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”CIRKEL, 
SPIRAL ELLER 
TOMHET?”

Efter studium av tredje statsmakten, d.v.s. media, så har 
jag noterat att plastpåsar är lika farligt som cigaretter 
och alkohol! Åtminstone om man utgår ifrån skatte-
satser. Aftonbladet rapporterade 16/9 att:

”Den 1 april införs första steget av en ny avfallsförbrän-
ningsskatt, som kommer att trappas upp under kommande 
år.
– Vi tror inte att en utveckling mot mer och mer för-
bränning leder till en effektiv resursanvändning. Vi vill 
att man i möjligaste mån ska återvinna material och 
se till att de cirkulerar i samhället, och först i sista 
hand låta dem gå till energiutvinning, säger MP:s 
språkrör Per Bolund till TT.”

Det är på intet sätt så att jag misstror målsättningen el-
ler önskan hos vår folkvalda regering, men ändå slås jag 
av tanken huruvida dom har alla hönsen hemma i denna 
fråga… För det första har danska miljöinstitutet i en 
utredning visat på att det finns inget mera miljövän-
ligt sätt att hantera matinköpen än en plastkasse. Våra 
i Sverige miljöglorifierade pappers- och bomullskas-
sar är vid en helhetsbedömning otroligt mycket sämre 
alternativ. Papperskassen måste användas 43 gånger, 
bomullskassen 7 000 gånger och kassen av ekologiskt 
odlad bomull hela 20 000 gånger, för att ha samma 
miljöpåverkan som plastkassen om plastkassen används 
en gång som ”fraktförpackning” och därefter används 
för sophantering och förbränns…

Problemet med plastkassar, sugrör, läskmuggar o.s.v. 
är inte plastmaterialet som används, utan helt enkelt 
användarnas oförmåga att visa hänsyn till miljön. När 
undertecknad hade förmånen att växa upp på 60- och 
70-talet så var kampanjerna, skyltarna och klistermärk-
ena många om att ”Håll Sverige rent”. (Visserligen 
minns jag även förslaget ”Håll Skåne rent! Släng skiten 
i Småland!”, men det tror jag inte var officiellt stöttat 
utan mer ett utslag av ungdomshumor…)

Att världen i stort inte haft samma kampanjer m.m. 
är tydligt för den som tar sig runt till olika länder och 
världsdelar. Problemet med nerskräpning av natur och 
hav är i sig inte en fråga kring materialval, plast, kar-
tong, papper o.s.v., utan en fråga om attityd och vanor, 
men även tillgången till ett utbyggt och fungerande 
system för sophantering, sortering, materialåtervin-
ning och slutligen energiåtervinning, innan avfallet blir 
sopor på en kontrollerad och professionell sopanlägg-
ning... Detta saknas på många håll i världen.

Eftersom jag inte är av åsikten att plastprodukter (el-
ler varor gjorda i andra material) har i naturen eller 
haven att göra, så tycker jag att det vore lämpligt att vi 
lägger en del av våra medel och kraft på att hjälpa de 
länder, som saknar systemen och kunskapen, med att få 
till dessa. 

Om mitt minne inte sviker mig, så kunde man i DI 
i somras läsa att Sverige står för ca 10% av CO2-
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nedsmutsningen inom EU och EU står för ca 10% av 
Världens, d.v.s. Sverige står för ca 1% av Världens… 
och om vi i ett svep idag skulle uppnå våra miljömål 
för 2030,  så skulle Världen äta upp dessa förbättringar 
på åtta veckor! Om allt detta stämmer så är det tydligt 
hur liten påverkan vårt land har på den globala utveck-
lingen och våra insatser kanske borde riktas mer dit där 
de gör stor nytta. Att vi skall fortsätta att arbeta med 
våra egna mål och miljö är naturligt, men den mentala 
tagelskjortan och Duktig Petter-attityden borde nog 
modifieras. 

Samtidigt är det givetvis så att industrin (bl.a. vi själva) 
har en utmaning i att utveckla nya bättre material för 
främst engångsartiklar. En stor utmaning ligger i att få 
fram material som är biologiska och komposterbara i 
hemmet, samtidigt som de uppfyller de krav på lätthan-
terlighet som konsumenterna har och de krav som finns 
för bl.a. livsmedelshantering. Ekvationen är inte lätt, 
men även en liten aktör som Scanfill (och Polykemi) 
strävar mot detta och om de erfarenheter som hittills 
gjorts kan fortsätta att utvecklas i önskad riktning vågar 
jag påstå att ett alternativ är på väg…

Något som inte tycks vara på väg är allmänhetens för-
ståelse för plastens nytta och de fördelar som den ger i 
jämförelse med alternativa material. Tyvärr verkar debat-
ten bara titta på delar av miljönedsmutsningen i stället för 
att titta på olika produkters totala miljöpåverkan i form 
av en LCA (livscykelanalys), d.v.s. vilken miljöpåverkan 
produkten/varan har under hela sin livstid.

En minst lika stor missuppfattning är den som vår        
finansmarknads- och bostadsminister, tillika språkrör 

för Miljöpartiet, Per Bolund, torgförde i citatet i inled-
ningen av denna ledare, d.v.s. att material skall cirkul-
era innan det energiåtervinns. Missuppfattningen ligger 
i just ordet cirkulera! Ordet ger en bild av en rundgång 
och denna finns mest i teorin… Eftersom Polykemi/
Rondo Plast sysslat med plaståtervinning sedan 1968, 
så vågar vi påstå att vi vet mer om detta i praktiken 
än Regeringen, Riksdagen, Naturvårdsverket med flera, 
och därför föreslår vi sonika att återvinningsmodellen 
ändras från cirkel till spiral. En spiral är i sig en massa 
cirklar efter varandra men en tydlig början och ett tyd-
ligt slut. Varför? Ett litet exempel:

Låt oss tänka att vi lyckas uppfinna ett fungerande in-
samlings- och sorteringssystem för t.ex. plastförpack-
ningar och ”engångsartiklar” (detta finns inte idag även 
om vi har system för insamling m.m.). Detta material 
går enligt dagens regler inte att använda i motsvarande 

nya produkter men eftersom egenskaperna är mer eller 
mindre oförstörda, genom endast en gångs användande, 
är råvaran ytterst lämplig som del i bl.a. bildetaljer och 
får därmed ca 15 års livslängd innan de återigen skall 
samlas in och återvinnas. Egenskaperna är fortfarande 
goda i materialet och om råvaran inte återgår till bil-
detaljer så kan de med lätthet bli delar i en kontorsstol 
eller dylikt. Dessa kan därefter återvinnas efter 5-10-
X år och livslängden på det som en gång var plastför-
packningsmaterial kan åter förlängas säkert 5-6 gånger 
innan det är dags för energiåtervinning. Eftersom ma-
terialströmmen hela tiden tillförs nya generationer av 
återvinningsbart material blir faktiskt livslängden på 
”första generationen” ännu längre tack vare nykomling-
arnas oförstörda egenskaper o.s.v…

Spiral: Förpackningsplast ➡ Bildetalj ➡ Kontorsstols-
detalj ➡ X gånger ➡ Förbränning

Det viktiga i spiralen är att förstå att användnings-
området för rätt insamlad, sorterad och rengjord plast 
är oändligt, om man tänker ”utanför boxen”. Det som 
begränsar detta i praktiken idag är avsaknaden av ett 
system för sortering och rengöring av de insamlade 
fraktionerna och så givetvis oförmågan att hålla en 
jämn kvalitet på det som kommer ut i andra änden av 
systemet. 

