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EN 
URVATTNAD 
HISTORIA…

Dock ska det framhållas att det gångna verksamhetsåret 
kommer att skriva in sig i Koncernens annaler (årsböcker) 
som ett av de mest eller kanske t.o.m. det mest framgångs-
rika någonsin! Visserligen har vi inte riktigt nått de volymer 
som budgeterats, men lönsamheten (och det är den som är 
förutsättningen för framtiden och tillväxten) ser ut att bli 
bland eller det högsta någonsin!!!

Vi har trots många mörka moln på “konjunkturhimlen” lyck-
ats klara av att göra våra företag och produkter ännu mer 
kända. Detta har gjorts bland annat genom att vi gjort x 
antal ”road shows” till olika biltillverkare och förklarat för 
dem hur plaståtervinning skall gå till och vilka fördelar och 
hög kvalitet som våra återvunna plastmaterial ger. Bra jobbat! 

Likaså har Scanfill lagt mycket tid på att få ”en nyanserad 
bild” i plastdebatten. Huruvida detta ger ett genomslag till 
slut är väl skrivet i stjärnorna, men vi har i alla fall gjort 
försök för att få politiker, debattörer, varumärkesägare och 
konsumenter att förstå de felaktigheter som föreligger och 
hur vi borde resonera i stort. Bra jobbat!

Kina har tagit sig ur en inhemsk dipp med den äran och 
samtidigt byggt färdigt 7.000 kvm lager/fabrik i fas 3. Nu-
mera har vi ca 17.500 kvm i Kunshan och projekteringen 
pågår med full kraft kring en ytterligare fabrik i Chongqing/
Chengdu-området. Bra jobbat!

Vill därför redan nu framföra ett stort och hjärtligt tack 
till alla engagerade och duktiga medarbetare i Sverige, 
Danmark, Tyskland, Tjeckien och Kina. TACK FÖR ETT 
FRAMGÅNGSRIKT ÅR! 
(I wish to convey a big and deep thank you to all dedicat-
ed and capable colleagues in Sweden, Denmark, Germany, 
Czech Rep and China. THANK YOU FOR MAKING 2019 
A SUCCESSFUL YEAR! 

Något som kanske varit av en mindre positiv upplevelse är 
den numera kända ”vattenhistorien” med Ystads kommun. 
I denna har vi synnerligen felaktigt utpekats som profitörer 
på Ystadborna genom att vi erhållit en orättmätig rabatt på 
råvattnet från St Herrestad… I ett försök att nyansera bilden 
tänkte jag därför ”tråka ut” Polynews läsare med en historisk 
uppdatering:

Bakgrund
Sedan 1986 (33 år) har Polykemi köpt leveranser av ”kyla” 
från Ystads kommun. Kyla i form av råvatten som använts 
som köldmedel via en värmeväxlare för att sänka tempera-
turen på vårt eget cirkulerande kylvatten till maskinerna. 
Historien började så här:

1986
Efter en propå från Ystad Energi upptäcktes det att vi till-
sammans kunde ha ett gott utbyte av varandra eftersom vi 
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hade behov av kallare kylvatten i vattenbaden samtidigt 
som Ystad Energi gärna tog hand om den effekthöjning som 
värmeväxlingen hos oss utgjorde. En ren win-win-situation. 
Vattnet pumpades från det ”nerlagda” vattenverket i Öja/
St Herrestad i den nästan hundra år gamla tegelledningen 
längs med väg 19.

I avtalet stipuleras win-win-situationen på följande enkla 
sätt: Mellan Ystads Energiverk och Polykemi AB har följande 
avtal träffats.

1. Ystads Energiverk tillhandahåller utan ekonomisk 
ersättning ett cirkulerande vattenflöde till ny värmeväxlare i 
Polykemi AB:s anläggning. Vattnet tillhandahålles under den 
tid då Ystads Energiverks värmepump i kv. Elverket är i drift.

2. Polykemi AB tillhandahåller utan ekonomisk ersättning 
energi i form av överskottsvärme från internt kylvatten system, 
som ej kan brukas för egen lokaluppvärmning. Energin över-
föres via ny värmeväxlare till Ystads Energiverks vattenflöde.

Ett antal år senare (i första halvan av 90-talet tror jag) så gick 
värmeväxlaren hos Ystad Energi sönder, men lyckligtvis fann 
man en likadan begagnad i Staffanstorp och det hela kunde 
fortsätta. Tyvärr gick även denna sönder efter ett antal år 
och då lät Ystad Energi det varma vattnet bara rinna igenom 
anläggningen. Samarbetet fortsatte dock genom att Polykemi 
betalade en överenskommen årsavgift för leveranserna.

2005 
Då meddelade Ystad Energi att man önskade att säga upp 
avtalet eftersom det behövdes investeras i ny utrustning i 
”vattenverket” och det ansågs inte ligga inom budget, och 
på vår fråga om behov av ”reservvattentäkt” var svaret att 

det inte fanns något behov av sådant enligt Ystads kommun. 
Lösningen blev att Polykemi tog över ansvaret för anläggning-
en genom ett arrendeavtal. Investeringar gjordes i pump-
utrustning, modern övervakningsteknik och inte minst en 
uppfräschning av brunnarna genom specialisterna på 
Malmbergs i Åhus.

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

Eftersom det inte är en kärnverksamhet för Polykemi att 
driva ett vattenverk och för att tillmötesgå Ystads kom-
mun så avslutades arrendeavtalet, som i sig gav oss en stark 

rättslig ställning, och ett nytt ”leveransavtal” skrevs på 7 år 
(2012-2019), och som inte gav oss samma rättsliga ställning, 
men baserat på vår positiva historia tillsammans med Ystads 
kommun och dess bolag och förvaltningar så ansåg vi att 
vi kunde bortse ifrån det. Vi litade helt enkelt på Ystads 
kommun som leverantör.

Avtalet 2012 säger i punkt 1.2 att: 
”Kommunen respekterar Polykemis behov av vatten för  produk-
tionsändamål och åtar sig att tillse att vattenförsörjningen ska 
kunna ske även fortsättningsvis från samma vattentäkt. Dock 
skulle vattenförsörjningen för Polykemi kunna anordnas i 
delvis annan ordning så att Kommunen kan genomföra sina 
planer på ansökan om ny vattendom m.m. Kommunen anser 
att Polykemis behov av vatten för kylning i produktions-
processerna inte står i motsatsförhållande till de planer 
kommunen har.”

På intet sätt kunde vi ana vad som skulle komma ske i fram-
tiden, men kände oss säkra på fortsatt samarbete på samma 
sätt som skett de gångna 26 åren (2012)…

Punkt 2.3 stipulerar att:
”Kommunen tillförsäkrar Polykemi kontinuerlig vattenlev-
erans från Fastigheten eller alternativa källor under Avtalets 
giltighetstid /…/ avser ett maximalt vattenuttag för Polykemi 
om 450.000 m3 per år för Polykemis kylning av produktions-
processerna.”

Dessa rader har under avtalstiden varit grund för upprepade 
påtalanden från Polykemis sida gentemot Ystads kommun 
eftersom den nämnda maxvolymen aldrig varit möjlig att nå 
utan vårt uttag har legat på ca 50-55% av denna, men under 
perioder har flödet varit så lågt att det inte räckt till och då 

har alternativa källor varit tvungna att nyttjas. Vi har t.o.m. 
fått uppleva att vattenleveranserna helt sonika upphört utan 
varken förhandspåtalande eller att omkoppling till avtalets 
omnämnda alternativa källor skett. Motståndet från Ystads 
kommuns VA-avdelning att uppfylla avtalet har varit av-
sevärt och där i ligger troligen en del av ”problemet”…

2018
Ack vad vi bedrog oss! Strax efter semestern 2018 fick vi 
meddelat vid ett möte utan någon större omskrivning att 
Ystads kommun hade för avsikt att säga upp leveransavtalet 
och sluta förse oss med kylvatten för värmeväxling per 
2019-11-22. 

Att detta vatten utgör kylmedlet för halva vår produktion 
var inget som Ystads kommuns representanter tycktes inse 
eller riktigt bry sig om, trots att vi påpekade att så är fallet… 
VA-chefen var av den uppfattningen att endast en linje av 
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våra fyra skulle påverkas! I realiteten hade vi då 20 extruder-
linjer! 

