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VD HAR ORDET

”DET NYA
NORMALA!”

VD, OLA HUGOSON

I EN STUND AV EFTERTANKE OCH FUNDERINGAR SLÅR DET MIG ATT DET SOM JAG
OCH SÄKERT MÅNGA MED MIG ÖNSKAT DET SENASTE HALVÅRET, ATT LIVET SKALL
ÅTERGÅ TILL NORMALT SÅ SNART SOM MÖJLIGT, SANNOLIKT INTE KOMMER ATT UPPNÅS… INTE NU OCH KANSKE EJ HELLER I FRAMTIDEN, FÖR DET SOM VAR NORMALT
FÖR ETT HALVÅR SEDAN KOMMER INTE ATT VARA NORMALSTATUS I MORGON.

fr.o.m. mitten av augusti, och det gav oss lite mera råg i
ryggen! Ännu mera glädjande är det att vi under ”puckeln” fått uppleva att orderingången ökat ännu mer och
att vi därför kunde besluta att återgå till 100% tid i
produktionen fr.o.m. 1 september. Visserligen är en del
tjänstemän inom försäljningen fortfarande korttidspermitterade med 20% p.g.a. att det är svårt eller omöjligt
att resa och besöka kunder, men förhoppningen är att
även dessa skall kunna återgå till det gamla normala
(100%) under hösten.

Jag är övertygad att vi som privatpersoner och som
företag/organisationer helt enkelt måste vänja oss vid
tanken av att livet och världen är ej som förut (som den
gamle indianen sa i 60-talslåten med Little Gerhard).
Fast å andra sidan så skall man kanske inte glömma
hur historien varit och då är det ännu tydligare att vi
hela tiden förflyttar och anpassar oss i förhållande till
förutsättningarna!
Med en i grunden positiv inställning till framtiden och
vår förmåga att ställa om och göra rätt, så vågar jag
påstå att vi fortfarande inte har nått toppen av vad som
är möjligt. Vi har mycket mera förbättringar och utveckling kvar att få uppleva.

Det sedan några månader planerade övertagandet av
produktionsutrustning från JiHå Plast AB i Karlskoga
är nu genomförd och när Polynews kommer ut är vi
nog nära att få igång den första produktionslinjen på
Scanfill. Givetvis medför nyinstallationer ytterligare investeringar i form av el, vatten, kylning och ventilation
och dessa uppskattas till inalles ca 5 miljoner kr. I detta
investeringspaket ingår även ombyggnad av lokaliteterna så att vi uppfyller de renlighetskrav för livsmedelsindustri som våra kunder kräver av oss. Nya slussar med
handfat m.m. kommer att installeras på 4-5 ställen i
hall 5 och 6. Anställande av ytterligare arbetskraft pågår
också för fullt.

Då det gångna kvartalet mest utmärkts av efterlängtad
sol, värme och ledighet så är avsaknaden av stora omvärldshändelser betydande och därför känns det mera
naturligt att summera det som är oss närmst.
Precis som vi ”trodde” i mars så har affärerna utvecklats till det bättre ju längre tiden lidit. När vi gick på
semester så kunde vi redan då konstatera att vi hade
en positiv treveckorspuckel i produktionsplaneringen
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En riktig långkörare i Polynews rapportering har varit
hur vi skall lösa kylvattenfrågan framöver och även detta projekt börjar löpa mot sitt slut. Visserligen väntar vi
in en dom i Vattendomstolen för att långsiktigt kunna
säkra tillgången och möjligheten att nyttja och återlämna djupt grundvatten (typ 200 m ner), men de praktiska åtgärderna pågår sedan några månader för fullt.
Bland annat byter vi ut alla rör i vårt interna rörsystem
för kylvatten och har därför ”permanent” två medarbetare från Sture Anderssons Rörinstallationer AB på
plats. Dessa har byggt upp en egen liten verkstad i mellersta fabriken för att underlätta arbetet.

tillstånd för att bilda Polykemi Compounds (Chongqing)
Co., Ltd i megastaden som ligger ca 2½ timme med flyg
sydväst från Shanghai. För dom som inte känner till
Chongqing så är det till ytan världens största ”stad” och
den är, så när på 2.000 kvadratkilometer, dubbelt så stor
som Danmark!
Med en förhoppning om en skön frisk höst och en fortsatt god fart i affärerna avslutas på detta sätt detta korta
alster från undertecknad.
Ystad 2020-09-18

