.
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Fr.v: Bo Wallteg (moderator), Oscar Hugoson, László Székely, Peter Mellgren,
Jan-Erik Johansson, Andreas Andersson & Stefan Poldrugac.

Åhörare som beskådar färdiga plastdetaljer i Blå Hallen i väntan på transporten till Bakken.

Oscar Hugosons grupp under rundvandringen på Scanfill.
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KUNDBESÖK

INVIGNINGEN AV DEN NYA
FABRIKSUTVIDGNINGEN HOS

ANTOLIN GROUP
I POLEN
ANTOLIN SILESIA ÄR EN AV DE LEDANDE TILLVERKARNA AV INTERIÖRA BILDELAR.
I DEN POLSKA FABRIKEN TILLVERKAS DETALJER FÖR SÅDANA BILMÄRKEN SOM VOLVO,
VOLKSWAGEN, SKODA, BMW, MERCEDES OCH FORD.
Eftersom Antolin Group tar ca. 150 nya projekt varje
år, var det dags att bygga ut även den polska delen av
koncernen.

Ägaren till företaget, Herr Ernesto Antolin, var närvarande vid öppningen, tillsammans med Wojciech
Sliwinski, VD för Antolin Silesia (Polen), Mariano
Munoz Carpena, den Spanska Ambassadören i Polen,
och flera personer från de lokala myndigheterna.

Vårt samarbete går många år tillbaka och trots små
volymer, som vi levererar just nu, ser Antolin oss som
den bästa leverantören. Som tack blev jag inbjuden
till ingivningen av en helt ny, stor fabrikstillbyggnad i
staden Strzelin i Polen. Som det visade sig på plats, var
inbjudningarna reserverade endast för Antolins kunder
och Polykemi var den enda leverantören på listan över
gäster.

Ingivningen började med filharmonisk livemusik, kort
fakta om företaget, Antolins planer för de kommande
åren och en förklarning av deras arbetspolicy, då ägaren
ser till att de anställda deltar i företagets framgång.
Den första delen av banketten inkluderade Ernestos och
Wojciechs tal. Sedan delades vi in i grupper och gick
på en runda där vi lärde känna den lokala fabrikens
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produktionsteknik och möjligheterna som den nyskapade delen av fabriken ger för Antolin Group under de
kommande åren.

Efter pausen talade representanter från de lokala myndigheterna tillsammans med den spanska ambassadören.
Alla underströk de hur mycket samarbete Polen och
Spanien har skapat under senaste 20 åren.
I slutet av evenemanget fick vi se på en akrobatisk
föreställning för att sedan bevittna bandklippning och
på så sätt officiellt avsluta festen.

Under pausen blev vi bjudna på tilltugg, samtidigt som
man kunde kolla på Antolins nyaste projekt i form av
hela bilar med markerade delar som Antolin tillverkar.

Antolin Group utvecklas i hög fart, försäljningen ökade
med 3,2% trots den minskande globala bilproduktionen
(-0,5%). Företaget bygger nya fabriker – förutom den
Polska investeringen, har Antolin öppnat en ny anläggning i Bamberg (Tyskland). Den nya anläggningen har
den senaste och mest avancerade produktionsteknologin. Fabriken i Bamberg är nu Antolin Groups ledningscentral och fabrik till de mest avancerade belysningskomponenterna i bilar.
Kort fakta om Antolin Group:
• Startat och familjeägt sedan 1950
• Nästan 3500 anställda världen runt
• Kontor i 25 länder
• 155 tillverkningsanläggningar
• Uppdelat i 4 affärsenheter: Lighting (6%), Cockpits
& Consoles (21%), Doors & Hard Trim (35%),
Overheads & Trunk Trim (38%).
Aleksander Kurszewski – Area Manager, Polen
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PRODUKTIONSNYTT

EXTRUDER 17 I DRIFT
DÅ ÄR NYA EXTRUDER 17 PÅ PLATS OCH I DRIFT. MED DUBBEL KAPACITET OCH MER
AUTOMATION KOMMER DEN MED STORA FÖRHOPPNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR.
Några nyheter:
• Recepthantering för råmaterialhantering, framtidssäkrad med möjlighet till kontinuerlig blandning.
• Mineral via storsäck.
• Sekvensstyrning av både förblandning och efterblandning: ett knapptryck för start och stopp av flera delar av
kringutrustningen.
• Utökad kapacitet för återvinning av material direkt i
flödet.

och har som mest producerat på fina 2 650 kg/h. Det är
alltså en maskin med stor potential vi köpt!

