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Hade näringslivet arbetat med samma metodik, vet i 
gudarna vem som hade gjort affärer med vem, för ingen 
hade litat på den andre! Man kan också fundera över 
mängden skadeståndsadvokater som hade funnits för att 
ta hand om allt sladder, baktaleri, lögner o.s.v…

Är detta verkligen den värld som vi vill ha? Varför ta 
billiga politiska poäng på mer eller mindre osakliga 
grunder? Varför försöka förringa istället för att för-  
bättra? I skrivande stund tänker jag på bl.a. på:

Påhoppen på Ida Karkiainen för en bild tagen när hon 
var mycket ung och som kan tolkas hur som helst eller 
för att hon har en sambo som gör sina egna val (helt 
enligt svensk grundlag, eller?).

Kronofogdeärendet som Annika Strandhäll hade och 
som gjorts till en stor förtroendefråga. Ingen, inte ens 
en minister, får själv välja när en faktura ska betalas 
utan ”Pacta sunt servanda” (Avtal ska hållas) gäller i alla 
lägen, MEN i så fall bör man även komma ihåg ”Errare 
humanum est ignoscere divinum” (Att fela är mänskligt, 
att förlåta gudomligt”).

Osakligheterna som flödat fram de senaste åren lokalt 
kring användning av ”kommunal mark”, ölservering i 
Ystad Arena o.s.v… 

Hade jag, vilket jag inte är och ej heller kommer att bli, 
varit politiskt aktiv så hade jag skämts så mycket över 
nivå och sätt som ”politiken” förs fram, att jag sanno-
likt på stuts hade lämnat densamma för att inte förstöra 
min egen självaktning! Billiga poäng utan eftertanke i 
det stora, borde vara något som vår tid står över. Pro-
blemen som vi står inför i framtiden blir inte lösta på 
det sättet! Ett annat tänkvärt citat som alla borde ha 
längst fram i pannloben är:

”Den av er som är fri från synd ska 
kasta första stenen på henne.” 
(Joh 8:1-11)

Om så vore fallet hade den offentliga debatten sanno-
likt varit en helt annan och mera konstruktivt lösnings-
orienterad, än så svartmålande och förstörande som den 
är i dagsläget. Denna eftertanke skickas till alla polit-
iska partier utan urskillnad av partifärg och politisk 
uppfattning.

VD HAR ORDET

KASTA 
STEN...

VD, OLA HUGOSON

I GLASHUS VERKAR HA BLIVIT EN RIKTIG FOLKSPORT. ÅTMINSTONE SÅ FÅR JAG DEN 

KÄNSLAN NÄR JAG FÖLJER DEN S.K. POLITISKA DEBATTEN, PÅ ELLER UTANFÖR TABU-

RETTEN, LOKALT ELLER PÅ RIKSPLANET. ATT PÅ ETT NEDRIGT SÄTT FÖRRINGA, FÖR-

DUMMA ELLER PÅ ANNAT SÄTT STÄLLA MOTSTÅNDARE I SYNNERLIGEN DÅLIG DAG-

ER GENTEMOT ALLMÄNHETEN SKER MER ELLER MINDRE DAGLIGEN…
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Alea iacta est! (Tärningen är kastad)

Någon sten har vi kanske inte kastat, men väl tagit 
några viktiga steg som måste tas omhand 2022, och 
som vanligt är det med osäkerhet inför framtiden, men 
eftersom vi är många som skall hantera osäkerheten så 
är ”fjärilarna i magen” av både begränsad storlek och 
mängd!

De största stegen som tagits, och som redogjorts för 
under ett flertal Polynews, är givetvis investeringarna i 
Kina och USA och är därför inga direkta nyheter. För 
bägge projekten kan det dock nämnas att saker och ting 
har blivit mycket dyrare än de ursprungliga planerna. 

2021:s röra i logistik, fraktpriser, elkostnader och rå-
varutillgång i kombination med en fortsatt pandemi är 
givetvis de främsta orsakerna till kostnadshöjningarna.

Kinaprojektet håller tiden och beräknas vara klart en-
ligt tidtabell slutet av Q1, medan USA ligger efter. 
Trots detta beräknar vi att kunna hålla vårt löfte till 

kunderna och ha produktion i gång innan 4th of July 
(USAs nationaldag och undertecknads födelsedag!)

Det mångåriga projektet med att få till en återvinnings-
tillverkning i Tjeckien har tagit en annan vändning… 
fastigheten är såld! Svårigheterna med myndigheterna, 
grannarna o.s.v. blev till slut alltför många och eftersom 
det fanns intresserade köpare med kontanter i kassan 
tog vi beslutet att lägga ner projektet. Att slåss mot 
väderkvarnar är inte vår melodi!

Om man så här strax innan jul skall försöka sig på en 
kortfattad summering av året 2021 så blir den:

Rörigt, komplicerat och framgångsrikt!

Röran är givetvis de olika händelser som beskrivits 
och ett värre år än 2021 kan jag nog inte komma på. 
Force majeur från leverantörerna, skenande kostnader 
för transporter, månadslånga förseningar i leveranserna 
som bokats och allt inbakat i en pandemi, hur kan det 
beskrivas som framgångsrikt?

Chongqing vecka 48 på väg mot höjden…
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Framgångsrikt har organisationen (ingen nämnd och  
ingen glömd) lyckats överkomma alla dessa problem och 
lyckats både göra kunderna nöjda med leveranser utan 

stopp i produktionslinjerna, samtidigt som inköps- och 
bemanningspusslet lösts vecka för vecka och med bibe-
hållen lönsamhet, trots enorma prishöjningar!

Som ett exempel på konsekvenserna av de senare så har 
vårt lagervärde ökat med drygt 100 (hundra) miljoner 
jämfört med 2020 och då har vi bara marginellt fler 
ton på lagret! Att detta inneburit att vi varit tvungna 
att diskutera med vår bank SEB om en återställning 
av checkräkningskrediten kommer väl inte som någon 
överraskning för de flesta. Tur att vi har varit försiktiga 
och byggt upp eget kapital som möjliggör en fortsatt 
utveckling av koncernen.

Min stolthet över hur vi tillsammans hanterat 2021 
går knappt att beskriva och min tacksamhet för att ha 
så många och så duktiga kollegor inom koncernen är 
oändlig. Från djupet av mitt hjärta vill jag därför på 
detta sätt säga TACK för alla insatser!

Att vi har all anledning, trots alla momentana svårig-
heter, att se framtiden an med stor positivitet behöver 
jag kanske inte understryka, men med vår kunskap 

inom compounding av nyvaror och återvunnet och med 
vår hållbarhetsprofil genom Co2-beräkningar i kombi-
nation med egna produktionsanläggningar på tre kon-
tinenter, så är väl manegen väl krattad, glaset minst 
halvfullt eller som amerikanerna säger; ”the sky is the 
limit”…! Låt oss tillsammans se till att nya höjder nås!

