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2020 – ÅRET 
NÄR STATEN 
TOGS MED 
BYXORNA NERE!

I min enkelhet har jag, utifrån den inkomst som med-
borgarna årligen förser Staten med, utgått ifrån att 
Staten å sin sida ser till att uppfylla sitt åtagande av-
seende trygghet för medborgarna, speciellt då det enligt 
Regeringens egen hemsida framkommer att inkomster-
na 2019 var 1.108.500.000.000 SEK!

Tyvärr måste vi medborgare ifrågasätta om Staten 
verkligen levererat det som utlovats. Har vi haft till-
räckligt med resurser för att hantera en pandemi? Har vi 
haft tillräckligt med reserver i sjukvårdssystemet? Har 
planeringen och beredskapen varit god nog? Svar NEJ 
på alla punkter!

Låt mig med en gång förtydliga, att alla de som arbetar 
inom våra sjukvårdssystem med att hjälpa och skydda 
insjuknade personer INTE är skyldiga till att situa-
tionen är som den är. Nej, det är Staten och Statens 
handgångne män och kvinnor som å det grövsta brustit 
i sina uppgifter. Enklaste sak i världen vore att skylla 
allt på Regeringen, men så lätt är det inte. Förspelet till 
detta lågvattenmärke har pågått under många decennier 
och de styrandes ”färg” har varit ack så blandad och 
skulden är därför kollektiv för alla de som varit valda 
till Sveriges Riksdag de senaste 30-40 åren. Skäms på 
Er riksdagspolitiker!

VD, OLA HUGOSON

VD HAR ORDET

BETÄNK DEFINITIONEN FRÅN WIKIPEDIA ÖVER VAD SOM STATEN HAR TILL UPPGIFT 

GENTEMOT SINA MEDBORGARE, D.V.S. DE SOM BETALAR SKATT FÖR KUNNA LEVA I 

TRYGGHET, OCH DETTA HAR JAG GJORT BÅDE LÄNGE OCH VÄL, SÅ DYKER OSÖKT 

FRÅGAN UPP; ”HUR HAR VI HAMNAT I EN SÅN HÄR SITUATION?” OCH MED 

SITUATION MENAR JAG DEN DAGLIGA SOM VI BEFINNER OSS I. PANDEMI, NERSTÄNG-

NINGAR, BESÖKSFÖRBUD, SOCIAL DISTANSERING, KRIS I SJUKVÅRDEN, RESEFÖRBUD, 

BEGRÄNSNINGAR I ANTAL PERSONER OCH TIDER O.S.V. O.S.V…

Eftersom staten har till uppgift att säkra medborgarnas trygghet i olika hänseenden, har staten 
beskattningsrätt för att kunna finansiera polis, militär, utbildning, social trygghet, och löner till dem 
som har staten som arbetsgivare. (Wikipedia)
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Staten har under dessa decennier avrustat våra resurser 
för hantering av kriser, delegerat ut ansvaret från Riks-
dagen till Landsting och Kommuner utan att tillse att 
medel bifogas och att systemen följs upp. I stället har 
Riksdagspartierna tävlat om att lova den ena efter den 
femte reformen och förmånen till väljarna och detta för 
att komma åt ”makten”. 

Att i grunden leda ett Land torde inte vara svårare än 
en hushållsekonomi (eller ett familjeföretag)… det vill 
säga använd inte mer pengar än vad du har inkomst till, 
spendera det du har på det nödvändigaste och se till att 
spara en slant för oförutsedda händelser. 

Visserligen uttryckte minister Bolund i våras med stor 
förvåning och indignation, att det är märkligt att sven-
ska företag saknar sparade ekonomiska medel så att man 
kan klara sig själv under minst ett år, men verkligheten 
är sådan att inte ens Landet Sverige har levt efter minis-
terns devis. Nej, Staten har mer levt efter gräshoppans 
devis i den gamla fabeln av Aisopos, med myran och 
gräshoppan. Staten har sorglöst slösat medel på allt 
mellan himmel och jord utan att ens tänka på att det 
kan komma oplanerade svårare tider.
 
Staten har i stället satsat på extra föräldraledighet, extra 
semesterveckor för småbarnsföräldrar, stöd åt sexuellt 
avvikande, genus- & jämställdhetsfrågor, bistånd till 
olika intressegrupper och länder, anhöriginvandring, 
hemspråksundervisning m.m. och visst kan detta vara 
viktigt – MEN inget kan vara viktigare än Statens 
grundläggande ansvar att ge medborgarna TRYGGHET 
i alla situationer.

Betänk nu att vårt näringsliv består av småföretag, 
96% som har mindre än 10 anställda, enligt Tillväxt-
verket, varav redan många har gått i graven eller står 
vid ättestupans rand just nu, tack vare Statens åtgärder. 
Dessa åtgärder är på gränsen till näringsförbud inom 
branscher som kultur, idrott, underhållning och nära 
nog inom restaurang och handel. De s.k. stödåtgärder 
som erbjuds är långt ifrån tillräckliga för att se till att 
näringsidkarna skall kunna känna sig ersatta för de ska-
dor som Statens dåliga framförhållning gett.

Inte har det blivit bättre av de motsägelsefulla ”instruk-
tioner” som lämnats. 8 personer, 50 personer, 300 per-
soner eller bara de 2-3 närmsta i familjen och som lök på 
laxen ”handla helst över internet”… Bättre förslag för att 
slå undan benen för handeln har nog aldrig lämnats och 
lägger man sen till smittspridningsrisken vid överfulla 
paketutlämningsställen så blir det en riktig ”doublé”…

Faktum är att situationen är ännu värre än vad de flesta 
tror, eftersom ”stöden” inte når fram. Mattias Rebane 
på Företagarförbundet redovisade i ett pressmeddelande 
följande fakta: 
Omställningsstöd avsatt 39+14 miljarder 
 utbetalt 1 miljard 
Företagsakuten avsatt 100 miljarder 
 utbetalt 2,2 miljarder
Riksbankens lånelöfte 500 miljarder   
till bankerna 165 miljarder utlånat
När det gäller det kanske viktigaste stödet, Omställ-
ningsstödet, så har reglerna varit sådana att företaget 
som söker måste ha förlorat 50% av omsättningen (nu 
40% och snart möjligen 30%) för att få stödet. Fast då 
är det snarare så att de flesta företag som förlorat 50% 
av omsättningen redan ansökt om konkurs när de upp-
når den nödvändiga procenten… Mattias Rebane och 
Företagarförbundet lämnar ett synnerligen förståndigt 
förslag till problemlösning för dessa mindre företag, 
nämligen att erbjuda omställningslån istället till alla 
företag som tappat i omsättning.
Omställningslån är ett lån:

•  till låg ränta, 0,16% som på ett studielån. Att invest-
era i dessa företag är att investera i framtiden på samma 
sätt som man investerar i människors studier.