Det är inte bara i Ystad som det pågår investeringsprojekt, utan efter drygt åtta månaders väntan på att
marknaden skall stabilisera sig tog vi beslut vid senaste
styrelsemötet att gå igång med Chongqing-projektet.
Magnus Lindahl med kollegor är därför i full gång med
att handla upp lämplig mark och införskaffa nödvändiga

Ola Hugoson
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TREVLIGT INITIATIV

FÖR ANDRA ÅRET I RAD, BJÖD PRODUKTION IN TILL KORVGRILLNING
STRAX INNAN SEMESTERN.

TACK!
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Många hungriga
medarbetare!
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IT JUST GETS
WRONG...

DET BLIR
BARA FEL...

A man was sitting on the edge of the bed, watching his wife,
who was looking at herself in the mirror. Since her birthday was not far off, he asked what she’d like to have for her
birthday.

En man satt på sängkanten och såg på sin fru, som studerade
sig själv i spegeln. Eftersom hennes födelsedag inte var långt
borta frågade han vad hon ville ha på födelsedagen.
”Jag skulle vilja vara åtta igen”, svarade hon, fortfarande
tittande i spegeln.

”I’d like to be eight again”, she replied, still looking in the
mirror.

På födelsedagsmorgonen, steg han upp tidigt, gjorde en stor
härlig skål med Coco Pops, och tog med henne till Nöjesparken. Vilken dag! Han satte henne på alla attraktionerna
och karusellerna på nöjesfältet; Dödskanan, Skräckväggen,
Vrålande Bergbanan, allt där fanns.

On the morning of her birthday, he arose early, made her a
nice big bowl of Coco Pops, and then took her to Adventure
World theme park. What a day! He put her on every ride in
the park; the Death Slide, the Wall of Fear, the Screaming
Roller Coaster, everything there was.

Fem timmar senare stapplade de ut ur nöjesparken. Hennes
huvud snurrade och magen var upp och ner. Han tog med
henne till McDonalds och beställde ett Happy Meal med
extra pommes och en chokladshake. Sen bar det av till bion,
läsk och hennes favorit godis, M&M. Vilket fantastiskt
äventyr!

Five hours later, they staggered out of the theme park. Her
head was reeling and her stomach felt upside down. He then
took her to a McDonalds where he ordered her a Happy
Meal with extra fries and a Chocolate shake. Then it was
off to a movie, popcorn, a soda pop, and her favorite candy,
M&M’s. What a fabulous adventure!

Slutligen stultade hon hem med sin make och kollapsade i
sängen, helt utschasad.

Finally, she waddled home with her husband and collapsed
into bed, exhausted.

Han böjde sig över frun med ett stor leende och frågade kärleksfullt, ”Så älskling, hur var det att vara åtta igen?”

He leaned over his wife with a big smile and lovingly asked,
”Well dear, what was it like, being eight again?”
Her eyes opened slowly as her expression changed.
“I meant my dress size, you f@*#*%g retard!!!”

Hon öppnade ögonen långsamt och hennes ansikte ändrades.
”Jag menade min klänningsstorlek din j@*#a idiot!!!”

The moral of the story:
Even when a man is listening, he is going to get it wrong.

Historiens poäng:
Även när en man lyssnar, kommer han att göra fel.

Inskickat av Ken Larson, Fairbanks Alaska

”Översatt” av Ola Hugoson
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLD
Tobias Jarlemark

Mitt namn är Tobias Jarlemark. Jag är 43 år fyllda och
är född och uppvuxen i Karlskoga, Värmland. Jag bor i
ett hus på landet utanför Degerfors med min hund Max
och tre huskatter.

mor och far var aktiva bowlare på den tiden, så det föll
sig naturligt att jag skulle bli det med. Med andra ord,
mer eller mindre uppväxt i bowlinghallen i Karlskoga.
Klubben jag spelar i heter BK Nobel. Vi har spelat i
högsta divisionen under många år, elitserien, men nu
befinner vi oss i allsvenskan.