Innan det är dags att på nytt slå ut vingarna och sträva
mot höjden så vill jag önska alla Polynews läsare en   
underbart avkopplande och God Jul och ett festligt och 
lyckligt Gott Nytt År!

Ola Hugoson

I Gastonia ”tog vi ner skylten”.
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JAG VILL SÅ GÄRNA SLÅ ETT SLAG FÖR 

VÅRT FÖRMÅNLIGA RABATTKORT, SOM 

KOMMER HEM TILL ALLA ANSTÄLLDA MED 

POSTEN INNAN JUL. 

Om du inte använt det tidigare, så rekommenderar jag dig att 
ta en titt i broschyren. Där är en hel del nya erbjudande, en del 
av nykomlingarna har själva tagit kontakt med oss, med önskan 
om att få vara med.

I år hälsar vi t.ex. Roslins cykel välkomna, som erbjuder en gratis 
cykelhjälm. Marias skönhetsvård & Spa by Elin är nykomling-
ar som dels erbjuder lite flärd för tjejer men även massage och 
fotvård som passar såväl killar som tjejer. Tvätteriet, f.d. Ystad 
kemtvätt, som drivs av Hemrex, är ännu ett nytillskott som vi är 
glada för. De hjälper oss att ”göra vardagen enklare” genom att 
erbjuda sig att t.ex. tvätta och stryka skjortor och blusar. Läs mer 
i broschyren, du hittar säkert något som passar dig! 

Naturligtvis finns alla de ”gamla” erbjudandena också kvar! 

Låt oss hjälpas åt att gynna våra lokala leverantörer!

Boel Hugoson

ANSTÄLLNINGSFÖRMÅN

POLYKEMIS RABATTKORT

VD:N
VD:n på ett företag var känd för att kräva absolut punktlighet. Alla som kom för sent till ett sammanträde fick böta en tia. En 
gång frågade en försenad kollega vad han egentligen gjorde med alla pengarna.  

– De lägger jag i en fond så att jag ska kunna gå i pension i förtid, skämtade chefen. 

Alla kring bordet plockade fram sina plånböcker och lade upp varsin hundralapp.  

Inskickad av: Sven Karlsson, Skillinge
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MÄSSA

HI-2021 MESSEN I DANMARK
JA SÅ SER DET UD TIL AT VI IGEN KAN KOMME UD PÅ FORSKELLIGE MESSER OG VISE, 

HVEM VI ER.

HI-messen (hi Tech & Industry Scandinavia) er den største     
industrimesse i Danmark. Den bliver afholdt hver 2. år. Denne 
gang var det i perioden 05–07.10.2021.

Da vi sidst var på denne messe var i 2019 – og allerede her til-
kendegav vi, at vi også gerne ville deltage på denne her messe. I 
Corona-perioden har vi været i tæt dialog med messearrangøren 
om, hvorvidt den kunne gennemføres. Heldigvis blev det besluttet, 
at dette års udgave kunne gennemføres på en forsvarlig måde.

Dette år var der lidt færre udstillere på messen (ca. 550 mod tidligere 
ca. 700), det skyldes, at de udenlandske udstillere ikke turde satse 
på at kunne deltage på messen og derfor havde meldt afbud.

Der var opstillet sprit-standere og gangene var ekstra brede – 
men ellers var det som i ”gamle” dage. Vi fik rigtig mange besøg-
ende på vores stand i løbet af de tre dage. Flere af dem var vores 
kunder, der glædede sig til at komme ud og derfor kom forbi til 
en snak og en kop kaffe.

Vi var den eneste plastråvare udstiller på messen udover Erteco. 
På denne udgave af HI-messen var der meget fokus på vind-
energi og prototyper/udvikling. Der var mange, der stoppede 
op og gerne ville høre, hvad vi kunne tilbyde. Vi fik sået mange 
frø hos studerende og virksomheder, som måske ikke lige tænker 
i plastløsninger.

Der var 17.408 besøgende over de tre dage messen varede. 
550 udstillere fordelt over 11 udstillingshaller. Vi var placeret i 
hallerne med underleverandører.

Efter tre hektiske messedage kunne vi konkludere, at på trods 
af efterdønningerne af Corona havde det alt i alt været en rigtig 
god messe. Vi glæder os allerede til HI-messe i 2023.

Team Danmark/
Viggo R. Frederiksen & Ole Tietze

Viggo och Ole, redo att ta emot besökarna. 
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POLITICIANS!
A politician finally breaks down and visits a remote north-
ern state Indian reservation. With news crews following him 
around as they tour the place, the senator asks the chief if 
there was anything the people need. “Well,” says the chief, 
“We have three very important needs. First, we have a      
medical clinic, but no doctor.”

The senator whips out his cell phone, dials a number, talks to 
somebody for two minutes and then hangs up. “I’ve pulled 
some strings. Your doctor will arrive in a few days. Now what 
was the second problem?”

“We have no way to get clean water. The local mining oper-
ation has poisoned the water our people have been drinking 
for thousands of years. We’ve been flying bottled water in, 
and it’s terribly expensive.”

Once again, the senator whips out his cell phone, dials a 
number, yells into the phone for a few minutes, and then 
hangs up. “The mine has been shut down, and the owner 
is being billed for setting up a purification plant for your 
people.  Now what was that third problem?”

“We have no cellphone reception up here”, the chief says.

Insänt av Ken Larson, North Pole, AL, USA

POLITIKER!
En politiker ger slutligen efter och åker till ett avlägset beläget 
Indianreservat. Med mediafolk som följde med honom runt 
på rundturen, frågade politikern hövdingen om där fanns 
något som folket behöver. ”Ja,” sa hövdingen, ”Vi har tre 
mycket viktiga behov. För det första så har vi en läkarklinik 
men ingen doktor.”

Politikern drar fram sin mobiltelefon, slår ett nummer, 
pratar med någon i två minuter och lägger på. ”Jag har drag-
it i lite trådar. Er doktor kommer om några dagar. Så, vilket 
är ert andra problem?” 

”Vi har ingen möjlighet att få rent vatten. Den lokala gruvan 
har förgiftat vattnet som vårt folk under 1000-tals år har 
druckit. Vi har flugit in flaskvatten och det är fruktansvärt 
dyrt.”

Återigen drar politikern fram sin mobiltelefon, ringer ett 
nummer, skriker i telefonen under några minuter och lägger 
sen på. ”Gruvan är stängd, och ägarna är ålagda att bygga 
en reningsanläggning åt ert folk. Så, vilket är nu ert tredje 
problem?” 