Det är tyvärr så, att plast (polymerer) inte är enkla en-
hetliga material, utan precis som inom metall finns det 
otaliga olika material med inom sig olika egenskaper 
som måste hållas reda på, för att kunna framställa rå-
vara som är lämpad för modern automatiserad produk-
tionsmiljö. 
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Livet är inte så lätt att det bara är att samla in ”mjuk-
plast” och återvinna detta. Innehållet kan både variera 
i form av de olika ingående polymererna, men också på 
de inbördes egenskaperna inom en och samma polymer. 
Detta tar inte nuvarande system hänsyn till och dess-
värre har vi därför hittills inte lyckats hitta något åter-
vunnet material baserat på konsumentavfall i Sverige…

Nog talat om plast och återvinning, men om någon 
läsare (politiker, tjänsteman eller intresserad individ) 
vill fördjupa sig i frågeställningen och ta del av plast-
råvaruindustrins åsikter så finns vi tillgängliga.

Hur står det till inom Polykemi-
koncernen?
Summa summarum är läget kort och gott: Ganska bra! 
Orderingången är traditionellt lite lägre efter som-
marmånaderna, men utleveranserna är fortfarande lika 
goda som under första halvåret. Lönsamheten i Ystad 
är enligt efterkalkylerna på rätt nivå och de frågeteck-
en som funnits kring utvecklingen i Kina har rätats ut 
till ett utropstecken. Kina visar på tillfrisknande och 
lönsamheten är snart tillbaka på historiska nivåer. Med 
andra ord, jag har all anledning att framföra ett stort 
tack till alla medarbetare för ett mycket gott genomfört 
första halvår 2019! TACK!

I skrivande stund är största händelsen just nu installa-
tionen av företagets enskilt dyraste investering någon-
sin, folieextruder nr 3 på Scanfill i Ystad. En riktig 
rackare till maskin med fem extrudrar och en förmåga 
att producera upp till sju lager även i tunna folier. Skall 
bli spännande att följa utvecklingen för denna invester-
ing och Scanfill.

När det gäller våra utlandsprojekt 
är läget följande:
Tjeckien – efter ett nej för femtioelfte gången så har 
vi gått vidare med två nya objekt. Är vi inte helt miss-
förstådda så skall det på dessa, utöver goda byggnader 
och gott om mark, även finnas tillgång till tillräcklig 
el. Något som stoppat tidigare försök (och förmodligen 
fortsatt utbyggnad i Ystad).

USA – i samband med försäljningsseminariet förhand-
lade vi med vår partner i USA, men eftersom vi har 
diametralt olika uppfattning om hur saker och ting 
skall värderas, har vi bestämt oss att från vardera håll 
försöka klä på ”benen” med mer kött (information) och 
fortsätta diskussionerna längre fram. Tills dess fungerar 
allt som vanligt och volymerna ökar.

Kina – just nu färdigställs Fas 3 i Kunshan. Den omfat-
tar tre byggnader på ca 7 000 kvm, så expansionsmöj-
ligheterna i Shanghai-området är säkrade. Samtidigt är 
vi igång med att göra en studie av förutsättningarna för 
uppförande av ytterligare en produktionsenhet i Kina. 
Placering blir i sydvästra Kina i staden Chongqing. 
Denna är centrum för Kinas tunga industri sedan kriget 
mot Japan under 30- och 40-talet tack vare att japan-
erna aldrig tog sig så långt in i landet. Här är också ett 
center för biltillverkning (Mercedes, Volvo, Geely, Ford 
och många bilmärken som vi i väst inte känner till) samt 
produktion av t.ex. småmaskiner (gräsklippare m.m) 
och våra medarbetare i Chongqing och Chengdu har 
nu upparbetat en sådan lokal volym att det sannolikt är 
lönsamt att öppna produktion där. Volymtillväxten anses 
vara god när vi kan leverera på de av de lokala kunderna 
önskade 1-2 veckorna i stället för de ca 4 som vi levererar 
via flodbåt på idag.

Mer om dessa äventyr torde komma i framtida nummer 
av Polynews.

Sammanfattningsvis, livet går sin gilla gång och det 
mesta tycks gå vår väg… Får mig att tänka på Ingemar 
Stenmark som i en intervju fick en fråga om tur. Blev 
inte svaret skyldig utan konstaterade att han fick mer 

tur ju mer han tränade. Precis så känner jag det, ju mer 
vi hjälps åt och ligger i, desto mer tur har vi att få nya 
order. Tack alla, låt oss fortsätta så här.

Njut nu höstens fröjder och minns den gångna sköna 
sommaren!

Ola Hugoson  
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NYANSTÄLLDA PRODUKTION

JONAS NILSSON

Befattning: Mekaniker
Ålder: 53 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Sjöbo
Intresse:

Karpfiske och meka med bilarna

ANDERS SVENSSON

Befattning: Mekaniker
Ålder: 49 år

Civilstånd: Singel
Bor i: Simrishamn

Intresse: 
Löpning, fotboll, 

styrelseledamot IFK Simrishamn

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

SL
U

TA
T  Namn  Anställningsform Avgångsdatum 

 Guy Olsson Tillsvidare 2019-06-12
 Mattias Andersson Tillsvidare 2019-06-20
 Tomas Olofsson Tillsvidare 2019-06-20
 Mats Haker Tillsvidare 2019-07-08
 Anders Holmén Tillsvidare 2019-08-11
 Jonathan Andersson Provanställning 2019-08-13

 

BIDRAG EFTERLYSES!
Då Polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med 

roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill 
eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby.

Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mail adresser:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se
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Efter Yrkesskolan, med inriktning elektriker, började 
Anders i lumpen. 1974 muckade han och skulle ge sig 
ut på arbetsmarknaden, men elektriker-jobben dugg-
ade inte tätt. Hans föräldrar var bekanta med Hugo 
och Kyllan (Eira), så hans mor ringde till Hugo och 
frågade om det möjligtvis fanns något jobb ledigt på 
Polykemi. Hugo svarade att Anders kunde komma ut en 
lördag, och det gjorde han. Där påbörjade Anders, glatt 

ovetandes, sin 45 år långa Polykemi-anställning, endast 
sex år efter att företaget grundades. 

Under det första året arbetade Anders som maskinskötare, 
men sen behövdes en arbetsledare på nattskiftet. På den 
tiden fanns det 6 extrudrar, till skillnad från dagens 29! 
Mycket har förändrats sen dess, och Anders minns till-
baka hur man vid ett tillfälle rensade toffelsulor av PVC, 

ANDERS HOLMÉN –
45 ÅR PÅ POLYKEMI

NÄR ANDERS HOLMÉN VID 20 ÅRS ÅLDER VAR KLAR MED LUMPEN, BÖRJADE HAN AR-

BETA PÅ POLYKEMI. NU, 45 ÅR SENARE, HAR HAN TACKAT FÖR SIG, SLAGIT REKORD 

FÖR LÄNGSTA ANSTÄLLNING PÅ FÖRETAGET, OCH TAGIT KLIVET IN I PENSIONEN. 

POLYNEWS-REDAKTIONEN TRÄFFADE ANDERS EN MÅNDAGSEFTERMIDDAG I SLUTET 

AV AUGUSTI FÖR ATT PRATA OM HANS RESA PÅ POLYKEMI.

DAGS FÖR PENSION
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som sedan maldes och såldes vidare. Eller när man klöv 
folierullar, med en motorsåg, som sedan skulle kvarnas.

Fram till 1994 arbetade Anders som arbetsledare, men 
ville därefter börja jobba dagtid. Han fick då förfrågan 
om att bli lagerchef, men när den rollen fylldes av Mats 
Elgemark istället, blev Mats tidigare tjänst på Rondo le-
dig, vilket passade Anders bra. På så sätt började han 
sitt arbete på Rondo, vilket innebar truck och labb, men 
även arbetsledare under en period. Vid den tiden låg 
Rondo fortfarande på Dragongatan, innan det flyttade 
till ”Gamla Rondo” på Koppargatan, och till slut landade 
uppe på ”Bakken”. Under sin tid på Rondo hade Anders 
bl.a. vår gamle trotjänare Gunnar Melander som chef.