• utan personlig risk. Utlånaren kan inte tvinga till sig 
företagares trygghet genom att ta deras familjers hem, 
villa och bostad som säkerhet.

• med lång återbetalningstid - framtida vinster betalar 
tillbaka lånet.
Personligen förstår jag inte varför Staten inte nappat 
på detta förslag, för till skillnad mot stöd så kommer 
Staten att få tillbaka utlånade belopp över tid eftersom 
företagen överlever och kan därmed återbetala lånet…

Visst inser nog de flesta i allmänhet att vi sitter i den 
sits som vi sitter och att vi tillsammans måste göra det 
bästa av situationen i väntan på vaccin och varmare 
väder (om 6 månader!) men det som behöver diskuteras 
och läggas fast är:

• Vad ska göras för att undvika en ny 
    ”byxorna nere”-situation? 

• Hur kan lovandet av förmåner och välfärds-
    satsningar begränsas i framtiden?
Frågorna får hänga i luften tills en allmän debatt tas 
upp av de som har befogenheterna och medlen för att 
lämna svaren…

Oroande är den långsiktiga påverkan som pandemin och 
åtgärderna får. Naturligtvis måste ALLA medborgare 
(skattesubjekt) bära bördan av återbetalningen av de ut-
gifter/lån som uppstått under pandemin 2020, men vi 
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som är på utförslöpan innan pensionen eller äldre kom-
mer lindrigt undan i jämförelse med de som är födda 
1975 eller senare. Utan tvivel blir det de som skall stå 
för betalningen av huvuddelen av notan och det torde 
innebära stora skillnader/begränsningar i förutsättning-
arna för ”livet i det framtida Sverige”. 

En räkning som förmodligen blir svår för Staten att 
betala är alla de ”skador” i kunskap som uppstått p.g.a. 
stängda skolor, videolektioner och egenstudier bland de 
som är under utbildning 2020/2021, för risken är att 
menen kommer vara kvar under resten av livet.

Nu när alla dessa tankar är uti det fria så får det väl 
konstateras att ”gnällande” på eller eventuella krav på 
”skadestånd” från dom som förorsakat situationen troli-
gen är meningslöst, men på något sätt kan man stilla 
hoppas att någon politiker läser detta och får en klok 
tanke så här i galgens skugga…

Byxorna uppe och blicken mot fram-
tiden
Om fokus ändras från det allmänna och vänds mot vår 
egen situation så kan man konstatera att, OM vi hade 
skött krisplaneringen för vårt företag som Staten gjort 
de senaste 30-40 åren så hade ”ljudet i vår skälla” nog 
varit helt annorlunda (eller helt tyst)… I stället har vi 
sett till att vårt företag står på en mycket säker bas med 
betryggande fallhöjd ifall något otrevligt oplanerat in-
träffar. Vi har byggt upp såväl vår likviditet och solid-
itet på ett sådant sätt att vi klarar av en situation som 
dagens på ett betryggande sätt. Så betryggande att vår 
bank faktiskt erbjudit oss förstärkning i form av lån om 

vi skulle behöva det. 

Visst har vi erhållit ersättning för korttidspermittering 
och omställningsstöd från Staten under 2020 och detta 
skall ses i ljuset av att vi inte gjort några uppsägningar 
under Coronapandemin, utan tvärtom har vi under an-
dra halvan av 2020 ökat antalet anställda med ca 20 
personer och är i skrivande stund 237 medarbetare i 
Ystad. Har faktiskt aldrig varit fler!!!

Vår planering för framtiden fortsätter oblygt framåt och 
efter diverse krumelurer och icke förväntade problem 
så har vi tagit beslut om att i Tjeckien börja på min-
dre skala än vad som tidigare planerades. Vår fastighet i 
Albrechtice kommer under 2021 ställas om till ett nytt 
Rondo med kvalificerad  plaståtervinning från rena rå-
varuströmmar, och ett logistikcenter för sydöstra Europa. 
Vi beräknar att investeringarna för detta uppgår till ca 
15 miljoner SEK.

Likaså fortgår projektet med att starta ytterligare en fab-
rik i Kina, i staden Chongqing, som ligger i sydvästra 
delen av landet. Upphandling av lämplig mark pågår 
och så snart detta är gjort fortsätter projektet med upp-
handling av byggnad och maskiner. Storleken på bygg-
naden beräknas landa på ca 8.000 m2, d.v.s. lika stor 
som fas 1 och 2 i Kunshan. Planen är att vara igång 
senast sommaren 2022. 

På ”Bakken” (f.d. Jeppsson Pac-fastigheten) i Ystad pågår 
installationen och uppstarten av de folieextrudrar som 
inköptes under hösten från JiHå Plast i Karlskoga och 
samtidigt förbereder vi för installation 2021 av en ny 
typ av återvinningsmaskin och ytterligare en extruder. 

Ett byte av kvarn och shredder på ”Gulag” (gamla 
Rondo på Koppargatan), för att öka flexibiliteten och 
konkurrenskraften, kommer också att ske under 2021, 
så livet står verkligen inte still inom koncernen. 
Investeringarna här hemma i Ystad brukar hamna på 
+30 miljoner/år och det gör det säkerligen även 2021.

