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”DEN SOM 
VÄNTAR...”

Visserligen har vi nu fått besked att OM vi känner oss 
friska så får vi resa längre än två timmar från hemmet 
- fast bara inom landet. Staten avråder ju från utlands-
resor. Det senare är dock det minsta problemet eftersom 
de flesta (läs i princip alla) länder i Europa och världen 
inte släpper in svenskar p.g.a. vårt sätt att hantera årets 
influensavirus...

Jag är normalt sätt inte konspiratoriskt lagd, men med 
tanke på att Världen fullständigt ”gått överstyr” i åtgärder-
na för att förhindra spridningen av Covid-19, så dök det 
tidigt upp en naggande fråga om”Vaffor gör dom på detta 
viset?” (snarlikt Rumpnissarna i Ronja Rövardotter): 

Är det så att det blev någon form av ”tävling i politisk 
handlingskraft”, d.v.s Kina började med att svetsa för 
dörrarna på smittade lägenheter och förbjuda hela städer 
att röra sig fritt m.m. och därför var Europa tvunget att 
visa samma ”omsorg” av befolkningarna o.s.v. 

Eller… 

Är det så att det undanhålls information kring far-
ligheten i Covid-19 för oss vanliga dödliga (ej politiker 
eller högre statstjänstemän) och som nödvändiggör åt-
gärderna. 

I en ledare i Dagens Industri 29 mars 2020 skrev PM 
Nilsson (och som jag har en känsla av att vara mycket 
noga med sin bakgrundsresearch) att den mest kända 
influensan, Hongkong-influensan, dök upp 1968 och 
medförde 1 miljon döda första året, men den går fort-
farande Jorden runt varje år och dödar 300.000 per-
soner. Likaså visar statistiken i Italien för helåren 2016-
2019 att det i snitt smittas 5.29 miljoner italienare/
säsong och att antalet döda i genomsnitt är 68.000. 

Hemska siffror och utan tvekan mycket sorg och tårar, 
samtidigt ett bevis för att människan på intet sätt har 
kontroll över livet eller döden. Vill inte framstå som 
cyniker eller nedvärderare av människoliv och hoppas 
att politikerna ”vet vad de gjort och gör” för annars 
kommer vi att ha en situation i världen som blir värre 
än ”den stora depressionen” på 1930-talet. Världens 
länder är idag oerhört mycket mer beroende av varan-
dra än för 90 år sedan och effekterna kommer därför 
bli etter värre. Massarbetslösheten, fattigdomen, des-
perationen och folkförflyttningarna som vi vant oss att 
följa genom nyheterna kommer sannolikt att framstå 
som ”en västanfläkt”... 

Jag är mycket glad och tacksam att vi trots allt har an-
vänt den ”svenska modellen” för att försöka klara av 

VD, OLA HUGOSON

VD HAR ORDET

...VÄNTAR ALLTID FÖR LÄNGE! OCH ALDRIG HAR VI VÄL VÄNTAT PÅ ATT SOM-

MAREN SKULLE KOMMA SOM I ÅR? VÅREN VAR FÖRVISSO BÅDE LÅNG, ANGENÄM OCH 

LAGOM FUKTIG, VILKET I SIN TUR GJORDE ATT DE OMEDELBARA EFFEKTERNA AV SO-

CIAL DISTANSERING M.M. INTE BLEV FULLT SÅ OBEHAGLIGA SOM DET FÖRST VERKADE.
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pandemin och därigenom mildra de icke medicinska 
konsekvenserna. Ett samhälle är inte enbart en plats där 
man medicinskt lever utan också i allra högsta grad en 
plats där man verkar och därför är det ytterst märkligt 
att vi i vår iver att begränsa dödligheten i detta nya 
okända virus lyckas ”glömma bort” eller i alla fall lyck-
as förringa/förtränga effekterna av nedstängningarna i 
samhället och ekonomin i form av stängda skolor, kort-
tidspermitteringar för att rädda jobben, ”husarrest” på 
äldreboenden etc.  

Den grupp som jag tycker tagit störst långsiktig skada 
av åtgärderna i Sverige är de som idag är i åldersspannet 
15-35 år. Våra +70-åringar har ”sitt på det torra” i form 
av gjorda pensionsavsättningar och begränsat ansvar för 
samhällets ekonomiska tillväxt. Våra ”ungdomar” kom-
mer att få tampas, i stort sätt under hela sina vuxna liv, 
med att betala tillbaka de upptagna statliga lånen sam-
tidigt som utbildningsanstalterna och arbetsmarknaden 
förmodligen kommer att vara svåra att komma in i un-
der lång tid framöver. 

Studieresultaten efter en vår utan riktiga lektioner be-
tyder nog att det är många elever som måste kämpa på 
olika sätt för att kunna uppvisa rätt kunskaper för att 
kunna vidareutbilda sig. Och de som inte skall studera 
kommer att möta en arbetsmarknad som krympt och 
som samtidigt kommer att ställa högre krav på inträ-
det, d.v.s. en omöjlig situation. Detta leder givetvis till 
ökade kostnader för samhället i form av utslagningar, 
långtidsarbetslöshet och troligen även kraftigt ökade 
resursbehov (kostnader) inom sjukvården. 