Jag kommer från JiHå Plast AB där jag har jobbat sedan 2003. De sista 10 åren där var min anställning
som produktionschef. I mitt arbete där har jag varit
inblandad i allt som rör produktion, framtagande av
nya produkter till kunder och även haft en del kundkontakter.

Jag ser fram emot att jobba på Scanfill, det kommer bli
en rolig utmaning. Att få jobba med problemlösning och
utveckling av produktion, både internt och hos kunder,
har alltid varit något jag brinner för.
Tobias Jarlemark

SLUTAT

Bowling är ett stort fritidsintresse. Det är något som
jag började med tidigt, redan när jag var 5 år. Både min

Namn
Jörgen Larsson
Oscar Henriksson
Bo-Göran Ottosson
Pontus Björklund

Anställningsform
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
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Avgångsdatum
2020-04-01
2020-05-31
2020-07-31
2020-08-09

UTBILDNING

PRESENTATIONSTEKNIK
NÅGOT VI ALLA KAN BLI BÄTTRE PÅ!
”DEN SOM SLUTAR BLI BÄTTRE, SLUTAR ATT VARA BRA!” MED HUGOS BEVINGADE
ORD I ÅTANKE, HAR VI PÅ MARKNADSAVDELNINGEN PLANERAT ATT UNDER HÖSTEN
GENOMFÖRA EN VIDAREUTBILDNING I TRE STEG.
Presentationsteknik – Behovsexpert – Förhandling och
Avslut är huvudteman för utbildningarna och i början
av september rivstartade 25 nyfikna och kunskapstörstande medarbetare med att drillas i den ädla konsten att förmedla ett budskap på bästa sätt.

bästa sätt lägger upp och genomför en presentation), till
vikten av att presentera EFI – Egenskap-Fördel-Innebörd
(nyttan för kunden), till hur vi står, talar och agerar,
övades och diskuterades livligt under dagen. När vi sent
på eftermiddagen tackade våra entusiastiska föreläsare
Mikael och Camilla från Mind It, med en applåd, så var
vi alla fulltankade med nya idéer på hur vi kan bli ännu
lite bättre i Presentationsteknikens ädla konst!

Under en dag fylld av såväl utbildning som praktiskt
övande, i högt tempo och med ett leende på läpparna,
tog alla deltagare med sig något nytt att tänka på och förbättra när det gäller att presentera ett budskap på bästa
sätt. Allt från den Retoriska Dispositionen (hur man på

Mattias Persson
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Oscar Hugoson och Anders Svensson i djupa diskussioner.

Mattias Persson, Karl Banke och Mia Persson utgjorde en liten
grupp under utbildningen.

Rondogänget; Fredrik Holst och Dennis Klang
- Alltid lika glada!

Nästan hela sales-teamet samlat!
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REGNBÅGE ÖVER POLYKEMI
DET ÄR INTE OFTA MAN FÅR SE EN REGNBÅGE, SÅ DEN 9 JULI NÄR DEN VISADE SIG,
PASSADE LEIF-ÅKE ”LIFFE” PERSSON PÅ ATT KNÄPPA NÅGRA BILDER.
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THE TRUTH

SANNINGEN

A woman and her 12-year-old son were riding in a taxi in
Detroit. It was raining and all the prostitutes were standing
under awnings.

En kvinna och hennes 12-årige son åkte taxi i Detroit. Det
regnade och alla prostituerade stod under markiser.
”Mamma,” sa pojken, ”vad gör alla dessa kvinnor för något?”

”Mom,” said the boy, “what are all those women doing?”
”Dom väntar på att deras män skall sluta jobba”, svarade
hon.

”They’re waiting for their husbands to get off work,” she
replied.

Taxichauffören vänder sig om och säger, ”Herregud damen,
varför säger du inte sanningen? Dom skall ha sex med män
för pengar.”

The taxi driver turns around and says, ”Geez lady, why don’t
you tell him the truth? They’re hookers, boy! They have sex
with men for money.”
The little boy’s eyes get wide and he says, “Is that true Mom?”

Den lille pojkens ögon vidgas och han säger, ”Är det sant
mamma?”

His mother, glaring hard at the driver, answers, ”Yes.”