Under hösten 2018 genomfördes ett nytt möte och där-
efter erhölls ett nytt avtalsförslag från Ystads kommun. Ett 
förslag som i stort friskriver Ystads kommun för de flesta 
skyldigheter gentemot Polykemi för leveranser. Avtalet kan 
tolkas så som minsta ”störning” som leverantören anser sig 
ha medför rätt att begränsa eller strypa leveranserna. Utöver 
detta erbjöds vi en ”kostnadsanpassningstrappa” för att vi 
skulle uppfatta Ystads kommun som medgörliga och positiva 
till företagsamheten i Ystad… 

Förslagets lägsta årskostnad skulle i ett svep öka våra kost-
nader med 428% (+1.150.000 kr/år) och sista året vore ök-
ningen 718% (+2.150.000 kr/år). 

Vårt gällande avtal om kylvattenleveranser sades upp i laga 
ordning av Samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2018 
och löpte till 2019-11-22.

2019
I samband med avtalsuppsägningen tog Polykemi kontakt 
med första avtalsparten i denna historia, d.v.s. Ystad Energi 
AB (helägt dotterbolag till Ystads kommuns företagskoncern 
Ytornet AB), för att utreda om det skulle kunna föreligga ett 
intresse att på nytt samarbeta i och kring överskottsvärme 
och kylvatten?  Förslaget låg i att i stället för att nyttja rå-
vatten från St Herrestad så skulle ett slutet system mellan 
Polykemis anläggning och Ystad Energis fjärrvärmeverk ska-
pas. 

Systemet var tänkt att initialt planeras och projektledas av 
Polykemis personal. Likaså skulle all finansiering i genom-

förandefasen ske genom Polykemi. Efter uppstart har det 
också varit parternas avsikt att ”broderligt” dela på alla kost-
nader i form av drift, underhåll och eventuella nyinvester-
ingar. Ystad Energi visade stort intresse för förslaget som 
uppfattas som ekonomiskt riktigt, men kanske ännu mer 
miljömässigt riktigt, då överskottsvärmen från Polykemis 
produktion kan tillföras till fjärrvärmenätet och därigenom 
bli till en fakturerbar tillgång! Vår överskottsvärme är 14.400 
kWh/dygn, vilket i sin tur per år motsvarar ca 3,5 miljoner 
omräknat enligt fjärrvärmetaxan. Ystad Energi är därmed i 
förslaget den part som kan tjäna pengar och Polykemi är den 
part som nöjer sig med kallt vatten…

Förslaget har framförts från Ystad Energi till Kommunled-
ningen och om vi erhållit rätt information så är det föremål 
för en positiv behandling, men denna tar tid och osäker-
heten när kommunalt beslut kan tas har gjort att Polykemi 
föreslog ett kompromissförslag till VA-enheten.

Kompromissen gick ut på att göra en förlängning om maxi-
malt 24 månader av det gällande avtalet dock med en pris-
justering gentemot exempelvis Konsumentindex (+4,5% för 
perioden 2012-2019). Leveranserna enligt avtalet skall dock 
avslutas så snart den nya lösningen mellan Polykemi och 
Ystad Energi är driftsatt, vilket vi bedömde skulle kunna ske 
runt mitten av 2020.

Vad hände sen? – April-maj - Under perioden februari till 
april var tystnaden total från VA-enheten, men i slutet av 
april fick vi besked att vi inte kunde få något besked om nytt 
avtal förrän efter den 28 maj eftersom det då skulle göras en 
inventering av råvattenläget i kommunens tre vattentäkter 
och först därefter skulle man veta råvattenstatusen och vilka 
förutsättningar som finns för fortsatt vattenleverans...?

Juni - Med spänning inväntade vi detta besked men när ing-
et besked erhållits veckan efter midsommar kontaktades 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per-Olof Lind, som 
lovade att besked skulle komma.

Juli - Besked kom en dryg månad senare den 29/7 (mitt i 
industrisemestern) och innehöll ett avtal som gentemot det 
tidigare kompromissförslaget från hösten 2018 innehöll nya 
skrivningar som ytterligare begränsade ansvaret för Ystads 
kommun, men inga förändringar i taxan. Det innehöll dock 
en förlängning om max 24 månader.

Avtalet deklarerade dock att:
2.1 Leverans av vatten
Kommunen förbinder sig att fortsättningsvis, efter att tidig-
are avtal avslutas den 23 november 2019, leverera vatten 
till Polykemi för kylning i deras produktionsprocess, från i 
första hand Stora Herrestad vattentäkt och i andra hand 
från ordinarie dricksvattensystem. Undantag från leveransskyl-
digheten stadgas nedan i punkterna 4,7 och 8.

2.2 Kvalitet på det levererade vattnet
Det levererade vattnet ska hålla den kvalitet att det kan an-
vändas för kyländamål.
Polykemi förbinder sig med denna förutsättning att i övrigt ac-
ceptera den vattenkvalitet samt det vattentryck som Kommunen 
vid var tid kan leverera.

Augusti - Avtalstexten överensstämde inte med det som 
förslagits från Polykemis sida i februari och därför lämnades 
ett modifierat skriftligt förslag till Ystads kommun. Avtalet 
baserades på det nu uppsagda avtalet, fast med de nödvändiga 
förändringar som uppstår vid max 2 år och indexeringshöj-
ning. I övrigt inga förändringar mot tidigare avtalsskriv-  
ningar.
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2019-08-27 erhöll Polykemi följande svar från chefen för 
VA-enheten:

”Hej,
Tack, för ditt mail. 
Avtalstiden för nuvarande avtal löper ut den 22 november 
2019, och ert förslag om förlängning kan inte accepteras efter-
som vi har helt andra förutsättningar. 
Ystads kommuns erbjudande om leverans av vatten enligt tidi-
gare översänt avtal 2019-07-29 står fast. 
Senast den 29 september önskar vi svar om ni accepterar er-
bjudandet. Om ni väljer att tacka nej till avtalet finns det fort-
satt möjlighet till leverans av vatten efter den 22 november 2019, 
men då till ordinarie taxa antagen av kommunfullmäktige. 

Med vänliga hälsningar
 
Samhällsbyggnad, VA-enheten
Christina Molin
VA-chef ”

I ovan citat från Ystads kommuns avtalsförslag framgår tyd-
ligt att det vatten som vi använt och framledes skulle an-
vända var av sådan art att det klassificerades som kylvatten, 
d.v.s. industrivatten och inte dricksvatten. Som mottagare 
av industrivatten i 33 år framstår den totala avsaknaden av 
förklaring varför priset höjs med initialt 428% för samma 
leverans som slående, på gränsen till både arrogant och oför-
skämt.  

September-november - Olika samtal och diskussioner fördes 
under dessa månader med såväl Ystad Energi som Samhälls-
byggnadsförvaltningen och dess nämnd samt Kommun-
ledningen. Vår önskan var nämligen att om vi accepterade 

den höjning som föreslagits så ville vi bli kompenserade för 
merkostnaden som skulle uppstå tills utbytessystemet med 
Ystad Energi kommit igång av Samhällsbyggnadsnämnden, 
Kommunledningen eller Ystad Energi. Tyvärr fungerar det 
kommunala avsevärt annorlunda än industrin och vi fann 
oss i ett tillstånd som bäst kan beskrivas som Moment 22, 
d.v.s. det gick varken att gå fram eller tillbaka. Ingen hos 
motparten var villig att ta ansvar för merkostnaden trots att 
lösningen för Ystads kommun innebar substantiella inkom-
ster och ringa kostnader.

Rätteligen skall det framhållas att vi långt om länge fick 
besked om varför priset höjdes med 428% och enligt uppgift 
från Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är det korrekta 
priset enligt självkostnadsprincipen, d.v.s. de kostnader som 
Ystads kommun har för att kunna leverera vattnet till oss 
efter ombyggnader och nyinvesteringar. Hade vi bara fått 
denna information tidigare hade säkert en hel del irritation 

kunnat undvikas!

Någon dag innan gällande avtal skulle löpa ut fick vi det 
tvivelaktiga nöjet att uppleva att vi av olika s.k. oppositions-
partier (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet) i såväl kommunfullmäktige som i pres-
sen utpekas som värsta gnidna kapitalisterna som ”skor sig 
på det allmänna”! 

Så långt historian - Vad nu då?
Känslan av förtvivlan, vanmakt och att inte kunna förklara 
var bland det värsta som upplevts. Samtidigt ökar önskan om 
att ”ta revansch” och även om det nog är kontraproduktivt så 
får det verkningar för framtiden…

OM det för 7 år sedan, när Ronny Wiking bad oss avstå ar-
rendet av St Herrestad vattentäkt, hade framgått att vi skulle 
hamna i den ovan beskrivna situationen och bli smutskasta-
de av lokala politiker och samtidigt acceptera en höjning av 
vattenkostnaden på minst 1.150.000 kr/år, så hade vi aldrig 
avhänt oss den juridiskt starka position som arrendet inne-
bar. Men godtrogna och blåögda som vi är och eftersom vi 
inte hade/har några skäl för att skada vår hemkommun och då 
långvariga relationer skall vårdas, så litade vi på Ystads kom-
muns representanter att framtiden skulle vara lik den historia 
som vi gemensamt hade haft, men ack vad vi bedrog oss. 