Det som möjliggör denna utveckling är givetvis de goda 
arbetsinsatser som alla medarbetare gör tillsammans, 
ingen nämnd eller glömd, och om vi bara fortsätter att 
arbeta efter den gamla interndevisen; ”Den som slutar 
att bli bättre, slutar att vara bra”, så torde även fram-
tiden kunna spås vara både trygg och god inom Polykemi-
koncernen. Vill därför passa på att så här i skrift fram-
föra mitt och familjens varmaste och hjärtligaste tack 
till alla medarbetare som sett till att vi klarat oss igenom 
2020 på ett gott och tryggt sätt, TACK! 

Någon träff på Öja Krog och dess julbord blir det som 

bekant inte i år, men det är vår förhoppning att den 
utsända lilla julklappen används för att kompensera 
förlusten och att en stund av avkoppling med god mat 
och dricka blir resultatet. Väl bekomme!

Därför ber jag att få avsluta detta inlägg med ett rung-
ande GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
och hoppas att alla återkommer med laddade batterier 
efter trettonhelgen 2021.

Ola Hugoson
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WEBSHOP

HÅLL UTKIK!

I januari lanserar vi Polykemis webshop hos 
Anderzson of Sweden.

Längre fram kommer vi att skicka ut ett mail där man kan anmäla 
sitt intresse för att få inloggningsuppgifter till hemsidan.

Har ni frågor redan nu, kontakta Vendela Hugosson eller Boel Hugoson.
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLDA

Hej!

Mitt namn är Martin Eriksson och jag jobbar från och 
med november som Business Controller här på Polykemi.
Jag är 42 år och kommer ursprungligen från Tomelilla, 
men bor sedan drygt 20 år i Ystad med min familj. Efter 
en ekonomexamen i Lund har jag sedan 2003 arbetat 
som Controller/Ekonomichef på Trelleborg Industrial 
AVS i Sjöbo, som Ekonomichef på Weibulls Horto i 
Hammenhög och som CFO på IMS Nonwoven (tidig-
are Fiberduk) här i Ystad. Jag har med andra ord ägnat 
många timmar åt resultaträkningar, balansräkningar, 
kostnadsuppföljningar och alla möjliga ekonomiska 
(och kanske ibland icke-ekonomiska!) beräkningar. 

Mina ansvarsområden har under åren sträckt sig över 
såväl ekonomi och controlling som IT och HR samt 
några kortare inhopp som logistikansvarig och interim 
VD. Med andra ord så jag är van att ha ett finger med 
i spelet i många delar i företaget, som inte bara inne-
fattar ekonomifunktionen, vilket jag hoppas kan vara 
till nytta här på Polykemi. 

Privat är jag gift med Ulrika och vi har två barn, en 
dotter som är 14 år och en son som är 17 år samt en 
katt som heter Moppe. Vi bor i en villa i Källesjö precis 

utanför Ystad där vi lagt mycket tid och engagemang på 
att forma huset och trädgården som vi vill ha det. 

Fritiden används till dagliga promenader och att ut-
nyttja våra fina löpspår i Sandskogen samt till att resa 
– gärna till utförsåkning i Alperna, men sol och bad är 
inte så dumt det heller! Jag är dessutom sedan många år 
mycket intresserad av aktiemarknaden samt av bilar och 
mopeder, gärna gamla veteraner. Mitt motorintresse har 
lett till ett välfyllt (eventuellt överfyllt…) garage där 
jag har fyra gamla Puchmopeder och två ”halvgamla” 
Saabar. Men som man brukar säga; finns det hjärterum 
finns det stjärterum eller med andra ord; man kan alltid 
hitta plats för en moppe till, om rätt exemplar dyker 
upp     .

Så här efter några dagar på Polykemi har jag hunnit 
träffa en del av er och måste säga att jag är väldigt glad 
över den öppenhet och det trevliga mottagande jag fått, 
som nykomling känner man sig verkligen välkommen. 
Mina första intryck är att ni har djupa kunskaper och 
ett stort engagemang inom era respektive områden 
vilket bidrar till en god stämning, en trevlig arbetsmiljö 
och inte minst ett framgångsrikt företag!

Martin Eriksson

SL
U

TA
T

 

 Namn  Anställningsform Avgångsdatum 
 Benjamin Folsing Tillsvidare 2020-09-30
 Michael Hall Tillsvidare 2020-10-04
 Jonny Gummesson Tillsvidare 2020-10-09
 Jonas Rosenland Tillsvidare 2020-10-30
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Mitt namn är Carl Liljestrand, är 24 år och bor i Ystad. 
Jag avslutade i december min utbildning på IHM Busi-
ness School och tog examen med inriktning B2B Säl-
jare. Har sedan ett par år tillbaka arbetat på Elgiganten 
som säljare och innan dess arbetade jag inom Hotell och 
Restaurang.

Jag har under min uppväxt flyttat runt med familjen 
och studerat på flertal ställen. Gick på dagis i Norge, 
grundskola och gymnasium i Tyskland och ett år på en 
internationell skola i Polen.

Handboll har alltid legat nära hjärtat. Jag har spelat det 
hela livet, men när jag kom tillbaka till Sverige för 5 år 
sen så hade jag problem med skador och fick lägga ner 
karriären, men jag följer handbollen aktivt.

Jag ska jobba som säljare med inriktning mot den tyska 
marknaden.

Carl Liljestrand

forts. på sida 8

Jag heter Muhammad Ali, är 20 år gammal och bor i 
Malmö. Jag är född i Afghanistan, uppväxt i Iran och 
har sedan hösten 2015 bott i Sverige. 

På gymnasiet har jag läst Handels- och Administrations-
programmet med inriktning administration. Våren 
2019 hade jag min praktik på Polykemi och därefter 
fick jag ett sommarjobb på transportkontoret. Sen 
hösten 2019, när jag var här sist och efter Coronavirus-
utbrottet, har jag vid sidan om mina studier och min 
praktik jobbat inom äldrevården tills jag fick min nya 
tjänst på transportkontoret. 

På fritiden tränar och tävlar jag i Boxning, gymmar och 
läser böcker. En del av fritiden går till de förtroendeupp-
drag som jag har i styrelsen på två lokalföreningar i 
Malmö.
 
Jag tycker att det är kul att göra saker för andra som 
inte handlar om en själv och jag tycker också att det är 
bästa sättet att göra världen till en bättre plats. 