Känns faktiskt som om att vi har ett större problem 
framför oss än vad pandemin i realiteten har varit och 
sannolikt hade varit om den hade betraktats som en 
ovanligt svår vinterinfluensa. Samtidigt vill jag innerst 
inne hoppas och tro på att vi gemensamt lyckas bevisa 
för eftervärlden att vi var kloka nog att hantera följder-
na av vårens åtgärder på ett ansvarsfullt positivt sätt, så 
att vi får en snabb, klok och hållbar tillväxt i samhället. 
Människans uppfinningsrikedom är stor, speciellt när vi 
ställs inför ett ”omöjligt scenario”! 

Vårt eget scenario? 
De första två veckorna av ”Corona” i slutet av mars 
upplevdes på samma sätt som jag beskrev situationen 
i Polynews 2009/1, att stå i en Alpby och vänta på en 
lavin som är på väg, och när fordonsindustrin stängde 
ner till påsk så stannade även de flesta produktions-
maskinerna hos oss i Ystad. 

Korttidspermittering med olika nivåer, men upp-
skattningsvis i snitt 30%, genomfördes från 6 april 
och har pågått sedan dess. Som ren information kan 
det nämnas att vi erhåller ca 2,2 miljoner kr/månad i 
ersättning från Staten som kompensation och detta är 
mycket mer än vad vi någonsin räknat med att få. I 
procent motsvarar det en reduktion om ca 17% av våra 
månatliga lönekostnader (ca 13 miljoner/månad)… 

Vi meddelade redan i mars att; vi planerar inga varsel 
eller uppsägningar och detta kvarstår trots att vi un-
der de gångna månaderna faktiskt fått uppleva något 
så ovanligt för oss som ”röda” siffror i verksamheten 
i Ystad. Detta till trots är vår framtidstro positiv och 
stark! Eftersom vi historiskt varit försiktiga och sett till 
att vår ekonomi är stark och eftersom vi har ett gott 
förhållande med vår husbank SEB, så klarar vi många 
liknande månader innan det ens är dags för en allvarlig 
diskussion om åtgärder. 

Vi vill snarare att vi tillsammans fortsätter att hitta bästa 
möjliga lösningar på förenklingar i och effektiviseringar 

av det dagliga arbetet samtidigt som marknadsavdel-
ningen vänder på alla ”stenar” för att finna de projekt 
som finns där ute. Saken är faktiskt den att även om 
världs-BNP går ner med så mycket som 10% (vilket be-
faras) så återstår 90% och detta är effektivare att bear-
beta än de 10% som ”försvunnit”… 

Inom ramen för framtidsarbete har vi slutit avtal med 
JiHå Plast AB i Karlskoga om förvärv av deras folie-
extruderingsavdelning. Detta innebär att vi efter semes-
tern kommer att installera tre folieextruders på Scanfill 
och att volymen på Scanfill kommer att öka med ca 

1500-2000 ton/år (i omsättning 18-24 milj. kr/år). In-
vesteringen är ett led för att bredda produktportföljen 
på Scanfill med PET och en del andra material.  

Vad avser Framtiden är det vår gemensamma förhopp-
ning och gissning att den förbättring av volymer för 
produktion och fakturering som uppnåtts under maj 
och juni skall fortsätta efter semesteruppehållet och att 
fjärde kvartalet skall börja närma sig en mera normal 
situation, och den som lever får se!  

En kort historieåterblick innan jag är klar för denna 
gång… RONDO PLAST AB 40 ÅR! I all nutids- och 
framtidsoro kan det vara en lisa för själen att fundera 
över historien och vad passar bättre än att fira en jubilar?  
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Allt sedan företagets grundare Hugo Jönsson kom in i 
plastbranschen i slutet av 1950-talet så har återvinning 
av olika plaster funnits med i verksamheten. Först inom 
textilavdelningen på Persöner och naturligtvis som en 
aktiv del när Polykemi startades 1968. Framgår i sin 
enkelhet genom dessa bilder från tidigt 1970-tal!

ABS-plattor på lagret.

Gummimalning 1971. 

Efter den stora branden 1975 och genom det hårda in-
tensiva och tålmodiga arbetet för att åter ta marknads-
volymer och växa med nytt så hade Polykemi nog i de 
stora polymertillverkarnas ögon lyckats lite för bra. För 

många av de stora kollegorna försökte förminska våra 
produkter med att påstå att ALLT som levererades från 
Ystad bestod av hopkrafsad mer eller mindre tvivelak-
tigt återvunnen råvara (på den tiden var återvinning 
något som katten hade släpat in) och för 41 år sedan 
var måttet rågat för vår far Hugo. Han bestämde att 
bilda ett separat bolag för plaståtervinningen, Rondo 
Plast AB, och det icke så högtidliga öppnandet skedde i 
maj 1980. En befintlig mångårig vän och medarbetare, 
Gunnar Melander, utsågs till ansvarig för den nya verk-
samheten och som fick sin första egna adress på det som 
i dag kallas Södra Dragongatan i Ystad.  