Den påbörjade diskussionen och ”planeringen” av ett ut-
bytessystem tillsammans med Ystad Energi pågår fortfar-
ande, om än med något ändrade förutsättningar. 

Vi har beskrivits som usla ”rabattmottagare” som skor sig 
på Ystadbornas bekostnad, d.v.s. usla profitörer som snor 
medlen från barndaghem, Ungdomens hus eller den varma 

maten till våra äldre, av oppositionspartierna i kommunfull-
mäktige och detta på ett sätt så att vi inte kunnat försvara 
eller förklara oss. Detta är inte bara direkt fel utan också på 
gränsen till oförlåtligt. Vi har varken tidigare, idag eller för 
framtiden någon som helst avsikt att berika företaget genom 
att utnyttja Ystadborna! Tvärtom, genom mina snart 40 år 
inom företaget kan jag utan att darra på manschetten påstå 
att alla gjorda affärer med Ystads kommun har varit till gagn 
för den andra parten än oss… Vi har och kommer att även 
i fortsättningen göra vårt bästa att för att skapa lönsamhet i 
våra företag genom att förse marknaderna runt om i världen 
med just de plastprodukter som efterfrågas.

Det känns också viktigt att framhålla att vi har en uttalad 
policy att göra inköp så lokalt som möjligt. Detta är säker-
ligen något som Teleservice, Ahlsells, Ystad Järn, PMH, 
Anderzson of Sweden, Sture Andersson Rörinstallationer, 
Elan El/Umia, Bosses Bygg, Däckcenter, Möllers Bageri, 
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YSB, ”Contan”, LiteMer, Öja Krog, Upp eller Ner, Ystad 
Teater, Ystad Djurpark, Ekdahls Miljö, Bil-Bengtssons, 
Michelsens Bil, Otto Olssons Bil, ICA Kvantum, WME, 
Flügger Färg etc etc kan vidimera!

När man upplever att man oförskyllt blir trampad på upp-
står hos de flesta en önskan om både upprättelse och kanske 
t.o.m. revansch. Det förra undrar vi storeligen hur S, C, MP 
och V skall kunna ge oss (en enkel ursäkt för missförståndet 
i saken hade varit en bra början) och det senare är något som 
vi i ärlighetens namn diskuterat inom familjen…  

Värme/Kyla-utbytesförslaget med Ystad Energi är synnerli-
gen fördelaktigt för Ystads kommuns dotterbolag, all den 
stund all ekonomisk uppsida finns på deras sida av stängslet 
som skiljer våra fastigheter åt, men att bara ge bort energi 
för motsvarande 3-3,5 miljoner kronor efter att ha blivit 
beskrivna som om att vi skor oss på innevånarna i Ystads 
kommun ter sig som mindre attraktivt. Därför har vi med-
delat Ystad Energi att vi kräver ekonomisk ersättning för 
värmeresursen och väntar med spänning på svaret från YE 
vilket är utlovat att lämnas i god tid innan helgerna! Både vi 
och YE är intresserade av att ta vara på överskottsvärmen så 
det finns alla skäl att tro att ett avtal skall kunna slutas…!

OM det mot förmodan inte går att hitta en lösning tillsam-
mans är det för oss beklagligt, men vi har alternativa lös-
ningar som gör oss oberoende av Ystads kommun. Visser-
ligen initialt någon miljon kronor dyrare än den uppskatt-
ade kostnaden för utbytessystemet, men oberoende och fri-
het har ju sitt pris!

Bästa sammanfattningen i ovan beskrivning är nog helt en-
kelt: ”Den som lever får se”. Känns näst intill lättare att 

pricka in en V75:a än att prognosticera hur Ystads kommun 
och dess olika företrädare kommer att agera.

Slutet på utvecklingen…
…i Ystad hoppas vi inte ha fått uppleva och det var verkligen 
inte avsikten när vi steg in i debatten om elektricitetsbris-
ten i vårt område och som enligt uppgift från välinformerat 
håll innebar att Ystads kommun fick tilldelning av mer 500 
MWh elektricitet 5 år innan det var planerat. Något som 
möjliggör att inkoppling av färjorna i den nya hamnen när 
den är klar och som också möjliggör fortsatt byggnation och 
expansion i kommunen. Att vi efter den allmännyttiga hand-
lingen blir beskrivna som värsta egoisterna och ogina kapi-
talister kändes minst sagt otrevligt…  

I enlighet med vår långsiktiga affärsplan kommer vi att be-
gränsa våra fortsatta satsningar i Ystad (om en investerings-
budget för Ystad på 46 miljoner kr 2020 kan kallas för be-

gränsad) och koncentrera oss till andra delar av världen för 
våra investeringar i produktionskapacitet. Under 2020 räk-
nar vi med att börja bygga upp en ny anläggning för återvin-
ning och compoundering i östra Tjeckien, bygga en ny fab-
rik i Chongqing, Kina, för att bättre kunna serva sydvästra 
Kina samt projektera en ny tillverkningsenhet i antingen 
USA eller Mexico. 

Därför ser vi det som om att expansionen på hemmaplan 
relativt sett är över. En utveckling som märkbart påskyndats 
och påverkats av den behandling som vi fått från Ystads
kommun under det senaste året. Detta är något som vi be-
klagar men ”it takes two to tango”.

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser fram emot 2020 och 
allt det positiva som vi inom Polykemi-koncernen ska få upp-
leva tillsammans. Tänk att Rondo fyller 40 år och Polykemi 
Kina 15 år! Kul!

På denna något mera positiva not ber jag att få tillönska alla 
medarbetare, kunder, leverantörer och övriga läsare av 

Polynews en riktigt GOD JUL och ett GOTT & 
FRAMGÅNGSRIKT NYTT ÅR 2020! 

Med hopp om en avkopplande lång helg med god mat och 
dricka och sköna upplevelser!

Ystad 2019-12-11

Ola Hugoson

PS. Ovan påstående om att vi inte fått rabatt måste korrig-
eras! Enligt utsago i Hugo Jönssons bok ”Min egen historia” 
framgår det på sidan 72 att Hugo 1968 förhandlade med 
det socialdemokratiska ”kommunalrådet” Arthur Sandström 
kring inköpet av första delen av tomten som vi fortfarande 
bedriver verksamheten på vid Bronsgatan 8. 
HJ: Skulle man kunna få köpa en tomt på 2.000 kvm?
AS: Det går utmärkt, priset är tio kronor per kvm.
HJ: Priset är för högt. Kan man inte tänka sig en halvering?
AS: Skall Jönsson anställa folk?
HJ: Självklart skall jag det.
AS: Då säger vi fem kronor. Sätt igång och bygg.

Det är min totala övertygelse att Ystads kommun aldrig be-
hövt ångra den rabatten!
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BESÖK

EN LYCKLIG VINNARE! 
I BÖRJAN AV NOVEMBER VAR DET ÄNTLIGEN DAGS FÖR DEN LYCKLIGA VINNAREN AV 

VÅRT FAKUMA-LOTTERI, TAMARA GASCHLER, ATT TILLBRINGA EN SPA-WEEKEND I YSTAD. 

Som en del av er kanske minns, hade vi ett lotteri av 
en SPA-weekend på Ystad Saltsjöbad som avslutning 
på förra årets Fakuma-mässa, med anledning av att vi 
firade 50 år!!! Hur det hela gick till kan man se på föl-
jande YouTube-klipp:  
https://www.youtube.com/watch?v=bWPv14FtV5o 

Innan det var dags att checka in på Ystad Saltsjöbad så 
blev det en uppskattad fabriksvisning med intressanta 
frågeställningar och diskussioner. 

Patric Cederholm

Jörgen Andersson, Pascal Ostermeier, Tamara Gaschler 
och Patric Cederholm. 
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POLYKEMI PADEL OPEN
DEN 21 SEPTEMBER GICK POLYKEMI PADEL OPEN AV STAPELN PÅ SKURUP 

PADELCENTER. DET ÄR DEN ANDRA PADELTURNERINGEN SOM ANORDNAS, 

OCH ABSOLUT INTE DEN SISTA. 

TURNERING

Morgonen den 21 september samlades ett stort gäng 
tävlingssugna Polyworkers på Skurup Padelcenter. Den-
na gång var det 32 personer som hade anmält sig och 
därmed fyllde vi samtliga åtta banor under hela turner-
ingen – kul!  