På tal om Gunnar, så var Anders även med på en av alla 
aktiviteter som anordnats genom tiderna då det 1991 
arrangerades en fotbollsturnering mellan avdelningarna 
där Anders spelade i laget ”Gunnars Pågar”. Förutom 
sportaktiviteter, har Anders och hans Marina även varit 
med på de flesta familjeutflykterna och julborden. 

Ett annat minne som dök upp när vi satt och pratade, 
var när några Bornholmare jobbade hos oss under en 
period, och bodde i övernattningslägenheten på Rondo.

Anders förklarade att det försvann stora mängder scham-
po, och en av killarna, vars schampo var grönt, tog lite 
grönt pigment från Polykemi och skakade om flaskan. 
Dagen därpå uppdagades en grön fläck på duschgolvet. 
Någon grönhårig Bornholmare syntes aldrig till, men 
det slutade i alla fall att försvinna schampo.

Efter en bypass-operation behövde Anders trappa ner 
något, vilket ledde till att Ulf Malm tog över arbets-
ledningen, och Anders huvudfokus de sista åren var på 
Rondos labb. Under hans tid på laboratoriet har det 
skett stor utveckling av all vår testutrustning. Han har 
verkligen fått vara med om mycket, och med stor erfar-
enhet och mycket kunskap lämnar han nu stafettpinnen 
vidare till Jonas Schor, som tar över Anders arbetsupp-
gifter på Rondos labb. 

Som det familjeföretag Polykemi är, känns det extra rol-
igt att cirkeln på något sätt slutits, och att Anders son 
Anton också valt att jobba i koncernen. Han började 
sommarjobba 2015 och anställdes 2017 som maskin-
operatör på Rondo. De jobbade alltså relativt nära var-
andra under Anders sista tid på företaget, då Anton 
körde extruder precis utanför labb, och kom in med 
prover emellanåt. 

Gunnars Pågar 1991. 

 ISO 9001 kvalitetsutbildning 1993. 

Familjedag i Danmark 1992 – Anders med sin Marina. 

Det är extra gott med en pilsner när man är i Danmark.

forts. på sida 8
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 Gratifikation för 30 års tjänst vid julbordet 2004. 

 Anders ”in action” på Rondos labb. 

Anders och Marina på Polykemis 50-årsjubileum 2018.

Arbetskamraterna ville också passa på och tacka.

Anders sammanfattar sin tid på företaget som väldigt 
trivsam, utvecklande och rolig. Det har skett mycket 
förändringar genom åren och så har han ju inte gjort 
samma saker hela tiden. 

När vi träffar Anders två veckor in i pensionen förklarar 
han att det känns lite som att fortfarande ha semester. 
Det senaste tillskottet till familjen, den chokladbruna 
Cocker Spaniel-valpen Kira, har tagit mycket tid och 
fokus nu i början. Den yngste sonen, Victor 12 år, har 
många aktiviteter som innebär hämtningar och lämning-
ar. Anders menar på, att han är en av få med pension och 
barnbidrag samtidigt. Med det sagt finns det fortfarande 
mycket som tar tid och fokus, vilket kanske underlättar 
övergången en aning. 

Ett intresse som kommit med barnen är att titta på hand-
boll och fotboll. Den yngste pågen spelar både fotboll 
och handboll i Ystads IF, där han har Karl Banke (ytter-
ligare en ”Polyworker”) som tränare i handbollslaget.

I avtackningspresent av företaget och kollegorna, fick 
Anders ett kit med staffli, kanvasdukar och penslar, då 

han tidigare uttryckt ett intresse för att börja måla tavlor. 
Tanken är att börja med lite abstrakt konst i akryl.

Under vårt möte stack Marie Hugosson in huvudet och 
berättade om sitt första minne av Anders. Det var tidigt 
80-tal när han kom in på labb och slängde en provpåse i 
väggen. Det han kanske inte hade räknat med var att det 
skulle gå hål på påsen… Anders förklarade att han har 
väldigt lång stubin, men när det väl tagit fyr så smäller 
det rejält, något han dock menar har lugnat sig med åren. 

Patrik Lindqvist har sedan han började som inköpare på 
företaget 2014, haft mycket kontakt med Anders. Rondos 
råvaror skiljer sig en hel del från Polykemis och kräver ett 
nära samarbete med labb. Det som gjort störst intryck på 
Patrik är Anders vänlighet och hjälpsamhet. 

Ulf Malm, som jobbat med Anders i 35 år, menar att 
han var väldigt lätt att jobba med. Eftersom Anders för 
det mesta var väldigt lugn och kontrollerad, så har han 
chockat många genom åren, när bägaren runnit över. Ulf 
påstår sig ha sett ett antal föremål flyga under dessa 35 
år. En gång när Anders jobbade som förman på Polykemi, 
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och Ulf skulle ställa en fråga, fick han syn på Anders som 
var aningen uppretad på en av maskinskötarna som inte 
var så lätt att ha att göra med. När det flög en stege och 
en säck med material genom luften, valde Ulf att svälja 
och gå därifrån, och istället ”ta det en annan dag…” 

Ett annat roligt minne var när Anders, efter en semester-
avslutning innehållande pizza, Jäger och öl, åkte hem i 

barnstolen på Sigges (Magnus Nilsson) cykel. 

Strax innan Anders gick i pension, valde Ulf med flera att 
”kidnappa” honom, för att i stil med ovan, spendera en 
kväll med att äta pizza och dricka öl. En trevlig avslut-
ning med de närmsta kollegorna! 

Polynews-redaktionen

Här avtackas Anders av Lars Hugosson och Ola Hugoson. 

Min fru och jag satt vid ett bord på min gymnasieträff när vi såg en riktigt berusad kvinna vid ett annat bord, alldeles ensam, 
tömmande en drink efter den andra.  
Frugan frågade:  
 –  Känner du henne?
Jag suckade. 
 –  Hon är min gamla flickvän. Vad jag fått höra började hon dricka direkt efter att vi bröt med varandra för länge 
  sedan. Hon lär inte ha varit nykter sen dess.
 –  Herregud, sa frugan. Vem kunde tro att någon kunde fira så länge?

Inskickat av Sven Karlsson, Skillinge

VEM KUNDE TRO DET?
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NYTT TIDSSYSTEM – 
KONTEK HRM TIME & MOBILE

DÅ DET NUVARANDE TIDSSYSTEMET HAR PASSERAT SITT ”BÄST FÖRE-DATUM” OCH 

TIDTERMINALERNA ÄR SLITNA EFTER NÄSTAN 20 ÅR I TJÄNST, HAR VI BESLUTAT 

ATT INOM KORT INTRODUCERA ETT NYTT WEBBASERAT TIDSSYSTEM.

NYTT FRÅN HR

Valet har fallit på Kontek HRM Time & Mobile. 
Kontek är redan idag vår leverantör utav lönesystemet, 
så vi har stora förhoppningar på att detta ska kunna bli 
bra, vi ser fördelar med att dessa fungerar bra ihop.

Det kommer att bli en del förändringar, såsom att de 
traditionella ”tidterminalerna” försvinner helt. Istället 
ska stämpling ske från de olika arbets-PC som finns lite 
varstans vid ex. extruders, lager och diverse andra plat-

ser. Dessutom kommer det att kunna stämplas på mobil 
via en app, inom vissa områden/ytor inom Polykemi-
bolagen. Man kommer också att kunna logga in i en 
webbportal via arbete/hem och där se sina saldon, stämp-
lingar, ledigheter m.m.