Under första halvan av 1980-talet växte Rondo fram 
som en accepterad seriös leverantör av återvunna plas-
ter främst till den Skandinaviska marknaden. Koppling 
till moderbolaget fanns, men var inget som framhävdes 
eftersom marknaden behövde lära sig (förstå) att sär-
skilja verksamheterna nyvara och återvinning. Fast under 
andra halvan av decenniet, när miljörörelsen började 
växa till sig i bl.a. Tyskland, lättades förlåten något. 
Detta berodde på att de stora ”baktalarna och förring-
arna av plaståtervinning” plötsligen ville framstå som 
oerhört miljömedvetna och duktiga. Detta skedde hu-
vudsakligen genom att man förvärvade något återvin-
ningsföretag och påstod att man hade lång erfarenhet 
av återvinningen… 

Under första halvan av 1990-talet pågick ett rätt inten-
sivt arbete kring plaståtervinning i Sverige. Bland annat 
skulle våra två stora biltillverkare, Volvo och SAAB, visa 
sig på styva linan. Givetvis kunde dom inte driva ett pro-
jekt tillsammans, varför Rondo med partnern Gotthard 
Nilsson AB (Persöners huvudkonkurrent en gång i tiden) 

drev två projekt tillsammans med Bilskrotarförbundet 
och respektive biltillverkare. Grunduppfattningen hos 
de senare var att plasten i de skrotade bilarna var av 
sådant värde att det skulle betala för både demontering, 
sortering, rengöring, transporter, malning och helst 
regranulering! Givetvis visade det sig att ekvationslös-
ningen var omöjlig. Rondos dåvarande ansvarige Anders 
Larsson lämnade över en gedigen rapport till Staten och 
slutsatsen från bl.a. Volvo var, att Rondo var den enda 
lämpliga partnern för plaståtervinning i landet, men 
”för dyr”… 

Med anledning av Ystad Kommuns ändrade planer för 
hamnens utbyggnad gjordes en mark- och fastighetsaffär 
1997 och det som i dag är känt som ”gamla Rondo” 
byggdes i östra delen av vår fastighet.
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”Nya Rondo” byggs av Bosses Bygg 1998. 

Fastigheten som undertecknad skissade på, ansågs av två 
av mig närstående personer som för hög och för stor när 
den togs i bruk 1998. Fast trots att den konstruerades 
så att den gick att bygga ut både mot väster och söder 
så visade det sig att den var för liten redan 2002. Då 
hade Polykemi brett ut sina lagertält så mycket att det 
inte gick att bygga till, och en grannfastighet snett över 
gatan inköptes för att klara den fortsatta expansionen. 

Givetvis kunde Rondo inte nöja sig med detta, utan 
när den f.d. ”Jeppsson Pac/Superfos”-fastigheten kom i 
marknaden 2005 så förvärvades denna. De 22.000 m2 

ansågs kunna räcka till och bli över. Visserligen har 
Scanfill AB tvingat in sig i den västra delen, men Rondo 
är väl rustat för att fortsätta sitt framgångsrika arbete 
med att få plastmarknaden att förstå att det är möjligt 
att få återvunnen plast med garanti och kontinuitet. 
Detta görs bland annat genom mässdeltagande som på 
nedan bild från Elmia Subcontractor 2019, och med 

herrarna från vänster; Norden-säljaren Dennis Klang, 
Fredrik Holst som är ansvarig för återvunna produkter 
inom koncernen samt inköparen Patrik Lindqvist.

Rondo Plast på Elmia Subcontractor 2019. 

Utöver mässor och ”eget arbete” jobbar Rondo tillsam-
mans med Polykemis övriga marknadskanaler med ”road 
shows”  hos de stora kontinentala fordonstillverkarna 
och så här långt har utfallet varit mycket positivt, vilket 
medfört att Rondos namn och renommé onekligen har 
vuxit internationellt.

 Volkswagen tech day. 

Lyfter därför på hatten och önskar 40-åringen ett 
hjärtligt grattis! Ser verkligen framemot de nästa 40…
 
Tyvärr har vi tvingats att skjuta på den planerade 
40-årsfestligheten i form av ett Öppet Hus med visning 
av Rondos (& Scanfills) verksamhet på Bakken, men 
som sagt den som väntar på något gott, väntar alltid för 
länge och följaktligen blir det väntan till slutet av maj 
2021, för detta evenemang att fira 40 (+1) skall vi! 

Innan denna festlighet skall vi dock hinna med en massa 
och först på allas agenda står säkerligen en riktigt här-
lig, varm, skön & avkopplande Semester 2020, vilket 
tillönskas alla Polynews läsare!

