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OMVÄND 
3-STEGS-
RAKET!
Del 3… (författad mitten av vecka 12) 

”KUNSKAP ÄR NÄRING FÖR SJÄLEN!”
Platon – 427 f.Kr-348 f.Kr, klassisk grekisk filosof, matematiker och författare (Wikipedia)

… det är min själ inte lätt att veta vilka skäl som lig-
ger bakom Regeringens och myndigheternas agerande 
längre. Nu har vi fått beskedet att gymnasieskolor och 
högskolor stängs och utbildningen skall bedrivas på dis-
tans. Vad blir nästa steg eller åtgärd? 
 
Sannolikt är det väldigt få som kan svara på den frågan, 
men inom mig blir osäkerheten kring de beslut som tas 
av olika politiker/regeringar/myndigheter allt starkare. 
Givetvis är situationen sådan, att egentligen vet ingen 
vad som är rätt eller fel agerande, första gången en hän-
delsekedja dyker upp, men nog spretar åtgärderna väl 
mycket runt om på jordklotet. 

Oron som kryper sig på är på något sätt mera svårhan-
terad än den som fanns över julen 2008 när vi visste att 
produktionen skulle falla drastiskt eftersom våra stora 
slutkunder redan innan jul börjat dra ner på produk-
tionen och beslutat om korttidsveckor m.m, fast då 

”fick” vi lov att gå till jobbet… Nu kan vi bara gissa vad 
nästa steg i trappan ner mot ”helvetet” blir. 

Vi har nu mötts av en strid ström av meddelanden från 
fordonstillverkarna i Europa som alla meddelat att de-
ras produktion kommer att vara stängd under 2-4 veck-
or. Det kommer sannolikt att påverka oss på ett mindre 
positivt sätt, men trots detta föredrar jag att vi ”vet” 
och kan planera, än den osäkerhet som hitintills i stort 
rått. 

Vilka konsekvenser som allting leder till vill jag inte ens 
spekulera i, men att vi kommer att vara tvungna att an-
passa oss, det är givet. Som vid tidigare ”kriser” (finans-
krisen 2009 och vår egen ”Irankris” 2012-2013) kom-
mer vi att försöka utnyttja ”tiden” med att ta hand om 
sådant som kanske inte blivit eller borde varit gjort… 
Framtiden får utvisa vad det blir, så rubriken nedan 
känns som om att den fortfarande har bäring, eller?

VD, OLA HUGOSON

Var för en gångs skull ute i god tid med mitt bidrag till 
Polynews 2020/1 och skrev faktiskt klart redan i vecka 
10 och vad jag då tyckte och tänkte framgår av del 1 
som finns att studera efter denna del 2! 

I stort har jag inte ändrat uppfattning kring situationen 
i Ystad, Sverige, Europa eller Världen, men på något 
sätt känns det ändå som om att det är fog för några 
ytterligare tankar kring Covid-19. 

Del 2… (författad början av vecka 12) 

KEEP CALM AND KEEP THINKING! 

VD HAR ORDET
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Omvärlden verkar ha fått komplett fnatt kring detta 
influensavirus. Svenskarna är i praktiken avstängda från 
kontakt med omvärlden och de som befinner sig utom-
lands tycks vara pestsmittade eller dylikt och förbjuds 
bl.a. att åka med Norwegians flyg från Thailand, trots 
att personerna varit där i tre veckor och om dom är 
smittade så är de säkerligen lika ”farliga” som de goda 
norrmännen som tillåts flyga hem med planet. Någon 
smitta från hemlandet torde de inte ha eftersom inku-
bationstiden är sådan att de rimligen uppvisat symptom 
under vistelsen utomlands… 

Själva gjorde vi en snabb insats vecka 11 och lyckades 
få tag på de tre sista platserna på flyget från Chicago 
innan Trump-administrationen stängde ner flygen från/
till Europa. Förvisso har Donald Trump meddelat att 
influensan kommer att upphöra så snart månaden stavas 
med ”A” som första bokstav… och för en gång skull kan 
man hoppas att mannen får rätt (fast virusexperterna 
verkar inte hålla med). 

Det som troligen kommer att påverka oss inom företa-
get är de problem som skapas genom de olika politiska 
och medicinska åtgärder som beslutats av olika länder 
i Europa. Fick nyligen besked om att Tjeckien märkt 
Sverige som ett riskområde och våra kunder där har in-
fört olika krav på oss. Bland annat finns kraven att alla 
lastbilschaufförer med gods från Sverige ska ha:

 •  Skyddsutrustning

 • Ansiktsmask

 •  Intyg om att man inte varit i något riskområde

Det senare är svårt att klara om godset hämtats i Ystad! 
Fast när kunden fick påpekande om verkligheten så blev 
reaktionen; Aha! stryk det kravet… Behovet av plast-

råvara tycks vara större än rädslan för smitta!

Givetvis har vi infört regler som säkerställer, så långt 
det går, att risk för smitta minskas till lägsta möjliga. 
En del har kommit av sig själv. Ytterdörren verkar vara 
mer eller mindre fastsvetsad eller låst, för springet från 
kunder och leverantörer är totalt obefintligt just nu. 
Våra säljare är lika fast på kontoret, eftersom i princip 
alla svenska kunder avböjer eller annullerar planerade 
besök. Det gör ju naturligtvis risken för smitta eller 
ofrivillig spridning lägre. 

I grunden är det upp till varje anställd att använda sunt 
förnuft och följa de råd som myndigheterna lämnat 
kring handtvätt, nysande i armveck m.m. Att ej hel-
ler gå till jobbet om symptom märks är givet det bästa 
sättet att vara just mot kollegorna på arbetsplatsen. 

Konsekvenserna av eventuellt ökad sjukfrånvaro mil-
dras sannolikt av de åtgärder som Regeringen beslutat 
om bl.a. permitteringslön fr.o.m. 16 mars och kostnads-  
ansvaret för sjuklöner under april och maj månad. 
Genom det senare fortsätter arbetsgivaransvaret mars 
månad ut och det leder mig osökt till frågan/tanken:

Vad är det myndigheterna vet och undan-
håller oss andra? 
Något svar på frågan har jag absolut inte, men känslan 
av att det mörkas information har under en längre tid 
grott inom mig. Mest baserat på det som framgår i 
del 1 och jag hoppas fortfarande att min utsago i del 
1 stämmer och att min ”misstanke” är obefogad. Som 
god svensk skall man lita på myndigheterna och Stats-   
makten. Rubriken nedan känns som om att den fortfar-
ande har bäring, eller?