Hans mamma, glor hårt på föraren, och svarar, ”Ja.”

After a few minutes the kid asks, ”Mom, if those women
have babies, what happens to them?”

Efter några minuter frågar barnet, ”Mamma, om dom kvinnorna får bebisar, vad blir det av dom?”

She said, ”Most of them become taxi drivers.”

Hon säger, ”Dom flesta blir taxichaufförer.”

Inskickad av: Ken Larson , Fairbanks, AL, USA

”Översatt” av Ola Hugoson.

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:
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DAGS FÖR PENSION

AVTACKNINGSMIDDAG
FÖR BOSSE!
EFTER MER ÄN 45 ÅR SOM ANSTÄLLD OCH HA FYLLT 65 ÅR, SÅ GICK BO-GÖRAN
”BOSSE” OTTOSSON I PENSION I SAMBAND MED ÅRETS SOMMARSEMESTER.
När Bosse väl bestämt att han skulle gå i pension, så trodde
fortfarande inte alla på honom. Bosse har ju hört till inventarierna på truck och han funderade länge och väl på när den sista
dagen skulle bli. Valet kom och när det närmade sig semestern
så bestämde vi, Bosses kollegor på Truck/Laddning/Lager och
Transport, att vi skulle gå ut och äta med Bosse. Vi bestämde
även att detta skulle bli en överraskning och att Bosse inte skulle
veta något om detta i förväg.
Med hjälp av Bosses fru Monica, lyckades vi hålla det hemligt
för Bosse. Han trodde att han skulle gå ut och äta med sin och
sin brors familj den aktuella fredagskvällen.
Överraskningen var total när han kom in genom porten till
gården på Möllers Bryggeri. Han tittade och hälsade på vad han
trodde var EN av hans kollegor, sen tittade han igen och såg att
i princip alla hans kollegor som han jobbar med i vardagen satt
vid långbordet. Innan Bosse fick gå och hälsa på alla, så överräckte Per Persson en gåva från kollegorna. En lyckad kväll och
Bosse var VÄLDIGT nöjd och hade svårt för att komma över,
att alla lyckats att hålla kvällen hemlig för honom.
Undertecknad vill här passa på att återigen tacka Bosse för alla år
tillsammans. Ibland har vi inte alltid tyckt likadant, konstigt annars med alla dessa år, men vad gör det, vårt mål har alltid varit
desamma, att serva på en så hög nivå som möjligt. Din lojalitet,
ditt ansvarstagande och med en utmärkt närvaro, så var det inte
utan att jag hade en liten tår i ögat när vi träffades sista dagen
inne på mitt kontor och sa ”tack och adjö” till varandra. Träffas
vi inte innan så hoppas jag att vi ses på vårt årliga julbord.
Kristofer Malmberg
En överraskad Bo-Göran Ottosson!
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Per Persson överräcker
en gåva från kollegorna.

Hela gänget
vid långbordet.
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FRITIDSINTRESSE

SVERIGE RUNT
UNDER EN PANDEMI
SEMESTERN 2020 ÄR REDAN BAKOM OSS, OCH PANDEMIN GJORDE ATT MÅNGA
BESTÄMDE SIG FÖR ATT INTE RESA BORT I ÅR. - ”ÄR RESOR SÄKRA NU?”
Vi hade ställt oss själva den frågan länge. Inte på grund av
hotell- eller restaurangvistelser, utan framför allt på grund av de
osäkra regler och bestämmelser i olika länder som dessutom hela
tiden ändras. Vi tänkte inte fastna utomlands!
Jag (Aleksander Kurszewski - Area Manager) och min son
(Kasper Kurszewski - Elektriker) är Tatra- och Alpinister, vi tillbringar de flesta av våra resor med att nå nya toppar, väggar och
glaciärer. Eftersom Skåne har mycket få utmaningar som passar
oss, måste vi leta efter nya äventyr långt hemifrån. Under våra
resor sover vi vanligtvis i bilen eller i det som vi kallar för en
”snigel”. Vi försöker alltid minska kontakten med människor
till ett minimum (skönt att vara själva i naturen), så årets pandemi var inte ett hot i sig.