Ystad 2020-06-18 
Ola Hugoson
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

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

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

Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mail adresser:
nina.andersson@polykemi.se • roger.espersson@polykemi.se • vendela.hugosson@polykemi.se
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NYANSTÄLLD
Henrik Palokangas

Jag heter Henrik Palokangas, är 43 år och bor med hus-
tru och tre barn i åldern 11-15 på en liten gård utanför 
Sjöbo. Vi har även två äldre barn på 24 och 25 som flytt 
fältet för studier. Vi har nyligen blivit med valp, i skriv-
ande stund ännu inte hämtad, en Leonberger. Hustrun 
föder även upp katter av raserna Selkirk Rex, Orientaliskt 
korthår och Siames. Helgerna går åt att underhålla våra 
sju getter, varav två drygt en månad gamla killingar, 
ankor och höns. 

Jag har även en svaghet för gamla husvagnar och har 
alltid en vagn som jag renoverar på gården. Då jag är 
uppvuxen i ”Plastic Valley” (Anderstorp) så har jag var-
it i kontakt med plastvärlden sedan jag fick min första 
trampbil. I kombination med ett brinnande miljöintresse 
så har jag fullständigt snöat in på polymerernas plats i ett 
hållbarare samhälle. Plast generellt är numera ett tabu-
belagt samtalsämne vid middagsbordet, men t.o.m. vår 
11-åring kan ta en eventuell debatt med kompisars föräl-
drar som får för sig att plastbanta hemmet…

Jag har en gedigen bakgrund inom inköp och plast, har 
arbetat inom alla delar i värdekedjan från utveckling och 
kvalitetssäkring till operativt och strategiskt inköp och 
har även sysslat med en del i teknisk kundsupport och 
försäljning av tekniska kompounds. Jag håller även på 
med utbildning inom polymera material, men då i de de-
lar som berör inköpsprocessen, genom Polymercentrum. 

Att komma till Polykemi och kunna arbeta med att 
hjälpa kunder och slutkunder att välja rätt material för 
applikationen känns helt rätt. Vår produktportfölj och 
vårt gemensamma kunnande om tekniska kompounds, 
gör att vi ligger helt rätt i hur trenderna går för att 
skapa mer hållbara produktflöden. 

Henrik Palokangas
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A DELICACY 
Gary, a Canadian from Tweed, Ontario while vacationing in 
the south, stopped at a local restaurant following a day roam-
ing around in Mexico. While sipping his tequila, he noticed 
a sizzling, scrumptious looking platter being served at the 
next table. Not only did it look good, the smell was wonder-
ful. He asked the waiter, ”What is that you just served?” 

The waiter replied, ”Ah senor, you have excellent taste! Those 
are called Cojones de Toro, meaning testicles from the bull 
fight this morning. A delicacy!” 

Gary said, “What the heck, bring me an order.” 

The waiter replied, ”I am so sorry senor. There is only one 
serving per day because there is only one bull fight each 
morning. If you come early and place your order, we will be 
sure to save you this delicacy.” 

The next morning, Gary returned, placed his order, and that 
evening was served the one and only special delicacy of the 
day. After a few bites, inspecting his platter, he called to the 
waiter and said, ”These are absolutely delicious, but they are 
much, much smaller than the ones I saw you serve yesterday.” 

The waiter shrugged his shoulders and replied, ”Senor, some-
times the bull wins.” 

Insänt av Ken Larson, Fairbanks, AL, USA 

EN DELIKATESS 
Gary, en Kanadensare från Tweed, Ontario var på semester i 
södern och gick in på en restaurang efter att ha planlöst van-
drat runt i Mexico. Njutande av sin tequila, uppmärksam-
made han en fräsande, läcker rätt som serverades till bordet 
bredvid. Det inte bara såg gott ut, utan doften var också 
underbar. Han frågade kyparen: ”Vad var det som du precis 
serverade”? 

Kyparen svarade, ”Åh senor, ni har fantastisk smak! Det kal-
las Cojones de Toro, betydande testiklar från tjurfäktningen 
i morse. En delikatess!” 

Gary sa; ”Jamen för f-n, ge mig en portion också.” 

Kyparen svarade, ”Jag är ledsen senor. Där är bara en por-
tion per dag eftersom där bara är en tjurfäktning varje mor-
gon. Om ni kommer tidigt och beställer, så lovar vi att spara 
delikatessen till er.” 

Följande morgon återvände Gary och lämnade sin beställ-
ning och blev på kvällen serverad dagens delikatess. Efter 
några tuggor, tittande på sin tallrik, kallade han på kyparen 
och sa; ”Dom är absolut delikata men dom är mycket, 
mycket mindre än dom som jag såg er servera i går.” 

Kyparen ryckte på axlarna och svarade: ”Senor, ibland vin-
ner tjuren.” 