Nytt är också att ansökan om ledighet kommer att ske 
papperslöst i det nya systemet, där chef/attestant bevil-
jar eller avslår, om beviljad läggs denna automatiskt in 
direkt i tidssystemet.

Det kommer även att genereras en automatisk lönefil 
baserad på er närvaro/frånvaro, som sedan läses in i 
lönesystemet direkt. Så fortsätt att sköta era stämpling-
ar och frånvarorapportering på samma fina sätt som 
idag, med direkt dialog med chef/attestant om ni någon 
gång missar stämpla.

Arbetet med uppsättning av systemet påbörjades sista 
veckan i augusti, och kommer under september/oktober 
fortskrida. Det innebär utbildning av först chefer/at-
testanter och därefter av alla som ska stämpla i tidssys-
temet. Detta beräknas ske under de första veckorna av 
oktober. Tidpunkten för uppstart ligger runt mitten på 
oktober som det ser ut idag, den 3:e september, när 
detta skrivs.     

Mer information kommer inom kort, med utbildnings-
tillfällen för alla personalgrupper.

Patrik Andersson - HR-avdelningen
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TREVLIGT INITIATIV

TACK!
till Produktion 

som bjöd på korvgrillning 
innan sommarsemestern.
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FAMILJEDAG 
PÅ YSTAD DJURPARK
LÖRDAGEN DEN 29 JUNI SAMLADES 181 FÖRVÄNTANSFULLA 

VUXNA OCH BARN PÅ YSTAD DJURPARK.

FAMILJEDAG

Så var det dags för en efterlängtad familjedag, som ar-
rangerades av ”Jippogruppen”, för Polykemi-gruppens 
anställda och deras familjer. Vi samlades för att nju-
ta av en fantastisk dag med diverse aktiviteter såsom 
tipspromenad, kryp- och krälmys, marsvinsklappning, 
trekamp och, för de som ville, ett dopp i poolen. 

Vädergudarna var verkligen med oss hela dagen och 
gjorde sitt bästa för alla inblandade.

Det var många barn (ja, även vuxna) som uppskattade 
att man kunde få en fantastisk ansiktsmålning eller en 
fin ballongfigur. 

Företaget ordnade korvgrillning och efter rundvandring 
och tipspromenad i den stekande värmen, var det väl-

digt gott med grillad korv och svalkande dryck, vilket 
syntes på den långa kö som bildades vid lunchtid. 

Våra eminenta grillare skötte det perfekt och utdelning-
en av korv med tillbehör gick snabbt och smidigt med 
bra logistik och samspelta inblandade. 

Efter korvgrillning, och ytterligare ”fri lek” i parken, 
var det dags för samling och att kora vinnarna i tips-
promenaden, som blev familjen Klang och familjen 
Malmberg. De fick då, tillsammans med två djurskö-
tare, gå in till lemurerna för att ge dem mat. 

Annika Strandberg
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Barnen stod i kö för ansiktsmålning. 

Ansiktsmålning för vuxna... Å 

Ystad Djurparks personal fixade ballongfigurer. 

forts. på sida 14
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Lång kö när det vankades lunch. Oscar & Gustav Hugoson – två av våra grillare. 

Vendela Hugosson med 4:e generationen… 
William - Johan Hugosons lille påg.  Det gäller att skola in i tid.  

Familjen Klang bland lemurerna. Familjen Malmberg tyckte det var roligt att mata lemurerna. 
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 TRIVSELAKTIVITET 

AFTER WORK - 
INKÖPSAVDELNINGEN
INKÖPSAVDELNINGEN BESTÄMDE REDAN UNDER VÅREN ATT TRÄFFAS OCH UMGÅS 

PÅ SHUFFLE BAR I YSTAD FÖR SINA TRIVSELPENGAR. DEN 26 JUNI BOKADES IN OCH 

DET  VISADE SIG ATT DETTA DATUM BLEV EN FIN OCH LJUMMEN SOMMARKVÄLL.  

Vi började med att spela Shuffleboard och två lag bil-
dades, så det blev en match mellan Polykemi (Jacob 
Hafström, Nina Andersson och Vendela Hugosson) och 
Rondo (Patrik Lindqvist och Bibbi Emilsson).

Man turas om att skjuta iväg en puck i taget med ett 
skaft och försöker få pucken att stanna på så hög poäng 
som möjligt. Varje lag har 4 puckar och det första laget 
som når 70 poäng har vunnit. Det är tillåtet att putta 
bort motståndarlagets puckar och detta var något vissa 
tog fasta på. Jacob var den som först visade hur tak-
tiskt man kunde spela, genom att rejält skjuta iväg mot-
ståndarlagets puck som var placerad på en hög poäng. 

Vi hann med två spel och i första omgången segrade 
Rondo och i andra Polykemi. Kanske ett bra resultat 

för sammanhållningen i gruppen, fast i stundens hetta 
så var det vinnarinstinkten som rådde och båda lagen 
kämpade för att vinna och skjuta bort det andra lagets 
puckar som låg bra placerade. 

Efter det spännande spelet så avnjöts varsin ”Shuffle”-
burgare med pommes frites. När desserten skulle bestäl-
las var den först slut, men efter någon minut så ändrade 
personalen sig och vi blev serverade en form av Rocky 
Road, bestående av brownie, glass, jordnötter, kolasås 
och marshmallows. 

Strax innan 21-tiden begav vi oss hemåt efter en trevlig 
kväll med kollegorna.

Bibbi Emilsson 
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AFTER WORK - 
INKÖPSAVDELNINGEN
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INTERNATIONELL PRESS 

ANNORLUNDA PR
… ÄNTLIGEN HAR INTERNATIONELL PLASTPRESS INSETT MARKNADSFÖRINGS-

VÄRDET I EN VOLVO 940 VOC RALLYBIL MED POLYKEMI-LOGGOR PÅ… 

EPPM (European Plastic Product Manufacturer) är en 
av de internationella plastpublikationer dit vi alltid 
skickar våra pressreleaser, och som vi har Polykemi-
banners och annonser i. 

Jag träffade EPPM annonssäljaren David Roberts på 
Fakuma i höstas, för ett samtal om Polykemi i allmän-
het och om vår annonseringsstrategi 2019 i synnerhet. 
Det ena ledde till det andra, som det kan göra då man 
träffas personligen i stället för elektroniskt via e-mail. 
Han berättade att han bor i staden där engelska VM-rallyt
de senaste åren haft sitt center. Jag berättade mycket om 
oss på Polykemi, men även att jag faktiskt tävlar i rally 
på hobbynivå på fritiden. 

När han efter några månader hörde av sig, så berättade 
han att en av deras editors; Robert Coker, hade kläckt 
idén om en artikelserie med människor verksamma inom 

plastindustrin med intressanta fritidsintressen. Hans 
plan var att starta med Polykemi och Ulrik Nilsson – 
och jajamän det fanns en viss misstanke om att det mest 
handlade om en brittisk version av ett practical joke.
 
Så var icke fallet... 

Rob kontaktade mig och vi gjorde en telefonintervju och 
jag skickade över några lämpliga bilder. Det gavs möj-
lighet att kontrollera och komplettera hans text, något 
som jag passade på att göra med lite ”lämplig”  Polykemi 
information som överraskande nog fick vara kvar.

Är både glad och stolt att ha kunnat ge tillbaka till 
Polykemi och att rallysamarbetet, utöver  glada miner 
och en del nyfikna frågor om Polykemi vid rallyn, nu 
även gett en HELSIDA Polykemi-reklam i en inter-   
nationell plastpublikation.