”Vi har ingen mobiltäckning här uppe”, säger hövdingen.

”Översatt” av Ola Hugoson
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PADELTURNERING

POLYKEMI PADEL OPEN 2021

LÖRDAGEN DEN 2 OKTOBER SAMLADES 28 TAPPRA PADELSPELARE I NYLIGEN UTBYGGDA

SKURUP PADELCENTER (NUMERA WAP SKURUP) FÖR ÅRETS STORA PADELHÖJDPUNKT 

PÅ NORRA HALVKLOTET – POLYKEMI PADEL OPEN 2021. 

Spelformen ”King/Queen of the court” var samma spelformat 
som fjolårets turnering, d.v.s. att de som vinner flyttar upp en 
bana och de som förlorar flyttar ner en bana och alla strävar efter 
att spela på Bana 1.

Efter samling, genomgång av regler och lite skitsnack så drog 
spelet igång och många diskuterade huruvida förra årets vinnare 
Johan Thorén och Daniel Lindahl skulle klara av att försvara sin 
titel. Matcherna spelades om flest antal vunna poäng efter 15 
minuter och det var många tuffa bataljer. Denna upplaga var det 
även fyra externa deltagare som var med och kämpade, dels från 
Anderzson of Sweden men även respektive till Polyworkers var 
med och förstärkte. Nästa steg kanske blir att bjuda in Paquito 
Navarro (världstrean i padel)?

Efter hälften av de 10 spelade matcherna, tog vi en välbehövlig 
lunchpaus med mat från Lisas Skafferi för att fylla på med ny 
energi inför slutspurten. När den sista matchen var spelad var  

det dags för resultaträkning och det noterades att alla deltagare 
lyckades vinna minst en match!

Vinnarna av finalen (sista matchen på Bana 1) var Lars ”Lacke” 
Hugosson och Johan Thorén och det visade sig därmed att 
Thorén klarade av att försvara titeln. Det delades även ut ett 
pris till flest antal vunna matcher (8 st!) och på delad förstaplats 
kom Mattias ”Skinkan” Andersson och Anton Andersson (från 
Anderzson of Sweden) som även var det par som förlorade den 
jämna finalmatchen.

2 timmar och 30 minuters effektivt spel resulterade i rejält slitna 
kroppar, men vi klarade oss undan skador som tur var och efter-
åt var det till och med ett par spelare som inte fick nog och 
spelade vidare för skojs skull.

Tack till alla deltagare för en mycket väl genomförd turnering!

Herman Hugosson & Jippogruppen
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POLYKEMI PADEL OPEN 2021
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Vid närmare granskning så kom det upp ett önskemål från           
Polykemi, att ta bort popplarna som fanns inne på Ystad Energis 
sida då popplarnas rötter gick in under tomtgränsen och för-
därvade asfalten på Polykemis sida.

Kontakt togs med Ystad Energi för att diskutera om att ta ett 
helhetsgrepp om tomtgränsen. Jag och Herman Hugosson träf-

fade Vinko Culjak och Jessica Fredson från Ystad Energi, för att 
diskutera hur kostnaderna skulle fördelas. Efter långa och hårda 
förhandlingar träffades en överenskommelse på hur kostnader för 
staketet, höjdskillnaderna och den av popplarnas rötter skadade 
asfalten skulle lösas.

Roland Persson

NYTT FRÅN DRIFT & UNDERHÅLL

STAKET MOT YSTAD ENERGI
NÄR VI GRÄVDE TILL RETURBRUNNARNA OCH SPRINKLERLEDNINGAR TILL ”GULAG” 

LÄNGS MED STAKETET MOT YSTAD ENERGI, SÅ SÅG VI ATT STAKETET MELLAN TOMTER-

NA VAR I BEHOV AV RENOVERING. SAMTIDIGT PASSADE VI PÅ ATT ÅTGÄRDA HÖJD-

SKILLNADEN SOM FINNS MELLAN TOMTERNA PÅ ETT BÄTTRE SÄTT.
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NYTT FRÅN DRIFT & UNDERHÅLL

TAK
VI HAR BÖRJAT JOBBA MED TAK-MÄTNINGAR SOM ETT PILOTPROJEKT PÅ EXTRUDER 3.

Vad är då TAK? TAK är en förkortning för T = Tillgänglighet,  
A = Anläggningsutbytet, K = Kvalitetsutbytet.

TAK är ett systematiskt sätt att jobba med stilleståndsorsaker 
och förbättringar, vilket innebär att all stopptid på en extruder 
rapporteras och kategoriseras i stilleståndsorsaker. I TAK gäller 
det att fokusera på rotorsakerna till problem/stopp och sedan se 
till att rätt kompetens löser eller åtgärdar problemen. Här gäller 
det att ha en hänsynslös ärlighet mot sig själv, för att åtgärda rätt 
orsaker. Felrapporterade stopporsaker resulterar i att vi åtgärdar 
fel saker. 

Idag pratas det mycket om digitalisering och detta passar TAK-
arbete mycket bra. Detta gäller även förebyggande underhålls-
uppgifter som ses just som uppgifter och inte en uppgift för 
underhållsavdelningen - rätt kompetens utför jobben och detta 
leder till bättre samarbete mellan olika avdelningar och större 
ansvarstagande för utrustningen.

All förändring kräver ökad/ändrad kompetens och hjälp att se 
saker och ting på andra sätt. Vi började TAK-införandet innan 
semestern med att Herman Hugosson, Semir Kovacevic och jag 
tog fram en plan för införandet. Utvald personal gick webb-    
utbildningar hos Teknikutbildarna och sedan höll vi en intern-
utbildning för att skapa samstämmighet i gruppen som ska 
jobba med TAK. 

En del av gruppen som ska jobba med TAK. 

Roland Persson höll i utbildningen. 
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TAK

Nu är vi igång med arbetet och har startat en förbättringsgrupp
bestående av operatörer, elektriker och mekaniker som hitin-
tills förbättrat ventilation, vattenbad och pigmentdosering på 
Extruder 3. Arbetet kommer att fortsätta och Semir och grup-
pen träffas varje torsdag för att se till att framdriften hålls uppe.

Vi på UH-avdelningen har parallellt börjat diskutera Funktions-
sannolikheter och felsannolikhet, som ni också kan läsa om 
längre bak i detta nummer av Polynews.

Herman, Semir och jag fortsätter att träffas för att följa projektet 
och även diskutera hur vi tar detta med TAK vidare.

Roland Persson

Internutbildningen skapar samstämmighet i gruppen. 

Glada mötesdeltagare. 
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MÄSSA

FACHPACK 2021

Planeringen för mässan gick i rekordfart, men det stoppade inte 
oss från att komma förberedda och med samma monter som vi 
haft de senaste åren – ett vinnande koncept i våra ögon. Beslutet 
att definitivt deltaga på mässan togs efter sommarsemestern och 
vanligtvis börjar vi förbereda i mitten på våren för att hinna med 
allt inför mässan som äger rum på hösten.