Del 1… (författad i vecka 10) 

”MAN FÖREDRAR ATT TRO PÅ DET MAN HELST 
HÅLLER FÖR SANT.”
Francis Bacon  – 1561- 1626, engelsk filosof, advokat, vetenskapsman, statsman, författare (Wikipedia) 

Att finna ord i dessa tider av virus-, olje- och börs-
pandemi borde inte vara svårt, men för en gångs skull 
verkar det som om att orden inte riktigt vill forma sig. 
Utifrån horisonten på Polykemi är bilden av ”pande-
mierna” något oförståelig… 

• Visst, vi har haft ett ofrivilligt avbrott av arbetet 

vid Polykemi Kina i Kunshan, men inga medarbetare 
har drabbats av Covid-19-viruset och produktionen har 
åter börjat ta fart.

• Visst, vi har kanske till viss del minskat på resan-
det, men använder sunt förnuft och gott omdöme när 
vi beslutar om resor och besök.
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• Visst, vi är mentalt påverkade av media vad avser    
effekterna av de nämnda oroshärdarna.

MEN om den närmsta framtiden är så bister som den 
beskrivs, med en lågkonjunktur som matchar finans-
krisen 2008/2009, så kan vi inte förstå varför våra 
inkommande order- och faktureringsnivåer ökat efter 
nyåret och hur det kan komma sig att dom håller i sig 
trots ”oron”. 

Vi ligger trots allt först i leveranskedjan till bilindustrin 
m.fl. och ännu har inga annulleringar, framflyttningar 
eller minskningar i veckovolymerna skönjts. Det är inte 
så att jag önskar detta utan tvärtom, men myndigheter-
nas/medias prognoser om framtiden stämmer dåligt med 
vår verklighet. Hoppas vi har rätt och dom har fel… 

2020 kommer inte att bli året när vi slår omsättnings-
rekord, men företagsledningens samlade bild av fortsätt-
ningen av året är trots allt positiv och några negativa 
åtgärder finns inte i planeringen utan framtidsbilden vi 
lever med är fortsatt ”business as usual”. De planerade 
investeringarna ligger fast och saken är faktiskt den att 
i nästa nummer av Polynews kan vi, om allt går vägen, 
kanske t.o.m. rapportera om en intressant vidareutveck-
ling av ett av våra dotterbolag… 

Tjeckien-projektet löper på med myndigheternas miljö-
bedömning samtidigt som förberedelser för upphandling 
av byggnadsrenovering, ny återvinningsutrustning, an-
ställning av personal etc. pågår för fullt! I ett försök att 
ge en bättre bild av vem vi är och hur vi arbetar lyckades 
vi få till ett besök av borgmästaren och en av ”fullmäk-

tigeledamöterna” i Albrechtice. Den förutfattade bild av 
hur plaståtervinning går till, som dom hade, fick sig en 
rejäl törn och uppskattningen från besökarna över våra 

planer och vårt sätt att arbeta var gott.

En följetång i Polynews under lång tid har varit 
”VATTENFRÅGAN” och de olika lösningar som dis-
kuterats med Ystad Energi/Ystad Kommun. Under feb-
ruari kunde vi konstatera att förutsättningarna för ett 
positivt avtal med Ystad Energi plötsligen inte längre 
fanns och att vår alternativa lösning, som förvisso är 
något dyrare som investering, i det långa loppet är be-
tydligt mera ekonomisk samtidigt som den inte innebär 
någon negativ miljöpåverkan. Därför har förhandling-
arna med Ystad Energi avslutats och internplaneringen 
av vår egen lösning pågår för fullt. Om allt stämmer 
kommer vi att göra merparten av investeringarna fram 
till hösten och bör vara fullt i drift i god tid innan 
det tidsbegränsade avtalet med Ystad Kommun löper 
ut. Därefter är vi (sannolikt och förhoppningsvis) ober-
oende från Ystad Kommun i denna fråga… 

För att avsluta i en mera positiv ton vill jag påminna om 
att under 2020 fyller Rondo Plast 40 år och Polykemi 
Kina 15 år! Tänk att vi återigen får anledning att fira 
tillsammans. Rondo Plasts bemärkelsedag kommer att 
uppmärksammas med ett Öppet Hus den 30 maj, men 
mer om detta på annan plats i detta nummer. 

Inför den stundande påsken tillönskas alla Polynews 
läsare sköna avkopplande dagar med fint väder så att 
t.o.m. nästippen kanske kan få lite färg! 

GLAD PÅSK ALLESAMMANS!

Ystad 2020-03-18 
Ola Hugoson

Framtidsbild av renoverad och tillbyggd anläggning i Albrechtice. Den bortre byggnaden måste byggas medan de två andra i dagsläget inte 
är fullt så här snygga, men ska bli!
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OVÄNTAT MÖTE

NÄR TRE POLYKEMISTERS 
VÄGAR KORSAS 
– PÅ EN ALPTOPP I ÖSTERRIKE...

FRUN OCH JAG VAR I ALPERNA PÅ TU MAN HAND I JANUARI, FÖR ATT 

”KASA LITE PÅ NEDERBÖRDEN” I EN VECKA. SOM RESMÅL HADE VI VALT 

ETT AV VÅRA FAVORIT-SKIDOMRÅDEN, NÄMLIGEN FLACHAUWINKL- 

ZAUCHENSEE I SALZBURGER LAND. 

En lunch när vi satt och njöt av vår välförtjänta 
’Germknödel’, plingade det plötsligt till i min mobil. 
Det var kollegan Petr Pokorny från Tjeckien, som skrev 
till mig på Messenger och undrade om ryktet som nått 
honom, att vi var i Zauchensee, stämde. Anledningen 
till att han frågade, var att han, tillsammans med 
Radoslav Pristas från Slovakien, också var på väg dit. 

Som de goda kollegor vi är, lät vi såklart inte tillfället 
att träffas också på fritiden gå oss förbi! Vi träffades på 
”Gamskogel Hütte”, för en fika och lite skitsnack (inte 
bara om plast) i solskenet, innan vi gled vidare över de 
snöklädda alperna! 

Så kan det gå, när sociala medier och goda personliga 
kontakter samverkar! A

Anders Svensson

PS. om det fortfarande finns de som tror att världen är 
större än vad gemenskapen med trevliga kollegor är, så kan 
de börja tänka om! DS.

Fr.v. Petr Pokorny, Anders Svensson och Radoslav Pristas. 
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TECH-DAY HOS 
VOLKSWAGEN

UTSTÄLLNING 

FÖR ANDRA ÅRET I RAD ARRANGERADE VOLKSWAGEN ”TECH DAYS”, ETT EVENT DÄR 

VW BJUDER IN LEVERANTÖRER TILL ATT PRESENTERA DET SENASTE INOM ÅTERVUN-

NEN PLAST. TILL SKILLNAD FRÅN FÖRRA ÅRET SÅ HADE EVENTET FÖRLÄNGTS EN 

DAG OCH INKLUDERADE I ÅR ÄVEN MÖJLIGHET FÖR ALLA LEVERANTÖRER ATT HÅL-

LA EN PRESENTATION PÅ 30 MINUTER.

Polykemis deltagare fr.v: Hanna Larsson,  Anders Svensson, Jörgen Olsson och Mattias Persson.