För att avsluta med mer positiva nyheter kan det kon-
stateras att Nilsson R-Sports vårsäsong 2019 är ”all time 
high”! Trots en helt ny co-driver – Magnus Fogelberg – 
har vi hittills både vunnit, blivit trea och femma i vår. 
Det känns också som samarbetet i bilen kommer att för-
bättras ytterligare, ju fler tävlingar vi kör tillsammans. 

Formeln är: ökat självförtroende + bra bil + bra service-
team + bra Polykemi-backning = BRA resultat!

Ulrik Nilsson

Länk till EPPM Magazine June: 
https://issuu.com/eppmmagazine/docs/eppm_21.3
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SEMINARIE

POLYKEMI GROUP
FÖRSÄLJNINGSSEMINARIE 2019
EN MER ÄN TJUGOÅRIG TRADITION, DENNA GÅNG MED REKORDMÅNGA EXTERNA DELTAGARE. 

Det traditionsenliga försäljningsseminariet gick av sta-
peln i början av september och hade denna gång sam-
lat inte mindre än 28 externa deltagare. Vi kunde bl.a. 
räkna in nya kollegor från Frankrike, Italien och USA. 
Detta var ett prydligt rekord och om samtliga inbjudna 
hade kunnat närvara hade ”30-vallen” sprängts. 

Även för 2019 års seminarie var fokus information, 
utbildning, utbyte av erfarenheter samt, sist men inte 
minst, att svetsa ihop oss medlemmar i Polykemi-
familjen genom den viktiga teambuildingen.  

Seminariet inleddes med lägesrapporter från Polykemi-
bolagen kompletterat med presentationer från en nygam-
mal partner, Hexpol, samt en ny partner, Trivalence.
Därefter övergick vi till ett block i två delar för att ut-
bilda och diskutera kring vår dubbla roll, både som till-
verkare av plastcompounds, men även som kunskaps-
spridare – för att klargöra missuppfattningar ofta or-
sakade av rena felaktigheter i ”plastdebatten”. 

Polykemi/Rondo är ute på ett uppdrag inom främst 
europeisk fordonsindustri, för att informera och ut-
bilda beträffande hur och i vilka applikationer som 
compounds av helt eller delvis återvunna råvaror kan 
användas. Scanfill var en bärande del av ett seminarie 
bl.a. om förpackningar här i Ystad i våras. Åhörarna 
fick då höra en intressant presentation bl.a. om det 

30%-iga matsvinnet som givetvis leder till miljö- och 
klimatproblem, samt det faktum hur användandet av 
rätt plastförpackningar ökar hållbarhetstiden för livs-
medel. Exemplen är bra för miljön och står i kontrast 
till vissas åsikt att plast enbart är skadligt – i alla fall för 
klimatet och miljön…  

Inför eftermiddagens teambuilding hade vi i organi-
sationskommittén studerat många väderappar kryddat 
med intensiv inverterad regndans då väderleksprog-
nosen såg illavarslande ut. Dansen hjälpte uppenbarli-
gen, för eftermiddagens teambuilding utomhus, kunde 
genomföras utan att en endaste regndroppe föll. 

Dag två spenderades på Polykemi där vi roterade runt i 
sex olika konferensrum där det genomfördes inte min-
dre än tolv korta informationsblock i mindre grupper – 
allt för att hålla deltagarnas intresse och koncentration 
på topp. Vissa farhågor att det skulle bli tufft att hålla 
tidsplanen kom på skam, istället var detta ett koncept 
vi säkert kommer att upprepa framöver.

Vill på detta sätt slutligen framföra ett stort tack både 
till seminariegänget, deltagare, föredragshållare och alla 
andra som bidrog till ännu ett väl genomfört seminarie. 
 … Det är säkerligen dags igen nästa år i vecka 37…  

Ulrik Nilsson 



20 21

POLYKEMI GROUP
FÖRSÄLJNINGSSEMINARIE 2019

Karsten Vang i samspråk med sina gamla kollegor från Kina. Fikapaus och mingel! 

Åhörarna lyssnade intresserat på föredragshållarna. 

forts. på sida 22
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Rondo Plast vann pris!

Samling innan aktiviteterna på Sövde Äventyrscamp drog igång. 

Samarbete och teambuilding på hög nivå! Kvällssamvaro på NP Bistro - Trångt, trevligt och toppen!

Johan Sonesson fyllde år och var gladare än någonsin! Labyrintspel i stort format - snabbaste laget vann!
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Malin Knutsson höll ett föredrag om lagar och krav. 

Välförtjänta bensträckare mellan föredragen. 

Vinnarlaget efter tävlingarna i Sövde. 

Hos Mia fick man uppleva produktionen i VR-glasögon.

Herman Hugosson informerade om nyheter från produktions-
avdelningen.

Mark LaRue, David Richey och Eric Stockton från vår nya 
samarbetspartner i USA, Trivalence Technology. 

God mat serverades! Hungriga deltagare i väntan på middag på Grändens Mat. 
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NYTT FRÅN UH-AVD.

Vi började förberedelserna redan vecka 28 med det vik-
tigaste, korvgrillning på UH-avdelningen. Då passade 
vi på att bjuda in våra nya kollegor, Sven Grankvist och 

Lennart Larsson, från Ingenjörsfirman Jeppsson eftr., 
också kallat POLYmek internt.

UNDERHÅLLSAVDELNINGENS 
SEMESTERJOBB 2019
JAG FÅR IBLAND FRÅGAN OM VAD UNDERHÅLLSAVDELNINGEN HÅLLER PÅ MED UN-

DER SEMESTERN. HÄR KOMMER LITE AV VAD VI GJORDE FÖRSTA  SEMESTERVECKAN; 

VECKA 29, DÅ VI VAR ELVA PERSONER SOM JOBBADE.

Ersatt med ett 
nytt betydligt 
mindre elskåp, 
här ser man 
att tekniken 
går framåt. 
Effektmässigt 
är skåpen lika 
stora men det 
nya skåpet är 
1/3 mindre. 

Vi har bytt motorstyrning på Extruder 19, här ser ni det 
gamla skåpet. 
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I samband med den nya utrustningen på linje 19, pas-
sade vi på att utbilda Elavdelningen i handhavandet av 

den nya frekvensstyrningen. Det var ”Sudden” från 
Schneider som höll i utbildningen.

Kasper Kurszewski, Oscar Henriksson och Jimmy Månsson är mycket koncentrerade på uppgiften. 

Här är nya kylvattnet till vakuumtanken på Extruder 19.
Här har målats en del, både väggar och ställningar och här ser 
vi 2 glada målare; Kristoffer Thysell och Michael Hall.

forts. på sida 26
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Isac Träffe och Patric Rosberg har gjort ombyggnader i 
processutrustningen på Extruder 19 och 21. Här ser ni 
den nya glasfiberbaljan på E21. Denna ombyggnad gör 
att vi får lite mer material i reserv och att vi får lite mer 
tid för att byta emballage.

Vi har byggt om ställverket ute vid Transformator 6, 

så att vi kan rundmata el mellan Transformator 6 och 

Transformator 7. Detta innebär att vi i nödfall kan 

driva halva Öster med antingen Transformator 6 eller 

7, och nej killen på bilden sover inte, han jobbar med 

inkopplingen av skenpaketet i ställverket.

Vi har tvättat kyltornen på Polykemi och Bakken. 
I kyltornen samlas det mycket smuts över tiden och 
tornen blir högtryckstvättade och slamsugna invändigt 
varje år. Utvändigt har vi bytt eller rensat dropp-

skydden. Högst upp i kyltornen sitter det dysor som 
sprutar vatten för att förhöja luftfuktigheten (och       
effektiviteten) i kyltornet. Dessa dysor blev också ren-
gjorda.