Gustav Hugoson började med en genomgång av regler 
o.s.v. Upplägget såg lite annorlunda ut jämfört med för-
ra turneringen – istället för att spela med samma part-
ner hela tiden, skiftade man både med- och motspelare 
i varje match – ett så kallat Americano-upplägg.

Matcherna var relativt korta och man spelade om 25 
poäng. Poängen som varje spelare samlat ihop i varje 
match räknades samman och sammanställdes i en tabell, 
och spelaren med flest poäng totalt i slutet av turner-
ingen vann. Vi hade delat upp spelarna i två grupper 
á 16 spelare och fick därmed fram två vinnare – Ola 
Olsson och Johan Thorén på 138 respektive 137 poäng! 

Vinnaren av pokalen blev Ola Olsson eftersom att han 
lyckats skrapa ihop flest poäng av alla.  

Under dagen bjöds det dessutom på lunch, pastasallad 
från Lisas Skafferi, och det var egentligen den enda or-
dentliga pausen under hela turneringen. Undertecknad, 
som agerade sekretariat, försökte hålla nere på tempot 
för att låta folk återhämta sig mellan matcherna, men 
det hjälpte inte, då de flesta drogs till banorna och bör-
jade bolla upp i princip direkt efter avslutad match… 
Folk var taggade till tänderna med andra ord!  

Vi var i förhand lite oroliga för skador under dagen, 
men lyckligtvis klarade vi oss utan några större miss-
öden. Håkan ”Spade” Jacobsson sträckte sig lite i första 
matchen, men genomförde trots det, hela turneringen 
med bravur! 

Vendela Hugosson

Samling och uppladdning innan tävlingsstart. 
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Torbjörn Malmros och Johan Svenmo. Oscar Hugoson och Johan Svenmo. 

Dick Ahlert och Andreas Persson. 

Lars Persson och Dick Ahlert. Jonas Schor gick ”all in” tillsammans med Dennis Klang. 

Karsten Vang. 
Marie Hugosson var turneringens enda kvinna. 
Här tillsammans med Christian Nerman. 

forts. på sida 10
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Gustav Hugoson och Fredrik Nilsson. Andreas Bergman och Jörgen Månsson. 

Joachim Andersson och Ola Olsson. 

Framtidens padelspelare? 

Johnny Lindén och Marie Hugosson. 

Johan x2 – Johan Thorén och Johan Hugoson. 
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Turneringens två vinnare – Ola Olsson och Johan Thorén! Håkan Jacobsson och Oscar Hugoson. 

Peter Lind och Viktor Bladh. Markus Holm och Johan Nordin. 

De 32 tappra padeldeltagarna: Jörgen Månsson, Lars Persson, Peter Åkesson, Karsten Vang, Joachim Andersson, Karl Banke, 
Peter Lind, Dennis Klang, Torbjörn Malmros, Patric Cederholm, Kenan Kozica, Johan Nordin, Oscar Hugoson, Håkan Jacobsson, 
Viktor Bladh, Markus Holm, Daniel Lindahl, Johan Svenmo, Marie Hugosson, Mersad Besic, Christian Nerman, Patrik Jönsson, 
Ola Olsson, Johan Hugoson, Gustav Hugoson, Johnny Lindén, Jonas Schor, Fredrik Nilsson, Andreas Persson, Andreas Bergman, 
Johan Thorén och Dick Ahlert. 
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KUNSTOFFEN 2019
SÅ VAR DET IGEN BLEVET SIDSTE UGE I SEPTEMBER, OG DERMED OGSÅ TID TIL 

KUNSTSTOFFEN 2019 (25-26 SEPTEMBER 2019) I VELDHOVEN, NEDERLANDENE. 

HER PÅ DENNE MESSE UDSTILLER VORES DISTRIBUTØR DE MONCHY OGSÅ. 

MÄSSA

I år havde vi igen vores lille stand på 3 x 3 meter. Plac-
eret på den samme sted som sidste par gange. Alt messe 
udstyret have vi med i vores biler. Vi havde to rigtig 
gode dage – hvor vi fik hilst på vores gode gamle kunder, 
og fik sagt goddag til nye kunder som De Monchy har 
været med til at finde til os. Der var igen en livlig trafik 
mellem De Monchy-standen og vores stand med poten-
tielle nye kunde/muligheder.  

Vi havde også glæden af Hexpol, som havde valgt at 
have sin egen stand på messen (Ulf Ericson og Yana 

Petkova-Olsson, samt Arron Instone fra UK).  

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

Team Benelux: 

Johan Sonesson & Ole Tietze

Ole Tietze och Johan Sonesson står redo för besökarna. 
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De Monchy’s monter. 

Här informerar Johan Sonesson om våra material. Då kommer de nya broschyrerna väl till pass. 

Ole Tietze tog hand om en av många besökare. 
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NYANSTÄLLDA PRODUKTION

CHRISTIAN JOHANSSON

Befattning: Projektmekaniker
Ålder: 36 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad
Intresse:

Familj och TV-spel

BENJAMIN FOLSING

Befattning: Truckförare
Ålder: 35 år

Civilstånd: Flickvän
Bor i: Ystad
Intresse: 

Familj och vänner

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

SL
U

TA
T  Namn  Anställningsform Avgångsdatum 

 Erling Silverberg Tillsvidare  190521
 Jesper Sjögren Visstid 190712
 Dennis Karlsson Tillsvidare 190831
 Tommy Andersson Tillsvidare  190924
 Kristoffer Thysell Provanställd 191031

 

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

1
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NYANSTÄLLD
Bengt Martinsson

Hej 

Jag heter Bengt Martinsson och är 50 år. Jag har två 
barn, en grabb på 17 år, en tjej på 15 år och en hund 
på 7 år (Sheltie). Jag har barnen och hunden varannan 
vecka. Grabben spelar handboll i YIF:s ungdomslag och 
tjejen simmar i YSS. På fritiden blir det lite löpning och 
lite gymträning för att hålla igång.

Jag kommer ursprungligen från Sankt Olof och började 
min karriär som serviceelektriker på Elbyrån i Sankt 
Olof. 1998 flyttade jag till Ystad och året därpå började 
jag läsa data och elektronik på högskolan i Kristianstad. 
Utbildningen var klar 2002, men tyvärr så var det ingen 
bra arbetsmarknad för ingenjörer. Samma år så föddes 
min son och min sambo och jag letade hus. Så på hösten 
2002 ringde jag till Elan El och frågade om de behövde 
en ingenjör. Det behövde de inte, men de behövde en 

serviceelektriker. Eftersom det var vad jag var i grunden 
så tog jag jobbet. Efter några år som elektriker hamnade 
jag på automationsavdelningen som konstruktör, där jag 
ritade elritningar till skåpsbyggarna. Efterhand så blev 
det lite programmering och drifttagning också.

Det kan hända att en del av er känner igen mig, efter-
som jag gjort en del jobb till Polykemi. Främst är det 
konstruktion och programmering av kringutrustningen 
till extrudrarna. 

Jag är anställd som automationsingenjör och ska efter-
träda Jonny Gummesson, när han så småningom går i 
pension.

Bengt Martinsson

VILKEN JULGÅVA!!!
- Har du bestämt än vad du ska ge frugan i julklapp?

- Visst, hon bestämde det åt mig.

- Vad blir det då?

- Hon sa att hon ville ha någonting med diamanter i... 
  Så jag köpte en dvd med filmen ”Jakten på den försvunna diamanten”.

Inskickad av Roger Espersson
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AFTER WORK

ÄNTLIGEN AFTER WORK!
HÖSTENS AFTER WORK GICK AV STAPELN FREDAGEN DEN 25 OKTOBER.

Så var det ännu en gång dags för en trevlig Polykemi 
After Work. Precis som de senaste gångerna, höll vi till i 
”Nybygget” på Polykemi.  

G3 agerade bartenders och bjöd på både alkoholhaltiga 
och alkoholfria drycker, samtidigt som ”kollegorna” 
njöt av den goda plockmaten från Grändens Mat.  

Det var allmänt skönt häng och umgänge kollegorna 
emellan. En hel del valde att duellera i ”Handslaget”, 
medan andra  mötte varandra i puttning eller körde en 
match av fussball.  

Möjligheten fanns även att testa VR-glasögon och kolla 

på vår inspelade rundtur i produktionen. 

 

Eftermiddagens höjdpunkt var Fudge som bjöd på här-

lig livemusik under hela AWn. 

Tack för denna gång och vi hoppas att se ännu fler nästa 

gång! T

Vendela Hugosson
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ÄNTLIGEN AFTER WORK!
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BESÖK

BESÖK AV 
EN RIKSDAGSLEDAMOT
EN VARM HÖSTDAG BESÖKTE RIKSDAGSLEDAMOT KRISTINA YNGWE POLYKEMI, 

RONDO OCH SCANFILL. HALVDAGEN ÄGNADES HELT ÅT PLAST OCH ÅTER-

VINNING AV PLAST I DESS OLIKA FORMER OCH HANTERINGAR. 