Vi bestämde oss för att klättra till Nordtoppen från södra sidan,
traversa till Sydtoppen och gå ner via leden för turister.

Därför fick vi idén att utforska landet vi bor i, landet som vi aldrig tidigare haft tid att lära känna. Naturligtvis var vårt Mekka
för vårt äventyr, en speciell bergstopp, ett berg som ger oss en
utmaning. Det blev Kebnekaise, så klart! Men vi tänkte inte nå
denna topp genom att vandra på en av de två vandringslederna
(östra eller västra leden). Nej! Vi heter Kurszewski ju!

Vägen till norra Sverige är naturligtvis väldigt lång, så vi passade
på att träna våra klättringsförmågor på olika platser, och samtidigt besökte vi några symboliska sevärdheter i Sverige (Birka,
Sigtuna, Uppsala, Sala Silvergruva, Engelbergs Bruk, Falun, tre
dagars vandring vid Höga kusten och Skuleskogens Nationalpark, Luleå, Vildmarksväggen, Jokkmokk, Kiruna, Mörkret,
Fulufjällets Nationalpark – med Sveriges högsta vattenfall, m.m.).

Klara för avfärd!

Besök i Sigtuna.
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Utrustningscheck i Nikkaluokta.

Kungsängen - Ryssgraven.

Sigtuna Rådhus.

Bestigning av Kebnekaise

Efter cirka 20 minuters flyg och njutning av utsikter, närmade
vi oss landningen. Tyvärr gjorde klimatförändringar glaciären
instabil och lutad, vilket gjorde det omöjligt för piloten att sätta
ner maskinen nära vår startpunkt. Efter att ha landat mitt på
Björlings glaciär, band vi ihop oss med ett rep, drog fram isyxorna och började den mödosamma vandringen mot väggen.
Det var ansträngande eftersom det redan var 20 grader varmt
tidigt på morgonen, på snön.

Eftersom vår klättrutt började i den södra nischen, mellan
Björlings glaciär och Storglaciär, var vi tvungna att komma till
startpunkten av klättrutten med hjälp av helikopter. Vi gjorde
förberedelserna och inspektionen av utrustningen och repen dagen innan, packade våra ryggsäckar, fyllde påsarna med vatten...
drack whisky...
Vi vaknade mitt i natten den 6 augusti 2020
(fortfarande ljust), åt frukost, fyllde på hydrolyterna, lite gymnastik och stretching... och till helikoptern.

forts. på sida 16
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Vy från helikoptern.

Avsläppning på Björlings glaciär.

Inte förrän vi nådde väggen som vi skulle klättra uppför, insåg
vi att det skulle bli en av de bästa dagarna i vårt liv! Vi började
klättringen genom att gå runt det första steniga partiet av kammen. Eftersom det bara fanns snö på skuggiga platser beslutade
vi oss för att inte använda våra stegjärn och därmed spara några
minuter på upp- och nerpackning av dessa. Naturligtvis, fortfarande bundna med ett rep, gick vi igenom snöarkarna och
började bestigningen av Nordtoppen.

Under den första pausen registrerade vi 24 graders värme, vilket,
som Ni antagligen kan gissa, inte är den optimala temperaturen
när varje muskel i kroppen arbetar praktiskt kontinuerligt i flera
timmar. ”Tja, det är bra att det inte regnar!” skämtade vi.
Den andra pausen (vid 2/3 av rutten) var ett tillfälle att reflektera över livet, beundra utsikter och tacka varandra för livet och
upplevelser hittills. Vi satt här i goda 20 minuter, och vi visste
att nästa bergsparti kommer att vara det mest tekniskt, fysiskt
och mentalt krävande.

På väg upp.
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Spelpaus vid toppen.

Evig snö vid Nordtoppen.

Klättrutten beskrevs som 4-6 timmars klättring. Vi lyckades
komma till den så kallade toppdrivan, d.v.s. en mössa med evig
snö som ligger på båda topparna av Kebnekaise, efter 3,5 timme.
Antagandet var att bryta 2-4 m genom ovannämnd snö för att
nå toppen (vindarna formade snöskyddet så att det nästan var
vertikalt på den södra sidan). Dock, visade det sig att samma klimatförändringar som hindrade vår tidigare landningsplan, fick
toppdrivan att smälta tillräckligt mycket, så vi kunde passera
den på höger sida utan att gräva.