Det riktigt stora jobbet under vecka 29 var att vi påbör-
jade renoveringen av växellådan på Extruder 21. Detta 
jobb påbörjades egentligen redan hösten 2018. Enligt 
instruktionsboken ska växellådan renoveras var 20 000:e 
timme, men eftersom vi gör oljeanalyser + frekvens- och 
vibrationsanalyser på växellådan med jämna mellanrum 
så har vi vågat skjuta på renoveringen. Nu började vi 
närma oss 50 000 drifttimmar och jag pratade med 
Coperion om leveranstid på lager och reservdelar och 
fick svaret att detta låg på ca 30 veckors leveranstid. 

Jag pratade med Magnus Andersson om detta och vi 
kom fram till att Extruder 21 är en kritisk maskin för 
Polykemi, så vi vågade inte köra längre. Märk väl att det 
fortfarande inte är något fel på växellådan, utan detta 
görs för att säkra driften och vi gör det mesta under 
semestern för att minska stilleståndstiden. Därför tog 
jag kontakt med Coperion för att planera in detta under 
semestern 2019.

Arbetet påbörjades måndagen vecka 28 med att el-   
motorn skickades till Elmotorservice för renovering och 
växellådan demonterades.

Här är en bild på dysor och droppskydd. Man får passa på att njuta av utsikten när man är uppe på 
kyltornet. 



26 27

Patric Rosberg i full gång! Se så fin blev silplattan blev.

När maskinen stod still passade vi på att göra skruv- och 
mantelstatus; kopplingen mellan huvudmotor och väx-
ellåda renoverades samt Gneuss-silbytaren renoverades. 
Vi planerade in detta tillsammans med Gneuss så en 
servicetekniker kom på onsdagen vecka 29. Det är en 
allmän översyn och rengöring av silbytaren.

Här står Patric Rosberg och borrar ut hålen i silbytaren. 

Det är viktigt att se till så att vi använder rätt dimen-
sion på borr då där är två olika diametrar på hålen. På 
den yttersta raden är hålen 5 mm i diameter och de in-
nanför är 4.8 mm i diameter. Är det någon som undrat 
hur många hål det finns i silplattan? Fråga Patric för 
han vet, då han har kontrollräknat när han borrade ut 
hålen. Ett litet tips, det är mer än 300 hål. 

Tomas Olsson i full färd med att ta bort oljepump och växlare 
till smörjoljesystemet. 

Jörgen Larsson och Mikael Andersson i full fart med att ta ut 
växellådan som är en liten nätt pjäs på 3000 kg.

Vad har vi mer gjort eller fått gjort? 
Kylfläktar på Extruder 9 och Extruder 14 har bytts. El 
till transportkontoret har överkopplats. Funktionen 
på Jordfelsbrytarna har kontrollerats. Extruder 19:s 
klumplarm har installerats. Aertzner pumphus har stä-
dats. Extruder 20:s flatextractor har inspekterats. 

Processfläktarna på taken har rensats och smorts. 
Mixacoblandarna har kontrollerats och smorts. 

Extruder 18 ränna har kontrollerats och smorts. 
Kopplingen på Extruder 903 har kontrollerats och 
smorts. Extruder 4 har fått en ny elcentral inkopplad. 

Vi har haft servicetekniker från Centramek som servat 
vakuumpumpar och mottagare på materialcentralen. 
En sak som vi upptäckte vid deras service var att det 
ibland monteras slangar på fel håll. Slangarna till mate-
rialhantering är märkta med en pil på ungefär en meters 
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mellanrum som markerar i vilken riktning granulaten 
ska transporteras. Att materialet transporteras i rätt rikt-
ning är viktigt, framför allt för att det blir större mot-
stånd om slangen sitter på fel håll och detta motstånd 
påverkar kapaciteten och slitaget på slangen.  

Östers omklädningsrum blev renoverat av Bosses Bygg. 

Quiptec har servat 4 mixers, torkar och vakuumsugar på 
Öster och Scanfill. 
Donaldsson har servat stoftavskiljarna. 
Boxon har servat strapparna. 
KET har servat en cirkulationspump på Bakken. 

Kelvion har rensat värmeväxlare på Polykemi och Rondo.

Roland Persson

Vi har fått alla processvattenledningar och bassänger spolade 
samt rengjorda. Då gjordes lite fynd! Någon som saknar sin kniv 
eller skruvmejsel??? 

Pilen markerar materialets riktning under transport i slangen 
från materialcentralen till extruder. 

FUN FACTS
Celery has negative calories. It takes more calo-
ries to eat a piece of celery than the celery has in 
it to begin with.     

Selleri har negativa kalorier. Det krävs mer kalo-
rier att äta en bit selleri än det som sellerin har 
i sig. 

By raising your legs slowly and lying on your 
back, you cannot sink into quicksand.    

Om man lyfter sina ben långsamt och ligger på 
rygg, kan man inte sjunka i kvicksand. 

The first CD pressed in the US was Bruce 
Springsteen’s “Born in the USA”.    

Den första CD:n som pressades i USA var 
Bruce Springsteen’s ”Born in the USA”. 

Astronauts are not allowed to eat beans before 
they go into space because passing wind in a 
spacesuit damages them.   

Astronauter tillåts inte att äta bönor innan de 
skall ut i rymden eftersom att ”släppa vind” i en 
rymddräkt skadar dem. 

Inskickat av Ken Larson, Fairbanks, AL. ”Översatt” av Ola Hugoson 
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PADELTURNERING

Däckcenter Ystad Modul-System hade bjudit in åtta 
olika företag från Ystad där varje lag bestod av två 
spelare från varje företag. Alla lag mötte alla i turner-
ingen. Detta blev en väldigt lyckad kväll med många 
goda skratt och som pricken över i:et lyckades Team 
Polykemi kamma hem vinsten med 6 poäng mer än 
Team Däckcenter! 

De företag som medverkade, förutom Polykemi och 
Däckcenter, var YTAAB, Bröderna Erlandsson, 
Verisure, Nemi Syd och Sture Anderssons. 

Tack för ett trevligt event, och vi hoppas på en inbjudan 
nästa år igen!

Gustav Hugoson & Lars Hugosson

PADEL OPEN 2019
POLYKEMI BLEV INBJUDNA TILL DÄCKCENTER PADEL OPEN 2019 SOM 

BESTOD AV EN LAG-AMERICANOTURNERING ONSDAGEN DEN 21/8, 

DÄR LARS HUGOSSON OCH GUSTAV HUGOSON GLADELIGEN STÄLLDE UPP. 

DÄCKCENTER
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KUNDSEMINARIE 

KUNDSEMINARIE I TJECKIEN
VARJE ÅR ANORDNAS DET KUNDSEMINARIE I TJECKIEN OCH DET ÄR ALLTID ETT VÄLBES-

ÖKT OCH UPPSKATTAT ARRANGEMANG FÖR VÅRA TJECKISKA OCH SLOVAKISKA KUNDER.  

Temat för 2019 var återvunna material samt vandring/
cykling, och platsen var Jeseníky. Jeseníky ligger i  
nord-östra delen av Tjeckien, inte långt ifrån vårt kon-
tor i Vrbno och nära den polska gränsen.  

I år var det ca 30 personer som kom till Hotel Koprivna 
och Patric och jag var inbjudna från Ystad. Patric bör-
jade med att hålla en presentation på temat ”Högkvali-
tativa återvunna material från en kompoundörs pers-
pektiv”. Därefter kom cyklarna och vandringskängorna 
fram. Cyklisterna gav sig iväg och vandrarna bussades 
till Karlova Studanka och därifrån började äventyret 

upp till Barborka. Det var fantastiskt fin natur och 
vädret var strålande. Men ju längre vi gick desto tys-
tare blev vi och koncentrationen blev större på var man 
kunde sätta fötterna eftersom det emellanåt gick brant 
uppför på en stenig ”stig”.  En öl på Barborka var målet 
för en del, och bergstoppen Praded 1490 m över havet 
var slutmålet för andra.  Hur gick det då för cyklis-
terna? Jo de dök upp på hotellet ca 8 timmar efter att 
de gav sig iväg, vissa mer ömma i baken än andra. Det 
var en härlig dag och stämningen var hög.