6 7

Precis som förra året var Polykemi AB inbjudna eftersom vi ”har 
en given plats”. Hela 30 företag hade visat intresse för att delta 
men enbart 16 fick ställa ut i den något trånga lokalen.  

Under två dagar strömmande det till folk från olika delar av 
Volkswagen-koncernen. Den stora skillnaden från förra året var 
mer folk, fler avdelningar representerade, samt ett mer genuint 
intresse för återvunnet. Förra året upplevdes intresset mer på-
tvingat, i år var det tvärtom. Det fanns ett stort intresse bland 
flera att verkligen utreda möjligheterna för vad man kan åstad-
komma med återvunnet material. Ett flertal ställde frågan kring 
post-consumer waste, om vi använder, hur det kan användas 
och begräsningar med det. Detta ska ses i skenet av att EU-
kommissionen utreder hur till vida man kommer acceptera 
post-industrial waste som återvunnet material eller ej.  

Förutom anställda på VW fanns även representanter från Seat, 
Audi, Mazda, Porsche och MAN på plats, däremot så fattades 
Skoda.  

VW Ledningsgrupp hade en timme på sig att besöka alla 16 
leverantörerna, vilket gav väldigt lite tid för respektive utställare. 

Polykemi fick möjlighet till ett längre samtal med chefen för 
exteriör efter visningen. Han berättade lite om de förändringar 
som genomförs på Volkswagen vilka bland annat omfattar att 
de satsar helt på elbilar och bygger om/nya fabriker för detta. 
Väl medveten om sårbarheten om att enbart satsa på en linje, 
så menade han att övriga alternativ är för outvecklade för att 
kunna satsas på.  

Anders Svensson gavs redan första dagen möjlighet till sin pres-
entation. Runt 50 personer fanns i hörsalen och lyssnade när 
Anders höll sitt föredrag. Polykemi stack ut genom sin om-
fattande erfarenhet av att arbeta med återvunnen plast, 50 år, 
men även för den lite annorlunda grafiska skandinaviska pro-
filen i presentationen som bland annat innehöll två filmer. 

Polykemi kommer att följa upp de samtal som man hade med 
olika deltagare och absolut tacka JA nästa år när VW ställer frå-
gan om att delta igen. 

Hanna Larsson
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CHAMPAGNEPROVNING

DET SÄGS ATT NÄR DOM PERIGNON DRACK ”CHAMPAGNE” FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

SKA HAN HA SAGT ”JAG DRICKER STJÄRNOR”. LITE SÅ ÄR DET, DÅ DET SÄGS FINNAS 

CA 45 MILJONER ”STJÄRNOR” (BUBBLOR) PER FLASKA. DETTA VAR LITE AV DEN HIS-

TORIA VI FICK LÄRA OSS PÅ CHAMPAGNEPROVNINGEN PÅ GRÄNDENS MAT I SLUTET 

AV FEBRUARI. 

AFTER WORK

Jippogruppen bjöd in Polykemi-koncernens anställda 
till en champagneprovning på Grändens Mat den 28 
februari. Ca. 45 förväntansfulla deltagare dök upp och 
började med att mingla en stund. 

När vi sedan satte oss till bords började champagne-
provningen under ledning av Simon Axell - Thoor. 
Vi fick lära oss om champagnens historia, teknik, för-
varing och annan kul kuriosa, och så klart, prova fem 
olika sorters champagne; Lombard, Piper Heidsieck, 
Launois, AliceBardot och Alexander Bonnet (rosé). 
Innan vi gick på den sistnämnda tog vi oss ut på in-
nergården då det var dags för Håkan ”Spade” Jacobsson 

att få lära sig sabrera en flaska. Simon visade hur man 
gjorde och sedan var det ”Spades” tur att testa. Han kla-
rade det med bravur och tog emot de andra deltagarnas 
hejarop! 

När själva champagneprovningen var avklarad var det 
dags att avnjuta en god tvårättersmiddag. Till huvud-
rätt serverades nattbakad högrev och till efterrätt fick 
vi chokladbrownie med goda tillbehör. 

Vendela Hugosson
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Carl Eriksson och Ulrik Nilsson. 

Annika Björk, Eva Johansson och Bibbi Emilsson. 

En spänd grupp inväntade sabreringen. 

Jonas Schor,  Anders Pettersson, Dick Ahlert och Mersad Besic. 

Håkan ”Spade” Jacobsson och Gunnar Johansson. 

”Spade” efter en lyckad sabrering. 

Jacob Hafström, Annika Strandberg och Kristofer Malmberg. 
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VERKSAMHETSMÅLEN 2019 
 
MED HELÅRSRESULTAT FÖR          
 
Resultat - koncernen   
Målområde Mål 2019   Resultat 2019 
Vinst  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

> 77 700 tkr 
> 68 000 tkr 
> 5 000 tkr 
> 4 700 tkr 

85 530 tkr 
75 877 tkr 
5 612 tkr 
4 041 tkr 

Vinst i %  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill 

> 7,0%  
> 6,5%  
> 2,5%  
> 8%  

7,5%  
6,8%  
3,3%  
8,6%  

Personalkostnader  
kr/producerat kg 

 
> 2,65 kr/kg  

 
2,76 kr/kg  

Lagervolym  
– Råmaterial  
– Färdigvara  

  
< 6 500 ton  
< 5 000 ton  

  
6 622 ton  
5 808 ton  

Ansvarig: VD Polykemi  
 
Marknad - koncernen  
Målområde   Mål 2019  Resultat 2019  
Försäljningsvolym  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  
– Polykemi Inc  

> 60 250 ton  
> 45 600 ton  
> 8 500 ton  
> 3 800 ton  
> 2 350 ton 

53 333 ton  
42 531 ton  
7 642 ton  
3 034 ton  
2 126 ton  

Antal  
kundbesök/aktiviteter 
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill 
– Polykemi Inc  

  
 

> 2 100 st  
> 50 st  
> 130 st  
> 60 st  

 
  

 2 155 st  
 53 st  
150 st  
56 st  

Antal nya affärer  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill 
– Polykemi Inc  

  
> 100 st  
> 10 st  
> 7 st  
> 3 st  

  
 108 st  
 15 st  
8 st  
3 st  

Volym nya affärer  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill 
– Polykemi Inc  

  
> 3 700 ton  
> 1 000 ton  
> 700 ton  
> 400 ton  

  
 4 280 ton  
 1 665 ton  

50 ton  
649 ton   

Nettotillskott (nya 
affärer – förlorade 
affärer)  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill 
– Polykemi Inc  

  
 
  

> 3 000 ton  
> 700 ton  
> 400 ton  
> 400 ton  

  
 
  