”Översatt” av Ola Hugoson 
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Rondo Plast har fått utökad teknisk support genom att Johan 
Svenmo tagit rollen som Rondo-tekniker, detta vid sidan om 
sitt befintliga Polykemi-uppdrag. Johan blir den inom tekniker-
avdelningen som grottar ner sig mer i de återvunna råvaror vi 
använder, möjligheterna med dessa och hur recepturerna byggs 
upp med mera. Han blir med sin stora erfarenhet inom bl.a. 
Automotive-projekt ett saknat tekniskt stöd (inom REZY/

REPRO-gruppen) och kommer både vara support på fältet vid 
behov och ett bollplank för både teknikerkollegor och säljare.
Som ni ser nedan fick Johan utföra lite interna test för att se om 
han ”platsade” i gänget.

Vi hälsar honom hjärtligt välkommen!

Team Rondo

MARKNADSNYTT

RONDO PLAST 
- UTÖKAD TEKNISK SUPPORT

Orosmoment 1, frågorna. Orosmoment 2, klurigheterna.
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RONDO PLAST 
- UTÖKAD TEKNISK SUPPORT

Alla rätt!! Välförtjänt uniform delas ut.

“Gänget & Jag!” Fr.v: Fredrik Holst, Johan Svenmo, Patrik Lindqvist och Dennis Klang. 
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DRAGNING I 
KONSTKLUBBEN 2020

KONSTKLUBBEN

I år är ju ingenting sig likt, inte ens dragningen i konst-
klubben klarade sig utan att påverkas av rådande omstän-
digheter. Dragningen som varit på fredag eftermiddagar 
sen urminnestider blev i år en ”lunch-tillställning”, men 
det blev riktigt bra ändå. Vi började med smörrebröd 
innan dragningen. Om det var smörrebröden som var 
anledningen till att uppslutningen var bättre än vanligt, 
vet jag inte, men det var roligt i vilket fall som helst. 
Det får nog bli början på en ny tradition.

I år var det Leif-Åke Persson som vann förstapriset, en 
väldigt trevlig tavla av Bertil Vallien. 

”Bertil Vallien – en 81 år ung själ som är kreativ och 
produktiv som aldrig förr. Glaset är möjligheternas ma-
terial och Bertil dess okrönte kung, det är hela världen 
överens om. Men, det finns fler konstformer som Bertil 
bemästrar med glans – som t.ex. att avbilda tillitsfulla och 
kraftfulla hästar med hjälp av kol, tillverkat enligt gam-
mal metod.” Kan vi läsa på Galleri Ardennos hemsida.

För de som inte helt uppskattade sin vinst finns möj-
lighet att göra en utflykt till  Torna Hällestad och välja 
ett annat alster istället, inom ett år.

Vi välkomnar gärna nya medlemmar, enda kravet är att 
du är anställd på Polykemi, Rondo eller Scanfill.

Boel Hugoson

Vinst nr Namn Andelsnr Tavla nr
1 Leif-Åke Persson 20 1

2 Fredrik Olsson 6 2

3 Karl Banke 8 11

4 Ulrik Nilsson 64 7

5 Lena Hansson 42 3

6 Christian Andersson 46 4

7 Karsten Vang 50 E2

8 Eira Jönsson 33 8

9 Per Persson 10 5

10 Lena Hansson 41 6

11 Carl Eriksson 7 10

12 Glenn Arvidsson 26 9

13 Herman (Majlinda ) Hugosson 17 15

14 Patric Cederholm 67 14

15 Johnny Lindén 48 12

1 Fredrik Olsson 6 13

2 Eira Jönsson 33 E1

1 Fredrik Holst 91 Handla i Ystad 1000kr

Vinnare 2020-05-15

Extradragning 2020-05-15 (ej vunnit 2016 eller tidigare)

Presentkort 

Tre glada vinnare: Fr. v: Karl Banke, Ulrik Nilsson och Christian Andersson. 
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 Smarriga smörrebröd.

Boel visar upp förstapriset ”Memento Mori” av Bertil Vallien.

Smörrebröden blev en succé. 

”Jippie”, keramik av Yvonne Larsson.

Årets glada vinnare!
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TURNERING

POLYKEMI 
PADEL OPEN 2020

När alla var samlade så var det tid för lottning, uppvärm-
ning och regelsnack. Denna gång var det dags att testa 
en ny spelform, närmare bestämt ”King/Queen of the 
Court” som innebär att alla spelar uppdelat på de banor 
som finns tillgängliga (i detta fall åtta stycken) och de 
som vinner flyttar upp en bana och de som förlorar flyt-
tar ner en bana. Bana 1 är alltså ”King/Queen of the 
Court-banan”, d.v.s. den bana man strävar efter att nå.  

Matcherna spelades på tid à 15 minuter. Efter tio spe-
lade matcher korades två typer av vinnare, den spelare 
som vann flest antal matcher under dagen, men fram-
förallt det paret som vann sista matchen på ”King/
Queen of the Court-banan”. ”Finalen” vanns av Johan 
Thorén och Daniel Lindahl och de korades därför till 

dagens vinnare och fick ta emot vandringspokalen. 
Priset för flest vunna matcher fick Herman Hugosson 
ta emot, med 8 av 10 vunna matcher. 