Carina Hagström & Patric Cederholm

En hel del kunder var inbjudna och lyssnade på Patrics 
presentation. 

Ota och Rado fyller på vätskedepåerna, medan Marek pustar 
ut i bakgrunden. 



30 31

KUNDSEMINARIE I TJECKIEN

Fantastisk natur. 

Samling utanför hotellet. 

På plats i Karlova Studanka. Dasha och Bohumila (PKCR) samt Marcela ifrån DM Plast. 

Petr och cykelgänget lägger upp taktiken. 

Två snyggingar; Patric och Carina poserar framför Praded. Å
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INVESTERING

TRUCKRAMP PÅ BAKKEN
VI HAR UNDER DE SENASTE VECKORNA BYGGT EN TRUCKRAMP 

UTANFÖR HALL 3 PÅ BAKKEN.

Arbetet med rampen slutfördes med linjemålning den 
9:e september. Med denna ramp har nu tillgängligheten 
till lastplanen ökat markant. Tidigare fick truckförarna 

köra runt hela fastigheten för att komma ut på last-
planen.

Mats Lovehag

Före.

De har många maskiner, asfaltsläggarna...

Det är viktigt med förarbete.

Slutresultatet!



32 33

TRUCKRAMP PÅ BAKKEN KUNDBESÖK
SOM KAN GE UTDELNING...

NÄR JAG BESÖKER KUNDER, FÖRSÖKER JAG ALLTID HA MED 

NÅGOT LITET TILL DEM, SOM TACK FÖR DERAS TID. 

KUNDBESÖK

Besök hos KaPlast sker då och då, i 
hopp om att någon gång i framtiden… 
så hittar vi ett gemensamt projekt. 

Vid senaste besökstillfället hos KaPlast 
tog jag med mig ”give-aways” i form 
av vattenflaskor, vilket visade sig vara 
perfekt gåva till en av mina kontakter. 

Jarosław Ignaczak håller nämligen på 
med triathlon och är jätteduktig på det! 

I mitten av augusti deltog Jarosław i 
Ocean Lava Triathlon Polska 2019 där 
han tog 10:e plats i 1/2 IronMan och 
samtidigt slog sitt eget rekord med 
hela 20 minuter! 

STORT GRATTIS JAROSŁAW!!! …
och tack för att Polykemi kunde vara 
med och bidra till din succé genom up-
pvätskning. T  

Aleksander Kurszewski

Våra vattenflaskor var kanske en bidrag-
ande faktor till Jarosławs framgång?  
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UTBILDNING

ENERGIUTBILDNING
FÖR UNDERHÅLLSAVDELNINGEN

POLYKEMI ÄR MED I ETT ENERGINÄTVERK SOM HETER EENET-2 SKÅNE. 

I HELA SVERIGE FINNS 35 SÅDANA NÄTVERK. NÄTVERKET ÄR AVSETT ATT PÅGÅ I TRE 

ÅR, OCH KOMMER ATT AVSLUTAS I MAJ 2020. ENERGINÄTVERKET BESTÅR AV ETT TIO-

TAL SKÅNSKA FÖRETAG, BL.A. BLS INDUSTRI (F.D. PURUS).

Inom nätverkets regi har en energikartläggning gjorts 
under 2017, med syftet att minska energiförbrukningen 
inom bl.a. industrin.

I nätverkets uppgift ingår bl.a. att försöka sprida energi-
besparingsinformation inom de olika verksamheterna.

Roland Persson bjöd in Anna Evander, från Energi-
kontoret Skåne, och Ingela Valeur, från Länsstyrelsen, 
för att informera om energibesparingar för underhålls-
avdelningens personal m.fl. 

Anna Evander inledde med att berätta varför man ska/
bör arbeta med energifrågor. Vinsterna är många med 
att arbeta aktivt med energibesparingar:

• Lönsamhet – spara pengar

• Spara miljön

• Man har ”koll på läget” och sparar tid

Dessutom är det numera ett lagkrav för företag av vår 
storlek att aktivt jobba med energibesparingar.

Anna påpekade att det finns många sätt att tänka på:

•   För att minska energibehovet – ska man stänga,  
 täta samt använda energieffektiva produkter.

•  Utnyttja energin effektivt – göra injusteringar och  
 använda system med värmeåtervinning.

•  Val av energikälla – använda värmepumpar och att  
 återvinna energin från tryckluftskompressorer är två 
 exempel på bra val.

Andra saker som diskuterades var utsläpp i atmosfären 
nu och historiskt och skillnaden i hur vi använder energi 
idag jämfört mot förr. Det diskuterades också hur dag-
ens energi produceras samt fördelningen av förnyelse-
bara kontra fossila energikällor. Man pratade också om 
livscykelanalyser och sist, men inte minst, diskuterades 

Anna Evander och Ingela Valeur höll i energiutbildningen för 
underhållsavdelningen. 

Livscykelanalys, eller Life Cycle Assessment 
(LCA), är en metod för att åstadkomma en hel-
hetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är 
under en produkts livscykel, från råvaruutvin-
ning, via tillverkningsprocesser och användning, 
till avfallshanteringen, inklusive alla transporter 
och all energiåtgång i mellanleden. 

(Källa: Wikipedia)
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ENERGIUTBILDNING
FÖR UNDERHÅLLSAVDELNINGEN

18 st från underhållsavdelningen deltog vid utbildningen.

det huruvida elbilar kontra dieselbilar är bra för miljön 
eller ej.

Tanken är att fler träffar ska genomföras med Anna och 
Ingela framöver.

Roland Persson

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
 
A father buys a lie detector robot that slaps people when 
they lie. He decides to test it out at dinner one night. 

The father asks his son what he did that afternoon. 
The son says, “I did some schoolwork.” 
The robot slaps the son. 

The son says, “OK, OK. I was at a friend’s house watching 
movies.” 
Dad asks, “What movie did you watch?” 
Son says, “Toy Story.” 
The robot slaps the son. 

Son says, “OK, OK. We were watching porn.” 
Dad says, “What? At your age I didn’t even know what porn 
was!” 
The robot slaps the father. 

Mom laughs and says, “Well, he certainly is your son.” 
The robot slaps the mother. 

Robot for sale. 

Insänt av Ken Larson, Alaska

ARTIFICIELL INTELLIGENS 
En far köper en lögndetektorsrobot som örfilar personer 
som ljuger. Han bestämmer sig för att testa den vid midda-
gen en kväll. 

Fadern frågar sonen vad han gjorde på eftermiddagen. 
Sonen säger, ”Jag gjorde lite läxor.” 
Roboten örfilar sonen. 

Sonen säger, ”Ok, ok. Jag var hos en kompis och såg på 
film.” 
Pappa frågar, ”Vilken film såg ni?” 
Sonen svarar, ”Toy Story.” 
Roboten örfilar sonen. 

Sonen säger, ”Ok, ok. Vi såg på porr.” 
Pappan säger, ”Va, i din ålder visste jag inte ens vad porr 
var!” 
Roboten örfilar pappan. 

Mamman skrattar och säger, ”Ja, han är verkligen din son.” 
Roboten örfilar mamman. 

Roboten till salu.