Besöket var ett samarbete med näringslivsenheten på 
Ystads kommun, från vilken Johan Österberg och Lotte 
Nilsson deltog. Från Polykemi var hela Generation 3, 
Rondo inköp och försäljning samt Q&E-avdelningen 
representerade. Besöket ingår i vårt arbete med FN:s 
2030-mål samt Ystads kommuns projekt ”Smörgås-
bord”, vårt gemensamma arbete och möjligheter. 
Kristina berättade lite om hur arbetet i riksdagen går 
till. Vi berättade om hur vi arbetar idag, med fokus på 
återvunna råvaror och hur vi tror att det blir i fram-
tiden, vad som är våra största utmaningar. Hon erbjöd 
oss också hjälp med kontakter. 

Under besöket diskuterades frågeställningar kring mål, 
möjligheter och hinder för plast och återvinning, livligt 
under besöket. 

Vad mer har hänt under hösten i 2030-arbetet? Vid 
mötet i Simrishamn i oktober var temat ”Nå framgång 

med de globala 2030-målen”. Med utgångspunkt från 
vårt företags värdekedja, togs det fram förslag på verktyg 
som kan behövas för att kunna arbeta med och identi-
fiera möjligheter, för ökad lönsamhet och nya affärer 
genom de globala målen. Arbetet med att skapa en hand-
lingsplan har också påbörjats. 

Nästa evenemang var i Ystad Arena den 26:e november. 
Här talade representanter för Absolut Vodka, 
Sparbanken Syd och Oscar Hugoson för Scanfill. 
Polykemi Group deltog under mål 16. Mer info om detta 
evenemang på annan plats i detta nummer av Polynews. 

Aktiviteter framöver 
- Vad händer under 2020? 
Som företag har vi många tankar och idéer som vi vill job-
ba vidare med, för att kunna fortsätta vår utveckling av 
en grön tillväxt i praktiken. Det finns många utmaning-
ar och möjligheter för oss, liksom det finns på regerings-
nivå. En av de viktigaste (tror vi) är att vi tillsammans 
kan hitta olika konkreta lösningar/förslag på hur vi kan 
utveckla plaståtervinningen i Sverige (även globalt).

Vilka möjligheter finns? Design kommer att spela en 
viktig roll framöver, för att skapa rätt förutsättningar. 
Plast är inte ”bara en plast” utan dess olika positiva 
förutsättningar ska framhållas och förtydligas. Plast i 
havet eller i naturen är INTE plastens fel. Därför kom-
mer vi att tillsammans med Ystads kommun (Närings-
livsenheten) att gå vidare med ett gemensamt hållbar-
hetsseminarium/workshop där vi skall bjuda in olika 
aktörer, intressenter och politiker för att gemensamt 
diskutera frågeställningar inom plaståtervinning.

Thomas Pettersson & Jörgen Andersson

AGENDAN FÖR DAGEN:

Designa för att kunna återvinna – Skapa hållbara 
kretslopp. 
Återvinna Plast – Ny teknik, sorteringsanläggningar 
o.s.v. 
Vilken roll har Polykemi/Rondo?  
Möjligheter/utmaningar. 
Många aktörer som handhar plast 
– Vem ser till att synka ihop allt som pågår kring plast, dess 
livslängd och värde? 
Regeringens plastutredning – 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2018/12/sou-201884/ 
- Åsa Stenmarck
Hur går man vidare med denna?
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BESÖK AV 
EN RIKSDAGSLEDAMOT

Jörgen berättade om olika skruvkonfigurationer och dess 
inverkan på plasten.  

Kristina Yngwe fick känna och klämma på plaståtervunna 
granulat.  Patrik Lindqvist hjälpte till med rundvandringen uppe på Rondo. 

För oss känns det mycket viktigt att vi kan föra ut både kunskap och erfarenheter till politiker och andra intressenter utanför själva 
plastbranschen. Vi hoppas att Kristina, Lotte och Johan hade en trevlig förmiddag hos oss och att de alla fick med sig lite plastkunskap 
som de har nytta av framöver. 
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FÖRELÄSNING

ARBETSGLÄDJE
VAD ÄR DET OCH KAN JAG PÅVERKA? 

TEMA UNDER HÖSTEN HAR VARIT ATT DEFINIERA ARBETSGLÄDJE OCH VÅRT EGET AN-

SVAR. INOM PRODUKTION HAR VI DISKUTERAT DESS BETYDELSE OCH VAD DEN STÅR 

FÖR, OCH VI ÄR ALLA RÖRANDE ÖVERENS OM DET PERSONLIGA ANSVARET FÖR ATT 

BIDRA MED ARBETSGLÄDJE.

Den 20 september kom Torkild Sköld till Ystads Teater 
för att föreläsa för alla anställda på Polykemi och BLS 
Industries (Purus) om temat arbetsglädje, och på vilket 
sätt JAG kan bidra på min arbetsplats och hur jag kan 
påverka både mig själv, men också andra. Eftermidda-
gen startade med mingel, bubbel och tilltugg. Uppslut-
ningen var stor och förväntningarna höga. På ett myck-
et proffsigt och privat sätt lotsade Torkild oss igenom 
eftermiddagen med många tänkvärda ord och mycket 
skratt. Stor igenkänningsfaktor och många tankar om 
hur vi på ett enkelt sätt kan förhålla oss till både omgiv-
ningen och oss själva. Att tänka enkelt är oftast det bäs-

ta, men ack så svårt ibland, men med många små steg 
framåt blir det ett stort kliv när vi tittar i backspegeln. 

Det stora flertalet av oss lämnade teatern med förhopp-
ning och entusiasm inför vårt eget engagemang, oavsett 
om det är arbetsrelaterat eller om det gäller privatlivet. 

Stort tack till Torkild för alla tänkvärda ord och tack till 
företaget för att ni lät oss ta del av detta.

Annika Strandberg

Torkild Sköld och Annika Strandberg i samspråk innan 
föreläsningen.

Lite mingel innan föreläsningen, närmst i bild syns: Boel Hugoson, 
Annika Strandberg, Mikael Andersson och Samir Cehic.
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ARBETSGLÄDJE
VAD ÄR DET OCH KAN JAG PÅVERKA? Torkild Sköld bjöd på både skratt och stort allvar i sin 

föreläsning. Lite mingelmat och dryck är alltid gott! 

Föreläsningen fick stor uppslutning - Hela Polykemi var där! 

Tre förväntansfulla åhörare: Lars Landgren, Håkan Jacobsson 
och Marie Hugosson. 

Mia Smedberg från BLS Industries (Purus) och Annika 
Strandberg tackade Torkild Sköld och överlämnade lite blommor. 
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UTBILDNING

KUN-SKAPS-DAG 2019
FÖR ANDRA ÅRET I RAD ANORDNADES EN UTBILDNINGSDAG ”KUN-SKAPS-DAG”, 

EN DAG MED SYFTE ATT STÖDJA UTVECKLINGEN AV DEN NYA OPERATÖRSROLL 

”SENIOROPERATÖR” VILKEN INFÖRDES UNDER VÅREN 2018.  

Införandet av seniorrollen innebär att vi idag jobbar 
i små operatörslag där vi har ett inkluderat ledarskap. 
En utveckling som fallit väl ut, samtidigt som det i 
sammanhanget passar att citera Ingvar Kamprad; ”Det 
mesta är fortfarande ogjort”. Att något fallit väl ut men 
att det fortfarande finns mycket att vinna är en gyllene 
situation, detta innebär att vi vunnit framgång men 
fortsatt har mycket att vinna på det utvecklingsarbete 
som pågår. Utveckling av seniorrollen, operatörsrollen 
och ett  ledarskap som är inkluderat i respektive op-
eratörslag är ett av våra viktigaste utvecklingsarbeten 
vad det gäller att skapa ett positivt arbetsklimat, ett 
spännande operatörsjobb och en hållbar konkurrens-
situation. 

Skrivelsen ”Kun-skaps-dag” har fått en del att reagera 
med uttryck ”det är ju fel”, ”så skriver man ju inte”. 
Ja så är det säkert, det är rätt att det är fel, fast i vårt 
sammanhang så är fel helt rätt. Vi vill med denna sär-
skrivning betona att kunskap är två saker, 1. Kunnan-
det: Vad vi vet! och 2. Skapandet: Vad vi gör med vårt 
kunnande! Vad vi kan, blir som alla säkert förstår, bety-

dande först i den stund där kunnandet, det vill säga det 
vi vet, omsätts i ett skapande och då oftast som en aktiv 
handling. Viktiga frågor i sammanhanget är: ”Hur lär vi 
oss och hur kan vi öka vårt lärande? Hur skapar vi och 
hur kan vi öka vårt skapande?” Nu är det säkert någon 
som tänker ”men detta handlar ju om motivation och 
delaktighet”, jo säkert är det så att nyfikenhet, motiva-
tion och delaktighet har stor betydelse i sammanhanget!  