Det är jätteroligt att vara tillbaka på Polykemi och se er 
alla fina och trevliga människor igen. 

Muhammad Ali
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ALEXANDER ANDERSSON

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 22 år 

Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad

Intresse: Sport och fiske

ROBIN JANSSON

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 30 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Glemmingebro

Intresse: Gym

SEBASTIAN LINDÉN

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 29 år 

Civilstånd: Sambo
Bor i: Sövestad

Intresse: Familjen och 
renovera huset

MAGNUS MÖLLER

Befattning: Elektriker
Ålder: 51 år

Civilstånd: Singel
Bor i: Onslunda

Intresse: Husrenovering

SENAD LOJIC

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 52 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Tomelilla

Intresse: Cykla, gym, fotboll och 
familj 

BAJRAM ARIFI

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 34 år

Civilstånd: Gift
Bor i: Ystad

Intresse: Fotboll och bilar

NYANSTÄLLDA PRODUKTIONPERSONALFÖRÄNDRINGAR
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TEMUR AKPEROV

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 32 år

Civilstånd: Gift
Bor i: Ystad

Intresse: Gym

MARTIN OLSSON

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 41 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Rydsgård

Intresse: Badminton 

ALEXANDER PERSSON

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 19 år 

Civilstånd: Flickvän
Bor i: Valleberga

Intresse: Gym, dataspel 
och flickvännen 

ANTON ANDERSSON

Befattning: Truckförare
Ålder: 28 år 

Civilstånd: Singel
Bor i: Ystad

Intresse: Dataspel och 
umgås med vänner

LINUS SILFVERBERG

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 21 år

Civilstånd: Flickvän
Bor i: Malmö

Intresse: Fotboll och träning 

REDZO GIGOVIC 

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 48 år

Civilstånd: Gift 
Bor i: Tomelilla

Intresse: Familjen, promenader 
och umgås med vänner

forts. på sida 10

NYANSTÄLLDA PRODUKTION
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ISA NOLKRANTZ

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 24 år

Civilstånd: Singel
Bor i: Vollsjö

Intresse: Hästar, bilar och båtar

JOAKIM SILVERHAMN 

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 48 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Sjöbo

Intresse: Hus och gamla bilar

DO YOU KNOW ME?
A guy goes to the supermarket and notices an attractive 
woman waving at him.
She says hello. He’s rather taken aback because he can’t place 
where he knows her from.
So he says, “Do you know me?” To which she replies, 
“I think you are the father of one of my children.”
Now his mind travels back to the only time he has ever 
been unfaithful to his wife and says, ”My God, are you the 
stripper from my bachelor party, that I made love to on the 
pool table with all my buddies watching while your partner 
whipped my butt with wet celery?”
She looks into his eyes and says calmly, “No, I´m your son’s 
teacher.”

Inskickad av: Ken Larson, Fairbanks, AL, USA

KÄNNER DU MIG? 
En kille är och handlar på stormarknaden och ser hur en 
attraktiv kvinna vinkar till honom.
Hon säger hej. Han blir lite ställd eftersom han inte riktigt 
kan komma på varifrån han känner henne.
Så han säger, ”Känner du mig?” Till vilket hon svarar, 
”Jag tror att du är pappa till ett av mina barn.”
Han går tillbaka i minnet till den enda gång han varit otro-
gen och säger, ”Herre Gud, är du strippan från min svensexa 
som jag älskade med på biljardbordet samtidigt som mina 
kompisar tittade på och din partner smiskade min rumpa 
med en våt selleri?”
Hon tittar honom i ögonen och säger lugnt, ”Nä, jag är din 
sons lärarinna.”

Översatt av Ola Hugoson

MATHIAS ANDERSSON

Befattning: Maskinoperatör
Ålder: 30 år

Civilstånd: Sambo
Bor i: Ystad

Intresse: Jakt

NYANSTÄLLDA PRODUKTIONPERSONALFÖRÄNDRINGAR
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DAGS FÖR PENSION

JONNYS AVTACKNING
FREDAGEN DEN 16 OKTOBER SAMLADES UNDERHÅLLSAVDELNINGEN OCH NÅGRA 

TILL SOM JONNY HAR JOBBAT TILLSAMMANS MED, ELLER DELAR VÅNING MED, FÖR ATT 

AVTACKA JONNY GUMMESSON SOM GÅR I PENSION. 

Avtackningen skedde på restaurang Upp eller Ner och 
avtackningspresenten bestod av två flaskor rom, som 
blev mycket uppskattat. Det var ganska kallt när vi satt 
på uteserveringen, men stämningen var god.

Jonny lämnar oss med stor saknad, även om hans kompe-
tens ersätts på ett mycket bra sätt av Bengt Martinsson.

Jonnys underfundiga humor och dubbelbottnade skämt 
är mycket saknade av oss alla på Underhållsavdelningen, 
speciellt av oss som brukade äta frukost med honom.

Roland Persson

Vid 22-tiden drog några trubadurer igång och spelade så högt så 
att vi flydde ut för att spara på resterna av hörseln som fanns 
kvar. Bengt och Jonny pratade bl.a. om överlämningen av jobb och 
det ser ut som att de var överens. 

Här avnjutes maten som verkligen var god. Här sitter den glada pensionären till bords. 

Efterrätt mmm… 
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FRITIDSINTRESSE

SÄSONGEN SOM BLEV 
INSTÄLLD…

2020 var tänkt att bli ett intensivt rallyår med drygt dussinet 
planerade tävlingar. Dock insåg vi redan i våras att genomföra 
årets rallytävlingar skulle bli svårt, och helt korrekt ställdes täv-
ling efter tävling in och de serier vi planerat att köra blev följ-
aktligen även de inställda. 