 3 550 ton  
 1 265 ton  

50 ton  
459 ton  

Personalkostnader 
Säljare / Tekniker 

< 0,23 kr/kg  
< 0,10 kr/kg  

0,29 kr/kg  
0,12 kr/kg  

Ansvarig: Marknadschef  

Inköp - koncernen   
Målområde  Mål 2019  Resultat 2019 
Externa inköp av om-
sättningen (baserat på 
snittpris försäljning) 

< 67,7%  
(18,53 kr/kg)  

67,4%  
(21,10 kr/kg)  

Andel återvunnet material  >25%  24,1%  
Ansvarig: Inköpschef  
 
Produktion - koncernen  
Målområde   Mål 2019  Resultat 2019 
Tillverkningskostnad 
(kr/kg)  

< 2,82 kr/kg  3,02 kr/kg  

Effektivitet (Total södra-
norra)  
– Polykemi (E1-21)  
– Väster  
– Mellersta  
– Öster  
– Rondo (E903,900, Ereman) 
– Scanfill 

 
  

> 580 kg/h  
> 350 kg/h  
> 476 kg/h  
> 882 kg/h  
> 605 kg/h  
> 475 kg/h  

 
 

575 kg/h  
288 kg/h  
430 kg/h  
840 kg/h  
600 kg/h  
560 kg/h  

Personalkostnad    < 1,62 kr/kg  1,73 kr/kg 
Produktionsspill  
– Polykemi (E1-21)  
– Rondo  
– Scanfill  

  
< 2,6%  
< 0,6%  
< 2,5%  

  
2,83%  
0,58%  
2,4%  

Interna kassationer  
(% från fabrik)  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

  
  

< 2,0%  
0%  

< 4,3%  

  
  

2,10% 
0%  

4,59%  
Interna kassationer  
(% i fabrik)  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

  
  

< 4,9%  
< 0,3%  

0%  

  
  

4,64%  
0,34%  

0%  
Underhållskostnad total  
– Produktion  
– Fastighet  

< 51 öre/kg  
< 45 öre/kg  
< 6 öre/kg  

50 öre/kg  
43 öre/kg  
7 öre/kg  

Energiförbrukning  
– Polykemi  
– Rondo   
– Scanfill  

< 0,420 Mwh/ton 
 

< 0,375 Mwh/ton 
< 0,950 Mwh/ton 
< 0,150 Mwh/ton  

0,412 MWh/ton  
 

0,385 MWh/ton  
0,815 MWh/ton  
0,180 MWh/ton  

Inrapporterade  
arbetsplatsolyckor 
(antal) Som leder till 
sjukfrånvaro    

  
< 12 st  
< 4 st  

  
17 st  
3 st  

Inrapporterade tillbud  
(antal)  

> 30 st   89 st  

Ansvarig: Produktionschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSMÅLEN 2019

MED HELÅRSRESULTAT FÖR
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VERKSAMHETSMÅLEN 2019
 
Kvalité - koncernen  
 Målområde Mål 2019  Resultat 2019 
Antal externa (Huvudmålet) 
reklamationer/1000 ton 
producerat material  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

  
  
  

< 0,40 st  
< 0,40 st  
< 0,40 st  

  
  
  

0,60 st (antal 24 st) 
0,30 st (antal 3 st)  
0,90 st (antal 4 st)  

Externa reklamationer 
(Delmål)  
Varuvärde/faktureringsvärde  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

  
 
  

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

  
  
 

0,34%  
0,40%  
0,27%  

Antal kundklagomål/  
synpunkter  
(antal klagomål/antal utlev.)  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

  
 
  

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

  
  
 

1,9 st (antal 82 st)  
1,6 st (antal 12 st)  
1,9 st (antal 6 st)  

Ansvarig: Kvalitetschef  
 
Konstruktion & utveckling  
Målområde Mål 2019  Resultat 2019 
Projekt som resulterar i en ny 
produkt/en betydande för-
ändring av befintlig produkt 

> 5st  6 st  

Antal prover producerade på 
den interna utvecklingsavd. 
(antal/prover/år)  

> 350 st 392 st  

Ansvarig: Utvecklingschef  
Jörgen Andersson & Thomas Pettersson 

Personal - koncernen  
 Målområde Mål 2019  Resultat 2019  
Personalomsättning  
Pers.oms. avslutning  

  
< 3,5 %  

  
7,0 %  

Sjukfrånvaro 
(korttids <14 dagar)  
– Tjänstemän 
– Kollektiv  

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

  
2,6%  
1,1%  
3,6%  

Sjukfrånvaro 
(långtids >14 dagar)  
– Tjänstemän  
– Kollektiv  

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

  
2,1%  
1,3%  
2,6%  

Arbetsmiljö Antal 
rehabiliteringsskador  

< 2 st  0 st  

Ansvarig: Personalchef  
 
Lager & transport - koncernen  
Målområde   Mål 2019  Resultat 2019  
Transportkostnad 
(kr/kg)  
– Polykemi  
– Rondo  
– Scanfill  

< 0,53 kr/kg  
< 0,59 kr/kg  
< 0,37 kr/kg  
< 0,27 kr/kg  

0,53 kr/kg  
0,59 kr/kg  
0,33 kr/kg  
0,22 kr/kg  

Leveranssäkerhet (%)  > 98%  98%  
Ansvarig: Transportchef  

Jörgen Andersson & Thomas Pettersson

 

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

FUN FACTS FUN FACTS

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

Because metal was scarce, the Oscars given out 
during World War II were made of painted 
plaster. 

Eftersom det var brist på metall under Andra 
Världskriget, delades Oscars-statyetten ut i 
målad gips.

Charlie Chaplin once won third prize in a 
Charlie Chaplin look-alike contest. 

Charlie Chaplin vann en gång tredjepris i en 
Charlie Chaplin look-alike-tävling. 

A duck’s quack doesn’t echo. No one know why. 

En ankas kvackande ger inget eko. Ingen vet 
varför.

The original name for butterfly was “flutterby”. 

Första namnet för fjäril (butterfly) 
var ”flutterby”.
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STOCKHOLM FURNITURE 
AND LIGHT FAIR 2020
I BÖRJAN AV FEBRUARI BESÖKTE DENNIS KLANG OCH UNDERTECKNAD 

NORDENS STÖRSTA MÖBELMÄSSA PÅ SVENSKA MÄSSAN I ÄLVSJÖ; 

STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR 2020. 

MÄSSA

De flesta utställarna på mässan försökte trycka på vikten 
av en hållbar framtid och hållbara möbler.

Den första stolen i Sverige med Ecolabel visades utav 
Johansons i Markaryd. De flesta besökarna i deras mont-
er samlades kring denna nya stol, till vilken vi levererar 
en återvunnen PP med glasfiber.

I Lekolars monter hittade vi ytterligare en stol, 
Karoline, där vi levererar återvunnen PP. 

En hel del nya kontakter knöts under mässan, som vi 
jobbar vidare med. 