Niklas Lidholm, processtekniker:

Christian Nerman, avdelningsledare:

Coperions ZSK 92 Mc18 är välkänd för oss, då det är
en likadan extruder som vår Extruder 18 och Extruder
21. Dessutom är vår senaste installation innan denna,
Extruder 08, av samma typ om än några storlekar mindre
med sina 58 mm i skruvdiameter.

Vi har nu haft några veckor av inlärning och kalibrering
och det ser väldigt lovande ut. Det är verkligen spännande
att se hur tekniken i teorin även faller på plats i praktiken
och jag är övertygad att denna linje och dess operatörer
kommer att lyckas nå upp till våra förväntningar.

Extruder 21, som funnits på Polykemi i dryga 11 år, har
hittills levererat ungefär 50 000 ton godkänt material

Andreas Bergman

Även utanför Polykemi räknas denna maskintyp som
”absolut toppklass”. Men vad är det då som gör den så
bra? Kortfattat kan man säga att den höga precisionen
mellan skruv och mantel tillsammans med förmågan att
hantera höga vridmoment och krafter utgör grunden för
en riktigt bra extruder.

Månader av planering och beräkningar dras till sin spets när förblandaren ska upp på sin plats.
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Max, Christian och Peter får utbildning av
Florian (Coperion) och Nico (Gneuss).
Före och efter.
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Recepthantering råmaterial.
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Tack för trogen tjänst.
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Första strängarna på väg mot klippen.

MÄSSA

PLASTTEKNIK NORDIC
SÅ VAR DET DAGS FÖR MÄSSA I MALMÖ IGEN, EASYFAIRS PLASTTEKNIK 2019!

Denna gång hade vi bestämt oss för att köra med temat
”Mästarnas Mästare” och dra paralleller till sådant som
vi är speciellt bra på.

imponerande sätt att visa vår tillverkning, i 360-format.
Dessa kommer vi att ha mycket nytta av framöver också, för att kunna ta med vid besök, då alla inte är lika
lätta att locka till Ystad.

• Handslaget – Mästare på snabba kontakter!
• ”Omöjligt” pussel – Mästare på att lösa problem!
• Färgtest – Mästare på färg!
• VR-film – Mästare på produktion!

När vi summerade mässan, så tycker vi att det även i år
var ett bra forum för oss och vår gemensamma monter
Polykemi/Rondo fungerar perfekt.

Dessa olika moment var mycket uppskattade och deltagarna visade både tävlingsinstinkt och envishet.

Nästa gång det är mässa i Malmö är i maj 2021. År
2020 är det mässa i Jönköping.

VR-glasögonen med en 360-film från Polykemis produktion samt labb var verkligen något som stack ut som
en mycket positiv nyhet. Många tyckte att det var ett

Team Plastteknik 2019

Stort intresse och många besökare i montern.
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Rondos nyhet på mässan var ett sortiment i gråa nyanser,
annars är ju svart vanligt.

Fredrik Holst förklarar återvinning för Radio P4!

Hela mässgänget samlat! Fr.v: Gustav Hugoson, Patrik Axxrup, Patrik Lindqvist, Johan Sonesson,Viggo Frederiksen, Fredrik Holst,
Dennis Klang, Ole Tietze.

Ole och Viggo testar VR-glasögonen.

Fokuserade killlar i en match av Handslaget.
forts. på sida 26
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MÄSSA

Rondo Plast, stolta leverantörer till Volvos nya satsning på återvunnet material i sina bilar.

Gustav och Johan poserade som ”mästare”.

Polykemi informerade om material efter användningsområde
för att göra det lättare för kunderna.

Rondo Plast vann pris!
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POLYKEMI SPONSRAR

SPIN OF HOPE
DEN 30:E MARS GICK BARNCANCERFONDENS STOREVENT, SPIN OF HOPE,
AV STAPELN. DET ÄR ETT EVENT SOM ANORDNAS ÖVER HELA SVERIGE OCH
GÅR UT PÅ ATT HÅLLA IGÅNG EN SPINNINGSCYKEL I 12 TIMMAR, MELLAN 07:00-19:00.

Syftet med hela eventet är att samla in pengar till
Barncancerfonden. I år blev det insamlingsrekord, 6,8 miljoner. I Ystad körs detta event på Friskis och Svettis och
på denna anläggning drog man in över 70 000 kronor i år.

Förutom cyklingen fanns det dessutom fina priser som
sponsorer hade skänkt. Efter varje heltimme lottades
priserna ut till deltagarna. Ett trevligt arrangemang som
återkommer nästa år.