Mindre förändringar hade gjorts och dessa visade sig vara av stor 
betydelse i ögonen på förbipasserande mässbesökare. Vi hade 
listat alla nya materialval som vi numera erbjuder; PP, PS & 
PET samt plockat in fysiska rullar i montern för att demonstrera 
vad vi verkligen producerar. Alla nya material är ofyllda, ett kon-
cept som går emot ”Scanfill-konceptet” som vi haft sen starten 
av företaget. Mer om detta och arbetet som gjorts på Scanfill 
kring Scanfoil-materialen i nästa nummer (cliff hanger      ). 

Karl Banke, Zdenko Rozic och jag åkte ner dagen innan mässan 
startade, för att förbereda och komma på plats i montern och på 
mässområdet. Efter lite förvirring så hade vi till slut kommit in 
med våra sista marknadsföringsgrejer för att ställa i ordning och 
ställa fram alla detaljerna i montern. Det blev kanon, som vanligt! 

Första dagen på Fachpack var den bästa dagen på mässan enligt 
alla tre herrarna. Besöken var relativt många och innehöll väl-
digt bra dialoger, inte så många ”mäss-glidare” som bara gick 
runt, snackade gojja och drack gratiskaffe. Dag två var helt okej, 

men dag tre var ingen höjdare alls. 

Alla dagarna fick vi ”utstå” att ha munskydd på oss då tyska 
myndigheter fortfarande inte hade släppt på dessa restriktioner, 
såvida vi inte kunde garantera 1,5 meter mellan alla i montern. 
Det var väldigt svårt i en mindre monter med tre Scanfillare och 
besökare, så vi tog seden dit vi kom och hade munskydden på 
oss. Som ”bortskämd” svensk var vi långt ifrån lika bekväma med 
detta munskydd som många andra internationella besökare var. 

Mässan var ungefär hälften så stor till ytan och antal använda 
hallar som vanligtvis används (när det inte är pandemiår) och 
antalet utställare och besökare följde samma trend. Cirka 800 
utställande företag och 24 000 besökare i år (2019: 1600 utstäl-
lare och 44 000 besökare). 

Sista dagen fick vi trevligt besök av Anders Svensson som var i 
området i Polykemi-business ändå. Kvällens måltid delade vi, 
lite traditionsenligt, med Anders på lokalt hak med lokal malt, 

Scanfill-teamet fyllda av förväntan…

VILKEN HÄRLIG KÄNSLA DET VAR,  ATT FÅ LOV ATT KOMMA UT OCH TRÄFFA KUNDER IGEN! 

DET VAR LITE SOM BREGOTTFABRIKENS KOSLÄPP, ELLER NÅGOT I DEN STILEN.
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FACHPACK 2021

humle, jäst och vattendryck. Till detta njöt Zdenko av den loka-
la rätten; Schwein Hackse, medan Karl och Oscar inte chansade 
utan valde Currywurst respektive klassisk schnitzel. 

Efter drygt 3+ dagar i Nürnberg åkte Scanfill-gänget hem, posi-
tivt överraskade över att mässan gått över förväntan bra, trots 
restriktioner och att det var första mässan ”efter” pandemin. 

Efterarbetet från mässan har gått väldigt bra och vi har många 
intressanta förfrågningar som vi hoppas på ska bli mer än dialog 
inom relativt snar framtid. 

Bakom tangenterna 
Oscar Hugoson med Scanfill-teamet

Oscar Hugoson, Karl Banke och Zdenko Rozic står redo att ta emot besökarna. 

WINSTON CHURCHILL 
QUOTATIONS:
ØI used to be indecisive. Now I’m not so sure.

ØYou’re never too old to learn something stupid.

ØMoney can’t buy happiness, but it sure makes misery
    easier to live with.

ØIn filling out an application, where it says, ‘In case of    
    emergency, notify:’ I put “DOCTOR.”

ØI didn’t say it was your fault, I said I was blaming you.

                        Insänt av Ken Larson, Northpole AL, USA

WINSTON CHURCHILL 
CITAT:…
ØFörr var jag obeslutsam. Nu är jag inte så säker.

ØDu är aldrig för gammal för att lära Dig något dumt.

ØPengar kan inte köpa lycka, men det gör verkligen 
    elände lättare att leva med.

ØVid ifyllande av en blankett, där det står, ”Vid 
    nödsituation kontakta:” skrev jag ”DOKTOR.”

ØJag sa inte att det var Ditt fel, jag sa att jag klandrar Dig.

Översatt av: Ola Hugoson
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NYTT FRÅN DRIFT & UNDERHÅLL

FUNKTIONSSANNOLIKHET 
KONTRA FELSANNOLIKHET
HAR DU NÅGON GÅNG FUNDERAT ÖVER OM FELSANNOLIKHET (λ) OCH 

FUNKTIONSSANNOLIKHET (R) ÄR KOMPISAR ELLER MOTSATSER?

Vi är en liten grupp som har börjat jobba med felsannolikhet 
och funktionssannolikhet sprunget ur TAK-arbetet som startat 
på Extruder 3. 

När vi rapporterar de olika stoppen i olika stopporsaks-             
kategorier och tiden mellan stoppen, så kan vi börja jobba med 
hur vi kan förändra underhållet som vi har på linjen med avsikt-
en att förändra, förlänga intervallerna mellan stopp, men även 
förkorta själva underhållsstoppet. Vi tittar även på hur vi kan 
åtgärda återkommande problem på något sätt.

Det vi fokuserade på under denna utbildningen var ”Vad är 
funktionssannolikhet och felsannolikhet?”. En av sakerna som 
är viktiga i detta arbete är fakta och en av variablerna som vi 
har börjat mäta mot, är extruderns drifttimmar, som en av de 
ingående faktorerna.

Varför då extruderns drifttimmar? Jo, det är för att uträkning-
arna blir så mycket mer komplicerade om vi skall räkna med 
en sannolikhet för förblandaren och en annan för t.ex. efter-
blandaren. Det finns ett gammalt ordspråk som säger ”Roughly 
right, Precisely wrong” som betyder att man kan lägga ner hur 
mycket energi som helst för att få något exakt utan att det tillför 
något mervärde.