Johan Sonesson
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POLYKEMIS KONSTKLUBB
bjuder in alla medlemmar 

till den årliga dragningen i konstlotteriet.

FREDAG 15 MAJ KL 15.30

 

Det går bra att fortfarande gå med i konstklubben och delta i årets utlottning!

Då gäller kontant betalning - 600 kr - till Patrik Andersson.

Välkomna!
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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

JULBORD
2017
SID 18

POLYKEMI

50 ÅR
SID 22

Polynews
NR 1 / 2018ANNIVERSARY

th

INGA GENVÄGAR

Herman Hugosson, Peter Magnusson, Magnus Andersson, Karsten Vang,  Anette Munch Elmér, Roger Nilsson, Oskar Andreasson 
och Niklas Lidholm. 

VARJE MÅNDAG SITTER UTVALDA FRÅN 

PRODUKTION, LABB OCH TEKNIK OCH GÅR IGENOM 

FÖREGÅENDE VECKAS PRODUKTION OCH INTERNA KASSATIONER. 

PÅ ETT MÖTE NYLIGEN, SÅ ÖVERRASKADE PETER MAGNUSSON 

MÖTETS DELTAGARE MED PASSANDE T-SHIRTS 

SOM REPRESENTERAR SYFTET MED MÖTET! 

INGA GENVÄGAR – BREDA MARGINALER.
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9 MONTHS LATER
Steve decided to go skiing with his buddy, JK, so they loaded 
up Steve’s people-carrier and headed north. After driving 
for a few hours, they got caught in a terrible blizzard. They 
pulled into a nearby farm and asked the attractive lady, who 
answered the door, if they could spend the night.

”I realize it’s terrible weather out there and I have this huge 
house all to myself, but I’m recently widowed” she ex-
plained. ”I’m afraid the neighbors will talk if I let you stay 
in my house.”
”Don’t worry” Steve said. ”We’ll be happy to sleep in the 
barn. And if the weather breaks, we’ll be gone at first light.” 

The lady agreed, and the two men found their way to the 
barn and settled in for the night.

Next morning, the weather had cleared, and they got on 
their way. They enjoyed a great weekend of skiing, but about 
nine months later, JK got an unexpected letter from a law-
yer. It took him a few minutes to figure it out, but he finally 
determined that it was from the lawyer of that attractive 
widow he had met on the ski weekend. 

He dropped in on his friend Steve and asked, ”Steve, do 
you remember that good-looking widow from the farm we 
stayed at on our ski holiday up north about 9 months ago?” 
”Yes, I do.” said Steve. 
”Did you happen to get up in the middle of the night, go up 
to the house and pay her a visit?” 
”Well, um, yes!” Steve said, a little embarrassed about being 
found out, ”I have to admit that I did.” 
”And did you happen to give her my name instead of telling 
her your name?”

Steve’s face turned beet red and he said, ”Yes, look, I’m sorry 
mate. I’m afraid I did. Why do you ask?” 
”She just died and left me everything.” 

(And you thought the ending would be different, didn’t 
you? You know you smiled... now keep that smile for the 
rest of the day!)

Inskickat av Ken Larson, Fairbanks Alaska

9 MÅNADER SENARE
Steve bestämde sig för att åka skidor med sin kompis, JK, så 
de lastade Steves minivan och begav sig norrut. Efter att ha 
kört några timmar råkade de på en fruktansvärd snöstorm. 
De körde in på en närliggande gård och frågade den attrak-
tiva damen, som öppnade dörren, om de kunde tillbringa 
natten där.

”Jag inser att det är ett fruktansvärt väder där ute och jag har 
det här enorma huset för mig själv, men jag är nyligen änka” 
förklarade hon. ”Jag är rädd att grannarna kommer att prata 
om jag låter er stanna i mitt hus.”
”Oroa dig inte” sa Steve. ”Vi sover gärna i ladan och om 
vädret blir bättre, kommer vi att vara borta vid första ljuset.” 

Damen gick med på det och de två männen gick till ladan 
och förberedde sig för natten.

Kommande morgon hade vädret klarnat och de kom iväg. 
De hade en fantastisk skidhelg, men cirka nio månader sen-
are fick JK ett oväntat brev från en advokat. Det tog honom 
några minuter att lista ut det, men slutligen kom han på att 
det var från advokaten till den attraktiva änkan som han 
hade träffat under skidhelgen. 

Han hälsade på sin vän Steve och frågade: ”Steve, minns du 
den snygga änkan på gården vi bodde på under vår skid-
semester norrut för cirka 9 månader sedan?” 
”Ja det gör jag.” sa Steve. 
”Var det möjligtvis så att du gick upp till huset mitt i natten 
och besökte henne?” 
”Tja, ja, ja!” sa Steve, lite generad över att bli påkommen, 
”Jag måste erkänna att jag gjorde det.” 
”Och gav du henne möjligtvis mitt namn istället för att säga 
ditt eget namn?”

Steves ansikte blev alldeles rött och han sa: ”Ja, jag är ledsen 
kompis. Jag är rädd att jag gjorde det. Varför frågar du?” 
”Hon dog just och lämnade allt till mig.”

(Du trodde att slutet skulle bli annorlunda, eller hur? Du 
vet att du log... håll nu fast vid det leendet resten av dagen!)

Översatt av Polynewsredaktionen
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JULBORD 2019
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JULBORD 2019

GRATULATIONER & 
GRATIFIKATIONER
I SAMBAND MED JULBORDET BRUKAR FÖRETAGET TA TILLFÄLLET I AKT 

ATT GRATULERA DE SOM FYLLT 50 OCH 60 ÅR SAMT UTDELA 

GRATIFIKATIONER FÖR LÅNG OCH TROGEN TJÄNST, SÅ ÄVEN 2019. 

2019 var det många som fyllde 50 och 60 år; nämligen Christian Hansen 60 år, Tomas Olsson 50 år, Ulrik Andersson 50 år, Peter Åkesson 
50 år, Patrik Axrup 50 år och Boel Hugoson 60 år.  Christine Severinsson och Mikael Andersson fyllde också 60 år och Torbjörn Karlsson, 
Jörgen Larsson och Bengt Martinsson fyllde 50 år, men kunde inte närvara.  
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GRATULATIONER & 
GRATIFIKATIONER

I övrigt har följande anställda fått gratifikationer: Kent 
Frid, Mats Bengtsson, Mikael Grabellus, Samir Cehic, 
Johan Hansson, Christer Borggren, Mikael Andersson 
och Nils-Axel Augustin för 20 år i företaget. 15 år har 
fullgjorts av Anders Lindholm, Carl Eriksson, Mattias 
Palmgren och Johan Sonesson. Sedan har vi sist men 

inte minst: Jonas Nilsson, Angelica Vang, Nermin 
Sazic, Jonas Rosenland och Anders Svensson som 
arbetat 10 år i företaget.  