Så i stället för rallytävlingar från april till oktober på diverse 
exotiska platser som Simrishamn, Ljungby och Skillingaryd har 
fokus istället fått ligga på att jobba i verkstaden med att hjälpa 
till att återställa vår Volvo 940 VOC till ett skick bättre än före 
vår exkursion vid säsongsavslutningen i Hovmantorp hösten 
2019. Hur exkursionen avlöpte kan ses här: 
https://youtu.be/J3uiHT-tayw

Det visade sig att vi hade lyckats stuka till bilen så pass att skad-
orna inte gick att rikta, istället fick det bli kirurghjälp och trans-
plantation… Bilens högra främre hörn fick helt enkelt kapas 
bort och ersättas med utskuren motsvarade del från en donator-
bil, som vi ”råkade ha stående” just för det ändamålet. Det är 
verkligen både intressant och lärorikt att få se en professionell 
plåtkirurg ”in action” – det enda man kan göra är att imponeras 
och att agera operationssköterska, så gott det går. Utöver trans-
plantationen var även bakaxeln, höger tröskellåda och lite annat 
utom räddning och har bytts ut. Eftersom tid nu finns, kommer 
vi även att komplettera bilens skyddsbur med ytterligare rör, för 
”en olycka händer så lätt…” Även en förädling av bilens grafiska 
utseende är det tänkt…

Trots Covid-19 bakslag i skrivande stund, hoppas vi innerligt 
att säsongen 2021 kommer att bli möjlig att genomföra, även 

om sannolikt de första tävlingarna i vår kommer att bli publik-
fria. Vi planerar för drygt dussinet tävlingar i Sydsvenska Rally-
cupen, Rally- och Rallysprint DM.

Gilla och följ gärna Nilsson R-Sport på Facebook – där tävlings-
programmet 2021 kommer att finnas, så snart det klarnar…
Kanske vi ses! Vi hoppas få finnas på plats när Rondo Plast 
förhoppningsvis kan fira ett försenat jubileum med öppet hus 
under 2021.

Ulrik Nilsson 

EFTER EN BRA TEMPOÖKNING UNDER 2019, BL.A. GENOM NYA CO-DRIVERNS INTRÄDE 

I TEAMET, VAR VI RIKTIGT LADDADE INFÖR NYA SÄSONGEN. 

NYTT främre högerhörn - för transplantation... 

NILSSON R-SPORT – POLYKEMI TEAM VOC 2020
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SÄSONGEN SOM BLEV 
INSTÄLLD…

Här gör vi ett byte av tröskellåda. Nä, det är inte Fred Flintas  bil, men en bit golv ska bytas ut... 

Operation pågår!!! I skick som nytt. Nytt högerhörn ditopererat och målat. 
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På väg upp. 

PROJEKTNYTT 

NEDSLAG I 
PROJEKTGRUPPEN

Hur har ni det i projektfabriken?
Det blir många stora paket i år och för att hålla förväntningarna 
på topp sprider vi ut dom under det kommande halvåret, nästan 
som en adventskalender.

Är dom hemliga eller kan ni avslöja vad 
dom innehåller?
Vi ska väl kunna glänta lite på några av luckorna… 

Vi är i slutfasen av den stora fabriksflytten med folielinjerna från 
JiHå Plast i Karlskoga och det har varit både roligt och lärorikt. 
Det har varit väldigt många personer inblandade, ingen nämnd 
ingen glömd, och en sak som vi tar med oss är hur otroligt hjälp-
samma, lösningsfokuserade och positiva alla har varit.  

Rondo kommer att få två nya produktionslinjer på plats under 
2021 varav plastkompaktorn är extra spännande då det är en 
typ av teknik som vi inte har använt tidigare. Det är en form 
av agglomerator där två skivor, varav den ena roterar, skapar 
friktionsvärme och plastifierar och komprimerar materialet. Vi 
har gjort väldigt lovande tester på malda material med låg bulk-
densitet som efter kompaktorn mer har form och funktion av 
ett granulat.

Även produktionsenheten för återvunnet på Polykemi har två 
nya linjer på väg in i form av en ny kvarn och en ny shredder, 
vilket görs både för att öka kapaciteten i Ystad samt för att frigöra 
beprövad teknik för flytt till kommande produktionsenhet i 
Tjeckien.

Det låter spännande. Något mer?
Ja, sedan en tid tillbaka håller vi på att bygga ett sprinklertorn 
för vår anläggning på Bronsgatan där sprinklertornet har som 

DET ÄR BRÅDA TIDER INFÖR JUL OCH VI 

GÖR ETT NEDSLAG HOS PROJEKTGRUPPEN 

FÖR ATT SE HUR DET ÄR HOS DOM.

Markus Holm & Michael Hiljemark 
testkör plastkompaktor hos Herbold i Mannheim Tyskland.

 Materialhantering PET för nya folielinjer. 

 Nedmontering i Karlskoga påbörjad. 
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Reklam uppe på toppen. 

NEDSLAG I 
PROJEKTGRUPPEN

syfte att garantera släckvatten ut till sprinklerhuvud i en timme 
i händelse av brand.

Fas 1, som är markarbeten och gjutning av fundamentet är av-
slutad och fas 2, som innebär montering av cistern och pump-
hus, påbörjas vecka 2 nu efter nyår. När sprinklertornet är klart 
kommer det att vara 8 meter högt och innehålla 200 000 liter 
vatten. 

På tal om vatten har vi en projektgrupp som efter en tids utred-
ningar kommit fram till en hållbar lösning för allt spillvatten 
som lämnar spolhallen, ett eget reningsverk, vilket i sin tur inne-
bär att detta vatten kommer att vara väldigt rent framöver.

Utöver detta så ligger kanske ändå den största förbättringen i 
hanteringen av vakuumbaljorna; när det är dags för tömning 
kommer operatören ”bara” att behöva tömma ut innehållet i 
den brunn som ska anläggas i spolhallen och där vattnet sedan 
transporteras vidare till reningsverket. I samband med installa-
tionen av reningsverket görs det även en uppfräschning av spol-
hallens interiör och arbetet med det hela påbörjas nu innan jul.

Bråda tider som sagt!
Ja verkligen, och det räcker inte där… 

Produktionen har identifierat en del så kallade flaskhalsar gäl-
lande effektivitet och dessa ska vi åtgärda. Bland annat ska vi få 
på plats fler silos för råmaterialhantering till östra fabriken, men 
det har även identifierats en del punktinsatser som t.ex. större 
kapacitet på vakuumtransport till materialdosering på Ex17.  