Vi använder fel/drifttimmar som betecknas med värdet Lambda λ.
T.ex. en maskin går sönder 1 gång/5000h (fakta), då räknar vi 
med 1/5000h som ger oss ett λ värde på 0,0002 vilket är fel-
sannolikheten/drifttimme. Denna felsannolikhet kan vi sedan 
använda för att bestämma hur ofta vi skall göra ett specifikt         
underhåll, för att förhindra att vi får akuta driftstörningar 
genom formeln e-(λ*T) där T står för tiden du vill räkna med 
och e är exponentfunktion.
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DIPLOM

FUNKTIONSSANNOLIKHET 
KONTRA FELSANNOLIKHET

DIPLOMERING FÖR 
ISAK ANDERSSON
ONSDAGEN DEN 29 SEPTEMBER FICK 

ISAK ANDERSSON MOTTAGA SITT 

DIPLOM EFTER EN VÄL UTFÖRD UT-

BILDNING TILL POLYMERINGENJÖR I 

JÖNKÖPING. 

Svaret är helt enkelt att sannolikheten att en maskin går ett 
visst antal timmar utan problem = funktionssannolikhet (R). 
Sedan är det inte riktigt så enkelt, för maskiner fungerar ju inte 
bara som enskilda komponenter utan kräver support av annan 
utrustning i serie, parallell eller kombinerade system men det är 
ett helt annat kapitel.

När det gäller frågan om funktionssannolikhet kontra felsanno-
likhet är kompisar eller ej, så är det så att dom står i motsats till 
varandra men samtidigt kan du inte ha den ena utan den andra, 
dom hör ihop.

Roland Persson 

Isak har gjort sitt examensarbete hos oss på Polykemi och 
efter en mycket väl utförd praktik och examensarbete, 
erbjöds Isak en anställning hos oss som Tekniker. 

Isak är en positiv, social person som har funnit sig väl 
tillrätta i Ystad och passar mycket väl in i vårt gäng.

Bra jobbat Isak!

Annika Strandberg
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GENERATION 3VINPROVNING

VINPROVNING MED 
OLA SIXTENSON
FREDAGEN DEN 5 NOVEMBER, NÄSTAN EXAKT ETT ÅR SENARE ÄN TÄNKT, KUNDE VI 

ÄNTLIGEN GENOMFÖRA DEN PLANERADE VINPROVNINGEN LEDD AV OLA SIXTENSON. 

36 vinsugna Polyworkers hade anmält sig, och när alla anlände 
till köket på Polykemi vid 17-tiden, hade Ola Sixtenson redan 
varit på plats och förberett i ca 3 timmar. Så lång tid tog det 
nämligen att duka fram alla vinglas, förbereda ”tilltuggstallrik-
en” och ställa ut doftprover. 

Vi började med lite mingel för att invänta samtliga deltagare. 
Vissa sparade sig till provningen och började med en öl, medan 
vi andra tjuvstartade med ett (eller flera) glas bubbel. 

När siste man var kommen satte vi oss till bords och Ola bör-
jade berätta om de olika vinerna. Provningen bestod av ett glas 
cava från Spanien, ett glas vitt vin från Nya Zeeland följt av fyra 
olika röda viner från Nya Zeeland, Italien, Spanien och USA. 
Samtliga viner skulle kombineras med något från ”tilltuggstall-
riken” som bestod av olika ostar, kex, chips, mandel och en oliv. 
Väldigt intressant hur mycket smaken av ett vin kan förändras 
när man kombinerar det med något ätbart. 

Slutligen serverades även årets glögg från Blossa, med smak av kar-
demumma, apelsin, kanel, kryddnejlika, ingefära och pomerans. 

Som en del av provningen skulle man även  gå runt och dofta 
på olika doftprover och gissa doftnoter. Alla skrev ner sina giss-
ningar och tillsammans gick vi sen igenom de rätta svaren. 

När provningen var över var det dags att duka av för att på nytt 
duka och ta emot mat från NP Bistro. Det bjöds på helgrillad 
oxfilé med potatisgratäng, bearnaisesås, rödvinssås, sallad och 
rotfruktschips. Till efterrätt serverades vit chokladmousse med 
bärkompott. Mycket gott och alla verkade mätta och belåtna! 

Jippogruppen tackar alla som kom för en trevlig tillställning! 

Vendela Hugosson & Jippogruppen
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VINPROVNING MED 
OLA SIXTENSON

forts. på sida 20
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Polykemi representerade mål 9 i de globala målen - ”Hållbar 
industri, innovationer och infrastruktur” under mässan och 
vi hade självklart Materialsmart.se som huvudtema tillsam-
mans med vårt övriga hållbarhetsarbete som vi gör i Polykemi 
Group.

Syftet med mässan är att se på de globala målen som ett 
smörgåsbord för affärer, att nätverka tillsammans med andra 
lokala företag, för att kunna dela med sig av erfarenheter kring 
att skapa tillväxt och lönsamhet genom att fokusera på de 
globala målen.

Under mässan hölls även olika föredrag, bl.a. ”Hur man kom-
municerar hållbarhet” av Erik Modig.

Jörgen Andersson

MÄSSA

”FN:S HÅLLBARHETSMÅL 
– ETT SMÖRGÅSBORD FÖR NYA AFFÄRER”

MARKNAD & NÄRINGSLIV I YSTADS KOMMUN, TILLSAMMANS MED TILLVÄXT SYD, 

ARRANGERAR ÅRLIGEN EN MÄSSA/UTSTÄLLNING UNDER KONCEPTET; 

”FN:S HÅLLBARHETSMÅL – ETT SMÖRGÅSBORD FÖR NYA AFFÄRER”. 
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 Namn  Anställningsform Avgångsdatum 
 
 Dardan Karaliti Tillsvidare 211020
 Liam Lindblad Schor Tillsvidare 211021
 Andreas Larsson Tillsvidare 211029
 Lars Persson Tillsvidare 211031
 Kevin Magnusson Provanställd 211119
 Zdenko Rozic Provanställd 211123

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

NYANSTÄLLD

Hej, 

Mitt namn är Mathilda Holm och jag är 25 år gammal. 
Jag är född och uppvuxen i Ystad. 

Jag har gått både grundskolan och gymnasiet i Ystad. 
Efter gymnasiet kände jag mig lite vilsen och hade      
ingen aning om vad jag skulle göra i framtiden. Jag har 
därför testat lite olika jobb och skaffat mig erfarenheter 
från olika branscher.

Hösten 2019 hoppade jag på en tvåårig yrkesutbildning 
på Stockholms internationella handelsskola i Malmö. 
Utbildningen jag gick hette Logistiker/Speditör med 
hållbarhetsprofil. En bred utbildning med många möj-
ligheter. 

Jag tog examen i maj i år och bara någon vecka efter, 
fick jag sommarjobb ute på transportavdelningen här på 
Polykemi och fick chansen att lära mig ännu mer.

Jag har och har alltid haft ett stort intresse för sport. Jag 
har spelat både fotboll och handboll i många år och just 
nu spelar jag bara fotboll i IK Pandora FF i Ystad och 
vi spelar i division 2.