Momentet när vi nådde Nordtoppen var extremt känslomässigt för oss. Trots det faktum att vi redan har nått oräkneliga
toppar och väggar i våra liv, var detta ögonblicket annorlunda.
Även nu, några veckor efter, kan jag inte sätta fingret på varför vi
kände oss så speciella just här, så lyckliga och fridfulla...
Efter att ha tagit på oss stegjärnen, fixat repet och tagit fram
isyxor, och efter några selfies, började vi traversen på toppdrivan,
till den högsta toppen av massivet, den högsta bergstoppen i
Sverige - Kebnekaises Sydtopp. Efter nästan 30 minuters promenad hade vi uppnått vårt mål för årets resa! Vår ”cherry on the
top” blev nu uppäten… med kärnan!
Nedstigningen till Fjällstationen tog oss nästan sju timmar (i
regn, dimma och i 5 graders kyla - vädret i bergen är oförutsägbart). Vi anlände till Kebenekaise Fjällstation cirka kl. 23:00.
Eftersom helikoptrar till Nikkaluokta inte längre flyger då,
och vi inte hade bokat en övernattning, fick vi sova på golvet i
torkrummet. Efter en dag som denna var det inga problem, det
kändes som det bästa hotellet i världen. Det enda som räknades
var att vi kom ner levande och rikare av denna upplevelse.
Människor frågar oss ofta varför gör vi det, varför riskerar vi
våra liv, varför agerar vi som galningar? Jag brukar svara: ”Vad
tänker en döv människa när han ser människor som dansar? De
måste vara galna för honom - bara för att han aldrig fick höra
musik själv.”
Livet är för kort och bräckligt för att vara försiktig!
- Lev! Upplev! Älska!
Aleksander och Kasper Kurszewsk

Reklam uppe på toppen.
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WEBINAR

EN VÄRLDSPREMIÄR!

POLYKEMI GROUP SALES
WEBINAR 2020
REDAN TIDIGT I VÅRAS BÖRJADE VI AV UPPENBARA SKÄL INSE SVÅRIGHETEN ATT
UPPRÄTTHÅLLA VÅR MÅNGÅRIGA TRADITION ATT BJUDA IN PERSONAL FRÅN VÅRA
DOTTERBOLAG OCH AGENTER TILL YSTAD FÖR 2020 ÅRS FÖRSÄLJNINGSSEMINARIE.

Johan Svenmo och Ulrik Nilsson.

Johan Sonesson lyssnade glatt!

Direkt beslutade vi att inte låta pandemin spräcka vår
tradition, i stället började funderingarna gå i riktningen
– tänk om vi skulle bjuda in till ett elektroniskt webinar, vi har ju trots allt Skype, så det borde ju i alla fall
teoretiskt vara genomförbart, även om vår erfarenhet av
denna typ av evenemang var rätt obefintlig…

Trots att vi körde en del provsändningar, både med interna och externa deltagare, och hade en träff med våra
kollegor som liksom vi skulle kasta sig ut på djupt vatten och hålla liveföredrag framför en kamera, kanske
för första gången, var det ett rätt nervöst gäng som samlades den 8 september i Fort Knox.

Vi reducerade årets seminariegrupp till ett tappert gäng
bestående av tre medlemmar: den blivande moderatorn/
värden Mattias Persson, en IT-ansvarig/demonproducent Roger Espersson samt undertecknad.

Vi kämpade på och hade under dagen kontinuerligt
nästan 60 kollegor uppkopplade, allt ifrån Mia i rummet intill, till gänget med Ada i spetsen långt borta
på vårt kontor i Chongqing, Kina. Det var rätt trevligt
att t.o.m. Michael i Kunshan, Kina, kunde framföra sin
presentation från deras konferensrum, samt alla case
stories där respektive marknad kunde kopplas upp och
berätta om sina fall.

Fort Knox valdes till sändningsstudio och utrustades
med Polykemi Group-rekvisita, som en podiebox och
några rollups, för att ge en så professionell inramning
som möjligt. Beträffande programmet beslutade vi oss
för principen; korta informationsblock med täta pauser.
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Mia Persson.