Lunch serverades från Lisas Skafferi runt 12-tiden då 
hälften av matcherna hade spelats och hungern började 
sätta sina spår och nya krafter behövde samlas.  

Trots det höga tempot och 2,5 timmars effektivt spel, 
lyckades vi hålla oss ifrån några värre skador, men en-
ligt hörsägen värkte mångas kroppar framåt kvällen och 
dagen efter.

Jippo-gruppen

SÖNDAGEN DEN 17 MAJ KANSKE MÅNGA TROR ATT MAN FIRAR NORGES NATIONAL-

DAG, MEN DENNA DAG HADE 32 TAGGADE POLYWORKERS SAMLATS UTE PÅ SKURUPS 

PADELCENTER FÖR POLYKEMI PADEL OPEN 2020. 

Fr. v: Ola Olsson, Andreas Persson, Viktor Bladh, Patrik Jönsson, Mattias Andersson, Andreas Bergman, Håkan Jacobsson, Nathalie Lennartsson, 
Johan Hugoson, Gustav Hugoson, Kenan Kozica, Herman Hugosson, Peter Lind, Carl Eriksson, Jonas Schor, Karl Banke, Marie Hugosson, 
Johan Svenmo, Lars Hugosson, Patric Cederholm, Johan Sonesson, Dennis Klang, Fredrik Nilsson, Joachim Andersson, Magnus Green, 
Jörgen Månsson, Sejdi Karaliti, Markus Holm, Daniel Lindahl, Johan Thorén, Fredrik Holst och Johan Nordin. 
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POLYKEMI 
PADEL OPEN 2020

Marie Hugosson och Fredrik Nilsson.

Daniel Lindahl och Herman Hugosson. 

Ola Olsson, Gustav Hugoson, Andreas Persson & Lars Hugosson. 

Johan Hugoson. 

Andreas Persson och Lars Hugosson. 

Patric Cederholm.

Håkan Jacobsson och Sejdi Karaliti. 

Vinnarna! Daniel Lindahl och Johan Thorén. 
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Polykemi AB / Koncernen 
Koncernens omsättning, som under åren 2016-2018 ökade med 
10-20% per år, har 2019 i stort sett kvarstått på 2018 års nivå, 
vilket främst beror på en viss allmän avmattning av marknaden. 
Resultatet ligger kvar på en fortsatt hög nivå. 

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

De senaste årens framgångsrikt bedrivna arbete med att öka 
volymleveranserna planeras fortsätta med oförminskat fokus 
under 2020. Bortsett från rådande osäkerhet kring vad den 
globala spridningen av viruset covid-19 kommer att medföra 
finns inga indikationer på att den långsiktigt positiva trend som 
inleddes 2014 kommer att brytas. Det är i dagsläget omöjligt att 
exakt bedöma konsekvenserna av covid-19, men rimligen kom-
mer de att innebära ett visst omsättnings- och resultatbortfall 
för alla koncernföretag under 2020. 

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

Hållbarhetsrapport 
Moderföretaget har upprättat en separat hållbarhetsrapport 

enligt bestämmelserna i 6:e och 7:e kapitlen i Årsredovisnings-
lagen. Rapporten är benämnd ”Hållbarhetsredovisning 2019” 
och har 2020-04-17 publicerats på företagets hemsida:
www.polykemi.se

Rondo Plast AB 
Omsättningen, som föregående fem år visat ökande siffror, har 
minskat något under 2019. Dock har försäljningen till externa 
kunder ökat med 12% från 2018 till 2019. Rörelseresultatet lig-
ger kvar på i stort sett oförändrad nivå och uppgår för 2019 till 
3,2% av omsättningen (f.å. 2,8%).  

Förutsättningarna för företagets verksamhet bedöms som 
gynnsamma genom fortsatt ökad efterfrågan på högkvalitativa 
återvunna compounds. Det prioriterade arbetet med att hitta 
nya högkvalitativa råvarukällor, vilka är en grundförutsättning 
för att kunna tillgodose kundernas kvalitetskrav, kommer att 
ligga kvar på en oförändrat högprioriterad nivå under 2020. Un-
der normala betingelser, det vill säga utan covid-19 pandemin, 
skulle detta innebära en bedömd ökning av såväl omsättning 
som redovisat resultat för kommande år.  

Scanfill AB  
Omsättningen har ökat med 7,5% jämfört med 2018 och ökar 
därmed kraftigt för nionde året i följd. Också den sedan 2016 
rådande trenden med ökade rörelseresultat har fortsatt. Årets 
rörelseresultat uppgår till 8,5% av omsättningen (f.å. 6,7%). 