I övrigt på min fritid umgås jag mycket med vänner och 
familj. Jag åker gärna skidor, reser och upptäcker nya 
platser. 

Nu sitter jag på ekonomiavdelningen och kommer att 
vikariera, då Cristine har valt att gå i pension. Jag har 
varit här några veckor nu och har träffat en del av er 
redan och känner mig väldigt väl mottagen. Jag trivs 
väldigt bra och ser fram emot att lära känna er alla.

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

med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på 
Polykemi/Rondo/Scanfill 

eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby.

Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande e-mailadresser:

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

vendela.hugosson@polykemi.se
1
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NYANSTÄLLDA PRODUKTIONPERSONALFÖRÄNDRINGAR

TOBIAS TJÖRNBY

Befattning: 
Maskinoperatör Scanfill

Ålder: 20 år
Bor i: Ystad

Intresse: Dator & Fotboll

LARS SVENSSON

Befattning: 
Maskinoperatör Scanfill

Ålder: 52 år
Bor i: Dörröd

Intresse: Hund & Natur

RASMUS KARLSSON

Befattning: 
Maskinoperatör Scanfill

Ålder: 24 år
Bor i: Ystad

Intresse: Fiske 
& Amerikansk fotboll
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KVALITET OCH MILJÖ

RESURS ELLER AVFALL
BRÄNNBART AVFALL ÄR OFTA EN RESURS, OM DET SORTERAS RÄTT. VI HAR LÄNGE 

HAFT TÄNKET, ATT DET BLIR ENERGI I NÄSTA STEG, MEN NU ÄR DET DAGS ATT ÄN-

DRA PÅ DETTA SYNSÄTT. DET ÄR RESURSSLÖSERI. DET SOM ELDAS UPP ÄR EN RÅVARA 

OCH EN GRUND I DET CIRKULÄRA TÄNKANDET.

Hemma sorterar vi vårt avfall och lägger det på rätt ställe. Det 
som inte hämtas av kommunen tar vi med oss på cykeln och 
lämnar på de avfallsstationer, som finns lite varstans och ofta vid 
de lite större mataffärerna.

Vi ska alla ta vårt ansvar vid sorteringen, det gäller oss alla då 
det finns begränsade resurser. Allt som kan återvinnas har vi alla 
skyldighet att återvinna.

I alla matsalar på vårt företag kommer det att finnas noggrant 
uppmärkta kärl i varierande storlek för sortering av pappersför-
packningar, plastförpackningar, färgade och ofärgade glasför-
packningar, metallförpackningar samt matavfall. 

Sorterar vi bra, blir det sista avfallet bara en liten mängd restavfall. 
Undantaget är om du inte kan få avfallet tillräckligt rent; då ska 
det kastas i RESTAVFALLET. Avfallet från toaletterna blir förstås 
också restavfall. Det är allas ansvar att följa detta och hålla rent och 
snyggt. Det finns lock till alla behållarna. Med tanke på att det varje 
vecka kastas ca 40 sopsäckar med avfall i Södra och Norra fabriken - 
vilket motsvarar ca 5 x 660 liter, så finns här mycket att göra. 

En återvinningsstation någonstans i Sverige.

Olika förpackningar som ska återvinnas. 
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RESURS ELLER AVFALL

Var hamnar allt vårt avfall/resurs och 
hur  behandlas det i nästa steg?
När ni har sorterat rätt flyttas det till uppsamlingskärlen belägna 
vid A-hallen, östra väggen vid öster och en station vid Gulag. På 
norra fabriken blir uppsamlingen under taket öster om hall 1. 

Arbetet med att flytta resursen delas mellan Hemrex-personalen 
och fastighetskillarna Jörgen Nilsson och Bengt-Göran Jönsson.

Stena Recycling kommer att hämta i lite olika bilar beroende på 
resursslag, var fjortonde dag.

Pappersförpackningarna transporteras till pappersbruk på lite 
olika ställen som tar hand om dessa förpackningar. Det åter-
vunna papperet blir i nästa steg wellpapp, förpackningskartong, 
tidningspapper eller toalettpapper.

Plastförpackningarna återvinns huvudsakligen i Motala där det 
finsorteras i automatiserade sorteringsanläggningar. En del av 
detta kan så småningom hamna hos oss igen som det vi kallar, 
Post consumer-material. I framtiden utvecklas det säkert till en
viktig råvara för våra REZY- och REPRO-material.

Glasförpackningar sorteras som färgade och ofärgade och så 
hämtas de också upp av Stena Recycling för att därefter skickas 
till Örebro där det blandas ut och blir nytt glas.
Metallförpackningar skickas till filialer eller fragmenterings-
anläggningar. Alla metaller är värdefulla, så det är viktigt att det 
sorteras rätt, är rent och inte hamnar i brännbart avfall. Alumin-
ium återvinns på Stena Aluminium i Älmhult och stål återvinns 
huvudsakligen på Ovako i Smedjebacken.

Kontorspapper skickas till tre olika pappersbruk. Energi-          
åtgången minskar till ca 50% om återvunnet papper används i 
stället för skogsråvara. Returpappret blir i nästa steg nytt tryck-
papper, hushålls-, toalettpapper och pappersnäsdukar.

Pantburkar och flaskor hanteras och återvinns som idag, dock är 
det viktigt att vi håller snyggt och att det inte står säckar m.m. 
var som helst så det ser slarvigt ut. 

På vissa ställen kommer stora behållare att sättas ut för insam-
ling av pantburkar och plastflaskor. Detta för att det ska bli lätt-
are att hålla snyggt.

Jörgen Nilsson & Bengt-Göran Jönsson samlar in pappförpackningar på kontoret. 

forts. på sida 26
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Materialtillverkning är energikrävande

Nedan har listats hur mycket energi du kan spara genom att använda återvunnet material jämfört med 
tillverkning från jungfruligt material.
•   aluminium sparar 95% energi
•   järn sparar 87% energi
•   glas sparar 40% energi
•   papper sparar 37% energi
•   plast sparar 37% energi

Källa: Zarah Zättlin, StenaRecycling.se

 Våra nya avfallsbehållare: tydligt uppmärkta och med lock. 

Farligt avfall, som batterier och elavfall – elektronik och ljus-
källor, sorterar ni bra i dagsläget, men det är viktigt att komma 
ihåg, att de är en viktig resurs och får INTE hamna i restavfallet. 
Ute vid G-hallen finns vår station för farligt avfall och där mellan-
lagrar vi dessa fraktioner, innan Stena Recycling hämtar det.

Thomas Pettersson
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140 repræsentanter fra den danske plastbranche valfartede den 
16. november til Netværksdagen 2021 på Hindsgavl Slot i  
Middelfart.