Fredrik Holst berättade om Rondo.

Roger Espersson.

Lars Hugosson.

Fr. v: Ulrik Nilsson, Johan Sonesson, Karl Banke, Aleksander Kurszewski och Mattias Persson.
forts. på sida 20
19

Det må vara förknippat med viss brist av självkritik/
insikt, men vi var nöjda med hur utfallet verkligen blev,
och det var framför allt viktigt att vi kunde hålla vår
stolta seminarietradition i gång.

erfarenhetsutbytena och goa snacken under sessionerna
och över en kaffekopp i pauserna. Teambuildingen är
även den omistlig för organisationen. Men visst såddes
ett frö och tanken att vårt vanliga seminarie kan kompletteras med korta webinars vid lämpliga tillfällen, då
information behöver nå hela marknadsavdelningen på
ett enkelt och tydligt sätt…

Slutligen blev det en trevlig avslutning på Hotell Fritiden
på kvällen, både för att beundra utsikten från skybaren,
och för att äta en bit mat och kämpa i shuffleboard på
Harrys.

När det kommer till konsten att kommunicera och
sprida information, har vi nu gett oss själva ännu ett
användbart verktyg.

Den avslutande reflektionen är att ett webinar sannolikt
aldrig kommer att kunna ersätta vårt vanliga upplägg.
Det är så viktigt för oss alla att träffas personligen en
gång om året och man tappar för mycket av de viktiga

Ulrik Nilsson

Fr. v: Mia Persson, Fredrik Holst, Oscar Hugoson, Patric Cederholm och Roger Espersson.

Karsten Vang, Roger Espersson, Dennis Klang med flera.
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Fredrik på backen med våra sommarkor.
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CORONASKÄMT
En kompis glömde ta
av munskyddet igår
när han skulle äta.

Jag gav min fru en dartpil och en världskarta.

Fick mask i magen.

- Där du träffar, dit ska vi åka på semester när
Corona-pandemin är över!
Det visade sig att vi ska spendera två veckor bakom kylskåpet.

Om du sitter hemma i karantän
och har långtråkigt kan du öppna
ett fönster.

Vet ni hur man får andra bilister att hålla
längre avstånd från en på motorvägen?

Då blir det drag.

Man kör en gammal Toyota Corona.

Snövit har bara sex dvärgar för
tillfället, Prosit sitter i karantän.

I år är första gången jag
inte kommer åka till
Maldiverna p.g.a. covid-19.
Alla andra år har det varit
för att jag inte haft råd.

Vad är likheten mellan pasta och coronaviruset?
Båda uppfanns i Kina men Italien spred dem.

- Testresultaten har kommit och du har blivit smittad
med coronaviruset.
- Omöjligt! Jag har 700 Lambi-toarullar hemma i
badrummet.

Har köpt en riktigt fin oxfilé jag
tänkte äta kl. 7.

Fick hem mitt covid-19
test-kit jag beställt från
Wish idag.
Är tydligen gravid i
åttonde veckan.

Ko vid 19, alltså.
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POLYKEMI SPONSRAR

POLYKEMI BIDRAR TILL
KUNDERNAS UTVECKLING
– ÄVEN INOM DERAS PRIVATA INTRESSEN!
ÄNNU EN GÅNG KUNDE POLYKEMI BIDRA TILL EN AV VÅRA KUNDERS SUCCÉ.
INTE INOM PRODUKTION AV PLASTDETALJER, MEN VÄL GENOM ATT NÄRVARA
INOM HANS PASSION – TRIATHLON.
Ännu en gång, kunde Jaroslaw Ignaczak, från KaPlast, förbättra sitt personliga resultat och klättra upp för stegen för
triathlonister.
Han förbättrade sin tid från förra året med hela 4 minuter!
Detta trots oväder och tidigare skada. Allt i sällskap av vattenflaskor från vårt företag, som enligt Jaroslaw själv har
perfekt storlek och vikt!
Grattis Jarek!
Aleksander Kurszewski
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Save the date

Julbord
Fredag 18 december*

* Vi hoppas att vi kommer kunna anordna vårt
årliga julbord även i år, men allt beror på
rådande restriktioner.
Mer info kommer längre fram.
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