Det långsiktiga arbetet med befintliga kontakter och potentiella 
projekt har fortsatt kontinuerligt under 2019. Omsättnings- 
och resultatutvecklingen under 2019, kombinerat med vet-
skapen om de affärer som förväntas falla på plats under 2020, 
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skulle under normala betingelser, det vill säga utan covid-19 
pandemin, innebära att förutsättningarna för ett resultat 2020 i 
nivå med de senaste årens skulle bedömas som goda. 

Polykemi Compounds Corporation Ltd har i likhet 
med koncernen i övrigt haft en omsättning på ungefär samma 
nivå som 2018 men har resultatmässigt haft ett betydligt högre 
utfall än i fjol. 

Främsta orsaken till detta är kraftigt förbättrade marginaler. 
Resultatet i förhållande till omsättningen är fortfarande högre 
än vad det är för koncernen som helhet. 

Övriga koncernföretag 
De utländska försäljningsdotterföretagen, Polykemi GmbH i 
Tyskland, Polykemi Spol S.R.O. i Tjeckien, Polykemi ApS i 
Danmark och Polykemi Inc i USA har sammantaget haft ett 
resultatmässigt utfall i nivå med utfallet för 2018.  

Ola Hugoson 
VD
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Tre bröder – två företag  
Fredrik driver två gårdar tillsammans med sina bröder Niklas 
och Richard – Stockholmsgården och Peppinge Produkter. 
Förutom själva odlingen så har vi även två packerier. Det be-
tyder att vi själva odlar grönsaker, men vi har också samarbeten 
med andra bönder som odlar åt oss. Alla grönsaker lagras i sam-
band med skörd hos oss i stora hallar. Allt eftersom ni köper 
grönsaker i butikerna så plockar vi fram potatis, morötter, lök 
etc. från hallarna, sorterar, packar och skickar iväg till butiker 
runtom i hela Sverige.   

Stockholmsgården har gjort lök till ”sin grej” och lagrar under 
ett år cirka 10 000 ton, med ambition om att växa 10% varje 
år. Det är väldigt mycket lök! Det är inte konstigt att vi kallas 
löga-Larsson ibland. Anledningen till ambitionen om en ök-
ning är för att täcka upp det totala behovet och därmed slippa 
importen. Helt enkelt kunna erbjuda svensk lök till marknaden 
året runt, ekologisk och konventionell. Det tycker vi är bra för 
miljön och bra för Sverige. Visste du att Sverige är ett av de 
länder där besprutningen är som mest reglerad och där man 
generellt använder minst bekämpningsmedel? Som konsument 
har du stor makt.  

Odling  
Som bonde lever man nära naturen, följer årstidens växlingar 
och är helt beroende av vädret. Alla har hört bönder klaga över 
vädret, aldrig är de nöjda. Visst ligger det en sanning i det, men 
det är en extremt betydande faktor som inte går att kontrollera. 
En liknelse skulle vara att du spelar poker och satsar allt på en 
giv, ja kanske inte riktigt men … nästan.  

Det ska inte regna för mycket, men heller inte för lite. Lagom 
temperatur och absolut inte minusgrader långt in på säsongen. 

Glöm inte bort blåsten, ett par stormar tidig vår ställer till det 
rejält. När skörden sedan kommer i september/oktober tar jag 
ett djupt andetag. Under cirka en månad ska 10 000 ton lök 
skördas och köras in i hallar. Det är cirka 1100 lastade trak-
torsläp, eller 39 lastade vagnar/dag. Helst ska inget gå fel. Det 
ska vara torrt, inget regn med andra ord, för då kan man inte 
skörda. Traktorer och släp ska hålla och bönder och traktorföra-
re ska hålla sig friska.  

Här går det inte att kompromissa. Utan skörd finns det inget att 
sälja så det är bara att köra! Under denna period träffar jag inte 
Fredrik speciellt mycket. Så är det, att vara gift med en bonde. 
Är det dessutom dåligt väder och mycket motgångar är det rätt 
bra att inte ses. Varje år undrar jag hur detta års skörd ska bli, 
hur september/oktober ska se ut. Det går aldrig att förutspå, 
även om vissa hävdar motsatsen. Känslan när allt är inne och 
skörden är ok, vilken seger – för både vuxna och barn.  

Nära med naturen  
Även om arbetet stundtals är väldigt intensivt hemma på gården 
så är det också fantastiskt att få leva på en gård, där det alltid 
händer något. Fredrik har ett jobb som är extremt omväxlande, 
ena dagen gräver han en grop, sen ska något lagas och tredje 
dagen förhandlar han priser i Helsingborg. Våra barn får växa 
upp nära naturen och kan skapa sig en förståelse för kretslopp, 
symbios med naturen och konsumtion.  

Även om få uppgifter kan flyttas på framtiden och det här med 
ledighet inte är en självklarhet så finns det också en stor frihet. 
Barnen är med och flyttar bevattningar eller åker med på fält-
vandringar och tittar på ogräs. Kreativa lösningar skapar möj-
ligheter. Detta har dock inte alltid varit en självklarhet, det tog 
ett tag innan jag landade…

LIVSSTILSREPORTAGE

BONDE PÅ ÖSTERLEN
ATT VARA BONDE ÄR ATT VÄLJA EN LIVSSTIL, EN LIVSSTIL SOM PÅVERKAR HELA FAMILJEN. 