Efter sidste års corona aflysning, var Hindsgavl Slot i Middelfart 
igen ramme om Netværksdagen, der er et af Plastindustriens 
største arrangementer.

Programmet bød bl.a. på en række workshops med fokus på 
temaerne: CO2-beregninger, skarp bæredygtighedskommuni-
kation, flere faglærte til plastbranchen og teknologitrends og 
markedsudvikling i brugen af genanvendte materialer.

Jeg var indbudt til at holde et lille foredrag omkring vores arbe-
jde dels med genavendte plast materialer, men også om hvordan 

vi arbejder med at lave en detaljeret CO2-beregning på de råvare 
vi tilbyder vores kunder. Så nu fik vi oplyst en del af den danske 
plastindustri at vi er klar med at hjælpe med at finde smarte 
materialer og lave CO2-beregninger på vores materialer.

Der var tale om en ca. 30 minutters indlæg, med mange tilhøre. 

Efterfølgende fik Viggo og jeg mange positive kommentarer på 
mit indlæg. Det bliver spændene at se hvad det efterfølgende 
bringer af interessante projekter.  

Team Danmark/
Viggo R. Frederiksen & Ole Tietze

FÖREDRAG

NETVÆRKSDAG HOS       
DANSK PLASTINDUSTRI
NU VAR DET BLEVET TID TIL ÅRETS NETVÆRKSDAG, ARRANGERET AF DEN DANSKE 

PLASTINDUSTRI.
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FRITIDSINTRESSE

COMEBACK I NY BIL & 
FULL SÄSONG 2022!
EFTER 18 MÅNADER, DÅ RALLYSPORTEN, LIKSOM DET MESTA AV ANNAN IDROTTS-

VERKSAMHET, I PRINCIP HELT LÅG NERE, HANNS DET UNDER SENSOMMAREN OCH 

HÖSTEN 2021 MED ATT KÖRAS ETT ”MINI” SM UTAN PUBLIK OCH NU HAR ÄVEN ETT 

FÅTAL SMÅ LOKALA TÄVLINGAR MED BEGRÄNSAD PUBLIK GENOMFÖRTS. NU HOPPAS 

ALLA PÅ EN NORMAL TÄVLINGSSÄSONG 2022! 

Hur har då vi i Nilsson R-Sport fått tiden att gå? Jodå så att…

Då vi avslutade säsongen 2019 med en avåkning (Se; Polynews 
1/2020 & https://youtu.be/J3uiHT-tayw) kämpade vi länge 
med att återställa bilen till ett skick bättre än före vår småländ-
ska irrfärd. När den väl i princip var klar, dök otippat en hugad 
spekulant upp, intresserad att överta vårdnaden av vår trogna 
vita 940 VOC, så den såldes våren 2021. Det var lite vemodigt 
att skiljas, men den hade dock körts i över 100 tävlingar och det 
sliter hårt på materialet och framför allt gäller devisen ”till rätt 
pris är det mesta till salu…” 

Pedantbyggt nyförvärv från Herrljunga via 
Värmdö 
Med sällsynt bra timing hade jag fått vittring på ett högintressant 
nytt objekt. En synnerligen fint byggd ”Polestar/smurfblå” Volvo 
940 Grp F som ”bara” körts ett tjugotal tävlingar… 

Efter en del förhandlingar blev det en dagstur med XC60 och 
biltransportsläp till Stockholm/Värmdö tillsammans med ”co-
driver Magnus” för att hämta hem vårt nyförvärv. 

Utan att bli för nörddetaljerad kan man säga att en vit 940 VOC 
och en blå 940 Grp F har samma omfattande säkerhetsutrust-
ning och är snarlika tekniskt, men vissa skillnader finns!

Likheten är drivlinan: Motor, växellåda och bakaxel är ”stand-
ard” som i en VOC-bil. Skillnaderna är att Grp F-bilen har en 
än mer ”rörrik” skyddsbur, interiören är helt tömd på inredning 
som isolering, mattor, baksäte och innertak, samt att vissa lite 
fördyrande väghållnings- och specialkomponenter är tillåtna. 
Den har orange registreringsskyltar och får bara köras på täv-
ling. Sist men inte minst, får man dessutom tävla med en Grp F 
bil i ”standardklassen” i SM i rally.

Det räckte att starta och testköra en sväng uppe på Värmdö, för 
att inse att detta är mer en ”riktig” rallybil jämfört med den vita 
familjebilen med isolerande mattor och baksäte m.m.

Det har varit och är mycket arbete att gå igenom bilen rik-
tigt noggrant. Bilen är verkligen fint byggd, men vi har ändå 
t.ex. hittat en rätt kostsam sak i broms och kopplingssystemets       
hydraulik – som vi fortfarande jobbar på att åtgärda…  

Den grafiska designen ska uppdateras och Polykemi kommer att 
synas på ett nytt ännu tydligare sätt. 

Målet är givetvis att allt ska vara i absolut toppskick till ny-
premiären våren 2022!  

NILSSON R-SPORT - POLYKEMI TEAM GRP F 
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2022 - full säsong samt två SM deltävlingar
Planen är att åka samma serier (SSRC & DM) som före             
pandemiavbrottet och bara det lär bli dussintalet tävlingar. 
Sen må man tycka att vi fått kombinerat solsting och storhets-
vansinne, men eftersom två deltävlingar i Rallysprint SM 2022 
arrangeras ”så nära” som i Karlskrona och Skillingaryd – har vi 
beslutat att publikens ska få se ”Polykemi Team Nilsson R-
sports ”nya” Polestarblå 940 Grp F i SM.  Säsongspremiären är 
preliminärt tänkt den 2 april i Anderslöv.

Gilla och följ oss gärna på facebook: Nilsson R-Sport! 

     Ulrik Nilsson & Nilsson R-Sport Den gamla 940 Voc – som såldes.

Nyförvärvet – Volvo 940 Grp F med orange registreringsskyltar.
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MÄSSA

FAKUMA 2021
EFTER ETT OFRIVILLIGT UPPEHÅLL UNDER 2020, SÅ VAR DET ÄNTLIGEN DAGS ATT 

ÅTERIGEN STYRA SKUTAN MOT FRIEDERICHSHAFEN OCH FAKUMA-MÄSSAN. 

Lite extra pirr i magen var det nog på en del, då osäkerheten var 
stor för hur välbesökt mässan skulle bli och visst var där både 
färre utställare och besökare än normalt, men arrangemanget 
slog våra förväntningar med råge. 

Vår nya monterdesign och nyfikenheten på vårt nya C02-beräk-
ningsverktyg resulterade i många intressanta besök och diskussioner.

Totalt registrerade vi 118 besök i montern och därutöver tog ett 
tjugotal tillfället i akt att närvara på Henrik Palokangas föreläs-
ning på temat ”Being material smart”. 