”Översatt” av Ola Hugoson
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EN OFÖRGLÖMLIG DAG

DJURVÅRDARE FÖR EN DAG
PÅ SKÅNES DJURPARK
FÖR LITE MER ÄN TVÅ ÅR SEDAN FYLLDE JAG 25 ÅR. DÅ FICK JAG EN AV DE BÄSTA 

PRESENTERNA NÅGONSIN AV MIN SAMBO OCH MINA NÄRMSTA VÄNNER. EFTERSOM 

JAG ALLTID VARIT VÄLDIGT INTRESSERAD AV DJUR, SÅ HADE DE ORDNAT SÅ ATT JAG, 

SOM FÖRSTA NÅGONSIN, SKULLE FÅ ÅKA TILL SKÅNES DJURPARK OCH VARA ”DJUR-

VÅRDARE FÖR EN DAG”. 

Klockan ringde orimligt tidigt på min allra sista semes-
terdag, men det var inte speciellt svårt att komma upp 
med tanke på pirret jag hade i magen. Efter en snabb 
frukost startades bilen med sikte mot Höör, innehål-
lande mig och min bästa kompis Sofia, som skulle få 
följa med som sällskap och personlig fotograf. En sådan 
dag ville jag ju föreviga mer än i minnet. 

Den som väntar på något gott 
Att det skulle ta två år innan denna dag äntligen blev av, 
har lite olika anledningar. En av dem är att djurparken 
behövt avboka på grund av att de fick in en kull moder-
lösa rävungar som de ville ge en chans till i livet. Det 
var inte speciellt svårt att acceptera en sådan anledning, 
och den som väntar på något gott som de säger!  

När vi anlände till en tyst djurpark i morgonsolen, 
möttes vi av rovdjursteamet som vi skulle få följa med 
under deras morgonrunda. Vi stannade till hos bland 
annat säl, räv, grävling, björn, varg, järv, lodjur och 

mårdhund (bilden nedan).
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DJURVÅRDARE FÖR EN DAG
PÅ SKÅNES DJURPARK

Oförglömliga möten 
Ett av stoppen, som blev mitt absoluta favoritögonblick 
från hela dagen, var hos uttrarna. Generellt försöker de 
fostra djuren på ett så naturligt sätt som möjligt, men 
en av dessa uttrar, som hette Silja, hade de behövt flask-
mata och därför kallades hon för ”hälften utter, hälften 
människa”. Med lite fisk så kröp hon snabbt upp i mitt 
knä och busade. Så otroligt mysigt! 

Nästa del i schemat var hos fåglarna. Vi mötte upp den 
fågelansvariga som tog oss in till ugglorna och korparna, 
som var imponerande smarta. Han som var fågelansvarig 
hade flera kommandon som korpen Konjak kunde göra, 
och mitt under den lilla uppvisningen snodde korpen 
hans solglasögon från hans ficka och flög iväg. Han fick 
sedan jaga runt efter Konjak som busigt bara hoppade 
iväg.  

Hjälpreda vid den publika matningen 
Efter en frukostpaus fick vi följa med och mata renarna 
med mossa och göra gyttjebad till vildsvinen. 

Sedan fick jag vara med och hjälpa till vid den publika 
sälmatningen. Med en hink sill så satte vi oss på huk och 
upp på gräset hoppade tre sälar, som ser mycket större 
ut på nära håll. Medan en av djurskötarna berättade om 
sälarna för publiken så kastade vi de små firrarna som 
fångades direkt i munnen av de hungriga sälarna.

forts. på sida 38
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Jag fick även vara med vid den publika matningen av 
björnarna Glok och Ester, men det bestod ”bara” av att 
kasta in frukt och blodglass (vilket är precis som det låter: 
glass gjort av blod, för sommarens alla varma dagar) in 
till inhägnaden.  

Att vara riktigt nära 
Den sista upplevelsen som de ordnat för mig var att 
jag fick följa med rovdjurteamet en runda till, för att 
komma några av djuren lite närmre. Jag fick följa med 
in till bland annat grävling och tvättbjörn, som nyfiket 
men försiktigt kom fram för att få lite eftermiddagskäk. 
Det var verkligen helt fantastiskt att få komma vilda 
djur så nära.  

Vi tackade de fenomenala djurskötarna för en oför-
glömlig dag, och avslutade med en sista runda till de 
djur vi missat, bland annat älgarna, och slutligen en 
pannkaksbuffé.

Sen bar det av hemåt igen, med en trött kropp, ett varmt 
hjärta och ett minne för livet. 

Mia Persson
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AT THE SEMINAR 
A group of 12 women were at a seminar on how to live in 
a loving relationship with their husbands. 

The women were asked: “How many of you love your hus-
band?” All the women raised their hand. 

Then they were asked: “When was the last time you told 
your husband you loved him?” Some women answered 
today, a few yesterday, and some couldn’t remember. The 
women were then told to take out their cell phones and 
text their husband “I love you, sweetheart.” 

Next the women were instructed to exchange phones with 
another woman and read aloud the text message they re-
ceived in response to their message. 

Below are 12 actual replies from their husbands. If you 
have been married for quite a while, you understand that 
these replies are a sign of true love. Who else would reply 
in such a succinct and honest way? 

1. Who the hell is this?

2. Hey, mother of my children, are you sick or what?

3. Yeah, and I love you too. What’s wrong?

4. What now? Did you wreck the car again?

5. I don’t understand what you mean.

6. What the hell did you do now?

7. Are you sure this is for me?

8. Don’t beat about the bush, just tell me how much you 
need?

9. Am I dreaming?

10. If you don’t tell me who this message is actually for, 
someone will die.

11. I thought we agreed you wouldn’t drink during the day.

12. Your mother is coming to stay with us, isn’t she?

Insänt av Ken Larson, Fairbanks, AL

PÅ SEMINARIET 
En grupp på 12 kvinnor deltog i ett seminarium om hur 
man lever i ett kärleksfullt förhållande med sin man. 

Kvinnorna fick frågan: ”Hur många av er älskar er make?” 
Alla kvinnorna räckte upp sin hand. 

Därefter fick de frågan: ”När var senaste gången du sa till 
din man att du älskar honom?” En del kvinnor svarade 
idag, några få igår och några kunde inte komma ihåg. 
Kvinnorna ombads ta fram sina mobiler och sms:a sin 
make ”Jag älskar dig, sötnos.” 

Sedan blev kvinnorna instruerade att byta telefon med en 
annan kvinna och läsa sms:et som de fått som svar på sitt 
meddelande. 

Nedan är 12 verkliga svar från makarna. Om du har varit 
gift ett tag förstår du att dessa svar är uttryck för äkta kär-
lek. Vem annars skulle svara på ett så kortfattat och ärligt 
sätt? 

1. Vem i hel—te är det?

2. Hej, mamman till mina barn, är du sjuk eller nått?

3. Ja, och jag älskar dig också. Är något fel?

4. Vad nu? Har du krockat bilen igen?

5. Jag förstår inte vad du menar.

6. Vad i hel—te har du nu gjort?

7. Är du säker på att du skickat till rätt person?

8. Gå inte runt ämnet, bara berätta hur mycket du 
behöver?

9. Drömmer jag?

10. Om du inte berättar vem som skulle haft detta sms:et 
egentligen, så kommer någon att dö.

11. Jag trodde vi var överens om att du inte skulle dricka 
på dagen.

12. Din mor kommer och bor hos oss, eller hur?

”Översatt” av Ola Hugoson
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POLYNEWS ÄR EN PERSONALTIDNING FÖR:

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

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

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

Polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson

Redaktionskommittén:  Nina Andersson, Roger Espersson och Vendela Hugosson
Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. 

Skicka till Polykemi AB eller via e-post till: 
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se

Julbord
Inbjudan till

Till alla anställda inom Polykemi Group:

Glöm inte att boka in årets julbord i er kalender! 

Fredagen den 13 december på Öja Krog.

Inbjudan kommer skickas i vanlig ordning.

Hoppas vi ses! 