Årets ”Kun-skaps-dag” var indelad i följande 4 block:
• Ledarskap och arbetsglädje
• Många bäckar små: värdet av våra små insatser!
• Logisk felsökning
• Gravimetrisk dosering

Stort tack till alla deltagare som gjorde dagen till en 
riktigt bra ”kun-skaps-dag” med hög delaktighet och 
många spännande diskussioner. Vi som arrangerade 
dagen ser redan fram mot nästa års kun-skaps-dag.

Peter Åkesson

Här ses från vänster Robin Hansson, Mats Bengtsson (ryggtavla), Peter Svärd, Semir Kovacevic, Mersad Besic och Nermin Sazic 
samtala i en paus. 
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KUN-SKAPS-DAG 2019

Fyra glada deltagare poserar framför kameran. Från vänster: Niclas Svensson, Samir Cehic, Mattias Palmgren och Sejdi Karaliti. 
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FÖRELÄSNING

SCANFILL FÖRELÄSTE 
PÅ HEMMAPLAN
DEN 26 NOVEMBER ARRANGERADE YSTADS KOMMUN OCH TILLVÄXT SYD ETT EVENT 

I YSTAD ARENA I TEMAT ”ETT SMÖRGÅSBORD FÖR AFFÄRER”. EVENTET HANDLADE 

OM AFFÄRSUTVECKLING KOPPLAT TILL FN:S GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL. 

BECAUSE WE CAN

Några exempel på material och vår hållbarhetsrapport 
visades upp.   

Under denna förmiddag kunde man träffa allt från 
världsledande varumärken till lokala företag, som visade 
den konkreta affärsnyttan med att använda hållbarhet 
som en del i utvecklingen. 

Dagen inleddes med en utställning av olika lokala företag 
som visade hur de arbetar med de globala målen. Scanfill 
ställde ut tillsammans med Polykemi som bemannades 
av Oscar Hugoson, Mia Persson, Annika Strandberg och 
Thomas Pettersson. 

Dagen gick sedan över till föreläsningar, där Tina 
Robertsson från The Absolut Company pratade om hur 
de arbetar med hållbarhet och deras välkända varumärke. 
Bland annat visade hon deras något kontroversiella men 
framförallt annorlunda och underhållande reklamfilm. 
För de nyfikna kan man söka på ”ABSOLUT - The Vodka 
With Nothing To Hide” på YouTube. Känsliga tittare 
varnas…

Annika Strandberg och Thomas Pettersson var lika glada som 
vanligt. 
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Näst på tur var Christoffer Enander, affärsutvecklare 
på Sparbanken Syd, som pratade om hur man kan tjäna 
pengar på hållbart företagande.

Efter en liten paus och en ytterligare sväng i utställning-
en var det dags för vår egen Oscar Hugoson att avsluta 
dagens föreläsningar. Oscar pratade om konceptet 
Spiralekonomi och hur Polykemi Group arbetar för att 
vara i framkant och ligga steget före när det gäller efter-
frågan av hållbart material.

Med tanke på den pågående plastdebatten så blev det 
flest frågor efter denna föreläsning, som Oscar galant 
kunde svara på och därmed förhoppningsvis och troligt-
vis lyckades ändra några uppfattningar om plast. 

Mia PerssonOscar Hugoson pratade bland annat om fördelarna med 
Scanfills miljövänliga material. 

Oscar Hugoson och moderator Andreas Narsell. 
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FRITIDSINTRESSE 

VISSTE DU ATT…
…PÅ POLYKEMI FINNS DET TVÅ HÄSTFANTASTER SOM SYSSLAR MED WESTERN-

RIDNING, INGELA JOHANSSON PÅ MARKNADSAVDELNINGEN OCH CHRISTIAN HANSEN

PÅ TRUCK. VI TÄVLAR I EN GREN SOM HETER REINING. 

I reining rider man olika mönster, vilka alla rids i ga-
lopp, på lösa tyglar och med en hand. Ryttaren ska kon-
trollera hästens alla rörelser och hästen ska villigt låta 
sig guidas genom mönstret. 

Alla hästar kan användas till att rida reining, men på 
en högre tävlingsnivå är amerikanska hästraser att före-
dra, t.ex. Quarter eller Paint. Detta tack vare deras stora 
muskelmassa. Inom reining finns det ett femtontal olika 
mönster. I alla mönster ingår stora snabba cirklar, små 
långsamma cirklar, spinn, galoppombyten och slidestop. 

Ingela och Christian har båda hållit på med hästar sedan 
barnsben (vilket är en väldig massa år…). 

Ingela bor idag på en mindre hästgård tillsammans med 
sin man Mulle och fyra hästar. Tävlingshästen heter 
Idazzleyourdizzymind, men kallas till vardags för Fredde.
Han är 15 år och har en räv bakom örat. 

Christian bodde tidigare på en egen gård i Norrland, 
men bor numera i Lunnarp och har stallat upp sina hästar 
på Hälldala Ranch i Norra Kverrestad som Polykemi är 
arenasponsor för. Christian har två tävlingshästar, Elvis 
Peppy Gold som kallas Elvis och Del Cielo Dunit som 
kallas Donken. Elvis är 13 år och Donken är 11 år. 

Ingela tävlar fyra till fem gånger per år i Sverige och i 
Danmark och Christian tävlar uppemot tio gånger per 
år, också i Sverige och i Danmark. 

Om man jämför reiningen med engelsk dressyr och 
hoppning är reiningen en liten sport. Det finns inte 
så många tävlingar, så man får vara beredd att åka lite 
längre. Det finns inte heller endagarstävlingar utan 

oftast bor man på tävlingsplatsen tre till fyra dagar. Det 
här innebär ju att det blir en väldig gemenskap. Man 
hyr en box till hästen och bor själv på en camping som 
finns i anslutning till tävlingsplatsen. Både Ingela och 
Christian bor i hemmabyggda husbilar. 

Publiken på en reiningtävling är väldigt högljudd. Man 
tjoar, busvisslar och skriker för att heja fram sina fa-
voritryttare. Ibland är det uppvisningsklasser på kvällen 
och då är det rena folkfesten på läktaren.  

Även om det är folkfest och högljutt och ryttarna rider i 
westernhatt i stället för hjälm, är vi i högsta grad seriösa 
tävlingsryttare och leker inte cowboy. 

Nu utmanar vi alla er andra Polykemiare att skriva ett 
reportage om det ni brinner för!

Ingela Johansson & Christian Hansen

Ingela med Yet Another Misty på tävling på Bökeberg. 
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VISSTE DU ATT…

Ingela med Idazzleyourdizzymind på tävling på Hälldala Ranch 
2019. 

Christian med Elvis Peppy Gold. Vinst i klassen Prime Time på 
Hälldala Ranch 2019. 

Christian med Del Cielo Dunit på tävling i Danmark 2018. 
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MÄSSA

Vi deltog første gang på messen i 2017, så nu var det 
anden gang vi forsøgte os med en stand på denne messe. 
I år kom der ca. 20.500 besøgende over de tre dage som 
messen strakte sig over. Der var 706 udstillere fordelt 
på 10 haller. 

I år havde vores stand to vægge, så vi fik hjælp af Mia 
Persson til at lave noget udsmykning på den anden væg, 
og det blev rigtig godt. 

Igen i år fik vi dels kontakt/besøg af rigtig mange af 
vores eksisterende kunder, men vi fik også mulighed for 
at introducere os til potentielle nye kunder. Mange af 
vores gamle kunder skulle lige forbi og se om vi igen 
var at finde på HI messen. Nogle af de besøgende har 
allerede haft et efterfølgende besøg af os. 

Det var også med en vis stolthed at vi kunne præsentere 
vores nye danske Polykemi brochure, og den blev taget 
godt imod af de besøgende på vores stand. 

Som decideret plastudstiller på messen kan også nævnes 
vores kollegaer: Erteco Rubber & Plastics, K.D. 
Feddersen Norden AB og Albis Plastic Scandinavia AB. 

Vi synes fortsat at det er en interessant fagmesse af del-
tage på – så vi er klar igen næste gang den 5. -7. oktober 
2021. 