JAG OCH MIN MAN FREDRIK LARSSON FLYTTADE NED FRÅN STOCKHOLM FÖR SNART 

ÅTTA ÅR SEDAN, I SAMBAND MED ETT GEMENSAMT BESLUT OM ATT HAN SKULLE TA ÖVER 

FAMILJEFÖRETAGET. JAG HADE DÅ EN TANKE OM VAD DET SKULLE INNEBÄRA ATT LEVA 

MED EN MAN SOM ÄR BONDE… LITTLE DID I KNOW. JAG TÄNKTE HÄR BESKRIVA HUR DET 

ÄR ATT LEVA MED EN BONDE OCH HUR DET ÄVEN PÅVERKAR MINA BESLUT OCH VAL.  
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BONDE PÅ ÖSTERLEN

Corona  
Som för de flesta påverkade Corona även verksamheten hem-
ma på gården. Inte hade vi en aning om hur mycket lök och 
potatis som personer kunde hamstra, och det var mycket. Vi 
sorterade och packade som om det vore dagarna innan jul el-
ler påsk (förutom skörden våra mest intensiva perioder). Vad 
som blev tydligt för oss var/är att Sverige har en väl fungerande 
livsmedelsförsörjning, även då samhället stängs ned. Det finns 
ingen anledning att lagra onödigt mycket potatis eller lök som 
sedan måste slängas. Detta är såklart under förutsättning att 
ni som konsumenter fortsätter att köpa svenskt, annars blir vi      

direkt beroende av import där vi får slåss med andra länder om 
tillgänglighet och pris.  

Kanske gör du en Österlen-tur i sommar och undrar var 
Stockholmsgården ligger? Då kan jag berätta att vi finns där de 
stora ko-tavlorna bor, strax utanför Kåseberga. Det är Fredriks far-
bror Thorsten som är konstnären. Nytt för i år är den stora span-
ska tjuren som står uppe på kullen och tittar ned mot kustvägen. 

Hanna Larsson

Fredrik på backen med våra sommarkor. 

Leo och Lily sätter etiketter på oktabiner. Röda lökar som formar ett hjärta. Lökupptagning. 
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En glad Karl Banke trots straff-upphopp! 

 POLYKEMI SPONSRAR 

PADEL FÖR EN GOD SAK
VARJE ÅR SKÄNKER POLYKEMI PENGAR TILL VÄLGÖRENHET. I DECEMBER 2019 SKULLE 

EN TREDJEDEL AV SUMMAN SKÄNKAS TILL MUSIKHJÄLPEN, MED TEMAT ”SEX ÄR INTE 

ETT VAPEN”, MEN ISTÄLLET FÖR ATT BARA SKÄNKA PENGARNA KOM G3 PÅ IDÉN ATT 

VI SKULLE KUNNA BUDA PÅ EN AUKTION OCH GÖRA DET TILL ETT ROLIGT JIPPO. 

Vi kollade runt bland auktionerna, men antingen var 
där inget som riktigt passade vårt företag och våra med-
arbetare, eller så budade någon över oss. Underteck-
nad hörde då av sig till den svenska förbundskaptenen 
i padel, Andréas Johansson, och frågade om inte han 
kunde tänka sig lägga ut en auktion där man kunde buda 
på padellektioner. Det gjorde han och vi vann budgiv-
ningen, och pengarna gick oavkortat till Musikhjälpen! 

Ett halvår senare var det äntligen dags. Den 13 juni 
kom Andréas, tillsammans med co-coach Jonas Persson, 
till Ystad och höll i tre lektioner för totalt 24 av våra 

medarbetare. Stort tack till Andréas som gjorde detta 
möjligt, och tack till Jonas från Padel of Sweden som 
ställde upp med banor.  

Glöm inte att följa Andréas på Instagram och YouTube 
för många bra padeltips! 

Instagram: padeltrainersweden 

YouTube: Andréas Johansson

Gustav Hugoson
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Fr. v: Jonas Persson, Mersad Besic, Jonas Schor, Bibbi Emilsson, Dennis Klang, Håkan Jacobsson, Johan Sonesson, Carl Eriksson, Patrik Jönsson 
och Andréas Johansson. 

Fr. v: Jonas Persson, Gustav Hugoson, Christian Åberg, Magnus Green, Marie Hugosson, Vendela Hugosson, Ola Olsson, Karl Banke, 
Patric Cederholm och Andréas Johansson. 

Fr. v: Andréas Johansson, Oscar Hugoson, Gustav Hugoson, Kenan Kozica, Johan Hugoson, Herman Hugosson, Daniel Lindahl, Peter Lind, 
Andreas Persson, Lars Hugosson och Jonas Persson. 
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