Nina Andersson

Sedan var det dags att dela ut gratifikationer. Först ut var Anders Holmén med sina 45 år i företaget!!! Lars Hugosson, Markus Holm 
och Ulf Malm har jobbat 35 år i företaget. Tyvärr kunde inte Michael Sjögren närvara, men han har jobbat 30 år i företaget. Därefter 
var det dags för de som arbetat 25 år på Polykemi: Patrik Axrup, Jörgen Nilsson, Therese Broman och Tomas Olsson. 25 år har också 
Magnus Green och Mikael Andersson jobbat i företaget, men de kunde inte närvara.   

En herre ringde på dörren hos två gamla damer. 
– Jag kommer från Svenska Hem och vill visa ett 
recept på salt i lake. 
– Du får prata högre, sa damen som öppnade. 
Jag hör illa! 
Mannen upprepade sig, men nu med högre röst.
 

– Högre, sa damen. Jag hörde inte!
Nu höjde mannen rösten så att han skrek. 
Damen vände sig om och ropade på Elsa. 
– Elsa, skynda dig! Det är en man här och han 
kallar sig hemska Sven och han vill visa sin stake!

Inskickad av: Sven Karlsson, Skillinge

DET ÄR INTE LÄTT ATT BLI 
GAMMAL…
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Här har vi killarna i toppen.  Fr. v: Semir Kovacevic, Fredrik Thorsen och Peter Svärd. 

JULBORD 2019

PRISAT FÖRBÄTTRINGSARBETE:

”I HUGOS FOTSPÅR…”
DEN NUMERA TRADITIONELLA PRISUTDELNINGEN ÄGDE RUM I SAMBAND MED JUL-

BORDET. DÄR PRISADES UTMÄRKANDE INSATSER I FÖRETAGETS FÖRBÄTTRINGSARBETE. 

Totalt delades 13 priser ut och detta år blev det så, att 
de tre ”pallplatserna” gick till tre personer som på ett 
eller annat sätt ligger bakom förbättringar som hand-
lar om återvinning. Skoj, då återvinning är något som 
starkt förespråkas i företaget, eftersom återvinning i 
allmänhet är bra, inte enbart för företaget utan framför 
allt för miljön.

3:e pris tilldelades Semir Kovacevic för en förbättring 
som innebär att vi systematiskt samlar in och återvinner 
överblivna påsar med additiv.

2:a pris gick till Peter Svärd som ligger bakom ett för-
bättringsarbete, som innebär att vi minskat material-
spillet vid vår robotcell för småsäckshantering.

1:a pris och tillika hederspris ”I Hugos fotspår” till-        
delades Fredrik Thorsen för förslaget och förbättringen 
som innebär att vi nu har ett slutet återvinningssystem 
med brevlådor för inlämning, slipning och recirkuler-
ing av slöa knivar. Förutom en prischeck och äran, så 
inkluderar priset även ett studiebesök till vår fabrik i 
Kunshan, Kina.

Stort tack till alla som bidragit med förslag och som 
varit aktiva i förbättringsarbetet, ett stort grattis till 
alla vinnare och ett extra stort grattis till Fredrik! 

Det nya året ”2020” har fått en bra start som förbätt-
ringsår, alla bidrag och insatser är välkomna!

Peter Åkesson
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PRISAT FÖRBÄTTRINGSARBETE:

”I HUGOS FOTSPÅR…”

Vi prisade också ett antal genomförda förbättringar som Fredrik Nilsson, Mats, Lovehag, Håkan Jakobsson, Per Persson och 
Magnus Andersson (saknas på fotot) föreslagit. Dessa herrar fick varsitt presentkort på YSB på 2500:- som tack!  

I vanlig ordning så lottades det också ut 5 presentkort bland alla inlämnade förslag. Namnen som drogs vid denna lottning var: 
Nermin Sazic, Väster A (här representerad av Christian Åberg och Mats Bengtsson), Niklas Lidholm, Gunnar Johansson och 
Niclas Ståhlbrand (ej närvarande). 
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I dessa Coronatider är det alltid härligt att det visas med-      
mänsklighet från alla håll. Efter en tuff tid vet alla i Kina precis 
hur vi i Europa nu har det och efter att det värsta släppt där är 
de inte sena att visa sympati för vår situation. 

Förutom alla positiva tillrop från våra kinesiska kontakter kom 
det helt spontat häromdagen en rejäl omgång munskydd från en 

av våra största kinesiska leverantörer på glasfiber. Eftersom an-
vändandet av munskydd dock är litet i Sverige skickade vi dessa 
vidare till våra kollegor i Tjeckien där det saknas munskydd 
samtidigt som det är obligatoriskt att bära dessa på allmän plats.   

Jacob Hafström

OMTANKE

EN ANNORLUNDA 
LEVERANS

 Munskydd på plats hos kollegorna i Tjeckien.

Den fina hälsningen från leverantören. 
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EN ANNORLUNDA 
LEVERANS

THREE HOLY MEN 
AND A BEAR
A catholic Priest, a Baptist Preacher and a Rabbi were sitting 
around drinking coffee.

Someone made the comment that preaching to people isn’t 
really all that hard, a real challenge would be to preach to a 
bear. One thing led to another, and they decided that each 
would find a bear and attempt to convert it to their religion.

Seven days later, they all came together to discuss their ex-
periences.

Father Flannery, who had his arm in a sling and had various 
bandages on his body and limbs, went first.

”Well”, he said, ”I went into the woods to find me a bear 
and when I found him, I began to read to him from the 
Catechism. Well, that bear came after me and began to slap 
me around. So I quickly grabbed my holy water, sprinkled 
him and, Holy Mary Mother of God, he became as gentle 
as a lamb.”

Reverend Billy Bob the Baptist spoke next. He was in a 
wheelchair and had an IV drip. 

”I went out and found me a bear, and then I began to read 
to my bear from the Bible! But, the bear came after me. We 
wrestled down one hill until we came to a creek, so I quickly 
dunked him and baptized his hairy soul, and just like you 
said, he became as gentle as a lamb.”

The Priest and the Reverend both looked down at the Rabbi, 
who was lying in a hospital bed. He was in a body cast and 
traction with IV’s and monitors running in and out of him.

The Rabbi looked up and said: ”Looking back on it... 
circumcision may not have been the best way to start...”

Insänt av Ken Larson, North Pole, Alaska, USA

TRE RELIGIÖSA MÄN 
OCH EN BJÖRN
En katolsk präst, en baptistpastor och en judisk rabbin satt 
och drack kaffe.

Någon påstod att predika för människor inte är så svårt, en 
riktig prövning vore att predika för en björn. Detta ledde till 
att dom bestämde sig för att var och en skulle hitta en björn 
och försöka att konvertera den till sin religion.

Sju dagar senare träffades dom igen för att diskutera upplev-
elserna.

Fader Flannery, som hade armen i mitella och diverse band-
age på kroppen och lemmarna började.