Vi är även igång med projekt ”Lyft & luft” på utvecklingsavdel-
ningen där vi dels fokuserar på lyft och att hitta lösningar för 
att minska på dom tunga lyften, men också luft där vi i ett 

fortlöpande arbete med att utveckla den interna arbetsmiljön 
avseende luft och ventilation nu kommit till denna avdelning.  

Som avslutning kan vi berätta att utbyggnaden av den interna 
infrastrukturen för laddbara fordon fortsätter med ca 20 nya 
laddpunkter runt om på Polykemi och Rondo under början av 
2021. 

Ok, nu räcker det väl, eller?
Nej, vi i projektgruppen vill även passa på att tacka för året som 
gått och önska en god jul.

God Jul!

Andreas Bergman, Mats Lovehag, 
Christian Johansson & Daniel Stando

Utbyggnad laddplatser.

Bottenplatta till sprinklertorn och pumphus.
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WEBINAR

VÄRLDSPREMIÄR
FÖR FÖRSTA GÅNGEN HAR VI HAFT ETT WEBINARIE MED KUNDER I HOLLAND/BELGIEN. 

Ett normalt år så är Ole Tietze och Johan Sonesson på 
plats på Kunststoffen-mässan i Holland, i slutet av sep-
tember, men som allt annat så blev mässan inställd i år 
p.g.a. Corona-viruset. Därför blev det istället så, att vi 
anordnade ett webinarie tillsammans med vår partner i 
Benelux, De Monchy.

Temat för vårt webinarie var: 
”High quality recycled material from a compounder’s 
perspective.”

De Monchy var moderator för webinariet och det hölls 
via programmet “GoToWebinar”.

Vi hade satt upp vår provisoriska studio i Fort Knox med 
hjälp av Mia Persson. Först presenterade jag (Johan) 
Polykemi, vem vi är och vad vi gör. Förklarade vilka 

material vi har att erbjuda och kom då in på REPRO- 
och REZYcom-materialen. Ole fortsatte förklara hur vi 
gör för att ta fram högkvalitativa återvunna compounds, 
vikten av rätt källor, tester på inkommande material 
samt hur vi uppgraderar materialen. Det hela slutade 
med en frågestund där en del av åhörarna ställde några 
frågor som vi besvarade. Sammanlagt var det 40 per-
soner som lyssnade på webinariet. 

Enligt feedbacken vi fått, så var det ett lyckat webinarie 
och vi har redan fått en provorder på REPRO ABS RE5.

Tack till Mia som hjälpte oss med rekvisita och teknik 
samt all peptalk!

Ole Tietze & Johan Sonesson (vid tangentbordet)
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VÄRLDSPREMIÄR

Roger Espersson. Lars Hugosson. 

Johan, Ole och Mia - nöjda och glada efter ett lyckat webinarie! 

BIOLOGY TEST
Students in an advanced Biology class were taking their 
mid-term exam. The last question was, “Name seven advan-
tages of mother’s milk.” The question was worth 70 points 
or none at all. One student was hard put to think of seven 
advantages. He wrote:
1) It is perfect formula for the child.
2) It provides immunity against several diseases.
3) It is always the right temperature.
4) It is inexpensive.
5) It bonds the child to the mother and vice versa. 
6) It is always available as needed.
And then the student was stuck. Finally, in desperation, just 
before the bell rang indicating the end of the test, he wrote:
7) It comes in two attractive containers and it’s high enough 
off the ground where the cat can’t get it.
He got an A+.

Inskickad av Ken Larson , Fairbanks, AL, USA

BIOLOGITEST
Studenter i en avancerad biologiklass skulle göra sin halv-
terminsexamen. Sista frågan var, ”Nämn sju fördelar med 
modersmjölk.” Frågan var värd 70 poäng eller inget. En stu-
dent hade svårt att komma på sju fördelar. Han skrev:
1) Det är en perfekt blandning för barnet.
2) Den ger immunitet mot flera sjukdomar.
3) Den håller alltid rätt temperatur.
4) Den är billig.
5) Den knyter barnet till mamman och vice versa.
6) Den är alltid tillgänglig när den behövs.
Sen körde studenten fast. Slutligen, i desperation, precis 
innan klockan, som innebar att provet var slut ringde, skrev 
han:
7) Den kommer i två attraktiva förpackningar och är till-
räckligt högt över marken så att katten inte kan nå den.
Han fick högsta betyg.

Översatt av Ola Hugoson
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PRODUKTION

SPILLFIRANDE MED 
HABIBI HABIBI
MED ANLEDNING AV VÅRT HITTILLS GODA RESULTAT GÄLLANDE VÅRA SPILLSIFFROR, 

SÅ VALDE PRODUKTION ATT ANORDNA ETT EVENEMANG FÖR ATT FIRA DETTA. I ÅR 

HAR VI MINSKAT VÅRT SPILL FRÅN 2,8% TILL 2,3% VILKET MOTSVARAR 250 TON OCH EN 

BESPARING PÅ 2 500 000 KR! 

Vi tog hit matvagnen ”Habibi Habibi” och bjöd produk-
tionspersonal på mat i form av kebab- och falafelrullar. 
Vagnen slog upp dörrarna kl. 11 och stod och serverade 
fram till kl. 15, sen höll den även nattöppet mellan 
23-01 för vårt nattskift.

Uppslutningen var god, trots att det dagen till ära var 
relativt kyligt, och enligt hörsägen var det mycket upp-
skattat och välsmakande. 

Vi hade även en tävling som gick ut på att gissa antal 
granulat i en ventilsäck. Gissningarna varierade från 
8 889 granulat till 10 600 000 granulat, men vinnare av 
tävlingen blev Anders Pettersson som jobbar helgskift 
på Öster. ”AP” gissade på 900 000 granulat och rätt 
svar var 967 756 granulat.

Herman Hugosson
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SPILLFIRANDE MED 
HABIBI HABIBI
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NYTT FRÅN DRIFT & UNDERHÅLL

NYTT KYLVATTEN

Tanken är att pumpa upp kallt grundvatten från den västra sidan 
av tomten nere i ett vattenmagasin som kallas akvifär. Vattnet 
går in och kyler ner vattnet i fabriken för att därefter pumpas 
ner till akvifären i öster. Alltså ”lånar vi temperatur” via vattnet. 