Team Denmark: 

Viggo R. Frederiksen & Ole Tietze

HI-2019
HVERT ANDET ÅR AFHOLDES DER EN STOR INDUSTRIMESSE I DANMARK. 

I ÅR HEDDER DEN: HI-2019 HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA.

Nu väntar vi bara på besökarna. 
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Ole Tietze tog hand om en del av besökarna. 

THE GARAGE 
One evening, after the honeymoon, Tom was working on his 
Harley motorcycle in the garage. His new wife was standing 
there by the bench watching him.
 
After a long period of silence she finally said, “Honey, I’ve just 
been thinking, now that we are married, maybe it’s time you 
quit spending so much of your time out here in your garage. 
You probably should also consider selling your Harley and all 
your welding equipment along with your gun collection, your 
fishing gear, the boat and all those stupid model airplanes, plus 
dump that vintage hot rod sports car and your home brewing 
equipment.”
 
Tom got a horrified look on his face. She said, “Darling, what’s 
wrong?”
 
He replied, “There for a minute, you were starting to sound 
like my ex-wife!”
 
“Ex-wife!?” she screamed, “YOU NEVER TOLD ME YOU 
WERE MARRIED BEFORE!”
 
Tom replied, “I wasn’t.”

From Ken Larson, Fairbanks, Alaska, USA

GARAGET
En kväll, efter smekmånaden, jobbade Tom med sin Harley 
motorcykel i garaget. Hans nya fru stod vid arbetsbänken och 
såg på.

Efter en långs stunds tystnad säger hon slutligen, ”Älskling, jag 
har funderat, nu när vi är gifta, så är det kanske tid för dig att 
sluta lägga så mycket av din tid här ute i garaget. Du bör nog 
också överväga att sälja din Harley och all din svetsutrustning 
tillsammans med din vapensamling, dina fiskegrejer, båten och 
alla de fjantiga modellflygplanen, plus dumpa den här antika 
hot-rod sportbilen och din hemma-ölbryggningsutrustning.”

Toms såg alldeles förskräckt ut. Hon sa, ”Älskling, vad är det 
som är fel?”
 
Han svarade: ”För en kort stund började du låta som min ex-
fru!”

”Ex-fru!?” skrek hon, ”DU HAR ALDRIG SAGT ATT DU 
VARIT GIFT FÖRUT!”
 
Tom svarade, ”Har jag inte heller.”

”Översatt” av Ola Hugoson
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MÄSSA

FACHPACK 2019
DET VAR ANDRA GÅNGEN SOM SCANFILL STÄLLDE UT PÅ FACHPACK I NÜRNBERG. 

SENAST VAR FÖR TRE ÅR SEN NÄR VI PRECIS HADE BÖRJAT VÅR PUSH MOT ATT MARKNADS-

FÖRA OSS I NORRA EUROPA.

Vi hade höga förhoppningar på att nå goda resultat igen 
med en välbesökt monter, med många intressanta el-
ler stora företag, då förra mässan var en stor framgång, 
trots att det var första gången vi ställde ut på Fachpack. 

Vi hade uppdaterat och uppgraderat montern från en 
snygg enkel monter till en elegant snickrad monter för 
att ytterligare ta ett steg upp och framstå ännu proffsig-
are. Allt gick bra inför mässan, vi hade bra material med 
oss ner att visa och prata om, men mässan blev inte fullt 
så bra som vi hade hoppats på.

Plastdebatten har påverkat stora delar av Europa i hur 
man ser på plast just nu. Mineralfylld plast med högre 
densitet än 1,0 är inte så populärt då designguider för 
förpackningar säger så, samt återvinningsindustrin styr-

ker dess uttalanden. (Vår filosofi: Spiralekonomi, be-
visar annorlunda. T) 

Trots allt, så hade vi en bra mässa med många besök och 
intressanta besöksrapporter som vi tog med oss hem. 
Denna gång hade vi lite mer blandade leads med allt ifrån 
tekniska tråg till våra vanliga mattrågsförfrågningar. Vi 
ser det som väldigt positivt att vi kunnat ta steget ut på 
marknaden och säga att vi har mer än livsmedelsgodkänd 
plast. Vi kan även hjälpa företag med tekniska plaster 
som t.ex. leder ström. Detta för att skydda t.ex. kretskort, 
när de ligger förpackade, från en fabrik till en annan. 

Mässan hade 1600 utställande företag samt mer än 
44 000 besökare på 3 dagar, 24-26 september, som gick 
runt i hela 12 olika hallar med olika teman per hall. 
Ännu mer positivt är att mässan har resulterat i flera nya 
kundbesök runt om i Europa och ett par provkörningar 
har redan blivit inbokade att bli genomförda tidigt 2020.

Roligast på mässan var vår nya kollega på Scanfill, 
Kenan Kozica, som hälsade på minst 99% av mässans 
besökare. Mycket positivt inslag som gjorde att många 
stannade och pratade med oss (mest Kenan) om Scanfill 
och vad vi gjorde. Roligast tyckte nog både Karl och 
Oscar att det var. T

Denna gång tog vi marknadsföringen till nästa steg och 
filmade dagliga filmer från montern med ett kort in-
slag från någon av oss från Scanfill som var på mässan. 
En enkel men god idé som vi kommer fortsätta med. 
(Glöm inte att följa oss på Sociala Medier för att ta del 
av dessa och sprida våra budskap till nära och kära samt 
den man minst anar som kan bli intresserad av det vi 
producerar.)

Till nästa gång.

Karl Banke, Kenan Kozica & Oscar Hugoson

Kenan drog in många besökare.
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FACHPACK 2019

Oscar Hugoson, Kenan Kozica & Karl Banke.
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SEMINARIE

DISKUSSIONER OM 
ÅTERVUNNEN PLAST
I ETT FRANSKT  VINLANDSKAP 

DEN 14 OKTOBER ARRANGERADE POLYKEMIS PARTNER I SCHWEIZ, DOLDER, ETT HEL-

DAGSSEMINARIUM I FRANSKA MULHOUSE, ALSACE. TEMAT FÖR DAGEN VAR ”JOURNEÉ 

DES PLASTIQUES HAUTES PERFORMANCE” ELLER ”HIGH PERFORMANCE PLASTICS DAY”.  

Runt 60 personer från främst franska företag med röt-
ter i bilindustrin fanns representerade, bland dem stora 
TIR 1 & 2 samt OEM som PSA och Daimler. Från 
Polykemi deltog undertecknad, Mattias Persson och 
Anders Granqvist. 

Seminariet som inleddes med en brunch i fransk stil var 
inkvarterat i stadens stora och väldigt imponerande Bugatti-
museum. En bättre inramning till en dag med diskussioner 
om framtidens material för bilar finns troligen inte.  

Dagen tog vid med varierande talare från främst franska 
och tyska företag och omfattade utläggningar om flour-
polymerer och system för modellering.  

Polykemi gavs i slutet av dagen möjlighet att tala om 
Polykemis erfarenheter av återvunnen plast för bil-     
industrin. Det är ett ämne som under senaste åren blivit 

allt mer populärt att diskutera och det fanns en stor 
nyfikenhet bland åhörarna. Undertecknad beskrev un-
der 45 minuter Polykemis omfattande erfarenhet av ut-
veckling och tillverkning av återvunnet granulat, främst 
för bilindustrin. Presentationen avslutades med att vi 
demonstrerade olika detaljer som visade på bredden och 
möjligheterna med just återvunnen plast.  

Dagen avrundades med en vinprovning från den lokala 
vintillverkaren Schlumberger, en vintillverkare med 200 
års erfarenhet av att ta fram vita viner från området. 
När samtliga hade smakat alla viner gavs vi möjlighet 
att ta med ett glas från det som vi ansåg smakade bäst 
och följa med ut på en guidad tur i museet.  

Det var en imponerande och perfekt avrundning på dagen.

Hanna Larsson

AUTOMOBILES ETTORE BUGATTI 
var en fransk biltillverkare som tillverkade sport- och lyxbilar samt olika tävlingsbilar, grundat 1909 i den dåvarande tyska staden 
Mulhouse, Alsace av italiensk-franska Ettore Bugatti. Bugattis bilar var framför allt kända för dess design och dess många vinster 
i racing. Kända modeller är bland annat Type 35 Grand Prix, Type 41 Royale, Type 57 och Type 55.  
Ettore Bugatti dog 1947 och hans son Jean Bugatti, som även han var bilkonstruktör och formgivare, dog redan 1939, och före-
taget hade ingen som kunde ta över ledarpositionen. Endast över 8 000 bilar hade byggts sedan starten och företaget hade stora 
problem ekonomiskt. Bugatti släppte sin sista modell på 1950-talet och på 1960-talet köptes flygdivisionen upp.  
Under 1990-talet återupptog den italienska entreprenören Romano Artioli bolaget och började tillverka exklusiva sportbilar igen. 
Idag äger Volkswagen AG rättigheterna till namnet. 