”Alltså”, sa han, ”Jag gick in i skogen för att hitta en björn 
och när jag fann honom, så började jag läsa ur katekesen för 
honom. Björnen kom efter mig och började slänga runt mig, 
så jag fick snabbt fick fram mitt heliga vatten och stänkte på 
honom och Heliga Maria, Guds moder, han blev snäll som 
ett lamm.”

Pastor Billy Bob, baptisten pratade därefter. Han satt i en 
rullstol med dropp. 

”Jag gick ut och letade upp en björn och sen började jag läsa 
ur bibeln för min björn! Men björnen attackerade mig. Vi 
brottades nerför en backe tills vi hamnade i en bäck. Snabbt 
doppade jag ner honom och döpte hans håriga själ och pre-
cis som du sa, så blev han snäll som ett lamm.”

Prästen och pastorn tittade båda ner på rabbin som låg i en 
sjukhussäng. Hans kropp var gipsad och droppslangar och 
sladdar till monitorer fanns lite överallt på honom.

Rabbin tittade upp och sa: ”Så här i efterhand… omskärels-
en var kanske inte bästa sättet att börja på…”

”Översatt” av Ola Hugoson.  
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PERSONALSTATISTIK 2019
ANTAL ANSTÄLLDA   
Under 2019 minskade personalstyrkan något lite. Vi gick från fjorårets 224 anställda till 218 vid årsskiftet. Dessa 
fördelade sig på 137 kollektiva (136 män/1 kvinna) och 81 tjänstemän (62 män/19 kvinnor).  Procentuellt bestod 
personalstyrkan utav 91% män och 9% kvinnor.

PERSONALSTATISTIK 2019 
ANTAL ANSTÄLLDA	
Under 2019 minskade personalstyrkan något lite. Vi gick från fjorårets 224 anställda till 218 vid årsskiftet. 
Dessa fördelade sig på 137 kollektiva (136 män/1 kvinna) och 81 tjänstemän (62 män/19 kvinnor).  
Procentuellt bestod personalstyrkan utav 91% män och 9% kvinnor. 

MEDELÅLDER 
De anställdas medelålder var cirka 44 år. 

ANSTÄLLNINGSTID 
Den genomsnittliga anställningstiden var drygt 13 år, närmre 17 år för tjänstemännen och cirka 11 år för kollektiva.	

PERSONALOMSÄTTNING 
Fortsatt ovanligt hög personalomsättning (7,04%) även under 2019. 15 st tillsvidareanställda slutade under året, varav några 
pensionärer.  

SJUKFRÅNVARO 
Tyvärr har förra årets trend med ökande sjuktal hållit i sig. Det har varit betydligt högre sjukfrånvaro sett över hela året, och den 
slutade på årsbasis på 4,7% mot fjorårets 4,1%. Det är långtidssjukskrivningarna som drar upp snittet. 

Precis som tidigare år så står sjukfrånvaron (1-3 dagar) för ca 3/4 av den korta frånvaron (1-14 dagar). 
I snitt var varje sjukdomstillfälle 2,57 dagar lång, mot förra årets 2,77 dagar.  
Fördelningen på de olika arbetsschemana såg ut som nedan för hela företaget, 2018 inom parantes. 
Dagtid – 22,9% (21,8%) / Eftermiddag – 24,3% (23,2%) / Förmiddag – 26,1% (27,6%) / Natt/Lubo – 26,8% (27,4%). 
Fördelat på skifttillhörighet såg det ut som följer för hela företaget, 2018 inom parantes. 
A-skiftet – 19,7% (25,2%) / B-skiftet – 30,7% (25,6%) / Natt/Lubo – 26,8% (27,4%) / Dagtid 22,9% (21,8%).

Ålder	 -24 25-29 30-
34	

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-	 Totalt	
Medel-	
ålder	

Män	 10	 21	 1
3

32	 22	 26	 38	 22	 13	 1	 198	 44	
Kvinnor	 0	 2	 1	 2	 1	 6	 5	 1	 2	 0	 20	 46	
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PERSONALSTATISTIK 2019
	
SJUKDOMSKARTLÄGGNING 
Vi har i år valt att inte redovisa de enskilda sjukdomsorsakernas procental, då de flesta sjukdomsorsakerna oftast är utanför vår 
påverkan. Däremot är vi nöjda med den fortsatt positiva trenden att våra medarbetare känner av mindre kroppsont för varje år. Här 
ser vi att hittills insatta resurser haft effekt. Procenttalet för kroppsont stannade på 8,5% för året. Kan jämföras mot 10,5%-2018, 
10,4%-2017, 13,6%-2016 och 19,7%-2015.	
	

	
	
SJUKLÖNEKOSTNADEN 
Trots betydligt högre sjukfrånvaro totalt sett, så var sjuklönen för dag 2-14 ungefär densamma som ifjor. 
Det beror på att denna korta sjukfrånvaro, faktiskt minskade marginellt från 2,8% till 2,6%. Däremot så har den långa 
sjukfrånvaron (>14 dagar) ökat betydligt. Från 1,3% till 2,1% under 2019. 
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

 Namn  Anställningsform Avgångsdatum 
 Niklas Olsson Provanställd 191209
 Emil Johansson Provanställd 191217
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FRITIDSINTRESSE

NILSSON R-SPORT – 
POLYKEMI TEAM VOC 2019
– NYTÄNDNING MED EN TOUCH AV KALHYGGE PÅ SLUTET…

INLEDER MED ETT CITAT, SOM I ALLA FALL ÄLDRE LÄSARE MINNS… 

”VAD GÖR DE PÅ BANKEN EFTER KLOCKAN TRE?”… OM DET SKA ÖVERSÄTTAS TILL ETT 

HOBBY-RALLYTEAM SOM TÄVLAR FRÅN APRIL TILL OKTOBER, SÅ KAN MAN FRÅGA 

”VAD HÄNDER I GARAGET UNDER VINTERUPPEHÅLLET?”. 