Polykemi Group hade, precis som förra året, två cyklar.
Mest förekommande är att man kör i lag och att vardera person tar vars en timme. Varje timme byter man
sen spinningledare som kör olika teman på musik och
cykelteknik. I år var vi rekordmånga som körde från våra
företag, 22 glada motionärer körde en eller två timmar
vars. Alla som körde fick en fin träningströja av företaget.

Så boka redan nu den 21:a mars 2020 om du vill ha en
plats på en av våra cyklar. Tack till alla som ställde upp
och trampade för en god sak – Livet!
Oskar ”Froome” Andreasson & Johan ”Sagan” Sonesson

Fyra tappra cyklister; Peter Magnusson, Hanna Larsson, Gustav Hugoson och Mikael Grabellus.
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INVESTERING

MX – EN MIX
AV DET BÄSTA?
VI HAR UNDER VÅREN UPPFÖRT EN NY LAGERHALL
INOM VÅRT OMRÅDE PÅ POLYKEMI.

Den nya hallen är på 780 m², och blir den 16:e lagerhallen på Polykemi, från vår leverantör PMH-hallen.
Monteringen påbörjades den 16:e april, en dag som var
isande kall med bitande vind, men redan dagen efter
började solen skina över Ystad med omnejd.
Slutligen till den eviga frågan;
- Är det ett tält eller är det en hall?
Frågar man PMH, som är leverantören, så tillhandahåller de bara lagerhallar, men så tänker man på vårt
50-års jubileum.
- Hm, har man fest i en hall eller i ett tält?
Så frågan om det är ett tält eller en hall kvarstår. Jag
avstår i alla fall från att sätta etiketten, det får helt enkelt bli upp till betraktaren.
Mats Lovehag

Den 23:e april var det dags för resning av stålkonstruktionen.

Den 13.e maj var Jonny Gummesson och grabbarna nästan
klara med elinstallationerna.

Duken lyftes på plats 25:e april.
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Den stora dagen, slutbeskedet har landat i brevlådan, hallen är redo för första pallen.

FUN FACTS
A raisin dropped in a glass of fresh champagne
will bounce up and down continuously from the
bottom of the glass to the top.

Donald Duck comics were banned from
Finland because he doesn’t wear pants.

Ett russin som släpps ner i ett nyfyllt glas champagne kommer kontinuerligt att studsa upp och
ner från botten till ytan.

Kalle Anka-serierna förbjöds i Finland eftersom han inte bär byxor.

Chewing gum while peeling onions will keep
you from crying.

The phrase “rule of thumb” is derived from an old
English law, which stated that you couldn’t beat
your wife with anything wider than your thumb.

Tuggummi-tuggande förhindrar att du gråter
vid lökskalning.

Frasen “Tumregel” hänför sig till en gammal
engelsk lag, som sa att man fick inte slå sin fru
med något som var bredare än en tumme.
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NYANSTÄLLDA PRODUKTION

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

EMIL JOHANSSON

JONATHAN ANDERSSON

KASPER KURSZEWSKI

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 31 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad
Intresse:
Byggmodeller & datorspel

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 21 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Sjöbo
Intresse: Spela fotboll & datorspel

Befattning: Elektriker
Ålder: 19 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Öja
Intresse: Datorspel & sport

LARS LANDGREN

KRISTOFFER THYSELL

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 52 år
Civilstånd: Gift
Bor i: Villa i Källesjö
Intresse:
Hunden, familjen & sport

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 27 år
Civilstånd: Sambo
Bor i: Klagstorp
Intresse: Gymmet
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NYANSTÄLLDA PRODUKTION

SVEN GRANKVIST

Befattning:
Mekaniker på “POLYmek”
Ålder: 65 år
Civilstånd: Gift
Bor i: Glemmingebro
Intresse:
Hus, trädgård, djur & natur och familjen

Befattning:
Mekaniker på ”POLYmek”
Ålder: 61 år
Civilstånd: Singel
Bor i: Borrby
Intresse:
Garage med Jänkebil, Thunderbird 63

SLUTAT

LENNART LARSSON

Namn
Andreas Larsson
Mikael Nilsson
Henrik Brandt
Peter Rosengren
Bernt Lundh

Anställningsform
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare

Avgångsdatum
2019-02-28
2019-04-12
2019-04-12
2019-04-15
2019-04-30

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

th

ANNIVERSARY
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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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Vi önskar alla Polynewsläsare en

GLAD
SOMMAR!

POLYNEWS ÄR EN PERSONALTIDNING FÖR:

POLYKEMI AB
Box 14, 271 21 YSTAD
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E-post: polykemi@polykemi.se
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E-post: scanfill@scanfill.se
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