Det är ett stort projekt där en stor bit är fysiska aktiviteter som 
bygge, grävning och en massa rör och kablar som skall dras fram 
och förläggas. Men vi skall inte heller glömma bort alla aktiviteter 
och den tidsåtgång som de juridiska frågorna, såsom ansökan om 
vattendom, drar med sig. Bland annat så ska 17 fastighetsägare i 
närområdet höras om deras synpunkter på detta projekt. 

Någonstans börjar ett projekt och här är den första ”princip-
skissen”, kanske inte helt enkel att förstå. 

Idag så ser principschemat ut så här, det har utvecklats något. 

Här borrar Malmbergs för fullt och brunnarna blir mellan 
60-100 m djupa. Vi kan även se att vattnet nere i akvifären står 
under tryck och trycker upp. Trycket gör att det i returbrunnarna 
kommer bli ett övertryck för att kunna pumpa ner det varma 
vattnet efter värmeväxlingen i Östers teknikrum. Malmbergs bor-
rar först ner 12-14 m genom bärlager, torv, morän för att sedan 
träffa på kalkberg. Borrningen fortsätter ner till ca 60-100 m 
djup för att här träffa på ”grön” sand som är målet att komma 
ner till då detta skiktet är väldigt vattenförande. De olika borr-
djupen beror på vid vilket djup den ”gröna” sanden påträffas. 

POLYKEMI ÄR I FULL GÅNG MED ATT GENOMFÖRA INSTALLATIONEN OCH BYGGNATIONEN 

AV DEN NYA KYLAN SOM ÄR TÄNKT ATT ERSÄTTA KYLAN SOM KOMMER FRÅN HERRESTAD.
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Fredrik på backen med våra sommarkor. 

NYTT KYLVATTEN

Här gräver Antonssons för fullt, rakt och snyggt blir det. Det 
har varit mycket att samordna mellan arbetet på gården med 
lastning och lossning och samtidigt schakta. Från min sida, 
så tycker jag att samarbetet mellan Antonssons och truck har 
fungerat mycket bra, mycket tack vare Kristofer Malmberg som 
har samordnat gårdsarbetet på ett mycket bra sätt. Vi har även 
passat på att samförlägga så mycket rör som möjligt tillsammans 
med sprinklertorns-projektet, så vi inte behöver göra två sepa-
rata schaktningar och till stor del så ligger alla dessa rör i samma 
schakt. 

Truckförarna har stått ut med mycket denna tiden, men har 
tagit allt med gott mod. Tyvärr kommer det att dröja till våren 
innan sista toppen på asfalten kan läggas, eftersom asfaltverken 
stänger vecka 51 och inte öppnar igen förrän till våren 2021. 
Det är även bra om schakten får ligga till sig lite och packas 
riktigt.

Antonssons har haft stora problem med att det står vatten i 
schaktet och tyvärr är det inte detta vattnet vi vill åt. Det finns 
olika vattenmassor och detta vattnet är ett ytligt grundvatten 
som i detta fallet bara är till besvär.

forts. på sida 22
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I det här rummet ute vid Östra hallen möter produktionsvattnet 
vattnet från brunnarna. Detta rum är själva hjärtat där pumpar 
som driver runt vattnet, filter och styrning finns. Vi har problem 
med tiden för leveransen av värmeväxlare och därför har det 
byggts upp attrapper i läkt så rörarbetet kan fortskrida.

Här nedan levereras pumphusen som skall stå över de tre 
produktionsbrunnarna vid A-hallen. Ett lite större hus blir sam-
lingshus vid de tre returbrunnarna nere vid staketet mot Ystad 
Energi.

När blir då allt färdigt? Vi räknar med att schaktningen och 
markarbetet skall vara klart vecka 51 2020, att anläggningen 
kommer att vara färdig för drift ca vecka 5 2021 och att vatten-
domen kommer under våren 2021, så att anläggningen kan tas 
i drift. 

Då är ni säkert några som undrar, hur skall vi kyla från årsskiftet 
och fram tills anläggningen kan tas i drift? Jo, det kommer en 
mobil kylanläggning vecka 51 som kommer att kopplas in i    
dagarna mellan jul och nyår och ersätta Herrestadskylan fram 
till att vattendomen är klar.

Roland Persson
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ROLIGA HISTORIER

Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  

 

 

De bästa vännerna Leif och Lasse flög till Mallorca. 
Under första dan solade de bara framsidan av kroppen. 
Dag två solade de även ryggen och gick som gyllenbruna 
pepparkakor till puben samma kväll. En äldre herre trängde 
sig före vid bardisken och Leif röt ilsket:
– STÄLL DIG SIST I KÖN!
Mannen vände sig långsamt om och sa:
– Vet du inte vem jag är?
– Nä! Sa Leif.
– Jag är Neil Armstrong, första mannen på månen!
–  Äsch, fnös Leif, vi var två dagar i solen, så de e så!

– Hur i helskotta kunde det 
ligga ett par damunderbyxor i 
ditt skåp i omklädningsrummet?
–  Jo, tränaren… Jag kan 
förklara alltihop… 
– Jag vill inte ha en förklaring, 
jag vill bli presenterad!!!

Ett gäng supporters till det lokala 
fotbollslaget samlades utanför grindarna 
just före avspark och upptäckte att en av 
medlemmarna saknades.
– Ja, visst ja, nu kommer jag ihåg, sa en 
av dem. Fredrik sa någonting om att han 
skulle gifta sig idag vid halv två-tiden.
– Du skojar! Sa en av de andra. Det skulle 
ju innebära att han inte skulle kunna vara 
här förrän i halvlek.

Lärarinnan frågar August i tredje klass: 
– Vad är en sadel?
– Vet inte fröken. 
– Jamen, nog vet du vad man sätter på en häst. 
– Ja, 100 kronor på en Harry Boy. 

När spelarna lämnade planen efter matchen 
ropade en ur publiken åt domaren:
–  Hallå där, domaren! Var är din hund?
–  Hund? Svarade den undrande domaren. 
Vilken hund?
–  Din hund, så klart, svarade åskådaren. Brukar 
inte blinda män ha en hund med sig?