Patrik Cederholm

Vi fick mycket positiv respons på vår monter vilket vi naturligtvis är glada för.

Nytt för i år var att vi även hade bokat ett konferensrum för att 
hålla föredrag och just här visar Henrik vilka CO2-avtryck olika 
polymerer har.

Mässan pågick tisdag-lördag och bortsett ifrån lördagen, som mest 
drar souvenir-jägare, var det en strid ström av besökare i montern.
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FAKUMA 2021

ALEXANDER
PETRUSSON…

 
VÅR EGEN

TRUCKTOMTE SOM 
BIDROG TILL 

JULSTÄMNINGEN.
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GENERATION 3RESEBERÄTTELSE

BESÖK PÅ VÅR NYA FABRIK 
I CHARLOTTE, USA
EFTER MÅNGA MÅNADERS IVRIG VÄNTAN PÅ ATT FÅ BESÖKA VÅR FABRIKSBYGGNAD 

UTANFÖR CHARLOTTE, NORTH CAROLINA, KOM EN DELEGATION BESTÅENDE AV OLA 

HUGOSON, JOHAN HUGOSON, ANDREAS BERGMAN OCH MARTIN ERIKSSON, I MITTEN 

AV NOVEMBER ÄNTLIGEN IVÄG. 

Första dagen bestod av en heldag med byggprojektledare, kon-
struktör, arkitekt, byggledare etc. vilka vi använder i vår bygg-
nation, där vi tillsammans åkte runt och tittade på fabriker som 
de tidigare byggt. Höjdpunkten var ett besök i vår egen ”Shell 
building” som vi äntligen fick inspektera på plats! 

Onsdagen ägnades åt fortsatta möten där olika delar av bygg-
nationen såsom el, ventilation etc. diskuterades och planerades 
med de olika inblandade företagen – vi alla konstaterade att vi 
kunde sparat mycket av de senaste månadernas ”tannagnisslan” 
om vi bara haft möjlighet att resa tidigare…  

Ett glatt gäng som för första gången sätter sina fötter vid den nya fabriken (Trey Sherill, nyanställd inköpschef i USA längst till vänster).
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BESÖK PÅ VÅR NYA FABRIK 
I CHARLOTTE, USA

Resterande dagar, under första veckan, delade vi upp oss för att 
hinna besöka såväl lokala leverantörer och banker, som poten-
tiella skolor och boenden för familjerna som kommer att flytta 
till Charlotte. 

Tiden i Charlotte utnyttjades till fullo och under helgen hann 
vi att besöka både en bilmässa, en basketmatch och en football-
match. Ingen rast och ingen ro. 

Polykemis nya fabrik i Charlotte. 

Insidan kräver ”lite” arbete innan vi är helt klara 
för inflyttning. Imponerande basketarena och vinst för hemmalaget!

Häftigare än våra svenska polisbilar... 
Förlust för Panthers, men upplevelsen  
av 75 000 åskådare var mäktig! 

forts. på sida 34
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Andra veckan inleddes med att träffa representanter för City of 
Gastonia, där vi blev väl mottagna och verkligen fick känslan av 
att man är glad över vår etablering. 

Under eftermiddagen besökte vi även vår granne i industri-
parken, Gaston College, som kan hjälpa oss att utbilda vår nya 
personal. 

Efter nio fullspäckade dagar var det dags att vända åter mot 
Ystad. Sammantaget är vårt intryck av Charlotte och Gastonia 
mycket bra och det känns verkligen som att vi valt rätt ställe för 
vår etablering i USA. 

Ganska trötta och fulla av intryck, men mycket nöjda med alla 
nya lärdomar och med friheten att slippa bära munskydd, lan-
dade vi så åter på Kastrup en grå och regnig torsdagsmorgon.

Martin Eriksson

Ola Hugoson till vänster!!! 

 Centrala Charlotte från 15:e våningen! 
Gaston College har en imponerande maskinpark med bland 
annat ett flertal formsprutor och robotar. 

ALLTING ÄR STÖRRE  

”OVER THERE”, 

SÅVÄL HUSBILAR 

SOM FRUKOSTAR!
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Årets tema är och har varit hållbarhet, och vår profilering     
”Materialsmart” kändes verkligen nytänkande och välkomnades 
på ett bra sätt från besökarna. 

Medhavd pekskärm möjliggjorde snabba idéer och möjligheter 
via materialsmart.se och simuleringsverktyget där.

Av dagarna fyra, så var det traditionellt de mellersta som in-
bringade högst rusning i korridorerna och så är livet på mässor 
överlag. 

De få som kom till oss på fredagen var dock av hög kvalitet och 
något av dessa besök kan ju faktiskt göra hela veckan för oss! 

Det är en tydlig profil vi har inom Polykemi Group, i och med 
vårt hållbarhetstema. Det ligger rätt i tiden då vi fortsatt äntrar 
olika mässor och det är inspirerande att vi kan göra skillnad 
i temat, vare sig det gäller compound baserat på nyvara eller 
återvunnet.

Stort tack till kollegor på plats i Jönköping och alla som på hem-
maplan varit med och utformat vår närvaro på Elmia Sub 2021!

Fredrik Holst

MÄSSA

ELMIA SUB I NOVEMBER 2021
TÄNK, SÅ VAR VI HÄR PÅ NYTT OCH DET KÄNDES RIKTIGT SKOJFRISKT 

ATT FARA PÅ MÄSSA. 
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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

Vi önskar alla Polynewsläsare en

Star  for  l i feStar  for  l i fe
En En organisation som organisation som 

genom ett unikt genom ett unikt 
utbildningsprogram hjälper utbildningsprogram hjälper 

skolungdomar i skolungdomar i 
södra Afrika att bygga sig södra Afrika att bygga sig 

en bättre framtid.en bättre framtid.

Årets  julklapp från Polykemi Group går  t i l l :Årets  julklapp från Polykemi Group går  t i l l :

Operat ion SmileOperat ion Smile
En medicinsk En medicinsk 

hjälporganisation som hjälporganisation som 
utför operationer på barn utför operationer på barn 
som föds med läpp-, käk- som föds med läpp-, käk- 

och gomspalt och ger dem och gomspalt och ger dem 
en möjlighet att leva ett en möjlighet att leva ett 

värdigt liv.värdigt liv.

MusikhjälpenMusikhjälpen
Ett insamlingsevenemang Ett insamlingsevenemang 

till förmån för en till förmån för en 
undanskymd mänsklig undanskymd mänsklig 

katastrof. Årets tema är katastrof. Årets tema är 
”För en värld utan ”För en värld utan 

barnarbete”. barnarbete”. 

&&  

Gott Nytt År