Källa: Wikipedia
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DISKUSSIONER OM 
ÅTERVUNNEN PLAST
I ETT FRANSKT  VINLANDSKAP 

Vilken snygging!!! Bilen alltså…T Mattias Persson demonstrerade olika bildetaljer. 

Hanna Larsson presenterade Polykemi. 
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UTBILDNING

CERTIFIERING  
HOS DALE CARNEGIE
INOM KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP 
VÅR PRODUKTIONSCHEF MAGNUS 

ANDERSSON HAR UNDER HÖSTEN 

GENOMGÅTT OCH BLIVIT  CERTIFIERAD I 

KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP HOS 

DALE CARNEGIE.

Vi gratulerar Magnus till en väl genomförd utbildning 
och stort lycka till med de nya verktygen för ett ännu 
bättre ledarskap hos Polykemi AB. 
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CERTIFIERING  
HOS DALE CARNEGIE
INOM KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP 

TEKNISKT FÖREDRAG 

POLYKEMI OG  
INGENIØR STUDERENDE 
HER I POLYKEMI DANMARK FORSØGER VI ENGANG I MELLEM AT KOMME UD TIL DE 

UNGE INGENIØRSTUDERENDE OG FORTÆLLE OMKRING POLYKEMI OG RONDO. 

I efteråret var jeg så blevet inviteret til at komme og 
fortælle omkring Polykemi/Rondo og plast generelt til 
nogle ingeniørstuderende på Institut for forretnings-
udvikling og teknologi i Herning, som høre under 
Århus Universitet. De studerende gik på 3. semester på 
linjen Business Development Engineering. 

Det blev til en tre timer lang præsentation af Polykemi
og generel diskussion omkring mulighederne for at til-
passe plastmaterialer til de enkelte produkter/emner. 
Men vi kom også ind på genanvendelse og den generelle 

holdning til plast og miljøet o.s.v. 

En rigtig spændende dag med rigtig mange interessante 
spørgsmål og diskussioner. Jeg kan også godt mærke at 
plast og miljøet er et vigtig emne hos de unge studer-
ende.  

”Ahlgrens Bilar” blev også delt ud til de studerende, 
hvilket medføret nogle sjove kommentarer. 

Ole Tietze
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PRODUKTIONSNYTT

NY FOLIELINJE PÅ SCANFILL
I SEPTEMBER KOM DET FEM CONTAINRAR FRÅN HENGRUI TIANJIN I KINA, INNEHÅLLANDE 120 

STYCKEN KOLLI SOM TRE INTENSIVA VECKOR SENARE RESULTERADE I VÅR NYA FOLIELINJE. 

Scanfill-tekniker Pontus Björklund: 
Den nya linjen skiljer sig från våra tidigare linjer. För-
utom att den är större och bredare, finns det även två 
väsentliga skillnader. 

Materialhanteringen
Denna är utvecklad för att ta hand om och återvinna 
bland annat stansgitter (det av folien som blir kvar när 
man stansat ut detaljen) från våra kunder. Stansgittret 
mals hos våra kunder och kommer i retur till Scanfill i 
storsäck. Med det nya materielsystemet kan vi effektivt 
och enkelt ta hand om detta direkt in i processen på ett 
kontrollerat sätt. Vi räknar med att kunna använda upp 
till 70% i vissa produkter med samma kvalitet eller bät-
tre på folien jämfört med de 50% vi klarar av i våra nu-
varande linjer. Förändringen gör också att vi inte längre 
behöver regranulera flingorna som vi till stor del gjort 
idag, d.v.s. vi sparar både resurser och miljö. 

Feed-block & huvud
Feed-block och huvud på den nya linjen skiljer sig av-
sevärt från våra tidigare maskiner. Tänk dig ett tråg 
med färska kycklingfiléer i affären och det lock (folie) 

som försluter förpackning. Detta ”lock” består av upp 
till tolv skikt, oftast av de olika polymererna PE, PP och 
EVOH. PP gör att filmen får styrka, PE ger en effektiv 
försegling och EVOH ger en gasbarriär. Gasbarriären 
gör i sin tur att livsmedlet inne i förpackningen kan la-
gras upp till 20 dagar längre, än om du köpt det i chark-
disken. Detta är klimatsmart på riktigt! En förpackning 
skall uppfylla många krav för att vi skall få ett fräscht 
livsmedel hem och när du öppnat den har den gjort sitt 
värdefulla jobb, så släng den alltid i plaståtervinningen.

I vår nya linje kan vi använda upp till fem olika 
polymerer och lägga dem i sju skikt. Det nya feed-
blocket gör att vi kan lägga dem i vilken ordning vi vill, 
vilket öppnar upp möjligheter för att nå nya marknader 
och att använda ännu mer återvunnet material. Det nya 
huvudet är 1600 mm brett och vi kan ställa bredden på 
det, så kallat deckla. Minsta bredden när vi decklat in 
är 1000 mm. Det tar ca 10 minuter att ändra bredd med 
deckling att jämföra med de 4-5 timmar det tar att byta 
hela huvudet som man gör på andra linjer. 

Andreas Bergman
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NY FOLIELINJE PÅ SCANFILL

Uppstartstest. 

Materialhanteringscentral för den nya linjen.  Jo, alla dessa elskåp är endast till en linje. 

Daniel och Christian monterar på det nya huvudet med 
deckling, medan Robert på Jinert manövrerar kranen. 

Vi gjorde det! Up and running! 
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Her var vi ca. 30 firmaer fra den danske plastindu-
stri der var inviteret til at udstille med hver vores små 
stande. Det var hovedsageligt studerende ca. 120 stk. 
der kom til denne dag, men der komme også personer 
fra industrien forbi. Vi fik delt en del af vores nye dan-
ske brochure ud til de studerende. Dagen var krydret 
med forskellige foredrag/præsentationer på senen. Mel-
lem hver præsentation var der så mulighed for at de 
studerende kunne gå rundt mellem de enkelte stande. 

Dagen sluttede med at de 5 nominerede til ”Project 
Plastic 2019” kunne præsentere deres projekter og 

derefter blev vinderen fundet og kåret. De 2 vindende 
studerende havde konstrueret/udviklet en sorterings-
maskine, der kan frasortere blød plast fra hård plast, 
glas og metal, og kommercialiseringen af maskinen er 
allerede i gang. De fik en præmie på DKK 25.000 for 
deres projekt.

En god dag hvor vi fik kontakt til mange unge studer-
ende, samt aftalt nogle efterfølgende kundemøder.

Team Denmark: 
Viggo R. Frederiksen & Ole Tietze

PLASTIC ENGINEERING 
DAY 2019
DEN DANSKE BRANCHEFORENING, PLASTINDUSTRIEN, AFHOLDT IGEN I ÅR:

PLASTIC ENGINEERING DAY 2019, OG DENNE GANG VAR DET PÅ DTU 

(DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET). 

PROJECT PLASTIC

Översiktsbild från utställningen på DTU. 
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Viggo Frederiksen tog tillfället i akt att berätta om våra material. 

Efter 15 års sökande (fråga inte varför det tog så lång 
tid…) och närmre 4 års förhandlande med diverse olika 
ägare till objekt eller företag i Mähren (södra Tjeckien) 
är det med stor lättnad och glädje som det tisdagen den 
10 december gjordes klart att vi förvärvar en industri-
fastighet på ca 21.000 m2 med, som ovan syns, ett snyg-
gt kontor och en välhållen fabriks- och lagerhall. Platsen 

ligger ca 20-25 minuter ut ifrån en av Tjeckiens större 
städer Ostrava. Mer information om Tjeckien-projektet 
kommer att lämnas i ett annat nummer av Polynews.

Ola Hugoson

Albrechticé – platsen för Polykemi och Rondos europeiska avstamp 2020. 

PRESSTOPP!
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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

August No Stress 
Surf  Café

Ett ideellt café med skön 
stämning, mycket kärlek och 

surftema som erbjuder personer 
med funktionsvariationer 

en chans att få in en fot på 
arbetsmarknaden och en 

meningsfull tillvaro.  

Årets julklapp från Polykemi Group går till:

Musikhjälpen
Ett insamlingsevenemang 
som i år samlar in pengar 
till människor i krig och 

konflikter som i alla åldrar 
utsätts för våldtäkter, 

sexuell tortyr och tvingas 
in i prostitution och 

tvångsäktenskap.

Ocean Clean Up
En ideell organisation som 
utvecklar avancerad teknik 
för att samla in plast från 

världens hav.

& 

Gott Nytt År
God Jul 