En kortkort resumé 2019: Inför säsongen hade vi en 
bil i bästa skick, men var utan co-driver i teamet, så 
läget var inte optimalt. Då dök ett Kinderägg vid namn 
Magnus Fogelberg upp, som visade sig vara en ytterst 
trevlig man med precis rätt personlighet, en läraktig 
meckare och viktigast – en stor co-driver-talang… 

Samarbetet visade sig bli en riktig nytändning; med en 
allt säkrare Magnus vid notblocket, litade jag snart helt 
på informationen och tempot ökade efterhand. Teamet 

deltog i tretton tävlingar, med början i Simrishamn i 
april, och avslutning i Hovmantorp 28 oktober. Under 
året vann vi klassen och var på prispallen flera gånger. 
Vi slutade DM-fyra samt åtta i SSRC i vår klass och 
det är vår bästa säsong hittills. Vi kvalificerade oss 
minsann t.o.m. till SSRC-finalen där bara de totalt 80 
snabbaste fick delta och detta var säsongens trettonde 
och sista tävling…  

Väl där, bestämde vi oss för att återigen åka i vårt tempo, 
att inte överköra för att försöka åka ifrån klasskollegor 
som varit snabbare än oss hela säsongen. Åkte ca 10 km 
långa SS1 – och fastän speciellt jag tyckte mig vara väl 
försiktig i vissa partier, visade det sig att vi var före ett 
par av de normalt snabbare i klassen… Vi åkte vidare till 
korta SS2… och hur det gick där, kan man se på incar-
filmen med länken: https://youtu.be/J3uiHT-tayw 
En för sen not i ett snabbt parti = skrammel pang, pang 
= sysselsättningen under vinteruppehållet blev räddad… 

(Ett skumt ställe, för kompisarna som startade efter oss, 
åkte av på samma ställe och hittade bitar av vår bil…) 

En sten träffade höger bak som bl.a. krökte bakaxeln å 
de grövsta, nästa sten träffade höger fram och slog upp 
ramben och fjäderbenstorn, lite skrammel mitt på sump-
ade tröskellåda m.m. Hade det inte varit för teamet, 
hjälpsamma samarbetspartners och goda vänners hjälp 
och glada tillrop, hade man kunnat tappa sugen… det 
tog bara ett ögonblick att hamna på ett ”högst ovälkom-

met besök på ett småländskt kalhygge”. 

Vi kämpar för närvarande hårt för att få bilen till minst 
samma status som före smällen och målsättningen är att 
vara på startlinjen vid säsongspremiären i Simrishamn 
den 18 april…  

Gilla och följ gärna Nilsson R-Sport på Facebook – 
där finns även tävlingsprogrammet 2020, som omfattar 
drygt dussinet tävlingar. 

Kanske vi ses! Vi hoppas finnas på plats på Rondo 
Plasts öppna hus.

Ulrik Nilsson

PS. Vem vill nu ta över stafettpinnen och skriva ett repor-

tage om det som du brinner för? DS.
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NILSSON R-SPORT – 
POLYKEMI TEAM VOC 2019
– NYTÄNDNING MED EN TOUCH AV KALHYGGE PÅ SLUTET…

NILSSON R-SPORT
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JIPPO

KLASSISKT SKÅNEDERBY
TISDAGEN DEN 3 MARS BJÖD POLYKEMIS JIPPOGRUPP IN VÅRA MEDARBETARE 

OCH DERAS FAMILJER TILL ETT KLASSISKT SKÅNEDERBY I HANDBOLLSLIGAN, 

MELLAN YSTADS IF OCH LUGI HF.

De flesta av oss samlades i Ystad Arenas ”lilla VIP” 
en timme innan matchstart för att tillsammans av-         
njuta varsin hamburgare, som Fredrik Hagenkötter stod 
och serverade, medan några andra slöt upp när det var 
dags för match. I VIP:en sändes försnacket, som hölls i 
den stora VIP:en, på en storbildsskärm. Tränarna 
intervjuades och ett nyförvärv presenterades. 

Herman Hugosson, som spelar i YIF, hade ordnat en 
matchtröja med samtliga spelares autografer och alla 

som var på plats i VIP:en var med i utlottningen. Vann 
gjorde Anders Svensson (”den andre”) som glatt satte på 
sig sin nya tröja och hejade på hemmalaget.

Strax innan matchstart delades det ut lite snacks och 
sen satt vi i samlad trupp på en av kortsidorna. Kvällen 
kunde inte sluta mycket bättre (för de som hejade på 
YIF det vill säga) då hemmalaget vann med hela 39-29! 

Vendela Hugosson  
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KLASSISKT SKÅNEDERBY
Fredrik Hagenkötter serverade hamburgare. 

Anders Svensson vann Hermans signerade matchtröja. 

Oscar Hugoson och Isabell Smedberg hejade glatt! 

Nettis Andersen med familj. 
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MÄSSA

Mässan arrangeras vart tredje år i staden Luzern och den 
är, logiskt nog, främst mötesplatsen för den schweiziska
plastindustrin. Enligt uppgift samsades vi med 259 an-
dra utställare i de mässhallar som användes vid detta 
tillfälle. Jämfört med förra mässan 2017 var det en hall 
som inte användes denna gång, samt ett något lägre 

besökarantal (4100), men trots detta kommer mässan 
igen redan 2022, något som vissa besökare i montern 
samt andra vi pratade med ansåg vara en smula am-
bitiöst, då konkurrensen från bl.a. K-Messe och Fakuma
är tuff.

SWISSPLASTICS – LUZERN
POLYKEMI RIVSTARTADE MÄSSÄSONGEN 2020 REDAN DEN 21-23 JANUARI, 

GENOM ATT DELTA VID SWISSPLASTICS TILLSAMMANS MED VÅR MÅNGÅRIGA 

SCHWEIZISKA PARTNER DOLDER PLASTICS. 

Polykemi delade monter med Dolder. Fr.v. Daniel Thüring (Dolder), Mattias Persson tillsammans med en av våra kunder och Ulrik 
Nilsson längst till höger.
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SWISSPLASTICS – LUZERN

Dolder hade bjudit in våra kunder och vissa prospects 
för att träffa de två Polykemisterna, snacka plast och för 
att ta en titt på vår produktion i VR-glasögonen… De 
som väl provade på denna företeelse tyckte att det var 
ett intressant sätt att få en rundvandring i vår produk-
tion, även om vissa hade lite balansproblem när de på 
slutet fick se Polykemi lite från ovan.

Vi hade besök av en hel del av våra kunder och nämnas 
kan bl.a. Weidtech, Neutrik, Rotho, G Utz, K –Profile, 
Noventa, Invacare m.fl.

Utöver själva mässarbetet är det alltid lika trevligt att 
återknyta bekantskapen med kollegorna inom Dolder-

gruppen, inte bara från Schweiz, utan även representant-
er från Österrike och Italien fanns på plats vissa dagar.  

Framgent kommer vi traditionsenligt att dela monter 
igen vid höstens mässbegivenhet i Tyskland: Fakuma i 
Friedrichshafen i oktober. Tills dess, hoppas vi alla in-
nerligt att världen har hunnit återgå till en mer normal 
situation, där fokus mer kan läggas helt på plastcom-
pounds från det bästa av två världar – snarare än på 
handsprit och munskydd…

Ulrik Nilsson & Mattias Persson 
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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

*Pga. rådande omständigheter och osäkerheter kring
coronaviruset, kan detta evenemang komma att behöva
flyttas fram. Om så blir fallet kommer information att
skickas ut längre fram.

Vi firar 40 år med ett öppet hus! 
Det blir filmvisning, rundvandring i fabrik och lager 
samt några aktiviteter för hela familjen.

ÖPPET HUS
RONDO PLAST

PÅ 

När? 
Lördagen 
30 maj*
kl. 10-13

Välkomna!