Byprästen kommer och hälsar på den 
nyblivne änkemannen Johan.

– Käre Johan, hur står det till? 
Är det ensamt och svårt nu, sedan 
Amanda gått bort?
– Tack, snälla pastorn, men jag har det 
som förut. Jag har skaffat en guldfisk som 
sällskap, så vi sitter vid köksbordet och 
glor på varann, och när jag tar en sup så 
säger jag: Va fan glor du på? 

Gamle Efraim ser för första gången i sitt liv stavhopp 
på TV.
– Mycket har jag sett i mina dagar, men aldrig någon 
som haft så svårt att komma upp på en madrass!
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POLYKEMI KUNSHAN

POLYKEMI KUNSHAN BBQ 

We overcame the difficult challenges one by one, never gave 
up nor felt discouraged. Therefore, we held this BBQ, that was 
loved by everyone in our company, to celebrate. 

Everybody was involved and cooperated orderly. Some in charge 
of purchasing food in advance, gentlemen set up decorations 
and prepared the grills, ladies sorted the foods, washed, cut and 
strung. After a fierce battle with the raw materials, finally, the 
expected BBQ started on time!

Barbecue is the art of cooking. Polykemi “chefs” competed to 
show their skills, meanwhile, ladies enjoyed the delicacies that 
cannot fail to live up to expectations. People took care of the 
tempting food in front of the grills: chicken wings, shrimp, 
beef, lamb kebabs, corn etc., or sat around the tables, drinking 
and chatting. The tantalizing aroma filling the air, everyone was 
brimming with happy smiles on their faces.

Our colleagues were not only good at barbecue, but also play-
ing and dancing. Logistic LiuYanhui showed his amazing shuf-
fle dance to all. Wearing the cute hair barrettes, playing games, 
dancing Cha-cha and rabbit dance, we “fun fun together”, 
enjoying the fantastic evening.

Our GM Mr. Magnus Lindahl made a speech during the BBQ. 
He summarized our previous works and thanked all for the con-
tribution. Magnus said, that during the most difficult epidemic 
time, we never dropped any single one to face it alone, mutually, 
everyone worked hard and showed outstanding performance. 
We’re a great team, our company is developing better and better 
constantly, we will definitely have a good future! 

Everybody was encouraged by the inspiring words, gone away 
was the weight of fatigue caused by tense work, instead are the 
determination of working even harder and the ambitions of    
developing together with our company! 

Looking forward to the next team activity, and hope by then no 
epidemic anymore, we celebrate our new achievements together! 

Mary Tang

YEAR 2020 IS DESTINED TO BE AN EXTRAORDINARY ONE. IN THE BEGINNING OF THE 

YEAR, WE WENT THROUGH THE MOST DIFFICULT TIME OF THE EPIDEMIC. AFTER THAT, 

WE RACED AGAINST TIME TO PRODUCE AND ACHIEVED THE HIGH PEAK IN OUR BUSI-

NESS, AND AT THE SAME TIME, PHASE 3 FACTORY WAS COMPLETED AS SCHEDULED AND 

PUT INTO USE. 
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POLYKEMI KUNSHAN BBQ 
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FORSKNINGSPROJEKT

BIONEDBRYTBARA
SUGRÖR

I projektet har Polykemi levererat material för framställning av 
bionedbrytbara sugrör och skruvkorkar. Produktionen av mate-
rialen utfördes under två dagar sommaren 2020 på vår interna 
utvecklingsavdelning. Nu har funktionella sugrör och korkar 
tillverkats. Under 2021 kommer sugrör i plast att förbjudas 
inom EU. 

Anette Munch Elmér

POLYKEMI ÄR MED I ETT ANTAL FORSKNINGSPROJEKT TILLSAMMANS MED HÖGSKOLOR 

OCH ANDRA INDUSTRIPARTNERS. ETT AV PROJEKTEN ÄR ”CELLULOSE NANO-

COMPOSITS”, VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA. 

Fa
ks

im
il: 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ha

lm
er

s.
se

/s
v/

in
st

itu
tio

ne
r/

im
s/

ny
he

te
r/

Si
do

r/
Bi

on
ed

br
yt

ba
ra

-s
ug

r%
C

3%
B6

r.a
sp

x



26 27

BIONEDBRYTBARA
SUGRÖR

Fa
ks

im
il: 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ha

lm
er

s.
se

/s
v/

in
st

itu
tio

ne
r/

im
s/

ny
he

te
r/

Si
do

r/
Bi

on
ed

br
yt

ba
ra

-s
ug

r%
C

3%
B6

r.a
sp

x

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-mailadresser:

nina.andersson@polykemi.se
roger.espersson@polykemi.se

vendela.hugosson@polykemi.se1

JULBORD
2017
SID 18

POLYKEMI

50 ÅR
SID 22

Polynews
NR 1 / 2018ANNIVERSARY

th

Digital julhälsningDigital julhälsning
Glöm inte att ta en titt på filmen där vi Glöm inte att ta en titt på filmen där vi 
skickar en julhälsning till våra kunder! skickar en julhälsning till våra kunder! 

Ni vill väl inte missa den flygande julklappen?Ni vill väl inte missa den flygande julklappen?

Ni hittar den på polykemi.se Ni hittar den på polykemi.se 
och våra sociala medier :och våra sociala medier :
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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

Gott Nytt ÅrGott Nytt År
BRISBRIS

En av Sveriges ledande 
barnrättsorganisationer som 

varje dag kämpar för ett 
bättre samhälle för barn. 

Årets  julk lapp f rån Polykemi Group går t i l l :Årets  julk lapp f rån Polykemi Group går t i l l :

BarncancerfondenBarncancerfonden
Barncancerfonden 

arbetar för att bekämpa 
barncancer och se till att 
drabbade barn och deras 

föräldrar får den vård och 
stöd de behöver.

Läkare Läkare 
Utan GränserUtan Gränser

Läkare Utan Gränser är en 
medicinsk hjälporganisation 
som räddar liv och lindrar 
nöd där vi behövs mest.
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